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Dzięki pracowniom 
stają się               liderem

Wejherowski „Elek-
tryk”, czyli Powiato-

wy Zespół Szkół nr 2, 
staje się liderem na-

uczania technicznego 
elektryków, elektro-

ników i energetyków. 
Dzieje się tak m.in. 

dzięki otwieraniu 
kolejnych nowocze-

snych pracowni do 
praktycznej nauki 

zawodów.

czytaj str. 3
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

W minionym
tygodniu:
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O przemocy 
z mieszkańcami

Nielegalna 
plantacja

Wejherowscy policjanci 
spotkali się z mieszkańcami 
Nowego Dworu Wejherow-
skiego. W trakcie pogadanki 
rozmawiali m.in. o przemocy 
wobec kobiet oraz bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym. 

Policjanci z gdańskiej 
komendy przy współpracy 
z kryminalnymi z Wejherowa 
zlikwidowali nielegalną uprawę 
marihuany. W związku ze spra-
wą funkcjonariusze zatrzymali 
34-letniego wejherowianina. 

Wyjątkowe 
spotkanie

Wernisaż wystawy pt. „Wiem, 
że za mało zrobiłem dla Polski, 
Tadeusz Staniewski (1886-
1978). Dyrektor Gimnazjum 
i Liceum w Wejherowie” odbył 
się w poniedziałek na terenie 
wejherowskiego muzeum.

Złodzieje 
zatrzymani

Policjanci z Łęczyc zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrzanych 
o kradzież balkonowych balu-
strad. Odzyskane przedmioty 
policjanci przekazali właścicie-
lowi, a zatrzymanych przewieźli 
do policyjnego aresztu.

Sukces uczniów

Młodzież z I LO im. Książąt 
Pomorskich w Rumi zajęła 
trzecie miejsce w ogólnopol-
skim konkursie historycznym 
„Nie jestem żadną bohater-
ką. Irena Sendlerowa na tle 
historii II wojny światowej na 
ziemiach polskich”. 

Tragiczny 
wypadek
87-latka zginęła, po tym jak na 
krajowej szóstce, tuż przed Go-
dętowem, potrącił ją samochód  
osobowy i w wyniku uderzenia 
trafił pod koła kolejnego auta. 
Szczegółowe okoliczności 
wypadku ustala policja. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Za oknem pierwszy 
śnieg, na ulicach widać 

świąteczne dekoracje 
i przepiękne iluminacje – to 

znak, że szybkimi krokami zbliżają się święta. 
To czas, kiedy w niektórych miejscowościach 
ruszają świąteczne jarmarki. Gdzie w tym roku 
warto wybrać się na taki jarmark i jakie dodatko-
we atrakcje przygotowali organizatorzy? O tym 
przeczytasz na naszym portalu GWE24.pl! 
O czym jeszcze ostatnio pisaliśmy? W stolicy 
powiatu wejherowskiego prezydent miasta 
złożył uroczyste ślubowanie, a radni miasta 
podjęli pierwsze ważne decyzje, dotyczą-
ce miejskiego budżetu. Zajrzeliśmy też 
do Rumi, gdzie zorganizowano rekordowy 
maraton pisania listów, a Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji został wyposażony w de-

fibrylatory, które mogą uratować ludzkie 
życie. Ponadto informowaliśmy o plano-
wanych zmianach na Gościcińskiej Górce. 
Chcesz wiedzieć, jakie to zmiany? Nic 
prostszego – zajrzyj na nasz portal!
To oczywiście tylko kilka wybranych tematów. 
Na portalu GWE24.pl codziennie zamieszcza-
my najnowsze informacje z powiatu wej-
herowskiego i okolic, informujemy o zapla-
nowanych wydarzeniach, przyglądamy się 
decyzjom podejmowanym przez lokalnych 
polityków. Ponadto informujemy o sukcesach 
i porażkach naszych sportowców oraz rela-
cjonujemy wydarzenia z dziedziny rozrywki 
i kultury. 
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temat: 
zmiany 
na Gościcińskiej 
Górce?

”@Alicja Roda:

Szykują się spore 
zmiany w ruchu

Plac Wejhera
rozśWietlony 
na śWięta

W centrum Wejherowa można 
już poczuć świąteczny klimat. 
Rozświetlony Plac Wejhera na 
zdjęciu uwiecznił Pan Marcin. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

Zmniejszenie dopuszczalnej 
prędkości, doświetlenie przejścia 
dla pieszych i sygnalizacja 
świetlna – to zmiany, które mają 
poprawić bezpieczeństwo w rejo-
nie Gościcińskiej Górki. Powód? 
Plaga wypadków, do których 
dochodzi na drodze krajowej nr 
6. Ostatnie tragiczne zdarze-
nie miało miejsce 19 listopada 
przed godz. 6. Wówczas 49-letni 
kierowca potrącił pieszą, która 
prawdopodobnie przechodziła 
przez przejście dla pieszych. 

W końcu ktoś pomyślał o bezpie-
czeństwie pieszych.

ChCESz bYć dObrzE 
I NA bIEżąCO pOINfOrmOwANY?
zACzNIj dzIEń z GwE24.pL!
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Podczas sesji nadzwyczajnej Krzysztof Hildebrandt 
otrzymał najpierw od przewodniczącej Miejskiej Komi-
sji Wyborczej dokument potwierdzający wybór na Pre-
zydenta Miasta Wejherowa. 

- Obejmując urząd Prezydenta Miasta Wejherowa 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi 
dopomóż Bóg – uroczyście ślubował prezydent. 

Następnie Krzysztof Hildebrandt szeroko i szczegó-
łowo przedstawił zadania na kadencję 2018-2023 oraz 
podkreślił, jak ważna jest współpraca na rzecz dalszego 
rozwoju miasta.

- Jest dla mnie ogromnym zaszczytem obejmować 
urząd Prezydenta Miasta w VIII kadencji samorządu – 
powiedział prezydent Hildebrandt. - Mam świadomość, 
co jest do zrobienia w Wejherowie i jakie są oczekiwa-
nia mieszkańców. Mając tę świadomość zwracam się do 
wszystkich radnych, ale także do wejherowian o wspólne 
działanie, gdyż ta kadencja jest szczególna. Przed mia-
stem nowe wyzwania. Dla dobra mieszkańców powinni-
śmy się podjąć wspólnego działania, by trudne i ambitne 
inwestycje, które stoją przed nami, zrealizować. Tak jak 
obiecałem: wspólnie zmieniamy Wejherowo! /raf/

Prezydent złożył ślubowanie
WEJHEROWO | Krzysztof  Hildebrandt, którego mieszkańcy Wejherowa w ostatnich 
wyborach ponownie wybrali prezydentem miasta, złożył uroczyste ślubowanie. 
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W wejherowskim „Elektryku” 
uroczyście otwarto pracownię 
termodynamiki stosowanej. 
Było to możliwe dzięki finan-
sowemu wsparciu ze strony 
Polskiej Grupy Energetycznej 
EJ1. W pracowni zainstalowano 
kilka stanowisk wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt, umożli-
wiający przeprowadzanie wielu 
doświadczeń z zakresu termo-
dynamiki. Otwarcie pracowni 
było trzecim etapem większego 
projektu, który realizowany jest 
w szkole. 

- Cały projekt obejmuje nie 
tylko wyposażenie i doposażenie 
pracowni, dzięki którym mło-
dzież może uczyć się w praktyce 
rozmaitych zagadnień, ale rów-
nież inne działania, jak wykłady 
i dodatkowe zajęcia – wyjaśnia 
Krystyna Grubba, dyrektor Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 
2 w Wejherowie. - Pierwszym 
etapem było otwarcie pracowni 
atomowej związanej z energe-
tyką jądrową, w drugim etapie 
otworzyliśmy pracownię mul-
timedialną, a dziś otwieramy 
trzecią pracownię – termody-
namiki stosowanej. Wszystkie 
trzy pracownie będą ze sobą 
współpracować w taki sposób, 
aby młodzież (nie tylko z naszej 
szkoły) mogła poznać podsta-
wowe zagadnienia z fizyki. Trze-
ba podkreślić, że aby zrozumieć 
kwestie związane z energetyką, 
konieczne jest właśnie poznanie 
podstaw fizyki. Dzięki bardzo 
dobrej współpracy z powiatem 
wejherowskim i PGE EJ1 nasza 
szkoła ma szansę stać się lide-
rem kształcenia technicznego na 
coraz wyższym poziomie. 

– Termodynamika jest jednym 

Kolejna pracownia, 
kolejne możliwości
WEJHEROWO | Trzecia z kolei pracownia, która jest częścią powstającego w PZS nr 2 w Wejherowie Po-
wiatowego Ośrodka Wspierania Pracowników Elektrowni Jądrowej, została oddana do użytku. 

z podstawowych działów fizyki – 
dodaje Przemysław Rojewski, na-
uczyciel fizyki i opiekun pracow-
ni. - W tej pracowni uczniowie 
mogą poznawać procesy termo-
dynamiczne, zachodzące w przy-
rodzie nie tylko poprzez rozwią-
zywanie zadań teoretycznych, 
ale także w sposób praktyczny. 
Cytując Alberta Einsteina nauka 
to doświadczanie, reszta to tylko 
przekazywanie informacji. Na-
uczenie się poprzez wykonywanie 
doświadczeń jest zatem jednym 
z kluczowych elementów rozwoju 
nauki. Na tych stanowiskach mo-
żemy wykonywać takie zadania, 
jak rozszerzalność termiczna ciał, 
poznać zasadę działania silnika 

cieplnego, przemiany różnego ro-
dzaju energii na energię cieplną, 
zbadać procesy wykorzystywane 
przy ogrzewaniu geotermalnym 
z pompami ciepła i wiele innych. 

