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fot. Paweł Krupka

W najbliższą niedzielę w całej Polsce zorganizowany będzie już 27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W powiecie wejherowskim we wszystkich miastach i większości gmin zapla-
nowano mnóstwo atrakcji. Gdzie zatem warto wybrać się w niedzielę? Sprawdź! W dzisiejszym 
wydaniu naszej gazety publikujemy dokładny harmonogram wielkoorkiestrowych wydarzeń.

 
zagrają po raz 27!

czytaj str. 8-9

Wielkie serca
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REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Przed nami 
27. finał WOŚP

”@Łukasz z Wejherowa:

W minionym
tygodniu:
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W trosce 
o bezpieczeństwo

Czołowe 
zderzenie

Straż Miejska w Wejhero-
wie przystąpiła do kontroli 
nieruchomości pod kątem ich 
oznakowania numerem po-
rządkowym. W ramach działań 
sprawdzane są również m.in. 
umowy na wywóz nieczystości.

Policjanci wyjaśniają okolicz-
ności wypadku, do którego do-
szło w Wejherowie. Na ul. Ofiar 
Piaśnicy czołowo zderzyły się 
dwa samochody osobowe. 
Dwie osoby przetransporto-
wane zostały do szpitala. 

Popularne 
seanse
Kilkaset osób obejrzało w 
Filharmonii Kaszubskiej 
dwa bezpłatne pokazy filmu 
dokumentalnego pt. „Piaśni-
ca”, którego premiera miała 
miejsce pod koniec ubie-
głego roku w warszawskich 
Złotych Tarasach.

Poszukiwani 
świadkowie

Policja poszukuje świadków 
wypadku, do którego doszło 
9 września w Wejherowie. Na 
skrzyżowaniu ulic I Bryga-
dy Pancernej WP z Ofiar 
Piaśnicy samochód osobowy 
zderzył się z motocyklem. 

Noworoczne 
spotkanie

W czytelni Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Leona 
Roppla w Luzinie odbyło 
się spotkanie noworoczne 
członków i sympatyków lu-
zińskiego oddziału Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Złodziej 
zatrzymany

Wykorzystywał nieuwagę 
pracowników, zabierał sprzęt 
i szybko wychodził ze sklepu. 
W ten sposób miał działać 40-
letni mężczyzna, którego we 
wtorek zatrzymali kryminalni 
z wejherowskiej komendy.

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Pierwszy tydzień 
nowego roku już 

za nami. Za oknem 
chłodno, ale na na-

szym portalu jak zawsze 
same gorące informacje!

Warto do nas zaglądać i obserwować nasz 
facebookowy profil, żeby nie przega-
pić żadnej istotnej informacji. A o czym 
pisaliśmy ostatnio? Relacjonowaliśmy 
Orszaki Trzech Króli, które przeszły uli-
cami w trzech miejscowościach powiatu 
wejherowskiego, zaprosiliśmy wszystkich 
na spotkanie, którego tematem będzie 
zdrowie i leczenie chorób nowotworowych 
(odbędzie się w przyszłym tygodniu, a go-
śćmi będą lekarze-specjaliści), ostrzega-
liśmy też kierowców przed wzmożonymi 
kontrolami policji. 
Wiele osób oburzyła opublikowana infor-

macja o akcie wandalizmu, jakiego doko-
nali nieznani jeszcze sprawcy na terenie 
gminy Wejherowo, zamieściliśmy również 
apel policji, która poszukuje świadków 
czołowego zderzenia. 
Zachęcamy też do wzięcia udziału w kon-
kursie na nazwę biletu metropolitalne-
go, w którym można wygrać atrakcyjne 
nagrody. A jeśli już mowa o konkursach 
z nagrodami – to również na naszym 
portalu GWE24.pl regularnie organizujemy 
konkursy. Warto więc zaglądać do nas, gdyż 
codziennie można tu znaleźć aktualne infor-
macje nze świata lokalnej polityki, sportu, 
kultury, a także zapowiedzi wydarzeń, 
konkursy i wiele, wiele innych. 

