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ChętnyCh 
nie brakuje

Uroczystość odbywała się w mi-
niony wtorek (18 grudnia) na 
terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Wydarzenie otworzył występ 
artystyczny zespołu teatralnego 
„Bambo” ze Szkoły Podstawo-
wej numer 10 w Rumi. Główną 
częścią spotkania było przyzna-
nie grantów.
Spośród 14 osób starających 
się o tegoroczne stypendia ar-
tystyczne, 13 zostało docenio-
nych za osiągnięcia wokalne, 
plastyczne i teatralne. Znacz-
nie więcej, bo aż 56 młodych 
mieszkańców Rumi, walczyło 
o granty w dziedzinie sportu. 
Ostatecznie burmistrz Michał 
Pasieczny zdecydował przyznać 
52 sportowe stypendia za osią-
gnięcia rumian w 11 dyscypli-
nach sportowych.

Wspólny sukCes

– Jestem niezwykle dumny, że 
Rumia ma tak zdolną młodzież, 

Stypendia burmistrza 
Rumi zostały przyznane
RUMIA | Za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne docenionych zostało 65 młodych rumian. 
Granty, w postaci stypendiów, wręczali laureatom wspólnie zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt oraz 
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki. 

osiągającą sukcesy nie tylko na 
szczeblu lokalnym, ale i krajo-
wym. Mam nadzieję, że te na-
grody finansowe będą dla wszyst-
kich motywacją do dalszej pracy 
i sukcesów – powiedział Piotr 
Wittbrodt, zastępca burmistrza 

Rumi. – Wręczenie stypendiów 
burmistrza jest też doskonałym 
momentem do złożenia gratula-
cji, które należą się nie tylko lau-
reatom, ale również ich rodzicom 
oraz trenerom, którzy są dla nich 
ogromnym wsparciem – dodał.

Łączna pula nagród finansowych 
wyniosła 50 tysięcy złotych. Po 
oficjalnym wręczeniu stypen-
diów wykonane zostały pamiąt-
kowe zdjęcia, a goście zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek.

W okresie świątecznym w szkole 
podstawowej odbywają się impre-
zy, które kultywują bożonarodze-
niowe tradycje. Jedną z nich było 
śpiewanie kolęd przez kolędni-
ków, którzy pojawili się z gwiazdą. 
Szkolni kolędnicy odwiedzili kla-
sy od I do III oraz oddziały gim-
nazjalne. W postacie Maryi i św. 
Józefa, króla Heroda, Śmierci, 
Mikołaja, aniołów, diabłów i pa-
sterzy wcielili się uczniowie klasy 

VII E. Wędrując po szkole kolęd-
nicy śpiewali piosenki i recytowali 
wierszyki, wzbudzając wiele rado-
ści. W podziękowaniu za wizytę 
otrzymywali słodycze od kole-
żanek i kolegów. Przygotowana 
przez uczniów klasy VII E niespo-
dzianka spotkała się z bardzo mi-
łym przyjęciem zarówno ze strony 
uczniów, jak i nauczycieli. Rów-
nież kolejny raz w szkole obcho-
dzono Dzień Anioła. Dzieci i na-

uczyciele przebrali się w anielskie 
stroje lub posiadali choć skrzydła, 
aureole i gwiazdy. Anioły zbierały 
dary żywnościowe dla Kuchni św. 
Franciszka przy klasztorze fran-
ciszkanów, z której korzysta liczna 
grupa osób potrzebujących po-
mocy. Ponadto dzieci pisały listy 
do Archanioła. Najlepsze z nich 
zostały nagrodzone dyplomami 
i upominkami. 

(DD)

Kolędnicy i anioły zbierali dary
WEJHEROWO | Tradycyjnie,  jak co roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie pojawili się kolędnicy 
i anioły, które zbierały dary dla biednych. W ten sposób uczniowie kultywują świąteczne tradycje.
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WEJHEROWO | W samym centrum stolicy powiatu trwa 
Jarmark Bożonarodzeniowy. 
 
Jarmark Bożonarodzeniowy, który został otwarty na wejhe-
rowskim rynku, przyciąga wejherowian i gości zapachami, 
aromatami, świątecznymi niespodziankami i atrakcjami. 
Stoiska czynne są od godz. 11 do godz. 18 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele do godz. 19. W tym roku atrakcją 
jest karuzela wenecka oraz kolejka świąteczna, które czynne 
są codziennie od 11 do 18, a w soboty i niedziele do 19. 
W weekendy przedświąteczne przygotowano szereg atrakcji 
dla najmłodszych – warsztaty, pokazy, konkursy i zabawy.  
W sobotę 22 grudnia o godz. 12 na  Placu Wejhera grupa 
„Mosaic” przygotuje animacje ruchowe z udziałem elfów, 
w tym: świąteczne pakowanie prezentów na czas, budowa-
nie gigantycznego łańcucha z balonów itp. Zakończenie 
bloku zabaw ok. godz. 15.30
W niedzielę 23 grudnia o godz. 11 na wejherowski plac 
wjedzie psi zaprzęg złożony. W programie pokazy budowa-
nia psiego zaprzęgu, pokazy zaprzęgu w ruchu, pokaz pracy 
lidera w zaprzęgu.  Przejażdżki psim zaprzęgiem w saniach 
ze św. Mikołajem wokół Placu. Podczas przejażdżki Mikołaj 
opowiadać będzie dzieciom baśnie z dalekiej Północy. Jeśli 
do sań wsiądą dorośli – Mikołaj będzie opowiadać o życiu 
na dalekiej Północy i psich zaprzęgach. /raf/

ŚWiąteCzny jarmark 
na plaCu Wejhera

WEJHEROWO | W 48. rocznicę tragicznej 
śmierci dwóch wejherowskich robotników 
pod Stocznią w Gdyni przy ich grobach 
w Wejherowie spotkali się mieszkańcy, aby 
uczcić pamięć ofiar Grudnia 1970.

Wśród zgromadzonych obecni byli m.in. zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara, sta-
rosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta 
Jacek Thiel, zastępca przewodniczącego rady 
powiatu Bogdan Tokłowicz, działacze „Solidar-
ności” a także liczna grupa młodzieży Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba 
Wejhera w Wejherowie.
Wieloletni kapelan wejherowskiej „Solidarności” 
ks. prałat Daniel Nowak przypomniał nad gro-

bami poległych okoliczności tragicznej śmierci 
dwóch młodych wejherowskich robotników - 
Zbigniewa Nastałego (17 lat) i Mariana Wójcika 
(33 lata) - którzy zginęli od kul w drodze do 
pracy, po tym jak komitet strajkowy wystąpił 
z protestem przeciwko ówczesnej władzy, 
a w efekcie polała się robotnicza krew.
Choć od tego bolesnego wydarzenia minęło już 
48 lat pamięć o dwóch młodych wejherowskich 
robotnikach poległych w Gdyni 17 grudnia 
1970 roku jest w Wejherowie z szacunkiem 
pielęgnowana. Oprócz kwiatów i zniczy na 
cmentarzu w wejherowskim Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 organizowane są 
wystawy i konkursy upamiętniające robotniczy 
protest z 1970 roku, a także śmierć Zbigniewa 
Nastałego i Mariana Wójcika. /raf/

uCzCili pamięć ofiar Grudnia 1970
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W tym tygodniu podpisana 
została umowa na wykonanie 
prac na siedmiusetmetrowym 
odcinku drogi. Planowany 
termin oddania inwestycji do 
użytku to czerwiec przyszłego 
roku. Przebudowa finanso-
wana jest ze środków powiatu 
wejherowskiego, część pienię-
dzy pochodzi także z budżetu 
państwa.
W ramach prac przede wszyst-
kim wymieniona zostanie 
nawierzchnia, dodatkowo na 
całej długości, a więc od ulicy 
Granicznej do ulicy Wierzbo-
wej wykonana zostanie ścieżka 
rowerowa. Ponadto zbudowana 
zostanie zatoka autobusowa, 
przebudowane zostaną sieci 
kanalizacyjne i energetyczne.
- To pierwszy etap przebudowy 
ulicy Przemysłowej i Tartacz-
nej, w tej chwili na ukończeniu 
jest także przygotowywanie 
dokumentacji technicznej dla 
całej inwestycji od ulicy Wierz-
bowej do Tartacznej – mówił 
podczas spotkania Jacek Thiel, 
wicestarosta wejherowski.
Inwestycja finansowana jest ze 
środków powiatu wejherow-
skiego, a także z budżetu pań-
stwa. Łączny koszt zadania to 
blisko 4 mln zł.
- Mieszkańcy już od dawna 
monitowali, że droga jest w 
złym stanie, dlatego teraz przy-
szedł czas na to żeby przede 

Ulica Przemysłowa 
doczeka się remontu
WEJHEROWO | W marcu ruszy długo oczekiwana przebudowa ulicy Przemysłowej w Wejherowie. 

z funduszy ze-

wnętrznych po-

zyskał Powia-

towy Cech Rze-

miosł Małych 

i Średnich Przed-

siębiorstw na 

budowę i wypo-

sażenie nowe-

go obiektu, któ-

ry będzie słu-

żył przedsiębior-

com i uczniom 

Szkoły Rzemiosła 

w Wejherowie. 

10  mln zł

wszystkim poprawić tam bezpie-
czeństwo – dodaje wicestarosta 
Thiel.
Ulica Przemysłowa to ważny 
ciąg komunikacyjny, który łączy 
między innymi miasto z gminą 
Wejherowo. 
- Cieszę się, że w końcu doszło 
do podpisania umowy i że ta uli-
ca będzie remontowana – mówi 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski. - Przebudowa drogi po-

prawi bezpieczeństwo użytkow-
ników ruchu, którzy korzystają 
z tej części miasta, w której ulo-
kowane są firmy. To serce gospo-
darcze Wejherowa, a więc droga 
jest bardzo uczęszczana.
Prace rozpoczną się w marcu i 
według harmonogramu potrwają 
do 14 czerwca 2019 r. W związku 
z przebudową wykonawca zapo-
wiada niewielkie zmiany w orga-
nizacji ruchu. 