W uroczystym otwarciu pra-
cowni wzięli udział m.in. Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski, Bog-
dan Tokłowicz, wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Wejherow-
skiego i były wieloletni dyrektor 
„Elektryka”, przedstawiciele PGE 
EJ1 Małgorzata Dawidowska 
i Przemysław Róg oraz Jan Soko-
łowski, wiceprezes Nadmorskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju Energe-
tyki Jądrowej. 

- Dzięki tym nowościom tech-
nicznym młodzież ma szansę 

nauki na najnowocześniejszym 
sprzęcie, może poszerzać swoją 
wiedzę – powiedziała Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. - 
Pracownia otwiera kolejne możli-
wości przed młodymi ludźmi. Na 
urządzeniach będą mogli poznać 
i przećwiczyć zagadnienia, które 
później b ędą mogli wykorzystać 
w pracy zawodowej. Dodam, że 
wejherowska szkoła kształci naj-
lepszych elektryków, elektroników 
i energetyków, a więc przyszłą ka-
drę przyszłej „atomówki”, na któ-
rą wszyscy czekamy. Wierzę, że ta 
elektrownia w końcu powstanie, 
bo energia jest niezbędna w co-
dziennym życiu. 

rafał Korbut
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Jak informuje Miejski Zakład 
Komunikacji w Wejherowie, 
zmiany będą istotne, dlatego 
warto zapoznać się z rozkładem 
jazdy. 

W Wigilię (poniedziałek 24 
grudnia) linie autobusowe będą 
kursować według rozkładów 
ważnych w dni robocze, przy 
czym wszystkie linie kończą 
kursowanie ok. godz. 17:30.

W Sylwestra  (poniedziałek 
31 grudnia) linie autobusowe 
będą kursować według rozkła-
dów ważnych w dni robocze, 
przy czym wszystkie linie koń-
czą kursowanie około godziny 
21:30.

 Pierwszy i drugi dzień Świąt 
(25 i 26 grudnia) oraz Nowy 
Rok (1 stycznia 2019 r.) linie 
autobusowe będą kursować we-
dług rozkładów ważnych w nie-
dziele i święta.

W dniach 24 grudnia 2018 
r. - 1 stycznia 2019 r. nie będą 

kursować linie szkolne 13 i 14. 
Ponadto nie będą wykonywa-
ne kursy: linii nr 1 o godzi-
nie 6:59 z os. Fenikowskiego 
do Broniewskiego, linii nr 4 
o godzinie 7:19 z SP w Orlu 
do Strzeleckiej oraz o 13:35 
z Budowlanych 02 do Strzelec-
kiej i o 13:51 ze Strzeleckiej do 
Gimnazjum w Bolszewie, linii 
nr 5 o 6:45 ze Szpitala do Orla, 
linii nr 11 o 7:03 z Pomorskiej 
02 do Kąpina i powrót z Kąpi-
na do Prusa - Szkoła 02 o 7:20, 
kurs linii nr 1 z os. Fenikow-
skiego o 13:23 kończy bieg przy 
Gimnazjum w Bolszewie, a kurs 
z Góry o 14:18 zaczyna się od 
Gimnazjum, autobusy linii 4 
i 5 nie dojeżdżają do pętli Orle 
Szkoła 02.

Jak informuje MZK, w dniach 
24 grudnia i 31 grudnia kasa 
MZK przy ul. Tartacznej 2 bę-
dzie czynna od godz. 8 do 12.

/raf/

Zmiana rozkładów 
w święta i Nowy rok
WEJHEROWO | W czasie Świąt Bożego Narodzenia, a także w Sylwe-
stra i w Nowy Rok zmieni się rozkład jazdy autobusów i tramwajów. 

Masz 
CIEKaWY 
TEMaT/ 
ZDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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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
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie do 

art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 29/29/2018 

Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10.12.2018r., w sie-

dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 

wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz obejmu-

jący nieruchomości położone w Rumi, stanowiące 

własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej 

Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bez-

przetargowej. Przedmiotowy wykaz zamieszczony 

został również na stronie internetowej Urzędu Mia-

sta Rumi: http://bip.umrumia.nv.pl/

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. 

j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) informuję, iż w siedzibie 

Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 

21 dni wywieszony został Wykaz nr XLIII stanowiący 

załącznik do Zarządzenia Nr 27/27/2018 Burmistrza 

Miasta Rumi z dnia 7 grudnia 2018 roku obejmują-

cy nieruchomość niezabudowaną położoną w Rumi 

przy ul. Tysiąclecia oznaczoną jako działka nr 18/2 

o pow. 1180m2, obr. 11, stanowiącą własność Gminy 

Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w dro-

dze przetargu ustnego nieograniczonego.
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STAwKI pOdATKów:
Roczne stawki podatku od nierucho-
mości wynoszą od 2013 r.: 

podatek od budynków miesz-•	
kalnych - 73 gr. od 1 mkw. 
powierzchni użytkowej, ale jeżeli 
jedynym źródłem utrzymania jest 
emerytura lub renta - 53 gr.
od 2017 r. zmniejszyła się stawka •	
podatku związanego z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 
która wynosi 22,66 zł od 1 mkw. 
powierzchni użytkowej oraz staw-
ka podatku za budynek zajęty 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł.
podatek od pozostałych bu-•	
dynków, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicz-
nego oraz organizacje pożytku 
publicznego wynosi 7,50 zł od 1 
mkw. powierzchni. 
podatek od gruntów mieszkal-•	
nych wynosi 45 gr. od 1 mkw. 
powierzchni, natomiast emeryci 
zapłacą 33 gr.

Nie zmienia się także roczna staw-
ka podatku od środków transpor-
towych obowiązujących na terenie 
Wejherowa. 
Od 2011 roku nie zmieniła się 
stawka opłaty od posiadania psów, 
która wynosi 75 złotych rocznie 
od każdego psa.

Kolejne inwestycje, 
podatki bez zmian
WEJHEROWO | Decyzją prezydenta miasta w 2019 roku w Wejherowie nie wzrosną stawki podatków 
od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłata za posiadanie psa. Rosną natomiast wydatki 
budżetu miasta, szczególnie na inwestycje.

Miejskie podatki w Wej-
herowie od sześciu lat są na 
tym samym poziomie, a nie-
które stawki są nawet niższe. 
W 2019 r. nadal będą obowią-
zywały stawki z  2013 r., czę-
ściowo zmniejszone w 2017 r. 
Od 2011 roku nie zmienia się 
także stawka opłaty od posia-
dania psów.

- Przyszły rok może być 
trudny, jeśli chodzi o wzrost 
różnego rodzaju opłat, np. 
dużo mówi się o znacznym 
wzroście cen energii elek-
trycznej. Dlatego podjąłem 
decyzję, że podatki lokalne 
w Wejherowie w 2019 roku 
nie wzrosną. To nasza celo-

wa polityka skierowana ku 
mieszkańcom. Pozostawia-
jąc stawki sprzed sześciu lat, 
stwarzamy warunki przyjazne 
mieszkańcom, a także dbamy 
o rozwój przedsiębiorczości 
lokalnej – podkreśla prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. 
– Pomimo tego, że nie sięga-
my głębiej do kieszeni wejhe-
rowian, stale wzrastają nasze 
wydatki budżetowe, zwłaszcza 
na inwestycje. Rozwój mia-
sta i potrzeby mieszkańców 
finansujemy przede wszyst-
kim, że zdobytych dotacji ze-
wnętrznych i w bardzo ogra-
niczonym stopniu z kredytów. 
Staramy się też oszczędnie 

gospodarować środkami pu-
blicznymi.

Skąd miasta bierze środki 
na rozwój? W  kadencji 2015-
2018 Wejherowo pozyskało 
ponad 50 mln zł dotacji ze-
wnętrznych na inwestycje 
oraz działania nieinwestycyj-
ne. Razem ze środkami zdo-
bytymi w latach poprzednich 
jest to już ponad 100 mln zł 
dodatkowych środków.

Zadłużenie Wejherowa 
utrzymuje się na względnie 
niskim poziomie -  wskaźnik 
zadłużenia na koniec 2018 
roku wyniesie  26,5 % (za 
maksymalny przyjmuje się 
60%). /raf/
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POMORzE | starosta wejherowski i prezydent Wejherowa 
zostali wybrani do zarządu Obszaru Metropolitalnego. 
W komisji rewizyjnej zasiedli burmistrz Rumi i wójt 
gminy Linia. 