A zATEm – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!

Zacznij dzień z 
gwe24.pl!

Taką działalność należy 
szanować. Nie każdy tak 
ochoczo pomaga.

z budżetu Rumi

w tym roku ma 

zostać przezna-

czone na zadania 

inwestycyjne.

48 mln zł

W rocznicę nadania 
praw miejskich
Stowarzyszenie rekonstrukcji 
historycznej Pułk Czarnieckiego 
w najbliższą sobotę organizuje 
okolicznościową uroczystość z 
okazji 369. rocznicy uzyskania 
praw miejskich przez Wejherowo.

Prezes stowarzyszenia, Krzysztof 
Zdunkowski, przypomina, że 13 
stycznia roku Pańskiego 1650 
miłościwie panujący wówczas 
Król Jan Kazimierz nadał Woli 
Wejherowskiej prawa miejskie. 
Zgodnie z przywilejem miasto 
otrzymało nazwę Wejheropolis, 
czyli Wejherowo oraz wszystkie 
prawa i przywileje miast pruskich. 
Wejheropolis nazywane też No-
wym Miastem (z niem. Neustadt) 
było jedynym na Kaszubach 
miastem prywatnym.

pLAN ObChOdóW:

14:30 Zebranie na ulicy Wałowej •	
przy rzece Cedron
14:40-15:00 Przemarsz ulicą Wa-•	
łową oraz Jana III Sobieskiego 
pod Plac Jakuba Wejhera
15:00-15:30 Przemówienie zwią-•	
zane z rocznicą nadania praw 
miejskich, złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Jakuba Wejhera
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Drzewa były zasadzone w Młyn-
kach pod Gniewowem (gmina 
Wejherowo). O dokonanych 
niedawno zniszczeniach w tym 
miejscu piszą przedstawiciele 
Nadleśnictwa Gdańsk na facebo-
okowym profilu. 

- Dlaczego? Po co, ktoś to zro-
bił? - pytają leśnicy. - W ubie-
głym roku posadziliśmy drzewa 
i krzewy owocowe – chcieliśmy, 
żeby korzystały z nich ptaki, za-
pylacze oraz ludzie. Nowe nasa-
dzenia trzeba było zabezpieczyć 
siatką i palikami, żeby nic ich nie 
zniszczyło. W okresie świąteczno-
noworocznym ktoś wykopał kilka 
drzewek, spalił kilkanaście pali-
ków i drewniane balustrady oraz 
zniszczył kilkadziesiąt siatek osła-

niających drzewa i krzewy. Przed 
zimą zostawiliśmy w tym miejscu 
trzy duże stosy drewna do ogni-
ska, żeby amatorzy zimowego bi-
wakowania mieli czym palić. Ktoś 
ukradł wszystko. 

Jak uważa Łukasz Plonus z Nad-
leśnictwa Gdańsk jest to typowy 
akt wandalizmu. Zniszczeń doko-
nano w ogólnodostępnym miej-
scu, gdzie dozwolone jest biwako-
wanie i wyznaczone jest miejsca 
na ognisko. Koszt zniszczeń leśni-
cy oszacowali na kilka tysięcy zło-
tych. Straż Leśna usiłuje wyjaśnić 
sprawę, choć znalezienie sprawcy 
może okazać się bardzo trudne. 

Leśnicy zapowiadają, że będą 
chcieli odnowić zniszczony teren. 
/raf/

Spalone paliki i balustrady, 
powyrywane siatki ochronne
GM. WEJHEROWO | Wandale powyrywali posadzone przez leśni-
ków owocowe drzewa i zniszczyli zabezpieczające ogrodzenie. 
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W zakres inwestycji wchodziła 
budowa układu drogowego, czy-
li ponad 600 metrów asfaltowej 
jezdni, jednostronnego chodni-
ka z szarej kostki betonowej oraz 
trzydziestu wjazdów na posesje po 
obu stronach ulicy. Oprócz tego 
ulicę wyposażono w sieć kanali-
zacji deszczowej wraz z przepom-
pownią. Dodatkowo wspólnie 
z PEWIK Gdynia miasto wybudo-
wało nową sieć wodociągową. 