- Wszystko zależy od pogody, 
jeżeli będzie dobra pracownicy 
wejdą wcześniej na plac budowy. 
Nie przewidujemy dużych utrud-
nień, będzie wprowadzony ruch 
wahadłowy – mówi przedstawi-
ciel wykonawcy Jacek Wicki.
Ponadto miasto Wejherowo za-
projektowało rondo na wysoko-
ści ulicy Karnowskiego, które bę-
dzie elementem łączącym ulicę 
Ofiar Piaśnicy z DK nr 6. /raf/
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Przyszłoroczny budżet zakłada 
ponad 114 mln zł po stronie do-
chodów. Wydatki miasta mają być 
jeszcze wyższe, bo oscylować po-
winny w granicach blisko 138 mln 
zł. Deficyt ustalony został na po-
ziomie prawie 24 mln zł.

rekordoWe 
inWestyCje

- To trudny budżet, bo w coraz 
szybszym tempie rosną wydatki 
bieżące - mówi Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy. - Więcej pła-
cimy m.in. za energię elektryczną, 
ciepło, czy też paliwo. To wszystko 
ma wpływ na budżet miasta. Mimo 
trudności, z którymi musimy mie-
rzyć się na co dzień, udaje nam się 
utrzymywać wysoki wskaźnik wy-
datków inwestycyjnych.
Na inwestycje władze miasta 
w przyszłym roku zamierzają prze-
znaczyć rekordową pulę, bo ponad 
36 mln zł. Spora część powyższych 
środków przeznaczona ma zostać 
na prace związane z rozbudową 
bazy oświatowej. W toku jest inwe-

stycja związana z budową nowego 
budynku Szkoły Podstawowej nr 2. 
Podobne prace prowadzone są na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 6. 
Nadto w 2019 roku ma ruszyć roz-
budowa Szkoły Podstawowej nr 5.

plan 
jest ambitny

- Do priorytetowych inwesty-
cji w 2019 roku należy również 
zaliczyć budowę węzła integra-
cyjnego przy dworcu kolejowym 
– mówi Krzysztof Krzemiński. - 
W planach mamy też między in-
nymi modernizację i przebudowę 
ulicy Obwodowej. Mniejszych 
i większych działań inwestycyj-
nych jest znacznie więcej. Nasz 
plan jest bardzo ambitny, ale do 
zrealizowania.
Warto zaznaczyć, że w trakcie 
środowej sesji uchwałę budżeto-
wą redzcy radni przyjęli jedno-
myślnie. Wszyscy rajcy głosowali 
również za przyjęciem Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta 
Redy. Anna Walk

Radni uchwalili przyszłoroczny budżet
REdA | Redzcy radni przyjęli budżet na 2019 rok. - Plan finansowy jest bardzo trudny, ale możliwy do zrealizowania - zapewnia burmistrz Krzysztof Krzemiński.

W ramach prowadzonych robót przebudowano fragment 
chodnika i poszerzono zatokę wzdłuż budynku przy Łąko-
wej 37. Kolejny nowy chodnik znajduje się na ulicy Pawła 
Bielawy, wzdłuż budynku przy Derdowskiego7. 
- Grudzień to ostatni moment na kończenie prac przewi-
dzianych w danym roku budżetowym, więc dobrze się 
dzieje, że nie mamy opóźnień – mówi Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy. – Zakończyliśmy też  utwardzenia 
tymczasowe płytami IOMB na ulicy Szymanowskiego, 
gdzie położono 200 mb płyt oraz ulicy Skautów, gdzie 
zrealizowano odcinek o długości 330 mb. 
Powyższe inwestycje zostały w całości sfinansowane 
z budżetu miasta Redy.  Poza tym kończą się prace przy 
projektach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, które, 
zgodnie z zasadami BO i zawartymi umowami, muszą 
zakończyć się jeszcze w tym roku.

noWe Chodniki
REda | Kierowcy, a przede wszystkim piesi powinni być 
zadowoleni. Jeszcze przed świętami zakończą się prace 
związane z budową nowych chodników. 
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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

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 277/2018/DB

robią to od daWna

– Już od kilku lat pomagamy 
mieszkańcom w uruchamianiu po-
jazdów, a w szczególności w okresie 
niskich temperatur – mówi Ro-
man Świrski, komendant Straży 
Miejskiej w Rumi. – Dotychczas 
robiliśmy to za pomocą dość dłu-
gich kabli rozruchowych, a prąd 
pochodził z akumulatora radiowo-
zu. Czasami było to jednak bardzo 
trudne, zwłaszcza gdy inne samo-
chody nie pozwalały na dogodny 
dojazd radiowozu do ratowanego 
auta – wyjaśnia. 

kolejny krok

W związku z problemami i po-
trzebami mieszkańców, jednostka 
już w ubiegłym roku zaplanowała 
kupno niewielkiego, ale niezwykle 
skutecznego urządzenia rozrucho-
wego. Zakup stał się możliwy, dzięki 
niewielkim oszczędnościom na co-
dziennym wyposażeniu strażników.

 

Samochód nie odpala? 
Pomoże straż miejska
RUMIA | W okresie zimowym często zdarza się, że samochody, które nie są garażowane lub są zasilane przez 
wysłużone akumulatory, wymagają pomocy przy tzw. odpaleniu. Mieszkańcy Rumi w takich przypadkach 
mogą liczyć na strażników miejskich. Niedawno jednostka zakupiła w tym celu specjalne urządzenie. 

– Takie pieniądze pojawiły się 
pod koniec tego roku, dlatego też 
w ostatnich dniach pożądany sprzęt 
został zakupiony – podkreśla ko-
mendant. 

na niCh można liCzyć

Kierowcy, których samochody 
odmówią posłuszeństwa z powo-
du rozładowanego akumulatora, 

mogą więc liczyć na profesjonalną 
pomoc strażników miejskich, któ-
rzy są do dyspozycji mieszkańców 
od poniedziałku do soboty w go-
dzinach od 6:30 do 22:30.

52 kilogramy - tyle przeciętnie 
w ciągu roku każdy Polak wyrzuca 
jedzenia. Do koszy na śmieci naj-
częściej trafiają wędliny, pieczywo, 
warzywa oraz owoce. Negatywny 
trend mają odwrócić jadłodziel-
nie, które powstają w różnych 
częściach kraju. Przeszklona lo-
dówka, w której można zostawić 
nadwyżki żywności, od kilku dni 
dostępna jest również w Redzie.

 
można pomóC

- Na swoim przykładzie zauwa-
żyłem, że nierzadko zdarza mi się 
marnować żywność - mówi Le-
szek Chamerski, inicjator redzkiej 
jadłodzielni, która funkcjonuje 
pn. „Smaczny przystanek”. - Poza 
tym prowadzę lokal przy dworcu, 
gdzie błąka się wiele głodnych 
i zmarzniętych osób. Można im 
pomóc, pozostawiając w ogólno-
dostępnej lodówce jedzenie.

Jak działa redzka jadłodzielnia? 
Ktoś, kto ma za dużo jedzenia – 
zostawia je. Ktoś, kto potrzebuje, 

ma na coś ochotę – to po prostu to 
bierze. Regulamin umieszczony na 
drzwiach lodówki informuje, że na 
półkach można zostawić praktycz-
nie wszystko, z wyłączeniem alko-
holu. Ważne, aby żywność była za-
pakowana i nieprzeterminowana.  

punkt 
samoobsłuGoWy

- Żywność, która pojawia się 
w lodówce, zazwyczaj znika w cią-
gu kilku godzin - zapewnia Le-
szek Chamerski. - Jest to punkt 
samoobsługowy, więc zapraszamy 
redzian do jego współtworzenia, 
a także do współodpowiedzial-
ności za to miejsce. Dzielmy się 
tym, co mamy w nadmiarze.  
Redzka jadłodzielnia przy dwor-
cu, a dokładniej przy popularnym 
lokalu „Gbùrka”, zamontowana 
została w minioną sobotę. Jej 
funkcjonowanie uzależnione jest 
w głównej mierze od mieszkań-
ców i ich chęci przekazywania 
nadwyżek żywności. Anna Walk

Podziel się posiłkiem!
REdA | Przy dworcu stanęła pierwsza w historii powiatu wejherowskiego samodzielna jadłodzielnia. 
Inicjatorzy jej powstania chcą przyczynić się do ograniczenia marnotrawienia żywności. 

sprawdź inne nasze tytuły na:

POWIaT | Od ogólnopolskiej premiery filmu „Piaśnica” 
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie rozpoczyna opowieść 
o mało znanych miejscach i faktach dotyczących niemiec-
kiej zbrodni pomorskiej, jaka miała miejsce jesienią 1939. 

Dokument, który powstał w ramach cyklu „Młyny historii”, 
zaprezentowany został w warszawskim Multikinie Złote 
Tarasy w poniedziałek, 10 grudnia. W uroczystej premierze 
uczestniczył wiceminister Jarosław Sellin, który wydarzenie 
objął honorowym patronatem. 
Film „Piaśnica” w reżyserii Mariusza Sławińskiego zrealizowa-
ny został przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Doku-
ment, który składa się z dwóch 25-minutowych odcinków, 
został wzbogacony o archiwalia fotograficzne i filmowe, 
sceny fabularyzowane oraz animację. Pierwsza część opowia-
da o codziennym wykuwaniu polskości Pomorza w dwudzie-
stoleciu międzywojennym przez patriotów, którzy po inwazji 
niemieckiej w 1939 roku zginęli w Piaśnicy. Część druga to 
opowieść o mechanizmie zbrodni w Lasach Piaśnickich, 
zacieraniu przez Niemców jej śladów i ekshumacji ofiar.
- Projekt powstał po to, by uświadomić rozmiar zbrodni po-
morskiej 1939 roku, ale również po to, by przywracać należną 
pamięć o jej ofiarach – wyjaśnia Teresa Patsidis, dyrektor 
Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. /Wa/

„piaŚniCa” 
W złotyCh tarasaCh
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W Redzie przez ostatnie pół-
tora roku prowadzone były pra-
ce termomodernizacyjne. Jako 
pierwsze odnowione zostało 
przedszkole przy ulicy Gnie-
wowskiej, obecnie miejskie 
Przedszkole nr 1. Następnie 
przyszła kolej na dwa komu-
nalne budynki mieszkalne przy 
ulicy Wodociągowej, a także 
kompleksowy remont i roz-
budowę budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Przedsięwzię-
cie zakończyła termomoderni-
zacja miejskiego Przedszkola 
nr 2, które znajduje się przy 
ulicy Łąkowej.

 - Mówiąc: termomoderniza-
cja, mamy na myśli cały cykl 
działań, mających zmniejszyć 
zapotrzebowanie budynku 
na energię – wyjaśnia Halina 

Oszczędność 
i efekt ekologiczny
REdA | Zakończyła się realizacja kolejnego dużego  projektu z udziałem Fun-
duszy Europejskich. Chodzi o kompleksową modernizację energetyczną budyn-
ków, stanowiących własność miasta. 

krzysztof krzemiński,
burmistrz Redy

To jedna z naszych najważniejszych inwestycji 
ostatnich lat. Na etapie przygotowania wniosku 
wykonaliśmy audyty energetyczne, stąd wiadomo, 
jak wiele energii się marnowało. Wyliczenia pozwa-
lają oczekiwać ponad 80 proc. redukcji emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery, więc inwestycja jest 
częścią realizacji postanowień Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda.

Grzeszczuk, zastępca burmi-
strza Redy.  – To przede wszyst-
kim ocieplenie ścian i wymiana 
okien, remont oraz ocieplenie 
dachu, instalacja nowoczesnych 
urządzeń grzewczych,  także tych 
opartych na energii odnawialnej, 
jak ogniwa fotowoltaiczne.

Wszystkie prace zostały zre-
alizowane zgodnie z zawartymi 

umowami i bez opóźnień. Inwe-
stycja pochłonęła w sumie pra-
wie 4 miliony złotych, wliczając 
w to rozbudowę budynku remizy. 
Prawie połowa kosztów została 
pokryta dotacją z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Pozostała część środków pocho-
dziła z budżetu miasta.

Anna Walk

W minionym tygodniu w Pra-
cowni Elektroterapii i Elek-
trofizjologii Serca Oddziału 
Kardiologii i Angiologii Inter-
wencyjnej w Wejherowie po raz 
pierwszy wszczepiono pacjen-
towi stymulator dwujamowy 
z elektrodą prawokomorową 
implantowaną bezpośrednio 
w pęczek Hisa. 