Walne Zebranie Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk
-Gdynia-Sopot wybrało władze Stowarzyszenia na kadencję 
2018-2023. Prezesem zarządu wybrany został ponownie 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Stanowiska wice-
prezesów piastować będą nadal prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. 
Decyzją zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia składać się 
będzie z 12 członków,  reprezentujących samorządy z wszyst-
kich powiatów Obszaru Metropolitalnego. 
Walne Zebranie Członków zaakceptowało propozycję prezy-
denta Gdańska, aby funkcja prezesa Obszaru Metropolitalnego 
miała charakter rotacyjny (zmiana następować będzie co rok).
Skład zarządu:  Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska – pre-
zes; Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni – wiceprezes; Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu – wiceprezes; Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski – skarbnik; Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa; Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa; 
Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego; 
Marek Zimakowski, wójt Przywidza; Bogdan Łapa, starosta 
Kartuski; Jarosław Białk, starosta pucki; Mirosław Czapla, 
starosta malborski; Alicja Zajączkowska, starosta Lęborski. 
Skład komisji rewizyjnej: Janusz Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie – przewodniczący; Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi - zastępca przewodniczącego; Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Kartuz; Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego; Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia.
/raf/

NOwE włAdzE ObSzArU 
mETrOpOLITALNEGO

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Trwa realizacja programu 
profilaktyki zakażeń pneu-
mokokowych skierowanego 
do seniorów. Do końca roku 
osoby powyżej 65. roku ży-
cia, które nie były szczepione 
przeciwko pneumokokom, są 
zameldowane na terenie po-
wiatu wejherowskiego oraz 
znajdują się w grupie ryzyka, 
tj. leczone są m.in. na cho-
roby układu oddechowego, 
mogą bezpłatnie zaszczepić 
się przeciwko tym groźnym 
drobnoustrojom. 
Pneumokok, czyli dwoinka 
zapalenia płuc to gram-do-
datnia bakteria, która może 
powodować wiele chorób. 
Zakażenia wywołane przez 
pneumokoki można podzielić 
na nieinwazyjne (niewyma-
gające hospitalizacji), jak: za-
palenie zatok, zapalenie mig-
dałków, zapalenie ucha środ-
kowego oraz inwazyjne (wy-
magające hospitalizacji) np. 
zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych czy sepsa. Na-
tomiast pośrodku jest zapa-

lenie płuc. Nosi-
cielami są zarów-
no osoby zdrowe 
jak i chore, a za-
każenie przenosi 
się głównie dro-
gą kropelkową – 
podczas kichania 
i kaszlu. 
– Osoby powyżej 
65. roku życia, ze 
względu na stan 
zdrowia oraz prze-
wlekłe choroby, na 
które cierpią, znaj-
dują się w gru-
pie podwyższone-
go ryzyka zakażeń 
pneumokokami – 
zaznacza Wicesta-
rosta Wejherowski 
Jacek Thiel. 
Ośrodkiem, który na terenie 
powiatu wejherowskiego re-
alizuje bezpłatny program 
szczepień przeciwko pneu-
mokokom jest przychodnia 
NZOZ Śródmieście w Redzie 
przy ulicy Osadniczej 5.
Osoby spełniające warun-

ki i zainteresowane szczepie-
niem powinny z jednodnio-
wym wyprzedzeniem zadzwo-
nić pod numer 58 743 17 20 
lub 58 742 37 80 i zarezer-
wować termin. W przychodni 
zostanie wykonane lekarskie 
badanie kwalifikacyjne oraz 
będzie możliwość uzyskania 
odpowiedzi na wszelkie pyta-

nia. Szczepienia wykonywa-
ne są każdego dnia, poza so-
botami i niedzielami. 
– Seniorzy, którzy jeszcze nie 
skorzystali z akcji bezpłat-
nych szczepień przeciwko 
pneumokokom mogą to zro-
bić do końca 2018 r. Serdecz-
nie zachęcam – mówi Wice-
starosta Jacek Thiel.

Bezpłatne szczepienia przeciwko 
pneumokokom dla seniorów
Mieszkańcy powiatu, którzy ukończyli 65 lat mogą do końca roku skorzystać z bezpłat-
nych szczepień przeciwko pneumokokom. Program finansowany jest ze środków Powia-
tu Wejherowskiego i Samorządu Województwa Pomorskiego.

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 przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. 
Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10 i  art. 49  ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /
tekst jedn.  Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm./  z a w i a d a m i a,  
ż e  w dniu 12.12.2018r., na wniosek  z dnia 24.07.2018r. (uzu-
pełniony ostatecznie dnia 25.09.2018r.) wydano decyzję o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

budowie drogi gminnej ul. Starowiejskiej, 
drogi krajowej DK6 ul. Jana III Sobieskiego w Rumi 

w ramach przedsięwzięcia: „Budowa Węzłów 
Integracyjnych w Rumi wraz z trasami 

dojazdowymi (Rumia)”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie 
Gminy Miasta Rumia określonych poniżej:
 
A.  działki w liniach rozgraniczających teren 
pasa drogi gminnej: 
obr. 10: 236/14, 236/22 z podziału (236/13),            
        236/19 z podziału (236/16); 
obr. 11: 537/11 z podziału (537/2), 
        537/9 z podziału (537/5), 537/6; 
obr. 18: 988/44 z podziału (988/1), 989/1, 989/5; 
obr. 19: 1/3, 1/15 z podziału (1/10), 2/5 z podziału (2/2), 
        3/3 z podziału (3/1), 3/2, 4/1, 4/2, 5/2 z podziału    
        (5), 6, 7/1, 7/2, 8, 9/3, 9/17, 9/20, 9/23;    

B.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa 
drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy 
drogi krajowej) :
obr. 10: 160/1, 160/3, 161/1, 236/3, 236/15, 236/20 
        z podziału (236/13, 236/18 z podziału (236/16), 
        236/17; obr. 11: 536/1, 536/7, 537/1, 537/10 
        z podziału (537/2), 537/4, 537/8 z podziału (537/5), 
        538/2, 543/40 z podziału (543/31); 
obr. 18: 988/43 z podziału (988/1); 
obr. 19: 1/14 z podziału (1/10), 1/11, 2/3 z podziału (2/2); 

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów 
budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia te-
renu, zjazdów i innych dróg publicznych:
obr. 10: 236/21 z podziału (236/13); 
obr. 11: 537/7 z podziału (537/5), 538/4, 
        543/41 z podziału (543/31); 
obr. 18: 988/45 z podziału (988/1), 997/1; 
obr. 19: 1/8, 1/9, 2/1, 2/4 z podziału (2/2), 5/1 z podziału 
        (5), 9/4, 9/19, 9/22, 9/31.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właści-
we organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, za-
rządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości 
zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Archi-
tektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 
w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia 
i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze,  w pon.-czw 
w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodek-
su postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   MUZEUM PIśMIENNICTWA I MUZyKI 
   KASZUBSKO-POMORSKIEJ 

  jako partner przedsięwzięcia
  serdecznie zaprasza

na koncert pt. „Osiem Pieśni z Księgi Koheleta”,
który odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godz. 19.00

w kościele pw. Trójcy Świętej w Wejherowie.

Koncert będzie prawykonaniem kompozycji wejherowianki 
Anny Rocławskiej – Musiałczyk, uznawanej za jedną z najzdol-
niejszych kompozytorek młodego pokolenia. Cykl skompono-
wany został na głosy solowe, recytatora, grupę perkusyjną, in-
strumenty ludowe, chór i orkiestrę. Całość poprowadzi Tomasz 
Chyła – dyrygent, muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer. Dzie-
ło oparte jest o teksty pochodzące z jednej z najstarszych ksiąg 
Starego Testamentu – Księgi Koheleta. Wybrane do utworu 
fragmenty tekstów zostały przetłumaczone na język kaszubski 
przez ojca prof. dr. hab. Adama Sikorę OFM.
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TrwAją 
przYGOTOwANIA

Dokładna data uruchomienia 
systemu nie jest jeszcze znana. 
Jak podkreślają przedstawiciele 
stowarzyszenia Obszar Metro-
politalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
termin jest uzależniony przede 
wszystkim od przekazania goto-
wej serii rowerów, mobilnej apli-
kacji służącej do wypożyczania 
jednośladów oraz oprogramo-
wania, które umożliwi śledzenie 
lokalizacji rowerów i poziomu 
naładowania baterii. Kolejnym 
krokiem będzie sprawdzenie 
wszystkich elementów systemu 
przez ekspertów. 

pIErwSzE TESTY

W miniony poniedziałek (10 
grudnia) rowerem testowym, 
który jest już w posiadaniu sto-
warzyszenia, przejechali się 
m.in. prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek, burmistrz Władysła-

wowa Roman Kużel oraz bur-
mistrz Rumi Michał Pasieczny. 

Jednoślad wyposażony jest m.in. 
w tarczowe hamulce, regulowane 
siodełko, elektryczne wspoma-
ganie, które włącza się automa-
tycznie przy pedałowaniu, a także 
dodatkowe akcesoria, takie jak 
koszyk czy dzwonek. Wszystko to 
powoduje, że przejazd jest przy-
jemny, wygodny i bezpieczny – co 
zgodnie przyznali włodarze. 

TYSIąCE rOwErów 
w CAłYm rEGIONIE

 
Przypominamy, że do dyspozycji 
mieszkańców obszaru metropoli-
talnego będą 1244 rowery, a do-
celowo ma ich być ponad 4000. 
W projekcie uczestniczy 14 gmin, 
w tym Rumia. Stojaki na jednośla-
dy są już zamontowane. System 
ma zostać uruchomiony w pierw-
szej połowie 2019 roku. Umowa 
na jego realizację zostanie zawarta 
na 6,5 roku od dnia wystartowa-
nia przedsięwzięcia.