- Prace prowadzone były na 
odcinku od torów w kierunku 
ulicy Tatarakowej – mówi Halina 

Grzeszczuk, zastępca burmistrza 
Redy. –  Trzeba zauważyć, że 
w trosce o użytkowników drogi 
skrzyżowanie z ulicą Szymanow-
skiego zostało wykonane jako 
element uspokojenia ruchu, czyli 
tzw. skrzyżowanie wyniesione.

Bardzo istotna była także bu-
dowa oświetlenia, gdzie zgodnie 
z zaleceniami Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej wykorzystano 
energooszczędne oprawy LED. 
Przy okazji należało usunąć koli-
zje w przebiegu sieci teletechnicz-
nej i elektroenergetycznej.

Ulica Polna zmieniła się 
nie do poznania
REda | Kierowcy i piesi powinni być zadowoleni. Zgodnie z planem zakończył się pierwszy etap 
budowy ulicy Polnej w Redzie. 

KRzYSzTOf KRzEmIńSKI,
burmistrz Redy

Drugi etap budowy ulicy Polnej będzie realizowany 
w tym roku, a długość budowanego odcinka bę-
dzie zależała od tego, czy i w jakiej wysokości Gmi-
nie uda się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. 
Etap pierwszy kosztował około 6 milionów złotych 
i został sfinansowany ze środków Gminy, za wy-
jątkiem niewielkiej części dotyczącej przebudowy 
sieci wodociągowej, którą pokrył PEWIK.
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REdA | znalazłeś bezpańskiego psa, 
kota lub inne zwierzę? Skontaktuj się 
z Urzędem miasta. 

W sprawie wałęsających się zwierząt 
i wolno żyjących psów bądź kotów na te-
renie Redy należy kontaktować się z redzkim 
magistratem. Dzwonić trzeba pod numer: 58 
678 80 12, a poza godzinami pracy Urzędu 
Miasta zgłaszać powinno się do Komisariatu 
Policji w Redzie 
(tel. 58 678 30 97). 
Jeżeli zaś chodzi o poszukiwania zaginionych 
psów, to najlepiej dzwonić bezpośrednio do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciap-
kowo” w Gdyni, gdzie na mocy porozumienia 
zawartego między Redą a Gdynią trafiają 
bezdomne psy. WA

WAłęSAJąCY SIę pIES. CO RObIć?

Umowę zawarto z udziałem 
st. bryg. Jacka Niewęgłow-
skiego, komendanta powiato-
wego. Podpisane w czwartek 
porozumienie zakłada zamia-
nę nieruchomości pod budo-
wę nowego siedziby rumskich 
strażaków. 

- Powiat jako skarb państwa 
przekazuje działkę wraz z bu-
dynkiem obecnej strażnicy 
rumskich strażaków, która po 
wybudowaniu nowej siedziby 
na nieruchomości wskaza-
nej przez burmistrza Rumi, 
zostanie przekazana miastu 
– wyjaśnia Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski.

Inwestycja związana z bu-
dową nowej strażnicy ma być 
realizowana na działce w oko-
licach Portu Rumia. Przedsię-
wzięcie zostanie przeprowa-
dzone w ramach programu 
modernizacji służb mundu-
rowych. 

- Mam nadzieję, że powsta-
nie obiekt na miarę XXI wie-
ku, bo w tej chwili warunki 
nie należą do najlepszych - 
mówi st. bryg. Jacek Niewę-
głowski, komendant KP PSP 
w Wejherowie. - Zapropono-

Nowa strażnica bardziej realna
RuMia | Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi możliwa ma być dzięki porozumieniu podpisanemu 
między starostą Gabrielą Lisius a burmistrzem Michałem Pasiecznym.

mIChAł pASIECzNY,
burmistrz Rumi

Z całą pewnością mieszkańcy będą czuli się bez-
pieczniej, gdy w Rumi powstanie nowoczesna jed-
nostka. Obecna siedziba nie pozwala strażakom 
się rozwijać. Jeszcze w ubiegłej kadencji wspólnie 
z radnymi podjęliśmy decyzję o przekazaniu 
działki pod budowę nowej strażnicy.

wana lokalizacja bardzo nam 
odpowiada.