- Tego typu zabiegi są na 
świecie wykonywane rzadko, 
ponieważ wymagają precyzyj-
nej elektrofizjologicznej nawi-
gacji – mówi dr hab. n. med. 
Marek Szołkiewicz, ordynator 
Oddziału Kardiologii i Angio-
logii Interwencyjnej. - Ich zło-
żoność oraz koszta w istotnym 
stopniu wykraczają poza zakres 
zabiegu klasycznego. 

Podczas zabiegu klasyczne-
go, prawokomorową elektrodę 
stymulatora serca implantuje 
się w przegrodę międzykomo-
rową lub w koniuszek prawej 
komory. Zawsze prowadzi to 

do zaburzeń synchronii skur-
czu komór serca, a często do 
różnego stopnia pogorszenia 
tolerancji wysiłku. Stymulacja 
pęczka Hisa jest najdoskonal-
szą metodą stymulacji, bo nie 
burzy synchronii skurczu ko-
mór i praktycznie przywraca 

fizjologiczną sekwencję stymu-
lacji serca. 

Zabieg przeprowadzili kardio-
lodzy z wejherowskiego szpita-
la: dr Roman Moroz i dr Adam 
Priebe przy wsparciu pielęgnia-
rek Urszuli Cymanowskiej i Ja-
niny Turskiej. /WA/

Pierwszy taki zabieg kardiologiczny
WEJHEROWO | Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń Szpitala Specjalistycznego w Wejhero-
wie nie daje o sobie zapomnieć i rozwija swoją działalność. 

Chcesz zgarnąć nagrodę? Zgłoś przygotowaną przez siebie dekorację! Oprawy świąteczne moż-
na zgłaszać w dwóch kategoriach: dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- 
i wielorodzinnych oraz dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.
Zgłoszenia pisemne tylko do dziś – do piątku 21 grudnia - przyjmuje Urząd Miejski w Wejhe-
rowie, Więcej informacji na temat konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną 
można uzyskać pod nr tel. 58 677-71-06.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji, a także numer tele-
fonu, kategorię dekoracji przedstawionej do konkursu oraz dokładny adres obiektu, na którym 
umieszczono dekorację oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Istnieje również możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie, tj. sąsiadów, 
znajomych oraz organizatorów itp.), ale po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji.
Do 1 lutego komisja konkursowa wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po trzy 
miejsca w każdej kategorii, za których zdobycie zostaną przyznane nagrody pieniężne. /Wa/

oŚWietl dom, WyGraj naGrodę
WEJHEROWO | To ostatnia szansa na wzięcie udziału w konkursie na najbardziej atrak-
cyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie Wejherowa. 
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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 zasa-
dach przygotowania 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 2017r. poz. 1257./ z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 17.12.2018r., na wniosek  z dnia 24.07.2018r.. (uzupeł-
nionego dnia 29.08.2018r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

 budowie dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia pn.
„Budowa węzłów integracyjnych w Rumi 
wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)”

 
na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumi określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

ulicy Gdańskiej, drogi gminnej położonej na działkach nr ewidencyjny: 
obręb 16: 1, 2/1 (z podziału działki nr 2), 31/1, 32/1, 32/2, 32/4, 33/1, 33/3, 34/1, 34/2, 35/1, 35/3, 36/1, 36/3, 
37/1, 37/3, 38/3, 75/4; 
obręb 17: 242/117, 359/1, 422/93 (z podziału działki nr 422/1), 423/7, 433/1, 433/2, 434, 436/84 (z podzia-
łu działki nr 436/71), 436/78, 436/81, 438, 439/2, 439/4, 439/5, 440, 441/1 (z podziału działki nr 441), 513/4 
(z podziału działki nr 513/1), 562/4 (z podziału działki nr 562/2), 563, 585/1 (z podziału działki nr 585); 
obręb 20: 16/3 (z podziału działki nr 16/2), 17/5 (z podziału działki nr 17/4), 19/3 (z podział działki nr 19/2), 
20/5 (z podziału działki nr 20/3), 21/5 (z podziału działki nr 21/3), 21/7 (z podziału działki nr 21/4), 22/3 (z po-
działu działki nr 22/2), 254/16 (z podziału działki nr 254/12); 
obręb 23: 108/13 (z podziału działki nr 108/4), 108/14 (z podziału działki nr 108/6), 108/16 (z podziału dział-
ki nr 108/9), 108/19 (z podziału działki nr 108/11); 

ulicy Polnej, drogi gminnej położonej na działkach nr ewidencyjny: 
obręb 20: 253/1, 253/4 (z podziału działki nr 253/2), 254/20 (z podziału działki nr 254/11) 254/18 (z podzia-
łu działki  nr 254/12); 

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy dro-
gi krajowej):

ulicy Jana III Sobieskiego, drogi krajowej DK6 w Rumi położonej na działkach nr ewidencyjny: 
obręb 20: 15/1, 16/1, 16/4 (z podziału działki nr 16/2), 17/3, 17/6 (z podziału działki nr 17/4), 19/1, 19/4 (z po-
działu działki nr 19/2), 20/1, 20/6 (z podziału działki nr 20/3), 21/1, 21/6 (z podziału dzialki nr 21/3), 21/8 
(z podziału działki nr 21/4), 22/1, 22/4 (z podziału działki nr 22/2), 23/1, 24/1, 25/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/5, 
33/1, 56, 190/1, 191/1, 192/1, 193/5, 251/1, 252/1, 253/3 (z podziału działki nr 253/2), 254/7, 254/9, 254/19 
(z podziału działki nr 254/11), 254/15  (z podziału działki nr 254/12); 
obręb 23: 30/2 (z podziału działki nr 30/1), 108/12 (z podziału działki nr 108/4), 108/18 (z podziału działki 
nr 108/11); 

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbro-
jenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:

na działkach w granicach terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, z których korzystanie będzie ogra-
niczone działki nr ewidencyjny: 
obręb 16: 2/2 (z podziału działki nr 2), 3/1, 3/2, 4, 5, 31/3, 32/10, 192/10, 192/25, 
obręb 17: 359/2, 423/8, 424, 432, 436/83 (z podziału działki nr 436/71), 436/73, 437, 441/2 (z podziału dział-
ki nr 441), 469/1, 513/3 (z podziału działki nr 513/1), 562/1, 562/3 (z podziału działki nr 562/2), 690, 709, 
710, 717; 
obręb 20: 23/2, 24/2, 25/2, 186/1, 186/2, 193/15, 251/2, 252/4; 
obręb 23: 108/15 (z podziału działki nr 108/6), 108/17 (z podziału działki nr 108/9), 108/20 (z podziału dział-
ki nr 108/11)

na działkach, na terenie linii kolejowych objętych obowiązkiem zajęcia terenu na czas realizacji inwestycji na 
terenie działek nr ewidencyjny: 
obręb 17: 436/3, 436/82, 564/1, 
obręb 20: 1/3, 1/6, 17/1, 18, 20/4

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

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjne-
go  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogło-
szenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2204)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interneto-
wych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez okres 
21 dni, wykaz nr V/P/2018, dotyczący nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wejhe-
rowskiego, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz wywieszono w dniu 18 grudnia 2018 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2204)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interneto-
wych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez okres 
21 dni, wykaz nr VI/P/2018, dotyczący nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wejhe-
rowskiego, przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz wywieszono w dniu 20 grudnia 2018 r.

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 zasa-
dach przygotowania 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// z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 14.12.2018r. na wniosek  z dnia 13.09.2018r. (uzupeł-
niony dnia 07.11.2018r..) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

rozbudowie drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo
na odcinku Nawcz-Osiek w gminie Łęczyce i gminie Linia

 
na  nieruchomościach gruntowych  określonych poniżej:
A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
Gmina  Łęczyce 
Obr. 14 Nawcz,  działki nr ewid.: 9, 173/5 (z podziału działki nr 173/4), 173/7 (z podziału działki nr 173/1),   
174/3 (z podziału działki nr 174/2), 174/5 z podziału działki nr 174/1), 203, 211, 230/1 (z podziału działki 
nr 230), 231/1 (z podziału działki nr 231), 232/7 (z podziału działki nr 232/3), 232/5 (z podziału działki nr 
232/1), 233/1 (z podziału działki nr 233), 210/1 (z podziału działki nr 210), 295/1 (z podziału działki nr 295), 
204/3 (z podziału działki nr 204/2), 10/1, 177/4 (z podziału działki nr 177/1), 175/3 (z podziału działki nr 
175/2), 176/3 (z podziału działki nr 176/1), 258/3 (z podziału działki nr 258/1), 207/6 (z podziału działki nr 
207/1), 205/17 (z podziału działki nr 205/11), 205/19 (z podziału działki nr 205/14), 255/4 (z podziału dział-
ki nr 255/3), 256/1 (z podziału działki nr 256), 257/1 (z podziału działki nr 257), 222/1 (z podziału działki nr 
222), 304/1 (z podziału działki nr 304)
Obr. 13 Łówcz,  działki nr ewid.: 324/10 (z podziału działki nr 324/8), 61, 62/1 (z podziału działki nr 62)
Gmina Linia
Obręb 10 Osiek, działki nr ewid. 45, 143
B. działki objęte obowiązkiem  budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
Gmina  Łęczyce
Obr. 14 Nawcz,  działki nr ewid.: 294, 11, 173/3, 173/6 (z podziału działki nr 173/4), 173/8 (z podziału dział-
ki nr 173/1), 174/4 (z podziału działki nr174/2), 174/6 (z podziału działki nr 174/1), 230/2 (z podziału dział-
ki nr 230), 231/2 (z podziału działki nr 231), 232/8 (z podziału działki nr 232/3), 232/6 (z podziału działki 
nr 232/1), 233/2 (z podziału działki nr 233), 204/4 (z podziału działki nr 204/2), 175/4 (z podziału działki nr 
175/2), 176/4 (z podziału działki nr 176/1), 207/7 (z podziału działki nr 207/1), 209/2, 
Gmina Linia
Obręb 10 Osiek, działki nr ewid. 34, 212/3, 318. 

 
II. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych za-
sadach przygotowania 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./  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 18.12.2018r. na wniosek  z dnia 14.10.2014r. po pod-
jęciu zawieszonego postępowania w dniu 18.12.2018r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej  polegającej na:
 

rozbudowie dróg gminnych pn. 
„Rozbudowa ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu” 

 na terenie Gminy Wejherowo  

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Wejherowo określonych poniżej:
 A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa dróg gminnych: 
- w obrębie Bolszewo na  działkach  nr ewidencyjny: 467, 414, 1267/4 (powstałej z podziału działki nr 1267), 
1265, 1279/4 (powstałej z podziału działki nr 1279), 1277, 1268/1 (powstałej z podziału działki nr 1268), 
1281/1 (powstałej z podziału działki nr 1281), 24/1 (powstałej z podziału działki nr 24), 1278
- w obrębie Orle na  działkach  nr ewidencyjny: 486/1 (powstałej z podziału działki nr 486), 236, 232/5, 
232/24
B.  działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
-  obrębie Bolszewo, działka nr ewidencyjny: 29/3 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i sa-
morządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości zapo-
znania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo 
ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.00, 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-
15.30 tel. 58 572-95-50.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjne-
go  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogło-
szenia. 
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W sali gimnastycznej już po 
raz kolejny zorganizowany został 
świąteczny koncert charytatyw-
ny. Na szkolnej scenie wystąpili 
uczniowie wraz z nauczycielami. 
Występy młodych artystów prze-
platane były licytacjami prowa-
dzonymi przez dyrektor placówki.  

udana impreza

- W organizację wydarzenia 
zaangażowała się cała społecz-
ność szkolna - zapewnia Iwona 
Nowicka dyrektor SP nr 2 w Re-
dzie. - Już na kilka tygodni przed 
świątecznym koncertem ucznio-
wie wraz z nauczycielami two-
rzyli ozdoby świąteczne, które 
następnie przekazane zostały na 
kiermasz i licytację. Cała impre-
za okazała się bardzo udana. 