Przetestowali rower Mevo
RUMIA | Uruchomienie Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo planowane jest na wiosnę. Jednym z pierw-
szych, którzy przejechali się miejskim jednośladem, był burmistrz Rumi Michał Pasieczny. 
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Amazonki z regionu 
podzieliły się opłatkiem
RUMIA | Choć Wigilię będziemy obchodzić dopiero za niespełna dwa tygodnie, niektórzy już teraz 
spotykają się, by złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Takie spotkanie zorganizowały panie ze 
Stowarzyszenia Amazonki Rumia. 

pIOTr wITTbrOdT, 
zastępca burmistrza Rumi:

– Idea działania Amazonek jest bardzo szczyt-
na. Prowadzenie działań profilaktycznych 
jest niezwykle ważne. Istotne jest również, by 
w trudnej sytuacji życiowej otrzymać odpo-
wiednią pomoc i wsparcie od osób mających 
podobne doświadczenia. Dziękuję za to, co 
robicie i życzę przede wszystkim zdrowia oraz 
wytrwałości w realizacji kolejnych inicjatyw.

zjEChAłY SIę 
z CAłEGO rEGIONU

Odbywająca się w minioną 
sobotę we Władysławowie uro-
czystość przyciągnęła ponad 50 
osób. Pojawiły się m.in. przed-
stawicielki gdańskiego, gdyń-
skiego, wejherowskiego oraz 
puckiego oddziału stowarzysze-
nia „Amazonek”. Obecni byli 
także przedstawiciele władz, 
w tym zastępca burmistrza Rumi 
Piotr Wittbrodt.

Na koniec przedstawiciel władz 
miasta przekazał amazonkom 
świąteczne kartki oraz wręczył 
okolicznościowy podarunek.

KIm Są 
AmAzONKI?

Amazonki to stowarzyszenia 
kobiet, którym usunięto pierś 
lub piersi w wyniku zmian no-
wotworowych. Przedstawicielki 
rumskiego koła spotykają się 
raz w tygodniu w Miejskim 
Domu Kultury w Rumi. Poma-
gają sobie nawzajem, nierzadko 
odwiedzają w szpitalach i do-
mach. Doradzają sobie także, 
jak pokonywać różne trudności 
po operacji odjęcia jednej albo 
obu piersi. Są żywym dowodem 
na to, że raka można pokonać. 
Zajmują się również profilakty-

ką, rozpowszechniając informa-
cje o badaniach mammograficz-
nych oraz kierując potencjalne 

pacjentki do odpowiednich przy-
chodni onkologicznych i rehabi-
litacyjnych.
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WEjhEROWO | W jubileuszowym, 2500. 
odcinku Familiady wzięli udział piłkarze 
Gryfa Wejherowo. jak im poszło?

Wejherowską drużynę stworzyło pięciu 
zawodników popularnego zespołu, tj. Piotr 
Kołc, Grzegorz Gulczyński, Robert Chwastek, 
Dawid Leleń i Szymon Więckowicz. Naprze-
ciw nich stanęli radni z Krakowa.
Jak wypadli przedstawiciele Wejherowa? 
Zgarnęli punkty wyłącznie za jedno pytanie, 
a chodziło o najśmieszniejszą odpowiedź, 
która padła w historii Familiady? 63 punkty, 
które zdobyli, nie pozwoliło im na wejście 
do finału programu. Niedzielny odcinek 
w całości można obejrzeć tutaj.
- Byliśmy ciekawi, jak taki teleturniej wyglą-
da z drugiej strony – wspomina Piotr Kołc. 
- Muszę przyznać, że zupełnie inaczej niż na 
ekranie telewizora. Przede wszystkim w te-
lewizji studio wydaje się znacznie większe 
niż jest w rzeczywistości. Poza tym nie jest 
to program emitowany na żywo, więc pod-
czas nagrania są przerwy i powtórzenia.
Warto przypomnieć, że wcześniej w popu-
larnym teleturnieju wzięli udział wejherow-
scy radni, którym w sumie udało się zgarnąć 
blisko 4 tys. zł. Wygraną rajcy w całości 
przekazali na cele charytatywne. WA

pIłKArzE GrYfA 
w fAmILIAdzIE

Wieczór rozpoczął się od wy-
stępu zespołu Modroki. Kulmi-
nacyjnym punktem wydarzenia 
była jednak wizyta św. Mikołaja, 
który dla każdego dziecka miał 
drobny upominek. 

- Frekwencja dopisała, dzieci 
przybyły licznie w towarzystwie 
rodzin - informują przedstawi-
ciele Urzędu Miasta. - W wy-

darzeniu uczestniczyli również 
radni Rady Miejskiej oraz władze 
miasta.

Z dziećmi i ich rodzicami ba-
wił się nie tylko św. Mikołaj, ale 
też pingwin, renifer Rudolf, czy 
też Olaf z Krainy Lodu. Postacie 
z bajek uczestnikom imprezy 
towarzyszyły przez okrągłe dwie 
godziny.

mikołajki z mnóstwem 
ciekawych atrakcji
REdA | Nie w Rodzinnym Parku Miejskim, a na placu przy Szko-
le Podstawowej nr 4 w tym roku Mikołajki świętowali mieszkańcy 
Redy. W imprezie uczestniczyły całe rodziny. 

KrzYSzTOf KrzEmIńSKI,
burmistrz Redy

Mamy w Redzie kolejne miejsce, gdzie można 
organizować rodzinne imprezy plenerowe, 
oczywiście bardziej kameralne niż parkowe lub 
na stadionie. Z myślą o kolejnych latach posa-
dziliśmy też żywą choinkę, która na razie jest 
mała, ale będzie rosła razem z naszym miastem.
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CEL PROjEKTu

Przedsięwzięcie polega na 
przeprowadzeniu cyklu 
bezpłatnych szkoleń, dzięki 
którym mieszkańcy do-

wiedzą się, jak sprawnie 
i bezpiecznie funkcjonować 
w internecie. Sfinansowane 
zostaną bezpłatne szko-
lenia, których głównym 
założeniem jest zwiększenie 
grupy świadomych i kom-
petentnych użytkowników 
internetu.
– Planujemy realizację dwu-
nastogodzinnych szkoleń, re-
alizowanych w dwudniowych 
cyklach. Uczestnicy będą 
mogli, pod okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów, 
podnieść swoje umiejętności 
w siedmiu modułach – mówi 
Wiesława Pacholczyk, 
naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych. 

NIEMaL dLa KażdEGO

Uczestnikami projektu mogą 
być osoby, które ukończyły 

25. rok życia, w tym: osoby 
niepełnosprawne, rolnicy, 
osoby niepełnosprawne 
ze specjalnymi potrzeba-
mi szkoleniowymi, a także 
seniorzy.
W ramach projektu gmina 
oferuje bezpłatne wsparcie 
w następujących modułach: 
„Rodzic w internecie”, „Moje 
finanse i transakcje w sieci”, 
„Rolnik w sieci”, „Kultura 
w sieci”, „Działam w sieciach 
społecznościowych”, „Tworzę 
własną stronę internetową 
(blog) ”, a także „Mój biznes 
w sieci”.

CzEKają Na zGłOszENIa

Wszystkich zaintereso-
wanych uczestnictwem 
w projekcie zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego (nr 
tel. 58 679-65-39) lub osobi-
stego odwiedzenia siedziby 
Urzędu Miasta w Rumi (ul. 
Sobieskiego 7), pokój 010. 
– Projekt będzie realizowa-
ny do czerwca 2019 roku 
w Szkole Podstawowej numer 
7 w Rumi – podsumowuje 
Wiesława Pacholczyk.

Program jest finansowany 
i realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej nr 
III: Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa, Działania 3.1: 
Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych.

„jA w INTErNECIE” 
– TrwA NAbór 
dO prOjEKTU
RuMIa | Nadal można zgłosić chęć uczestnictwa w pro-
jekcie „ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie 
rozwoju kompetencji cyfrowych”, na którego realizację 
Rumia zdobyła 150 tysięcy złotych. 

AKCjA NAbIErA TEmpA

Trwa zbiórka odpadów, dzięki 
którym rodzina chorego chłopca 
pozyska środki finansowe na jego 
leczenie. Między innymi wejhe-
rowscy policjanci i pracownicy 
redzkiej Fabryki Kultury czyn-
nie zaangażowali się w inicjaty-
wę, której celem jest pomoc 10-
letniemu Maksowi, chorującemu 
na zespół Di George’a.

Jak podkreśla mama chłopca, 
jego układ odpornościowy prak-
tycznie nie istnieje, przez co nie 
może chodzić do szkoły czy ba-
wić się z innymi dziećmi. Maks 
przeszedł także udar mózgu oraz 
dwie operacje serca, często jest 
zmuszony odwiedzać szpitale.

wALKA O zdrOwIE

Nadzieją na sprawność 
chłopca jest rehabilitacja. 
Leczenie jest możliwe, dzięki 
inicjatywie społecznej, odby-
wającej się pod hasłem „Do 
korka korek i uzbiera się wo-
rek”. Akcja polega na zbiór-
ce: plastikowych nakrętek, 
płyt CD i DVD, zepsutych 
telefonów komórkowych czy 
też niedziałających kompute-
rów stacjonarnych, laptopów 
i tabletów. Rodzina chłopca 
przekaże to wszystko firmie 
zajmującej się recyklingiem, 
za co fundacja otrzyma środki 
finansowe niezbędne do reha-
bilitacji 10-latka.

dAj Im drUGIE żYCIE

Zachęcamy, by nie wrzucać 
wspomnianych przedmiotów do 
kosza, ale zbierać je i przynosić do 
Urzędu Miasta Rumi, a dokładniej 
do pokoju 113 (pon. 9:00-17:00, wt.
-pt. 7:30-15:30). Pozostałości przyj-
mują również pracownicy Stacji 
Kultura oraz Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi (pon.–pt. 9:00-
19:00). Ostatecznie wszystko zosta-
nie przekazane mamie chłopca.