Przez cały koncert, który odbył 
się w miniony piątek, na terenie 
szkoły funkcjonowała kawia-

renka z ciepłymi napojami i do-
mowymi ciastami. Jednocześnie 
zorganizowany został kiermasz, 
na którym można było znaleźć 
m.in. mnóstwo własnoręcznie 
wykonanych ozdób bożonaro-
dzeniowych. 

Środki na leCzenie

- Bardzo dobrze, że organizowa-
ne są tego typu przedsięwzięcia – 
zapewnia pani Elżbieta, która na 
piątkowy koncert przyszła z cór-
ką. - Takie spotkania integrują 
i wprawiają w świąteczny nastrój. 
Można w wyjątkowy sposób spę-
dzić wolny czas i pomóc osobom, 
które potrzebują wsparcia. 

W sumie organizatorom wyda-
rzenia udało się zebrać 5,5 tys. 
zł. Powyższe środki mają zostać 
przeznaczone na leczenie ciężko 
chorych dzieci z Redy. 

Anna Walk

Świątecznie, radośnie 
i charytatywnie
REdA | Choć do Wigilii zostało jeszcze kilka dni, to w Szkole 
Podstawowej nr 2 już w ubiegłym tygodniu czuć było prawdziwą 
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 

Najpiękniejsze świąteczne ozdoby
REdA | Rekordowy okazał się XXIV Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy. Ocenie poddano w sumie 455 prac.

beata zaWal – brzezińska,
nauczyciel plastyki

Tegoroczny konkurs cieszył się bardzo dużym 
powodzeniem w miejskich szkołach i przedszko-
lach. Tematy zaproponowane przez organiza-
tora okazały się ciekawe dla dzieci i młodzieży, 
dlatego ufundowano trzy dodatkowe nagrody dla 
uczestników konkursu. Gratulujemy nagrodzonym 
i mamy nadzieję, że w przyszłym roku Konkurs 
Bożonarodzeniowy będzie cieszył się nadal nie-
słabnącym zainteresowaniem.

Konkurs Szkoła Podstawowa nr 
3 w Redzie zorganizowała przy 
współpracy z Miejskim Domem 

Kultury i parafią św. Wojciecha 
w Ciechocinie. 

Najciekawszą szopkę z tradycyj-

nymi figurkami wykonał Krystian 
Byczkowski ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 oraz rodzina Glinieckich 

z fotografiami szopek z różnych 
zakątków i zdjęciami rodzinnymi. 
Trzecie miejsce zajęła szopka Piotra 
Perszona z  kl.1b Szkoły Podstawo-
wej nr 5. Wśród  bałwanków prze-
ważały formy z tworzyw, papieru 
lub tkaniny wypełnione granula-
tem. Nagrodzone zostały bałwanki: 
Nadii Lewna ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 (I miejsce), Darii Szeląg 
z przedszkola „Chatka Puchatka” (II 
miejsce) i Amelii Skurtys ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 (III miejsce). 

Najtrudniejsze zadanie miało 
jury przy wizerunkach św. Mikoła-
ja. Pierwsze miejsce w tej kategorii 
zdobyła Laura Bielak z kl.1a Szkoły 
Podstawowej nr 3, drugie miej-
sce zajęła Marta Szcześniak z kl.1a 
Szkoły Podstawowej nr 3, a trzecie 
Julia Krampa z kl.1b Szkoły Podsta-
wowej nr 3. 

Pierwszą nagrodę w kategorii 
szkatułka na biżuterię jury wybrało 
jednogłośnie. Najwyżej oceniona 
została praca Julii Magrian z kl. 5a 
Szkoły Podstawowej nr 3. Drugą 
nagrodę otrzymał Konrad Wasiuta 
z  kl.4a Szkoły Podstawowej nr 3, 
a trzecią - Nikola Grzenia z kl.5b 
Szkoły Podstawowej nr 3.

- Ostatnia kategoria, tj. bombka 
choinkowa w biało-czerwonych 
barwach, wpisała się w obchody 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości – informuje Beata 

Zawal – Brzezińska. 
Bombka Dominiki Konik 

z kl.VIIb Szkoły Podstawowej nr 
3 (I miejsce) została wykonana 
z niezwykłą precyzją, z bardzo 
drobnych kuleczek krepy. Drugie 
miejsce zajęła bombka Michała 
Wolskiego z kl.7b Szkoły Podsta-
wowej nr 3, a trzecie miejsce praca 
Mai Wieczorek z kl.7a Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Do ciekawszych po-
mysłów należała bombka – samo-
chód Mateusza Nastałego z kl.7a 
Szkoły Podstawowej nr 3.



ZaRZądZEnIE nR 295/2018
PREZydEnTa MIaSTa WE JHEROWa

Z dnIa 11 GRudnIa 2018 ROKu
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Miasta Wejherowa oraz ustalenia okręgów wyborczych i kalendarza wyborczego dla 
wyborów zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późniejszymi zmia-
nami) w związku z § 7 ust. 2, § 8 i § 9 Uchwały Nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zasad i trybu prze-
prowadzania wyborów do Rad Osiedli (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. Nr 18 poz. 446) 

Prezydent Miasta Wejherowa
zarządza, co następuje:

§ 1.
1. Prezydent Miasta zarządza na dzień 17 lutego 2019 roku wybory do Rad Osiedli Miasta Wejherowa.

2. W celu przeprowadzenia wyborów jak w ust. 1 ustala się okręgi wyborcze wielomandatowe dla wyboru Rad Osiedli Miasta Wejherowa.

§ 2.
Liczbę radnych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do zarządzenia.

§ 3.
Ustala się następujące terminy czynności wyborczych - kalendarz wyborczy:

do 20 grudnia 2018 roku•	 - powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej
do 10 stycznia 2019 roku •	
do godz. 18.00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie do zarejestrowania 
  kandydatów na radnych

do 18 stycznia 2019 roku •	
do godz. 15.00

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

- podanie do wiadomości wyborców poprzez rozplakatowanie obwieszczenia 
  Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie:

utworzenia obwodów głosowania•	
adresów lokali wyborczych•	
terminu wyłożenia spisu wyborców•	

do 23 stycznia 2019 roku•	 - powołanie obwodowych komisji wyborczych
- sporządzenie spisu wyborców

do 25 stycznia 2019 roku•	 - rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
do 07 lutego 2019 roku•	 - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do 12 lutego 2019 roku•	 - dopisywanie niepełnosprawnych do spisu w wybranym obwodzie

    16 lutego 2019 roku - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów 
  wyborców, kart do głosowania i pieczęci

17 lutego 2019 roku •	
od godz. 8.00 do 20.00

- głosowanie

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie i telewizji 

oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie osiedli.

Prezydent Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

Załącznik do Zarządzenia Nr 295/2018
Prezydenta Miasta Wejherowa 

z dnia 11 grudnia 2018 roku

Lp. Okręg wyborczy Liczba radnych wybieranych w okręgu

1. Osiedle „Przemysłowa” 12

2. Osiedle „Sucharskiego” 12

3. Osiedle „Śmiechowo - Północ I” 12

4. Osiedle „Śmiechowo Południe” 12
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Budowa będzie mieć istotny 
wpływ na rozwój różnych branż 
rzemieślniczych w powiecie 
wejherowskim. Właściciele firm 
zyskają bowiem miejsce, gdzie 
w założeniu mają być wdrażane 
najnowocześniejsze technolo-
gie, natomiast uczniowie będą 
mieli możliwość skorzystania ze 
znacznie szerszego praktycznego 
kształcenia zawodowego. Młodzi 
ludzie będą odbywać praktyki nie 
tylko w szkolnych pracowniach, 
ale i w zakładach pracy. 

- W budynku zainstalowane 
będą najnowocześniejsze maszy-
ny i urządzenia, chcemy wdrożyć 
najnowsze rozwiązania techno-
logiczne w takich branżach, jak 
np. stolarka, budowlanka, hy-
draulika - wyjaśnia Brunon Ga-
jewski, Starszy Cechu. - Chcemy 
wspierać w ten sposób mistrzów 
szkolących. Korzystać z nowego 
obiektu będą zarówno uczniowie, 
którzy będą mogli tam zapoznać 
się z najnowszymi osiągnięciami 
technologicznymi i uczyć się na 
nowoczesnym sprzęcie,  a także 
mistrzowie. Będziemy tu ściągać 
przedstawicieli zagranicznych 
firm, którzy będą prezentować 
wszystkie nowinki pojawiające 
się na rynku. 

Cała inwestycja kosztować 
będzie ok. 10 mln zł, z tego 6,5 
mln zł sam budynek, a reszta to 
wyposażenie i dokształcenie pe-
dagogów. 

- Gratuluję wejherowskiemu 
cechowi konsekwencji i skutecz-
ności w działaniach – powiedział 
poseł Kazimierz Plocke. - Życzę, 
aby czas realizacji inwestycji był 
jak najkrótszy. 

Na uroczystość podpisania 
umowy z wykonawcą zaproszono 
wielu gości, m.in. przedstawicie-
li samorządów powiatu, miasta 
i okolicznych gmin. 

- Podpisanie tej umowy to bar-
dzo ważny moment – podkreślił 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Jako prezydent 
mam świadomość, jak skompli-
kowana jest procedura pozyska-
nia środków unijnych. Ja mam 

cały aparat urzędniczy, wszyscy 
pracownicy się angażują, przy-
gotowując procedury i pilnując, 
żeby były zrealizowane. A Star-
szy Cechu, nie mając tego apa-
ratu i ludzi wyszkolonych w tych 
procedurach unijnych, zdobył 10 
milionów złotych. Jestem pełen 
podziwu, chylę czoła. To praw-
dopodobnie jedyny cech w kraju, 
któremu udało się dokonać cze-
goś takiego. Zdobycie pieniędzy 
i doprowadzenie do podpisa-
nia umowy to ogromny sukces. 
A wykonawcy życzę, żeby bez 
problemu udało mu się w termi-
nie zrealizować tę inwestycję. 

- Tu wydarzył się prawdziwy 

cud – dodała Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Faktem 
staje się realizacja tej inwestycji. 
Droga, aby doprowadzić to do 
podpisania umowy z wykonaw-
cą, była długa i ciężka, dlatego 
cieszę się, że udało się to. Wspól-
nie podejmowaliśmy wiele ini-
cjatyw w zakresie szkolnictwa 
zawodowego. W całości jest to 
projekt systemowy, wojewódz-
ki, i konieczne było ustalanie, 
w których częściach powiatu ja-
kie branże będziemy rozwijać. 

Po podpisaniu umowy przy-
szedł czas na życzenia i podzie-
lenie się opłatkiem. 

- Dużo zdrowia, radości, za-
dowolenia i aby przyszły rok był 
dla biznesu stabilny i taki, który 
przynosi dobre dochody – życzył 
zebranym prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. 

- Życzę wszystkim dużo sił 
i spokojnego podejścia do zadań, 
które są przed nami – dodała 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski. - Ale jeśli będziemy ze 
sobą współpracować, rozmawiać 
i wzajemnie się uzupełniać, to 
podołamy tym zadaniom. Życzę 
również stabilizacji, zadowolo-
nych klientów i dobrych kon-
traktów. 

- Wszystkim prowadzącym 
działalność gospodarczą życzę, 
żebyście kończąc jeden dzień 
działania wiedzieli, w jakich wa-
runkach będziecie działali w dniu 

Rzemieślnicy inwestują w rozwój
WEJHEROWO | Rozpoczyna się budowa nowego budynku, który stanie obok obecnej siedziby Powiatowego 
Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Inwestycja pochłonie 10 mln zł. 

następnym, a nie dowiadywali się 
tego rano – życzył z kolei przed-
siębiorcom Henryk Skwarło, wójt 
gminy Wejherowo. - Zdrowia, po-

godnych, rodzinnych świąt i uda-
nego kolejnego roku w działalno-
ści oraz w życiu osobistym. 

Rafał Korbut

Trzeci dzień obchodów gnie-
wińskiego święta kultury, po-
święcony był satyrze. W sali 
widowiskowo-kinowej Centrum 
Kultury, Sportu, Turystyki i Bi-
bliotece Galę Satyry rozpoczął 
występ Marceliny Majer i  Ma-
riusza Królikowskiego z gnie-
wińskiego Teatru „Pod Wieżą” , 
którzy przedstawili opracowany 
i wyreżyserowany przez Wiolet-
tę Majer – Szreder na podstawie 
utworu Michała Walczaka spek-
takl pt. „Piaskownica”. 

Po teatralnym występie, gorą-
co przyjętym przez publiczność, 
przyszedł czas na podsumowanie 
oraz wręczenie nagród i wyróż-
nień laureatom organizowanego 
od czternastu lat Ogólnopol-
skiego Konkursu Satyrycznego 
„O Statuetkę Stolema”. 

Jury w składzie: Mirosław 
Odyniecki – przewodniczący, 
Wioletta Majer-Szreder i Tomasz 
Fopke – członkowie, po zapo-
znaniu się ze 128 pracami, które 
nadesłano na konkurs, postano-
wiło, że I nagrodę i statuetkę Sto-
lema otrzyma w tym roku Seba-
stian Markiewicz godło „Szymek 

Pietruszka” z Legnicy, za „Sen”, 
II nagrodę Marek Kwiatkowski 
godło „Niewinny Czarodziej” 
z Lublina za „Pan tu nie stał”, 
zaś III nagrodę ex aequo Witold 
Słabuszewski godło „Maruder” 
z Warszawy za „Marzenia ściętej 
głowy” i Marzenna Lewandow-
ska godło „Waj de Lota” z Ko-

wala za „Ale odlot!”. Wyróżnie-
nia otrzymali:  Jerzy Kędzierski 
godło „Adam S.”, z Poznania, za 
„Napisz to sam”, Bartłomiej Bill 
godło „Fraszkołap”, z Konina, za 
zestaw fraszek „Lekarze na weso-
ło” oraz Zygmunt Królak godło 
„Kiszony ogórek”, z Witolubia, 
za „Jest dobrze…”.

Gniewińska Gala Satyry
GNIEWINO | W ramach obchodów Dni Kultury Gminy Gniewino, odbyła się Gala Satyry  będąca podsumowaniem Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O statuetkę Stolema”.

Nagrody i wyróżnienia  laure-
atom konkursu wręczał Walde-
mar Szczypior, dyrektor CKSTiB 
w Gniewinie oraz Mirosław Ody-
niecki, przewodniczący jury. Na-
stępnie nagrodzeni zaprezento-
wali fragmenty swoich utworów.

Wieczór zakończył pełen hu-
moru występ znanego i robiącego 
karierę na You Toube kieleckiego 
kabaretu Czwarta Fala. 

Po występach liczni goście mo-
gli skosztować smakołyków przy-
gotowanych przez panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich z Nadola, 
Kostkowa i Perlina. 

Dodajmy, że tegoroczne Dni 
Kultury Gminy Gniewino miały 
tak bogaty program dzięki wspar-
ciu głównego sponsora, którym 
było PGE Energia Odnawialna. 
(MOD)

Fo
t. 

M
O

D

Fo
t. 

M
O

DM
IE

JS
CE

 N
A 

 R
EK

LA
M
Ę

66
0 

73
1 1

38
, d

.b
ie

sz
ke

@
ex

pr
es

sy
.p

l



OGŁOSZENIE                                                                             350/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                                             374/2018/DB



OGŁOSZENIE                                                                                                                                  345/2018/DB OGŁOSZENIE                                                                                                                                  358/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                                                   235/2018/RLOGŁOSZENIE                                                                                                                                   266/2018/RL



OGŁOSZENIE                                                                                                                                    87/2018/ZM OGŁOSZENIE                                                                                                                                  373/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                                                  379/2018/DB OGŁOSZENIE                                                                                                                                  376/2018/DB



OGŁOSZENIE                                                                                                                                  380/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                                                              347/2018/DB

OGŁOSZENIE                                            U/2018/DB



www.gwe24.pl/aktualności 15Piątek, 21 grudnia 2018

fotogaleria

Centrum ożyło

Jarmark, podobnie jak rok i dwa lata 
temu, został zorganizowany na placu 
przy skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej 
i Dąbrowskiego. Świąteczny klimat 
nadały temu miejscu liczne choin-
ki, ozdoby oraz iluminacje świetlne. 
Trzydniowe wydarzenie rozpoczęło się 
w piątkowe popołudnie (14 grudnia), 
a oficjalnego otwarcia dokonali wspól-
nie zastępca burmistrza Rumi Piotr 
Wittbrodt oraz przewodniczący rady 
miejskiej Ariel Sinicki. Zaraz po wło-
darzach scenę przejął Święty Mikołaj 

i jego świta, a o wokalną oprawę zadba-
ły lokalne chóry.

WaChlarz możliWoŚCi

Każdy, kto przybył na Jarmark Świą-
teczny w Rumi, z pewnością znalazł coś 
dla siebie. Miłośnicy pamiątkowych 
fotografii mogli nie tylko wykonać 
selfie ze świątecznymi iluminacjami 
w tle, ale także bezpłatnie skorzystać 
z fotobudki, umożliwiającej ekspreso-
wą zmianę kreacji.

Najmłodsi chętnie korzystali z karu-
zeli oraz zaglądali do stajenki, wewnątrz 

której Maria i Józef wspólnie tulili dzie-
ciątko. Równie ochoczo dzieci z rodzi-
cami odwiedzały zagrodę zajmowaną 
przez lamę oraz kozy. Nie obyło się też 
bez świątecznych słodyczy, które wręczał 
wszystkim szczudlarz w stroju anioła.

przedŚWiąteCzne zakupy

Na tych, którzy naprawdę zgłodnieli, 
czekała strefa gastronomiczna, oferują-
ca m.in. gorące posiłki i napoje. Z kolei 
mieszkańcy, którzy chcieli dodać świą-
tecznego akcentu do domowych wnętrz, 
mogli zakupić ręcznie wykonane ozdoby 

w strefie rękodzieła. Ozdoby sprzedawa-
ły między innymi organizacje, takie jak 
Caritas czy CIS, które pozyskane w ten 
sposób pieniądze przeznaczą na dalszą 
działalność. Nikt nie opuścił z pustymi rę-
koma także stoiska, w którym można było 
zdobyć miejskie gadżety.

lokalna estrada

Atrakcje czekały także na scenie, gdzie 
pomocnice Świętego Mikołaja prowadzi-
ły animacje i zabawy dla najmłodszych. 
Natomiast z myślą również o starszej 
widowni przygotowano szereg występów 

wokalno-artystycznych. Do wspólnego 
śpiewania kolęd zachęcali słuchaczy m.in. 
przedszkolaki oraz uczniowie z Rumi, 
chór „Lira”, Orkiestra Dęta Gminy Wejhe-
rowo, a także zespół Poblo.

– Myślę, że dzięki Jarmarkowi Świątecz-
nemu w Rumi wszyscy mieszkańcy bardzo 
mocno poczuli klimat świąt. Było i dla 
ciała, i dla ducha – mówi Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady miejskiej. – Niech to 
wydarzenie stanowi wstęp do niezwykłego 
czasu, jakim są święta Bożego Narodzenia, 
a ja już dziś zapraszam na kolejny jarmark, 
który odbędzie się w przyszłym roku.

Mieszkańcy Rumi 
poczuli magię świąt
RUMIA | Za nami trzeci Jarmark Świąteczny w Rumi. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, oferując szereg bezpłatnych atrakcji, dzięki którym 
można było poczuć bożonarodzeniowy klimat. Frekwencja była rekordowa.
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KRYSTYNY 
BOJARSKIEJ

kapitana w stanie spoczynku, odznaczonej 
m.in. Krzyżem Armii Krajowej,

odznaką pamiątkową „Akcji Burza” 
oraz medalem pamiątkowym „Nike”.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

PANI

JOANNIE 
OSTROWSKIEJ

radcy prawnemu
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 

składa

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

naszej koleżanki 

ANNY 
PUFUND
pracownika Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Redzie. 

Wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia Rodzinie 

składają 

Dyrektor i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

BRONISŁAW 
NACZK

składa

Piotr Ruszewski 
wraz z rodziną

Ś.P.

Pogrążonej w smutku Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
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iche, wygodne, klimatyzowane 
i z dostępem do sieci wi-fi – ta-
kie są nowe pociągi, które nie-
dawno wyjechały na pomor-

skie tory. Na razie kursy rozpoczę-
ły dwa nowe Impulsy, docelowo ma 
ich być dziewięć. 

Wraz z nowym rozkładem jazdy, 
który zaczął obowiązywać 9 grud-

nia, na pomorskie szlaki wyjecha-
ły dwa pierwsze najnowsze elek-
tryczne składy. Zbudowane na za-
mówienie samorządu wojewódz-
twa Impulsy w komfortowych wa-
runkach zawiozą pasażerów do 
Elbląga i Słupska. 
Łącznie samorząd wojewódz-
twa pomorskiego zaplanował za-
kup dziewięciu  składów Impuls 
za cenę 221 mln zł. Dwa pierwsze 
nowoczesne pociągi dojechały już 
na Pomorze i zaczęły wozić pasa-
żerów. Kolejne pociągi przyjadą 
w 2019 roku, zaś ostatnie na tory 

wyjadą w 2020 roku.
Impulsy to elektryczne zespoły 
trakcyjne (tak fachowo nazywają 
się zakupione przez samorząd wo-
jewództwa pociągi). 
– To sprawdzona konstrukcja. Ta-
kie pociągi kursują między innymi 
na Dolnym Śląsku, w Kolejach Ma-
zowieckich oraz w województwie 
zachodnio-pomorskim – mówi Ry-

szard Świlski, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego. 
Do tej pory wyprodukowano pra-
wie 200 Impulsów. Te, które przy-
jechały na Pomorze mogą osiągać 
prędkość 160 km/h. W składach 
zamontowane są wzmacniacze sie-
ci wi-fi. Składy są klimatyzowa-
ne i znacznie cichsze, niż pozosta-
łe pociągi. 
– Wewnątrz jest 195 miejsc siedzą-
cych oraz 20 miejsc do przewozu 
rowerów. Są też wyznaczone miej-
sca dla wózków inwalidzkich – wy-
licza wicemarszałek Świlski. - Ob-
niżona podłoga i szerokie drzwi 
ułatwią podróż osobom starszym 
i niepełnosprawnym.
Nowe pociągi obsługują wybrane 
połączenia pomiędzy Słupskiem, 
Trójmiastem a Elblągiem. Impul-
sem obsługiwany jest między in-
nymi pierwszy poranny pociąg ze 
Słupska, odjeżdżający w stronę 
Trójmiasta o godzinie 4.54.