Pomóc można również prze-
kazując 1% podatku. Więcej 
informacji na ten temat można 
znaleźć na Facebooku (twojpro-
centdlaMaksia) lub kontaktując 
się z mamą chłopca pod nume-
rem telefonu 607 322 111.

Rumia też chce 
pomóc Maksiowi
RUMIA | Plastikowe nakrętki, płyty CD i DVD, zepsute telefony komórkowe czy 
niedziałające komputery – wszystko to może pomóc w rehabilitacji 10-letniego 
Maksa, mieszkańca Rumi. Trwa zbiórka odpadów, dzięki którym rodzina chore-
go chłopca pozyska środki finansowe na jego leczenie.

REdA | Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zaprasza na spotkanie 
z Markiem Klatem. Jeden z au-
torów książki pt. „Kamerdyner” 
do Redy przyjedzie dzisiaj, tj. 14 
grudnia.

Spotkanie autorskie rozpocznie 
się o godz. 17. Marek Klat de-
biutował w 1978 roku na łamach 
pism studenckich, tj. „Dziennika 
Akademickiego” i „ITD”. Publi-
kował również w „Polityce”, „Wy-
brzeżu”, „Dzienniku Bałtyckim” 
oraz „Wieczorze Wybrzeża”. Jest 
autorem i współautorem kilkuset 
artykułów, prawie czterdziestu 
książek, a także wydawcą i re-
daktorem ponad sześćdziesięciu 
monografii historycznych. Marek 
Klat to także scenarzysta głośne-
go filmu w reżyserii Filipa Bajona 
pt. „Kamerdyner” (2018). Wa

Spotkanie 
autorskie

r.korbut@expressy.pl

ogłoszenie 
w ramce?

a może...

Zadzwoń:
660 731 138
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LISTY z CAłEGO 
ŚwIATA

Maraton pisania listów odbywa 
się co roku w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka (10 grudnia). W tym 
roku akcja rozpoczęła się 29 listo-
pada i trwała do 9 grudnia.

– Organizatorem maratonu jest 
Amnesty International – ta sama 
organizacja, która w 1976 r. sta-
nęła w obronie m.in. gdańskich 
dysydentów: Anny Walentynowicz, 
Bogdana Borusewicza czy Andrzeja 
Gwiazdy. To zobowiązuje – mówi 
Krystyna laskowicz, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rumi. – Rok 2018 jest szczegól-
ny, ponieważ to rok praw kobiet, 
w związku z tym wsparliśmy na-
szymi listami kobiety, obrończynie 
praw słabych i pokrzywdzonych, 

które chcą budować sprawiedliw-
szy świat – dodaje.

rEKOrdOwE 
zAANGAżOwANIE

List można było napisać w go-
dzinach otwarcia Stacji Kultura. 
W wypożyczalni dostępne były 
życiorysy bohaterów maratonu, 
udostępnione były wzory listów, 
przybory do pisania, papier, ko-
perty oraz  skrzynki na listy. 
W poprzednich latach z rumskiej 
biblioteki wysyłanych było około 
90 listów, w tym roku było ich po-
nad 200.

w ImIENIU 
wALECzNYCh KObIET

W ramach akcji ludzie na ca-
łym świecie piszą miliony listów 
w obronie tych, których prawa są 

łamane. Dzięki zaangażowaniu 
rumskiej biblioteki w tę szczytną 
inicjatywę, mieszkańcy miasta 
mieli okazję wesprzeć społeczni-
ków, których historie poruszają. 
Listy były pisane w obronie od-
ważnych obrończyń praw czło-
wieka, które przeciwstawiają się 
łamaniu prawa, lecz również same 
potrzebują wsparcia, bo spotykają 
się z atakami, prześladowaniem 
i niesprawiedliwością.

SIłA pISANEGO SłOwA

Ten z pozoru niewielki wysiłek 
prowadzi do realnych zmian. 
Zalewając urzędy, ambasady 
i rządy listami domagającymi 
się sprawiedliwości, piszący 
ucinają niesprawiedliwe trak-
towanie ludzi. W konsekwencji 
bezprawnie uwięzieni zostają 

uwolnieni, oprawcy zostają po-
stawieni przed wymiarem spra-
wiedliwości, a więźniowie trak-
towani są bardziej humanitarnie. 

O tym, że Maraton Pisania 
Listów Amnesty Internatio-
nal ma realny wpływ na życie 
ludzi, można przekonać się 
wspominając drugą edycję, któ-
ra odbyła się w Stacji Kultura 
w 2015 roku. Jedną z bohaterek 
MPL była Teodora del Carmen 
Vásquez, która w wyniku kom-
plikacji urodziła martwe dziec-
ko, po czym została skazana na 
30 lat więzienia za „umyślne 
zabójstwo”. W konsekwencji 
ponad dekadę spędziła w wię-
zieniu. Aktualnie, po zmniej-
szeniu wyroku, wyszła na wol-
ność i przy pomocy prawników 
próbuje odzyskać dobre imię.

Rekordowy maraton pisania 
listów w Stacji Kultura
RUMIA | Mieszkańcy Rumi po raz piąty pisali listy w obronie praw człowieka w ramach cyklicznej akcji 
Amnesty International. W tym roku pobili rekord, podwajając liczbę zeszłorocznych listów.

TrzYdNIOwE ŚwIęTA

Głównym celem wydarzenia 
jest wprowadzenie mieszkańców 
w świąteczny nastrój, jak również 
promocja regionalnych wyrobów, 
a także przedmiotów użytkowych 
i ozdobnych o charakterze bożo-
narodzeniowym.

Wydarzenie, podobnie jak rok 
i dwa lata temu, zostanie zorga-
nizowane na placu przy skrzy-
żowaniu ul. Starowiejskiej i Dą-
browskiego. Jarmark rozpocznie 
się w piątek 14 grudnia o godzi-
nie 17:30, a zakończy 16 grudnia 
o godzinie 20:00. 

z mYŚLą O dzIECIACh 
I dOrOSłYCh

W programie przewidziano 
między innymi: przejazd święte-
go Mikołaja, strefę gastronomicz-
ną, strefę z rękodziełem, występy 
chórów, koncert kolęd oraz zaba-
wy i animacje dla dzieci. Dodat-
kową atrakcją będą świąteczne 
iluminacje oraz okolicznościowe 
ozdoby.

Więcej szczegółowych infor-
macji, wraz z harmonogramem, 
można znaleźć na facebookowym 
wydarzeniu pod nazwą: Jarmark 
Świąteczny w Rumi 2018.

Jarmark świąteczny 
ponownie w rumi
RUMIA | Wielkimi krokami zbliża się największe bożonarodzeniowe 
wydarzenie w mieście – już po raz trzeci mieszkańcy Rumi będą mie-
li okazję odwiedzić świąteczny jarmark. 

mIChAł pASIECzNY, 
burmistrz Rumi:

– Święta Bożego Narodzenia to piękny okres, 
który powinniśmy spędzać w ciepłej i rodzinnej 
atmosferze. Właśnie dlatego, aby wprowadzić 
mieszkańców w ten nastrój, trzeci rok z rzędu 
organizujemy miejski jarmark świąteczny. Na 
placu przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej 
i Dąbrowskiego od piątkowego popołudnia cze-
kać będą rozmaite atrakcje. Jestem przekonany, 
że każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapach choinek, chleba, aromat pierników i czekolady - takie 
skojarzenia wywołuje Jarmark Bożonarodzeniowy w Wejhero-
wie. Także i w tym roku na wejherowian i turystów od 14 do 23 
grudnia czeka moc świątecznych niespodzianek i atrakcji. Sto-
iska czynne będą od godz. 11 do godz. 18 w dni powszednie, 
a w soboty i niedziele do godz. 19. Atrakcją będą karuzela 
wenecka oraz kolejka świąteczna czynne codziennie od 11 do 
18, a w soboty i niedziele do 19.
W piątek, 14 grudnia, w magiczny klimat świąt wprowadzą nas 
niezwykłe wydarzenia artystyczne dorocznego Jarmarku Bożo-
narodzeniowego. O godz. 17 odbędzie się  uroczyste otwarcie 
Jarmarku. Tego dnia stoiska czynne będą do godz. 20.
Na Placu Wejhera pojawią się szczudlarze w kostiumach Aniołów, 
Elfów i Śnieżynek, a Św. Mikołaje rozdawać będą zgromadzonym 
dzieciom nagrody, cukierki, bawić z dziećmi i pozować do zdjęć.
Na świątecznych stoiskach znajdą się słodkie pierniki i inne 
świąteczne wypieki, oraz pieczywo, potrawy wigilijne, prze-
twory owocowe, sery, miody, dżemy, soki i syropy. Będą wędli-