Szybkie, ciche i komfortowe

Fot
.  U
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P

orada medyczna, roz-
maite informacje do-
tyczące chorób i le-
czenia, zalecenia me-

dyczne a nawet zdjęcia ran 
i skaleczeń – z tego wszyst-
kiego mogą skorzystać pa-
cjenci przy pomocy specjal-
nej aplikacji. Na Pomorzu 
wdrażany jest pilotażowy 
program. 

Wywiady medyczne, zdjęcia 
ran, wiadomości oraz zale-
cenia medyczne – to realna 
pomoc, z jakiej mogą sko-
rzystać chorzy za pomocą 
aplikacji mobilnej. Wystar-
czy mieć telefon komórko-
wy z dostępem do interne-
tu, aby usprawnić proces 
leczenia.
Szpitale Pomorskie, jako 
pierwsze w województwie, 
włączyły się w iWound – pi-
lotażowy program skoor-
dynowanej opieki nad raną 
z wykorzystaniem systemu 
oraz aplikacji mobilnych.

System telemedyczny iWo-
und został stworzony do 
wsparcia procesu zdalne-
go leczenia ran. Szpitalom 
umożliwia zdalny monito-
ring zakażeń ran poopera-
cyjnych. Pacjentom zapew-
ni sprawniejszą terapię po-
przez stały kontakt z konsul-
tantem, możliwość zdalnej 
weryfikacji stanu zdrowia, 
a także konsultacje medycz-
ne bez konieczności czeka-
nia w kolejkach.

– To narzędzie, które 
usprawnia pracę lekarzy 
i pielęgniarek, ma moż-
liwość konsultować kon-
kretny przypadek z innym 
specjalistą, porządku-
je dokumentację, oszczę-
dza czas, a nade wszystko 
usprawnia komunikację 
z pacjentem, który za po-
mocą aplikacji mobilnej 
na bieżąco jest informo-
wany o postępie leczenia – 
tłumaczy Beata Góralska, 
koordynator zespołu i jed-
nocześnie administrator 
projektu w Szpitalach Po-
morskich.

Program koordynowa-
nej opieki nad raną jest 
pilotażem w wojewódz-
twie pomorskim. Narzę-
dzie umożliwia pacjentom 
prostszy kontakt ze spe-
cjalistami oraz skrócenie 
czasu leczenia ran, a pielę-
gniarkom i lekarzom uła-
twi pracę.
Projekt jest realizowany 
od października 2018 r. 
w Szpitalu Morskim im. 
PCK w Gdyni przez we-
wnętrznych konsultantów 
na oddziałach: chirurgii 
onkologicznej, ginekologii 
onkologicznej, radiotera-
pii, chorób wewnętrznych 
i leczenia schorzeń endo-
krynologicznych, aneste-
zjologii i intensywnej te-
rapii. Dzięki tej aplikacji 
objęto opieką już kilku-
dziesięciu pacjentów.

Szpitalna pomoc 
przez... aplikację!

P
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- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XXVI
/271/2016 z dnia 18.08.2016r dla obszaru położonego w rejonie ul. 
Żwirowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miej-
skiej Rumi nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref a5. 
u i a7. uO., 

- zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi nr VIII/80/2011 z dnia 28 
kwietnia 2011r. dla stref a8.MW,u1 i a9.Mn,MW,u1 w rejonie ul. 
Reja,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Rumi  uchwalonego uchwała Rady Miejskiej Rumi  nr 
XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref  F6.u,Mn i F7.ZP.,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” 
dla stref 1.Mn/MW, 2. Mn/MW, 3.MW/u i części strefy 34..Kdd wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o  przyjęciu:
- zarządzeniem nr 15/15/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
23.12.2018r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXVI
/271/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r. dla obszaru położonego w rejonie ul. 
Żwirowej w Rumi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o śro-
dowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej 
prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglą-
du w dniach 12.10.2018r.-05.11.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 
przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
2. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 16.10.2018r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami;
3. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany pla-
nu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 16.11.2018r. na adres: 
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. 
- zarządzeniem nr 21/21/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
05.12.2018r., zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr 
XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla obszaru zwanego „Stara Ru-
mia” w Rumi.  
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o śro-
dowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń , w lokalnej 
prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglą-
du w dniach 05.10.2018r.-26.10.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 
przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
2. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 09.10.2018r. została przeprowadzona dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami;
3. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany pla-
nu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 09.11.2018r. na adres: 
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. 
- zarządzeniem nr 38/38/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
19.12.2018r., zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VIII
/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla obszaru położonego w rejonie ul. 
Reja w Rumi.   
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o śro-
dowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej 
prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglą-
du w dniach 14.09.2018r.-08.10.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 
przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
2. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 18.09.2018r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami;
3. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany pla-
nu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 22.10.2018r. na adres: 
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. 
- zarządzeniem nr 39/39/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
19.12.2018r., zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr 
XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla obszaru położonego w rejo-
nie ul. Rajskiej i ul. Klonowej w Rumi. 
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o śro-
dowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej 
prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglą-
du w dniach 17.08.2018r.-10.09.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 
przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
2. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 21.08.2018r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami;
 3. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany pla-
nu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 24.09.2018r. na adres: 
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. 
- zarządzeniem nr 28/28/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
10.12.2018r., zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” 
dla stref 1.MN/MW, 2. MN/MW, 3.MW/U i części strefy 34..KDD wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko 
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o śro-
dowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej 
prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglą-
du w dniach 14.09.2018r.-08.10.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 
przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
2. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 18.09.2018r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami;
3. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany pla-
nu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 22.10.2018r. na adres: 
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

OGŁOSZEnIE BuRMISTRZa MIaSTa RuMI
o przyjęciu dokumentu
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folklor W pięknym 
Wydaniu

Zespół „Śląsk” był gwiazdą te-
gorocznego koncertu kolęd pt. 
„Święta noc”, czyli cyklu wprowa-
dzonego z inicjatywy burmistrza 
Michała Pasiecznego. Tegorocz-
ny występ odbył się dwukrotnie 
w sobotę (15 grudnia) w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi. Artystów oraz go-
ści przywitał zastępca burmistrza 
miasta Piotr Wittbrodt wspólnie 
z przewodniczącym rady miej-
skiej Arielem Sinickim.
Frekwencja zdecydowanie dopisa-
ła – bilety na wydarzenie rozeszły 
się już pierwszego dnia. To poka-
zuje, że zespół znany od lat z wy-
jątkowych widowisk i koncertów, 
prezentujących panoramę folklo-
ru wszystkich polskich regionów, 
wciąż jest na topie.

bożonarodzenioWe 
przeboje

Artyści zaprezentowali najpięk-
niejsze polskie kolędy i pastorałki, 
a także te mniej znane świąteczne 
utwory związane z regionalnymi 
tradycjami. Piękne stroje oraz wy-
soki poziom artystyczny solistów 
i chórzystów przekładały się na 
odczucia widzów, którzy nierzad-
ko podśpiewywali z zespołem, 

nie kryjąc wzruszenia. Ponadto 
utwory były poprzedzone gawędą 
i powiastkami.

na sCenie od 65 lat

Historia Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” rozpoczęła się 1 lipca 1953 
roku. Stanisław Hadyna wraz z El-
wirą Kamińską stworzyli solidne 
podstawy współczesnego kunsz-
tu artystycznego „Śląska”. Dzięki 
wieloletniej pracy zespół zyskał 
miano ambasadora polskiej kultu-
ry oraz propagatora jej ludowego 
wymiaru.
Ponad stuosobowy skład arty-
styczny obejmuje chór, balet i or-
kiestrę. Współpraca z autoryteta-
mi w dziedzinie kulturoznawstwa 
to potencjał gwarantujący reali-
zację widowisk na najwyższym 

Zespół „Śląsk” 
oczarował widownię
RUMIA | Na scenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi zagościł jednocześnie chóralny 
śpiew oraz muzyka licznych instrumentów, a wszystko to za sprawą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 
Stanisława Hadyny, który swoim repertuarem wprowadził widownię w świąteczny nastrój.

Wspólna deCyzja

Przeprowadzenie bezpłatnego 
kursu, składającego się z trzy-
nastu godzinnych zajęć, zapro-
ponowała radna poprzedniej 
kadencji Teresa Jałocha. Pomysł 
spotkał się z dużym zaintereso-
waniem i ostatecznie znalazł 
się w gronie zwycięskich pro-
jektów Budżetu Obywatelskie-
go 2018. Gmina przeznaczyła 
na ten cel 15 tysięcy złotych.
Warsztaty, odbywające się na 
terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi, 
ruszyły w połowie września. 
Podczas grupowych zajęć 
mieszkanki gminy mogły się 
nauczyć m.in. chwytów obron-
nych oraz metod na zniwelo-
wanie różnic w sile. Spośród 
60 pań, które zgłosiły chęć 
udziału w projekcie, niemal 
połowa ukończyła kurs.

nie dla każdeGo

– Na początku była duża rotacja, 
zainteresowane kursem były za-
równo nastolatki, jak i seniorki. 
Sporo się wykruszyło, ale te pa-
nie, które zostały, nauczyły się, 
jak reagować na agresję, głównie 
ze strony mężczyzn – mówi Li-
liana Kruszyńska-Piłat, meda-
listka mistrzostw Polski i Euro-
py w karate oraz gość specjalny 
kursu. – Uczyliśmy kobiety mię-
dzy innymi zakładania dźwigni 
czy też uwolnienia z różnych 
chwytów oraz reakcji na proste 
ataki, takie jak łapanie za rękę 
czy za ramię – wymienia.

treninG Czyni 
mistrza

Jak zapewniają instruktorzy, 
wszystkie panie, które dotrwały 
do końca szkolenia, doskonale 

potrafią sobie poradzić w sytu-
acji zagrożenia, choćby na ulicy.
– Chodziło też o to, by uczest-
niczki zrozumiały, że nie są bez-
bronne i że potrafią się bronić, 
nawet jeśli nie ćwiczą sztuk wal-
ki od wielu lat. One naprawdę 

uwierzyły, że dadzą sobie radę 
– podkreśla Liliana Kruszyń-
ska-Piłat.
Niewykluczone, że w przyszło-
ści Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rumi ponownie 
przeprowadzi podobny kurs.

Kolejne kobiety nauczyły się bronić
RUMIA | „Miały uwierzyć, że dadzą sobie radę” – taka idea towarzyszyła uczestniczkom kursu samoobrony dla kobiet, który w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zrealizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. 

piotr Wittbrodt, 
zastępca burmistrza miasta

Swoim pięknym wokalem Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” wprowadził mieszkańców Rumi i okolic 
w świąteczny nastrój, dając jednocześnie chwilę 
zadumy i wytchnienia w tych zabieganych cza-
sach. Czułem ogromną radość, mogąc patrzeć na 
wypełnioną po brzegi halę i mam nadzieję, że ten 
występ na długo zapadnie wszystkim w pamięć.

poziomie artystycznym. Obecnie 
w repertuarze zespołu znajdu-
je się kilkanaście różnorodnych 
form artystycznych – od wielkich 
widowisk przynoszących barwną 
i dynamiczną panoramę folkloru 
wszystkich regionów kraju, po-
przez wielce efektowne koncerty 
edukacyjne, aż po prezentacje mu-
zyki klasycznej i sakralnej.

Do tej pory zespół odwiedził 44 
kraje na pięciu kontynentach, 
dając ponad 7 tysięcy koncertów 
dla około 25 milionów widzów.  
Za swoją działalność zespół był 
wielokrotnie nagradzany. Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stani-
sława Hadyny to jedna z najlepiej 
rozpoznawanych polskich marek 
artystycznych.

W czasie od sierpnia do 
grudnia w szkołach i biblio-
tekach odbyły się warsztaty 
artystyczne (muzyczne, 
recytatorskie, filmowe i pla-
styczne), gra terenowa i spo-
tkania autorskie. Podczas 
finału uczestnicy projektu 
przedstawili relacje i wraże-
nia z zajęć, zaprezentowane 
zostały również efekty pracy 
młodzieży: prace plastyczne, 
wiersze, nagrania muzyczne 
i filmy. Wyróżnieni w konkur-
sie filmowym, plastycznym 
i literackim odebrali swoje 
zasłużone nagrody wręczone przez panią wójt Bogusławę 
Engelbrecht i wicewójt Astridę Kaczyńską. Ich prace zostały 
wysoko ocenione przez zgromadzoną publiczność. Dyrektor 
Biblioteki Zofia Cierocka podziękowała dyrektorom i nauczy-
cielom współpracującym przy realizacji projektu. 
Projekt został zrealizowany w ramach programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

finał poetyCkieGo 
projektu
linia | W bibliotece publicznej Gminy linia odbyła się 
uroczystość podsumowania projektu popularyzującego 
poezję wśród dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy z uwagą zgłębia-
li tajniki obu sztuk. Rysownik 
w niezwykle interesujący sposób 
przekazał młodzieży ciekawost-
ki o budowie i mimice twarzy 
człowieka. Pokazał jak tworzyć 
poszczególne części wizerun-
ku zachowując proporcje lub 
uwypuklając cechy charaktery-
styczne portretowanej osoby. 
Każdy uczestnik warsztatów 
wykonywał samodzielnie ćwi-
czenia, a następnie narysował 
portret oraz  karykaturę kole-
żanki w towarzystwie Czesława 
Miłosza i Adama Mickiewicza 
przemawiających do niej wier-
szem.
27 listopada młodych czytel-
ników Biblioteki Publicznej 
Gminy Linia odwiedził Tomasz 
Fopke – poeta, tłumacz, mu-
zyk, działacz społeczny. Podczas 
trzech spotkań w Strzepczu, Lini 
i Kętrzynie autor w bardzo in-
spirujący sposób prezentował 
swoje przekłady wierszy Julia-
na Tuwima i Jana Brzechwy na 
język kaszubski. Zwracał uwa-
gę na cechy charakterystyczne 
tekstów w języku polskim i ka-
szubskim a także na wyzwania, 
którym musiał sprostać podczas 
pracy nad przekładami ze wzglę-
du na konieczność zachowania 
rytmu wiersza i rymów. Jak na 
muzyka przystało na zajęciach 
poeta nie pominął elementów 
muzycznych, rytmicznych czy 
hiphopowej wersji wiersza „Na 
straganie”. Autor starał się (nie-

skutecznie) przestraszyć dzieci 
opowieściami o kaszubskich 
upiorach, prezentował swoje 
wiersze dla dzieci w języku ka-
szubskim. Na zakończenie  pan 
Tomasz cierpliwie odpowiadał 
na liczne i dociekliwe pytania 
dzieci.
Za nami również cztery spotka-
nia w bibliotece w Lini, w Strzep-
czu i w Szkole Podstawowej 
w Pobłociu, które podsumowały 
działania uczestników projek-
tu. W atmosferze przepełnionej 
poezją przedstawiliśmy relację 
z poszczególnych warsztatów 
i spotkań. Uczestnicy projek-
tu pochwalili się rówieśnikom 
efektami swojej pracy: przedsta-
wiając swój wiersz czy recytując 
wiersz Wisławy Szymborskiej 
„Kot w pustym mieszkaniu”. 
Zaprezentowaliśmy również 
nagrania z warsztatów „Śpiewa-
my poezję” i filmy z warsztatów 
„Kręcimy poezję, poezja nas 
kręci”, które spotkały się z gorą-
cym przyjęciem młodzieży.
Dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.

Spotkania w lińskim 
saloniku poetyckim
LINIA | 8 listopada upłynął w Bibliotece w Lini na warsztatach 
plastycznych z Szymonem Telukiem -  malarzem, rysownikiem, 
ilustratorem, który przeprowadził dla czytelników dwa warsztaty: 
karykatury i portretu. 
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Przez ten okres niezwykle się 
rozwinęła, a wszystko to dla 
Klientów i dzięki nim. Przez dwa 
lata działalności Klinika zdobyła 
wiele nagród i wyróżnień, zarów-
no lokalnych, jak i ogólnopol-
skich. Zdobyła tytuł Mistrzów 
Urody na rynku lokalnym, jako 
jedna z kilku odznaczona zo-
stała jako Diamentowy Partner 
włoskiej marki Biotec, oraz jako 
jedyna sieć w Polsce uzyskała 
certyfikat jakości usług presti-
żowego Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju kosmetologii Przyjazna 
Kosmetyka. Co wyróżnia Klinikę 
na tle innych miejsc? Połączenie 
kameralnej atmosfery, dbałości 
o indywidualne podejście do każ-
dego Klienta, przy zachowaniu 
światowych standardów świad-
czonych usług, bezpieczeństwa 
i skuteczności, dzięki inwesty-
cjom w aparaturę medyczną kla-
sy premium. Niezwykle ważnym 
atutem jest zespół Lorenzo Co-
letti- doświadczeni kosmetolo-
dzy, lekarze, eksperci medycyny 
estetycznej, którzy nieustannie 
pogłębiają swoją wiedzę, szko-
ląc się u najlepszych ekspertów 
w kraju i poza granicami. 
Klinika Urody dba także o to, 
by mieć jak najszerszy wachlarz 
zabiegów do dyspozycji gości. 
Znajdziemy tam zabiegi modelu-

jące sylwetkę, zabiegi anti-aging, 
zamykanie naczyń, usuwanie 
przebarwień, usuwanie owłosie-
nia, redukujące cellulit, rozstępy 
czy blizny…. Ale to nie wszystko. 
Znajdziemy tam również zabiegi 
z zakresu terapii łysienia, czyli 
trychologii, terapię grzybicy, gi-
nekologię estetyczną czy medy-
cynę estetyczną. Właściciel Kli-
niki – pan Seweryn – nie uznaje 
półśrodków, wszystko musi być 
najwyższej jakości, w rozsądnych 
cenach. „Wybierając aparatury 
czy kosmetyki do Kliniki, współ-
pracuję ze znanymi na całym 
świecie markami takimi jak Der-
malogica czy Biotec Italia, oraz 

z najlepszymi dystrybutorami 
w Polsce. Dzięki temu znajdzie-
cie u nas m.in. takie światowe 
hity medycyny estetycznej i ko-
smetologii jak ulubiony zabieg 
gwiazd Intraceuticals, absolut-
ny bestseller najlepszych klinik 
w Polsce - HIFU Sonoqueen, czy 
najnowocześniejsza i najbardziej 
wszechstronna platforma lasero-
wa na świecie- X-Lase Plus”. 
Dwa lata działalności to po-
wód do świętowania- i Express 
Biznesu miał przyjemność być 
Gościem kameralnej imprezy 
w Klinice. Tort od Tarta Grzechu 
Warta, sushi z Sekai Sushi, kon-
kursy z nagrodami, zabiegi na 
żywo i mega oferty- tak Klinika 
dziękowała swoim stałym klien-
tom za zaufanie.

W tym roku szkoły podstawo-
we, gimnazjalne i średnie nade-
słały do Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie 2029 
prac w kategorii kartki świą-
tecznej, grafiki komputerowej, 
szopki i pracy literackiej z po-
działem na prozę i poezję.

-Dzięki funduszom Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 
i Urzędu Miejskiego w Rumi, 
w tym roku mogliśmy nagro-
dzić jeszcze więcej uczestników, 
bo poziom prac był niezwykle 
wysoki, a jury miało nie lada 
wyzwanie, aby spośród tylu 
prac wyłonić najpiękniejsze – 

mówi wicedyrektor PZPOW 
Mariola Błaszczuk.
Po części artystycznej dyrekcja 
PZPOW wspólnie z przedsta-
wicielami Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie wręczyli 
225 laureatom dyplomy i na-
grody rzeczowe. 
(DD)

Drugie urodziny 
Lorenzo Coletti
RUMIA | Jak ten czas szybko mija… Już dwa lata w Rumi istnieje 
Klinika Urody Lorenzo Coletti.

2 tysiące prac na „Gwiazdkę tuż, tuż...”
KULTURA | Po raz 25 podsumowano największy w powiecie wejherowskim konkurs plastyczno-
literacki „Gwiazdka tuż, tuż…”. Na konkurs wpłynęło ponad 2 tysiące prac od dzieci i młodzieży.

do końCa roku na hasło express 
urodzinoWa oferta zabieGoWa 
1+1 W prezenCie. 
Prezent dla Ciebie i bliskiej osoby 
w cenie jednego zabiegu.

Rumia, 
grunwaldzka 14
731 800 444  

Gdańsk 
ul. trzy lipy 4/2 
733 308 080 

Fo
t.D
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ZROBIŁEŚ ZdJĘCIE?
naPISaŁEŚ aRTyKuŁ?
WYŚLIJ DO NAS! r.korbut@expressy.pl

Odwiedzający stoiska mogą kupić 
oryginalne prezenty dla najbliższych, 
produkty regionalne i barwne ozdo-
by świąteczne. Wśród rękodzieła 
znalazły się też ręcznie rzeźbione 
świece, obrusy, poduszki, haftowa-
ne koszulki, biżuteria, dekoracje 
choinkowe oraz maskotki dla dzieci. 
Nie zabrakło świątecznych słodyczy, 
pieczywa, ciast, wędlin i miodów. 
Jarmark świąteczny jest czynny 
jeszcze do niedzieli 23 grudnia 
w Porcie Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi. Stoiska dostępne są w go-
dzinach otwarcia galerii. /raf/

ŚWiąteCzny jarmark
rumia | jeszcze do 23 grudnia w galerii Centrum han-
dlowego auchan potrwa świąteczny jarmark. 
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NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam działkę budowlaną, Częstko-
wo, 1000 m2, cena 38 zł. za m2, tel. 510 
751 837

sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

sprzedam nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

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

Wynajmę

poszukuję Wynająć

jestem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, 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, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

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

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opakoWania jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotłoWnie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

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

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138    
e-mail: d.bieszke@expressy.plREKLAMA                                                          257/2018/DB

BuRMISTRZ MIaSTa RuMI 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

w urzędzie Miasta Rumi: 

od Podinspektora do Inspektora w Referacie Księgowości 
Budżetowej Wydziału Finansowo-Budżetowego, w pełnym 
wymiarze czasu pracy.
 