ny, ryby wędzone i świeże, zioła, bakalie i pieczywa. Rozgrzać 
się będzie można korzennym grzańcem, cytrusową herbatą czy 
tradycyjnym czerwonym barszczem.
Jarmark Bożonarodzeniowy to także niepowtarzalna okazja by 
kupić dla najbliższych świąteczne prezenty. 
W weekendy świąteczne przygotowano szereg atrakcji. W sobotę, 
15 grudnia o godz. 11 św. Mikołaj wjedzie na plac przystrojonym 
wózku, z brzęczącymi dzwoneczkami ciągnięty przez zaprzęg 
psów alaskan husky w asyście dwóch Śnieżynek. Ok. godz. 15 psi 
zaprzęg Świętego Mikołaja odjedzie z Placu Wejhera.
W niedzielę, 16 grudnia o godz. 12 na Placu Wejhera przygo-
towano blok programowy dla dzieci „Gwiazdkowe Niespo-
dzianki”. W programie dwa pokazy iluzji i dwa bloki konkursów 
interaktywnych. Będą 3 stanowiska: malowania twarzy, mode-
lowania balonów oraz brokatowych tatuaży. 
W sobotę 22 grudnia o godz. 12 na  Placu Wejhera grupa 
„Mosaic” przygotowuje animacje ruchowe z udziałem elfów, 
w tym: świąteczne pakowanie prezentów na czas, budowanie 

gigantycznego łańcucha z balonów itp. 
W niedzielę 23 grudnia o godz. 11 na wejherowski plac wjedzie 
psi zaprzęg złożony. W programie pokazy budowania psiego za-
przęgu, pokazy zaprzęgu w ruchu, pokaz pracy lidera w zaprzęgu. 
Przejażdżki psim zaprzęgiem w saniach ze św. Mikołajem wokół 
Placu. /raf/

bOżONArOdzENIOwY jArmArK
WEjhEROWO | Rozpoczyna się Bożonarodzeniowy jarmark na wejherowskim rynku. 
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Zakup defibrylatorów oraz 
specjalne szkolenie dla pracow-
ników zostały sfinansowane w 
ramach zeszłorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego, a dokład-
niej projektu pt. „Defibrylator 
(AED) dla pływalni MOSiR Ru-
mia i hali sportowo-widowisko-
wej MOSiR Rumia”.

– Montaż defibrylatorów zale-
cany jest w miejscach i obiektach 
przyjmujących duże skupiska lu-
dzi. Na terenie MOSiR-u odbywają 
się m.in. imprezy masowe oraz tre-

ningi. W przypadku wystąpienia 
zaburzenia rytmu serca, zagraża-
jącego zdrowiu lub życiu poszko-
dowanego, takie urządzenie może 
okazać się bezcenne – argumento-
wał bartosz smolik, który wspól-
nie z radną poprzedniej kadencji 
Jolantą Dobrzeniecką przygotował 
projekt. – Mam nadzieję, że okazji 
do użycia tych defibrylatorów bę-
dzie jak najmniej – dodał.

Inicjatywa uzyskała prawie 
1700 głosów, dzięki czemu znala-
zła się w grupie projektów Budże-

tu Obywatelskiego 2018 w Rumi 
przeznaczonych do sfinansowa-
nia i realizacji.

– Na zakup dwóch defibryla-
torów AED oraz przeszkolenie 
wszystkich naszych pracowników 
przeznaczyliśmy niespełna 25 ty-
sięcy złotych – informuje jolanta 
Król, dyrektor MOSiR w Rumi. 
– Jest to już trzeci projekt realizo-
wany przez MOSiR. Wcześniejsze 
to kurs samoobrony dla kobiet 
oraz kurs pierwszej pomocy – 
podsumowuje.

MOSiR został 
wyposażony 
w defibrylatory
RUMIA | Dwa urządzenia ratujące życie pojawiły się na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. 

Weekend cudów, czyli 
finał Szlachetnej Paczki
REgIOn |  W minioną sobotę i niedzielę działy się cuda. Do tysięcy domów 
w całym kraju, w tym również na terenie powiatu wejherowskiego, pukali wo-
lontariusze Szlachetnej Paczki. Rodzinom w potrzebie przekazali prezenty przy-
gotowane wcześniej i dostarczone do magazynów przez darczyńców. 

Finał Szlachetnej Paczki na-
zywany jest weekendem cudów, 
bo właśnie wtedy dzieją się rze-
czy niezwykłe. Czasem płyną 
łzy, ale zawsze jest wiele rado-
ści. Marzenia potrzebujących 
spełniają obcy dla nich ludzie. 

ArTYKUłY pIErwSzEj 
pOTrzEbY

- Darczyńcy to zarówno oso-
by prywatne, jak i pracownicy 
różnych firm - informuje Anna 
Tarnawska, wolontariuszka 
Szlachetnej Paczki. - Był przypa-
dek, że w przygotowanie jednej 
z paczek zaangażowało się 120 
osób, dzięki czemu obdarowa-

na rodzina otrzymała w sumie 
szesnaście pakunków, a także 
voucher na zakup pralki. 

Rodziny same wskazywały 
rzeczy, których potrzebowały. 
To nie były wymyślne przed-
mioty, ale zazwyczaj artykuły 
pierwszej potrzeby, tj. środki 
czystości, żywność, ubrania, 
małe AGD, czy też obuwie. 
Jeżeli chodzi o nieco większe 
zakupy, to przeważały meble. 
Wszystkie potrzeby zostały 
wcześniej zweryfikowane przez 
wolontariuszy. 

prOGrAm SpOłECzNY

- Większość osób wcale nie zda-

je sobie sprawy z tego, że wokół 
nas są ludzie, którzy czekają na 
wsparcie, pomoc drugiego czło-
wieka – mówi Anna Tarnawska. 
- To w większości członkowie 
rodzin wielodzietnych, ludzie 
samotni, niepełnosprawni bądź 
seniorzy. 

Szlachetna Paczka to jeden 
z największych i najskuteczniej-
szych programów społecznych 
w Polsce. Istnieje od 2001 roku 
i jest jedynym na świecie sys-
temem pomocy bezpośredniej, 
który łączy ogromną skalę dzia-
łania, z tym że konkretny czło-
wiek pomaga w nim konkretnej 
rodzinie. 

Wa

ŚwIęTOwALI złOTE GOdY

Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia poży-
cia małżeńskiego zorganizowana została we 
wtorek w Urzędzie Miasta.
- Wielką sztuką jest zgodnie iść razem przez 
życie i wspólnie radzić sobie w lepszych 
i gorszych chwilach - mówił burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński, składając jubilatom gratulacje 

oraz życzenia dalszych szczęśliwych lat.
Oprócz włodarza Redy we wtorkowej uroczy-
stości uczestniczyła sekretarz Hanna Janiak, 
a także kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
Teresa Dzienisz – Dombrowska. Spotkanie 
pod względem artystycznym uświetnił wy-
stęp Klaudii Szmidt z Wejherowa. WA

REda | Przeżyli razem pięćdziesiąt lat. siedemnaście par 
małżeńskich z Redy świętowało złote gody.

Fot. A. Kunz

Wójt Gminy Wejherowo, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Biblioteka i Centrum Kultu-
ry Gminy Wejherowo zapraszają 
mieszkańców gminy na spotkanie 
wigilijne, które odbędzie się 20 
grudnia o godz. 18.00 w ArtParku 
w Bolszewie. Organizatorzy przy-

gotowali wiele atrakcji. W progra-
mie m.in. koncert kolęd w wyko-
naniu Kapeli Kaszubskiej i zespołu 
Fucus, Zagroda Mikołaja (a w niej 
elfy i prawdziwy renifer), składanie 
życzeń świątecznych, dzielenie się 
opłatkiem, degustacja świąteczne-
go barszczyku oraz ciast przygo-

towanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bolszewa oraz niespo-
dzianki dla mieszkańców (w tym 
kalendarz na 2019 rok). 

Jedną z głównych atrakcji będzie 
losowanie prezentów od Mikołaja, 
a wśród nich laptopa, telewizora 
oraz wielu innych. /raf/

Wigilijne spotkanie mieszkańców
gM. WEJHEROWO | Koncert kolęd, wspólne śpiewanie, dzielenie się opłatkiem oraz inne niespodzianki 
– to wszystko i o wiele więcej czeka na tych, którzy wybiorą się na gminne spotkanie wigilijne. 

Przedstawiciele urzędu gminy 
zapraszają wszystkich miesz-
kańców do odwiedzenia Bożo-
narodzeniowej Szopki. Jest to 
pierwsza szopka, która powsta-
ła w gminie Wejherowo. Drew-
niane figury zostały wykonane 
podczas V Międzynarodowego 
Pleneru Malarsko-Rzeźbiar-
skiego. Szopkę można zobaczyć 
w ArtParku w Bolszewie co-
dziennie do 6 stycznia przyszłe-
go roku. /uGW/

Figury do szopki stworzyli artyści
gM. WEJHEROWO |Po raz 
pierwszy w Bolszewie w Art-
Parku stanęła bożonarodzenio-
wa szopka. 
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Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JERZEGO 
GROtha

wieloletniego Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie 
i Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wejherowie, 
społecznika, działacza  samorządowego oraz Laureata Medalu 

„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.  
Wspierał organizacje pozarządowe, jednostki publiczne 

i osoby prywatne, akcje charytatywne, wydarzenia kościelne 
i kulturalno-oświatowe. 