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.

ZADZWOŃ: 

660 731 138 

lub NAPISZ: 

d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?

to proste!

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex, to lubię! Gorąca Blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 
213

WdoWa brunetka, 168 cm, pozna wol-
nego samotnego, pana do 75 lat, tel. 663 
421 896

RÓŻNE

sanki do konia bez kasty, 160 zł., tel. 600 
667 860

siano, słoma w  balotach 120x150, słowa 
w kostkach, z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

dreWno opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone możliwy transport, 
tel. 506 250 477

bryCzka na drewnianych kołach, do od-
nowienia, 2100 zł., tel. 600 667 860

piła tarczowa drewniana, bez silnika, 180 
zł., bryczka na drewnianych kołach, do od-
nowienia 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 materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 W, 
nowa, tel. 502 647 767

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie 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

kupię stare antyczne meble, stare ma-
szyny do szycia, stare dywany, stare obra-
zy, futra z norek, tel. 732 917 377

bądŹ 
na bieżąCo:

OGŁOSZENIE                                                           382/2018/DB
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Drużyna tenisistek stołowych 
z Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 3 w Wejherowie zagrała 
w finale wojewódzkiej licealiady 
w Miechucinie. Katarzyna i Mag-
da Płotka odniosły ogromny suk-
ces, zdobywając złoty medal. 
W zawodach nie przegrały na-
wet seta i był to najlepszy występ 
zawodniczek w tej dyscyplinie 
sportowej. Opiekunem była Mał-
gorzata Mika. Natomiast chłopcy 
z Powiatowego Zespołu Szkół  nr 
2 w Wejherowie wystąpili w finale 
wojewódzkiej licealiady w fut-
salu w Chojnicach. Zawodnicy 
dorównali poziomem do tenisi-
stek i także zdobyli złoty medal 
a występ naszego zespołu należy 
uznać za rewelacyjny. Opieku-
nem złotych futsalowców był To-
masz Kotwica. Także dziewczęta 
z „samochodówki” uczestniczyły 
w finale wojewódzkiej licealiady. 
W Powiatowym Zespole Szkół nr 

4 w Wejherowie rozegrano piłkę 
ręczną, gdzie broniły czwartego 
miejsca z ubiegłego roku. I tym 
razem dziewczęta zdobyły brą-
zowe medale, co jest wspaniałym 
wynikiem ekipy. Tak dobry wynik 
został osiągnięty dzięki pracy Jo-
anny Syski z Szkoły Podstawowej 
w Bolszewie oraz Joanny Kwiat-
kowskiej z Powiatowego Zespołu 
Szkół  nr 4 w Wejherowie. Listę 
sukcesów zamykają zmagania 
chłopców z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 4 w Wejherowie. W hali 
sportowej odbyły się Mistrzostwa 
Wojewódzkiej Licealiady w pił-
ce ręcznej. Chłopcy wywalczyli 
srebrne medale, ulegając tylko 
Kwidzynowi, który miał w swoim 
składzie zawodników z ekstrakla-
sy. Jest to wyśmienity rezultat ze-
społu. Sukces był możliwy dzięki 
owocnej pracy klubu sportowego 
„Tytani”. Opiekunem był Cezary 
Lewandowski. (DD)

Rewelacyjne starty 
sportowców
POWIAT | Ostatnie dwa tygodnie obfitowały w rewelacyjne wy-
stępy sportowców z powiatu wejherowskiego. Na cztery starty 
zdobyli cztery medale.

W Żukowie odbyła się uroczystość podsumowania szóste-
go cyklu Małe Kaszuby Biegają, podczas której ogłoszono 
oficjalne wyniki klasyfikacji generalnej całego roku oraz 
przyznano tytuły i wyróżnienia szczególnym uczestnikom 
sportowych zmagań i organizatorom. W gronie wyróż-
nionych znalazł się XXXI Bieg Stolemów, który w czerwcu 
odbył się w Gniewinie. Bieg uznany został za „Najlepszą 
imprezę biegową dla dzieci na Kaszubach w roku 2018”. 
W nagrodę gmina Gniewino otrzymała puchar a wójt gminy 
Zbigniew Walczak specjalne podziękowanie od marszałka 
województwa pomorskiego Mieczysława Struka i prze-
wodniczącego sejmiku Jana Kleinszmidta „Za promocję 
biegania oraz za wsparcie działań przy realizacji VI cyklu 
Kaszuby Biegają 2018”. Warto dodać, że w tegorocznych 
Kaszubskich Biegach udział wzięło około 9 tysięcy zawodni-
ków i zawodniczek, co świadczy o tym, że impreza rozwija 
się na dobrym poziomie. (dd)

najlepsze bieGi dla dzieCi
GnIEWInO | Podczas podsumowania tegorocznej edycji cyklu „Małe Kaszuby Biegają” gniewiński 
XXXI Bieg Stolemów został nagrodzony za najlepszą imprezę biegową dla dzieci na Kaszubach.
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Do II ligi spadła drużyna Da-
jemy w Pędzel, natomiast do 1 
ligi awansował zespół Śledzie, 
który pewnie wygrał wszystkie 
mecze 2:0. W klasyfikacji gene-
ralnej dwa jak dotąd najlepsze 
zespoły ligi WS PWZPS i Havana 
Club posiadają na swoim koncie 
tyle samo punktów czyli 43. Na 
trzecim miejscu znajduje się Ba-
fana Bafana z 37 punktami, na 
czwartym Matrix z 33 punkta-
mi, na piątym Dajemy w Pędzel 
z 32 punktami, na szóstym Śle-

dzie z 30 punktami, na siódmym 
Jaja Jak Berety z 26 punktami 
i na ósmym miejscu UKS Jedyn-
ka Reda z 23 punktami. Kolejne 
mecze ligowe już w  styczniu 
2019 roku.  Pierwsza liga zagra 4 
stycznia w składzie: WS PWZPS, 
Havana Club, Bafana Bafana 
i Śledzie, a druga liga 11 stycznia: 
Dajemy w Pędzel, Matrix, Jaja 
Jak Berety i UKS Jedynka Reda. 
Spotkania odbędą się o godzinie 
19:30 w hali Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Redzie. (DD)

Redzka Liga Siatkówki
REdA | Kolejna kolejka zmagań Redzkiej Ligi Siatkówki, organizo-
wanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, za nami.
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LInIa | W hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lini 
zostały rozegrane III Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego drużyn LZS w Halowej Piłce nożnej. 

Do zawodów przystąpiło 12 drużyn podzielonych na 3 grupy. 
Po rozegraniu wszystkich spotkań 8 najlepszych zespołów ry-
walizowało ze sobą w fazie pucharowej.  W ćwierćfinałach Zenit 
Łęczyce – GKS Linia II 2:1, Bud-Wal Pomieczyno – Dąbrówka 
Linia 2:0, Chrobry Charbrowo – Baza 44 Siemirowice 1:1 (k. 3:2) 
i Transit Robakowo – Barka Łebno 0:2. W półfinałach Zenit Łę-
czyce – Chrobry Charbrowo 0:2 i Bud-Wal Pomieczyno – Barka 
Łebno 3:0. Natomiast w meczu o trzecie miejsce Zenit Łęczyce 
pokonał Barkę Łebno 7:1 a w finale Chrobry Charbrowo wygrał 
z Bud-Wal Pomieczyno 2:1. Mistrzem województwa została dru-
żyna Chrobry Charbrowo w składzie: Mateusz Mayer, Artur Na-
rewski, Dawid Górski, Olaf Syldatk, Krystian Czerwionka, Jakub 
Kierznikiewicz, Michał Fudala i Sebastian Wiśniewski.  Zawod-
nikom przyznano również nagrody indywidualne. Najlepszym 
strzelcem okazał się Patrycjusz Gaffke (7 bramek, Łęczyce), naj-
lepszym zawodnikiem Tomasz Nubauer (Łęczyce), a najlepszym 
bramkarzem Mateusz Mayer (Charbrowo). Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy, a trzy najlepsze 
zespoły medale. Wręczenia nagród dokonała zastępca wójta 
gminy Linia Astrida Kaczyńska oraz dyrektor Gminnego Domu 
Kultury Kamila Soroko. Organizatorami zawodów były: Gminne 
Stowarzyszenie LZS w Lini, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdań-
sku, Urząd Gminy Linia oraz Gminny Dom Kultury. (dd)

mistrzoWie haloWej 
piłCe nożnej Trzecie miejsce 

w województwie
LUZINO | Aby zakwalifikować się do finału wojewódzkiego, piłkarki z Szkoły 
Podstawowej w Luzinie musiały najpierw wygrać dwa etapy eliminacji i pokonać 
rywalki z czterech powiatów.

Pierwszym etapem eliminacji były 
Mistrzostwa Powiatu w Futsalu 
Dziewcząt, które odbyły się w Ru-
mii. W zawodach wzięło udział 9 
zespołów. W rozgrywkach grupo-
wych dziewczęta z Luzina wygra-
ły 4:0 z Choczewem i 4:1 z Redą. 
W półfinale pokonały Wejherowo 
2:0, a w meczach finałowych 4:0 
Łęczyce i Kielno. Kolejnym etapem 
były półfinały wojewódzkie, które 
odbyły się w Luzinie. W rywalizacji 
wzięły udział 4 drużyny, które re-
prezentowały powiat wejherowski, 
kartuski, pucki i lęborski. Drużyna 
dziewcząt z luzińskiego gimna-
zjum była faworytem zawodów, 
wygrywając 3:0 z Baninem oraz 5:0 
z Nową Wsią Lęborską, remisując 
jedynie z Darżlubiem 0:0. W trakcie 
zawodów, na ręce dyrekcji szkoły 
została wręczona nagroda za trze-
cie miejsce w powiecie w rankingu 
szkół WSZS. Po zajęciu pierwszego 
miejsca w półfinale, zawodniczki 
zagrały w Finale Wojewódzkim 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Fut-
salu Dziewcząt. W Bojanie uczest-
niczyło 5 najlepszych zespołów 
z województwa pomorskiego. Pił-
karki z Luzina dwa pierwsze mecze 
przegrały z Malborkiem i Polnicą 
1:0. W kolejnych meczach było już 
lepiej, bo zremisowały z Łubianą 
1:1 i pokonały Gdynię 5:0, co dało 
im ostatecznie trzecie miejsce. 
W składzie zwycięskiego zespołu 
zagrały: Julia Fajter, Milena Fajter, 
Nikola Kankowska, Bernadetta 
Landowska, Samuela Landowska, 
Andżelika Kotłowska, Wiktoria 
Miotk, Oliwia Falk, Julia Bargańska 
i Weronika Westphal. (DD)