Odznaczony m.in. brązowym, srebrnym i złotym Medalem
 „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Medalem Honorowym 

im. Bolesława Homicza oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP. 

Niech spoczywa w pokoju.
Najszczersze wyrazy współczucia 

Rodzinie i Bliskim
składają:

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami   

Jerzy Groth był laureatem najwyższego od-
znaczenia gminy Wejherowo Gryfa Kaszub-
skiego oraz Złotego Krzyża Zasługi, radnym 
gminy Wejherowo trzech kadencji, działa-
czem Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Był też przedsiębiorcą, założył w 1992 roku 
rodzinnej firmy Groth z siedzibą w Bolszewie. 
Przez wiele lat był komendantem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bolszewie. Doprowadził do 
znaczącego zmodernizowania tej jednostki, 
zakupu nowoczesnych wozów bojowych 
i rozbudowy remizy. Był laureatem najwyż-
szego odznaczenia gminy Wejherowo - Gryfa 
Kaszubskiego oraz Złotego Krzyża Zasługi. 
Był znany w całej gminie i poza nią jako 
fundator i sponsor licznych przedsięwzięć 
kulturalnych, społecznych i sportowych, 
ze wspierania finansowego i materialnego 
przedszkoli, szkół i organizacji pozarządo-
wych. Jerzy Groth pozostawił w żałobie żonę, 
dwie córki i wnuki. 
(DD)

zmArł dzIAłACz I przEdSIębIOrCA
POWIaT | zmarł jerzy Groth – strażak, przedsiębiorca, lokalny działacz społeczny i filantrop. 

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KRySTyNy 
BOJaRSKIEJ

działaczki na rzecz ojczyzny, kapitana w stanie spoczynku, 
odznaczonej m.in. Krzyżem Armii Krajowej, odznaką pamiątkową 

„Akcja Burza” oraz medalem pamiątkowym „Nike”. 

 

Pogrążonej w żalu Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia składają:

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami   

OGŁOSZENIE                                         371/2018/DB

OGŁOSZENIE                                         370/2018/DB

PaNU

WOJCIECHOWI  
KOZŁOWSKIEMU

Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Wejherowa

łącząc się bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MatKI 
składa

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

wraz z Radnymi Miasta Wejherowa

OGŁOSZENIE                                         372/2018/DB
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Prezydent Miasta Wejherowa 
ogłasza po raz szesnasty:

KONKuRs Na NajBaRdzIEj aTRaKCYjNą 
dEKORaCjĘ ŚWIąTECzNą BaLKONu, 

OKNa LuB OGROdu Na TERENIE MIasTa WEjhEROWa

Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności 
i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności pod-
kreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku czasu 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

REGuLaMIN KONKuRsu:

W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów 1. 
obiektów położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do 
uczestnictwa w konkursie.
Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kate-2. 
goriach:         
I - dekoracje świąteczne okien i  balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych 
II – dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.
Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje 3. 
wg następujących kryteriów:

pomysłowość i samodzielność dekoracji,•	
widoczność dekoracji z zewnątrz,•	
niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,•	
ogólny wyraz estetyczny.•	

W terminie do 1 lutego 2019 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkur-4. 
sowych, po 3 miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane 
nagrody pieniężne. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród za wyróżnienia 
i uczestnictwo w konkursie.
zgłoszenia pisemne do dnia 21 grudnia 2018 r.5.  przyjmuje Urząd Miejski w Wej-
herowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. 58 677-71-06.         
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji, nu-
mer telefonu, kategorię dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres 
obiektu na którym umieszczono dekorację oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Druk jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz na stro-
nie www.wejherowo.pl.
Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsia-6. 
dów, znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji. Zgło-
szenie musi zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby 
zgłaszającej.
Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po 7. 
uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego orga-8. 
nizacją.
Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są orga-9. 
nizatorzy.

W uroczystości uczestniczyli rodzice 3-letnich 
„Krasnoludków” i „Smerfów”, wychowawcy 
i dyrektor placówki a także przewodniczący 
rady miejskiej Jacek Gafka i radny Tomasz 
Groth. W sumie 50 maluchów, podzielonych 
na dwie grupy wiekowe. Minęły 3 miesiące 
odkąd dzieci zaczęły chodzić do przedszkola. 
I chociaż początki były trudne, to teraz są już 
prawdziwymi przedszkolakami. Uroczystość 
rozpoczęła się od powitania gości i przedsta-
wienia krótkiej części artystycznej, w której 
maluszki zaprezentowały swoje umiejętności. 
Były piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe 
i tańce.  Następnie dyrektor placówki Beata 

Świątek dokonała uroczystego pasowania 
każdego dziecka na przedszkolaka długą 
kredką, wypowiadając formułkę „Pasuję Cię na 
przedszkolaka”. Na pamiątkę tego ważnego 
wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał pa-
miątkowy dyplom, medal, słodycze i maskot-
kę. Po akcie pasowania pani dyrektor złożyła 
rodzicom gratulacje, a maluchom życzyła 
dużo uśmiechu, radości oraz wielu ciekawych 
zabaw podczas pobytu w przedszkolu. Na 
zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy 
wspólnie zasiedli do stołów w celu zintegro-
wania się grupy dzieci, rodziców i pracowni-
ków przedszkola. (DD)

pASOwANIE wIELKIm OłówKIEm
WEjhEROWO | W Przedszkolu samorządowym nr 2 w Wejherowie odbyła się pierwsza 
ważna uroczystość dla dzieci trzyletnich – pasowanie na przedszkolaka.

Fot. Daria Dunajska

Choć mikołajki tradycyj-
nie obchodzone są 6 grudnia, 
w tym roku już dwa dni wcze-
śniej z obecności wyjątkowego 
gościa, cieszyć się mogły dzieci 
z Ustarbowa. Wizyta mogła od-
być się dzięki zaangażowaniu 
sołtys Natalii Dampc i radzie 
sołeckiej którzy zaprezentowali 
film przedstawiający długą drogę 
Świętego Mikołaja do świetlicy 
w Ustarbowie, gdzie spotkał się 
z wszystkimi dziećmi z sołectwa. 
W trakcie imprezy odbyły się 

również konkursy, czy wspólne 
śpiewanie kolęd, w których udział 
wziął również wójt gminy Wejhe-
rowo Henryk Skwarło. Tradycyj-
nie wszystkie dzieci zaproszone 
zostały na słodki poczęstunek, 
przy którym oglądały prezenty 
od Świętego Mikołaja. 

Natomiast impreza mikołaj-
kowa dla dzieci z gminy Wej-
herowo odbyła się 8 grudnia 
w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Bolszewie i zgromadziła całe 
rodziny. Organizatorzy – wójt 

gminy Wejherowo oraz Biblio-
teka i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo – zapewnili niezli-
czone atrakcje. Najmłodsi mogli 
skorzystać z ogromnego dmucha-
nego placu zabaw i wziąć udział 
w konkursach z nagrodami. Były 
animacje taneczne ze Śnieżynką, 
świąteczny pokaz iluzji, wizyta 
Olafa i Myszki Miki. Najbardziej 
wyczekiwano jednak wizyty Mi-
kołaja, który wywołał lawinę po-
zytywnych emocji i obdarował 
wszystkich upominkami. /uGW/

Mikołaj odwiedził 
majmłodszych
gM. WEJHEROWO | Mikołajki to jedno z ulubionych świąt wszystkich dzieci. Mikołaj 
w czerwonej czapie, z brodą i workiem prezentów zawitał także do gminy Wejherowo. 
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W organizację  drugiego Wielkie-
go Kiermaszu Świątecznego włą-
czyli się wszyscy nauczyciele wraz 
z uczniami i ich rodzicami, rada 
rodziców i dyrekcja szkoły. Od rana 
do wieczora na licznych stoiskach, 
które stanęły w auli szkoły, można 
było kupić ozdoby, stroiki, bomb-
ki, choinki i kartki świąteczne oraz 
kalendarze adwentowe, wykonane 
własnoręcznie przez uczniów, ro-
dziców i nauczycieli. Oprócz tego 
każdy mógł zakupić wyśmienite 
ciasta i ciasteczka świąteczne, przy-
gotowane specjalnie na tę okazję. 
Po godzinie siedemnastej swoje 
talenty zaprezentowali tancerze, 
młodzi aktorzy, chór szkolny i mu-
zycy. Występy i pokazy artystyczne 
na scenie spotkały się z dużym za-
interesowaniem widzów i zostały 

nagrodzone gromkimi brawami. 
Kiermasz świąteczny odwiedził 
zastępca prezydenta miasta Arka-
diusz Kraszkiewicz.

- Mamy nadzieję, że wprowadzi-
liśmy wszystkich odwiedzających 
w świąteczny nastrój – mówi dy-
rektor placówki Piotr Litwin. – 
Środki pozyskane podczas akcji ze 
sprzedaży rękodzieła artystyczne-

go, ozdób choinkowych, stroików 
świątecznych i upominków, wyko-
nanych przez nauczycieli, rodziców 
i uczniów zostaną przeznaczone na 
potrzeby szkoły.

Już wiadomo, że podczas kierma-
szu zebrano kwotę około 6400 zł, 
która po ustaleniu z radą rodziców 
zostanie przeznaczona na potrzeby 
uczniów. (DD)

Świąteczne ozdoby i wyśmienite ciasta
WEJHEROWO | W budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie odbył się Wielki Kiermasz Świątecz-
ny. Dzięki licznym ofiarodawcom udało się zebrać około 6,4 tys. zł.
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

SEBASTIANA 
MARKIEWICZA

Zastępcy dyrektora ds. obiektów sportowych
 przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie

Łącząc się w bólu z Rodziną 
składamy wyrazy współczucia

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa,
Dyrektorzy oraz Pracownicy 

Samorządowych Placówek Oświatowych 
Gminy Miasta Wejherowa

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP.

SEBASTIANA 
MARKIEWICZA

Zastępcy Dyrektora ds. obiektów sportowych 
przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim Bliskim Zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JERZEGO  
GROtha

Właściciela Firmy 
budowlano – sprzętowo – transportowej „GROTH”

Człowieka wielkiego serca, służącego pomocą i wsparciem 
stowarzyszeniom, członka wielu organizacji, osoby zaangażowanej 

w działalność społeczną i dydaktyczną, pracodawcy dbającego 
o swoich pracowników, niezwykle solidnego wykonawcy 

prac realizowanych na rzecz  miasta Wejherowa.

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

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Ból przeszywa Pana serce. Została pustka.
Śmierć zabrała - MATKĘ. 

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą Panu ukojenie.

PaNU

WOJCIECHOWI  
KOZŁOWSKIEMU

Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Wejherowa

łącząc się bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI 
składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami
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NIERUCHOMOŚCI

SprzEdAm

SprzEdAm działkę budowlaną, Częstkowo, 1000 
m2, cena 38 zł. za m2, tel. 510 751 837

SprzEdAm działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

wYNAjmę

wYNAjmę 3000m2, centrum Kościerzyny, 3000 
zł.,  tel. 537 955 506  

wYNAjmę działkę rolną, 1ha, w Redzie, 500 zł., tel. 
537 955 506

wYNAjmę działkę w Rumi, ul Gajowa, 600 m2, 500 
zł., tel. 537 955 506

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

pOSzUKUję wYNAjąć

KUpIę

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

MOTORYZACJA

SprzEdAm

KUpIę

złOmOwANIE aut, kasacja, skup, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

USŁUGI

SzKOdY komunikacyjne, majątkowe, likwidacja, 
wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 601 631 835 

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOwANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

TOWARZYSKIE

wdOwA brunetka 168 cm pozna wolnego, samot-
nego pana do 75 lat, tel. 663 421 896

wOLNY wiek 39 lat pozna panią do stałego związ-
ku,dzieci nie stanowią przeszkody, tel 572 543 529

wdOwA brunetka, 168 cm, pozna wolnego samot-
nego, pana do 75 lat, tel. 663 421 896

RÓŻNE

drEwNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porą-
bane, ułożone możliwy transport, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w  balotach 120x150, słowa w kost-
kach, z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

brYCzKA na drewnianych kołach, do odnowienia 
2100 zł., tel. 600 667 860

pIłA tarczowa drewniana, bez silnika, 180 zł., 
bryczka na drewnianych kołach, do odnowienia 
2100 zł., tel. 600 667 860

przYCzEpA do kostek 6 m., stan dobry, 3000 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

dmUChAwA stan dobry 550 zł., Szemud, tel. 510 
751 837

SprzEdAm silnik na wózku, 7,5kw, 750 zł., tel. 537 
955 506

SprzEdAm maszyny krawieckie, przemysłowe, 
stół i inne, tanio, tel. 537 955 506

SIANO, słoma w  balotach 120x150, słowa w kost-
kach, z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

drEwNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porą-
bane, ułożone możliwy transport, tel. 506 250 477

SIECzKArNIA do sieczki, drewniana 220 zł, sanki 
do konia, 160 zł. Tel. 600 667 860

KUpIę stare antyczne meble, stare maszyny do 
szycia, stare dywany, stare obrazy, futra z norek, 
tel. 732 917 377

OGŁOSZENIE                                   284/2018/DB

oGŁoSZenia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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 BiznesuSzUKASz prACOwNIKA?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                                                           393/2017/DB REKLAMA                    33/2018/RL

REKLAMA               208/2018/DB

ZADZWOŃ: 660 731 138 

lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
reKLama?

to proste!

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138    |    e-mail: d.bieszke@expressy.pl

Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na trzy wolne stanowiska 

pracy w urzędzie Miasta Rumi: 

Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościa-1. 
mi Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami 
i Rolnictwa, w pełnym wymiarze czasu pracy,
Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, w niepeł-2. 
nym wymiarze czasu pracy ½ etatu każde. 

 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.
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W zawodach wzięło udział bli-
sko sześciuset zawodników. Za-
równo biegacze, jak i miłośnicy 

spaceru z kijkami mieli do po-
konania dystans 5 km. 
- Wszystkim uczestnikom dzię-

kujemy za udział i biało-czer-
wone stroje, które wprowadziły 
nas w świąteczny nastrój - za-

mikołaje na ulicach miasta
REdA | Ulice Redy przeżyły prawdziwe oblężenie świętych Mikołajów. Wszystko za sprawą  
Ulicznego Mikołajkowego Biegu i Nordic Walking. 

pewnia Jerzy Conradi, dyrektor 
MOSiR w Redzie. 
Wydarzenie Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zorganizował 
przy współpracy z The Nothe 
Event. Patronat nad zawodami 
objęła Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego.
Jeżeli chodzi o bieg, to zwycięz-
cą w kategorii open wśród męż-
czyzn okazał się Radosław Zajk. 
Wśród przedstawicielek płci 
pięknej najszybsza była Marty-
na Nikel z Rumi. W przypadku 
nordic walking pierwsze miej-
sce w kategorii open zajął Rafał 
Toporek z Przodkowa. Wśród 
kobiet zwyciężyła Małgorzata 
Badocha-Duda z Gdańska. 
Wa

aktywna sobota 
w athletic apollo
WE JHEROWO |  Efektywne ćwiczenia, dużo pozytywnej 
energii oraz widowiskowe pokazy - Athletic Apollo z okazji 
Dnia Otwar tego promowało zdrowy i aktywny styl życia. 

W ramach wydarzenia zorgani-
zowany został między innymi 
trening funkcjonalny dla biega-
czy. Dodatkowo odbyły się mię-
dzy innymi konsultacje i warsz-
taty street workout, w związku z 
czym każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Trenerzy dawali z siebie 
wszystko, a ich wysportowane 
sylwetki stanowiły zachętę do 
pójścia w ich ślady. 
Dla początkujących Dzień 

Otwarty w Athletic Apollo sta-
nowił okazję do rozpoczęcia re-
gularnych ćwiczeń i poszerzenia 
wiedzy z zakresu dbania o kon-
dycję. Jeżeli chodzi o tych bar-
dziej doświadczonych, to mieli 
oni okazję porozmawiania z 
profesjonalnymi trenerami per-
sonalnymi.
Przypominamy, że siłownia Ath-
letic  Apollo mieści się w Wejhe-
rowie przy ul. Wałowej 25.
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W pierwszej kategorii, czyli Mikołajach oraz Mikołajkach, 
zwyciężył zespół „Modelki”, na drugim stopniu podium 
uplasowała się drużyna SP nr 10 w Rumi, a na trzecim SP 
nr 6 w Rumi. Po wręczeniu nagród nastąpiło losowanie 
wśród najmłodszych uczestników wejściówek do rum-
skiego parku trampolin. W rywalizacji „Reniferów” wygrał 
zespół pod nazwą „FC Pomarchewce”. 
W najstarszej kategorii w rywalizacji kobiet wygrały „Ba-
skeciary”, które wystąpiły w składzie: Paulina Baranow-
ska, Zofia Freund oraz Barbara Konkol. Natomiast w ka-
tegorii open mężczyzn najlepszą ekipą okazały się „Dziki 
z Afryki”. W zwycięskiej drużynie grali: Paweł Dettlaff, Ma-
ciej Szwinka, Szymon Sobkowski oraz Adam Spigarski. 
Drugie miejsce zajęli „Łinabi”, a trzecie „Bazylka”. Trzy naj-
lepsze teamy w rozgrywkach „Open” otrzymały nagrody 
finansowe w wysokości 300, 200 oraz 100 złotych. 
W zawodach został rozegrany także konkurs rzutów 
za trzy punkty, który w kategorii kobiet wygrała Bar-
bara Konkol, a wśród mężczyzn najlepszy był Adam 
Patelewski. Nagrodami w tym konkursie były bony w 
wysokości 200 zł, ufundowane przez sponsora, a wrę-
czane przez Jolantę Król, dyrektor MOSiR Rumia. 
Najlepsze ekipy w kategorii „Open: otrzymały puchary 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wejhero-
wie. Za oprawę muzyczną podczas całej imprezy od-
powiedzialny był DJ Miker. 
Turniej został zorganizowany przy współpracy z 
współpracy z UKS Basket Ósemka Wejherowo.  /raf/

KOSzYKArSKI TUrNIEj
RuMIa | Turniej koszykówki NBa Rumia 2018 roze-
grano na hali widowiskowo sportowej Miejskiego 
Ośrodka sportu i Rekreacji. 

Fot. MOSiR Rumia