Jeżeli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, budowa nowej 
strażnicy prowadzona będzie 
w latach 2020-2022. Szacunko-
wa wartość inwestycji opiewa 
na 9 mln zł. 

Wa

Sprawdź inne nasze tytuły na:

REKLAMA                                                             14/2019/DB
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pRzEdE WSzYSTKIm 
INWESTYCJE 

Znaczna kwota przeznaczona 
została w 2019 roku na realiza-
cję inwestycji. W zeszłorocznym 
projekcie uchwały budżetowej 
zaplanowano na ten cel 33 milio-
ny złotych. W tym roku kwota ta 
wzrosła do rekordowych 48 mi-
lionów złotych.

Pieniądze te pozwolą m.in. na 
wykonanie ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Dębogórskiej wraz 
z wymianą chodnika od Ronda 
Kaczyńskiego do granicy z powia-
tem puckim, a także na wykona-
nie ścieżki rowerowej wraz z prze-
budową istniejącego chodnika 
przy ul. Gdańskiej. Obie realizacje 
to propozycje złożone w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Poza 
tym w 2019 roku zaplanowano 
modernizację kolejnych ulic lub 
ich odcinków.

Ćwierć miliona złotych zostanie 
przeznaczonych na kontynuację 
działań w ramach procedury part-
nerstwa publiczno-prywatnego, 
mających doprowadzić do budo-
wy nowego urzędu miasta.

Z kolei przy skrzyżowaniu ulic 
Kostki Napierskiego i Kilińskiego 
planowana jest budowa komplek-
su sportowo-rekreacyjnego (bo-
isko do mini piłki nożnej).

– Atmosfera podczas uchwalania 
tegorocznego budżetu była bardzo 
pozytywna, zarówno podczas sesji 
Rady Miejskiej, jak i prac Komisji 

Finansowo-Budżetowej. Oczywi-
ście dyskusja zawsze jest pożąda-
na. Każdy, kto ma wątpliwości lub 
zastrzeżenia co do pozycji ujętych 
w budżecie, powinien podzielić 
się swoimi uwagami i przedstawić 
własną koncepcję rozwiązania 
danego problemu. W tym akurat 
przypadku, jak widać po przebie-
gu sesji, radni poparli propozycje 
przygotowane w projekcie bez 
większych zastrzeżeń – mówi rad-
na liliana bareła-Palczewska. 
– Warto podkreślić, że tak optymi-

styczny dla mieszkańców budżet 
to efekt pracy radnych poprzedniej 
kadencji, a także burmistrza i za-
angażowanych pracowników urzę-
du – dodaje.

SzKOłY, pRzEdSzKOLA, 
ORGANIzACJE 

pOzARządOWE

Inwestycje za ponad 1,2 mi-
liona złotych planowane są też 
w obrębie placówek oświatowych. 
Przy Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących powstanie zespół boisk do 
siatkówki plażowej oraz trybuny. 
W placówce powstanie także win-
da dla niepełnosprawnych.

Zmodernizowany zostanie plac 
zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 1, a szkoły podstawowe nr 4 
i 8 doczekają się nowych placów 
zabaw.

Dodatkowe pieniądze trafią także 
do przedszkoli. W 2019 roku oko-
ło 3,5 miliona złotych powędruje 
do oddziałów przedszkolnych 
działających przy szkołach podsta-

wowych (w 2018 roku było to 2,2 
miliona złotych), prawie pół mi-
liona złotych więcej przeznaczono 
też na stołówki przedszkolne.

Na podobnym poziomie udało 
się utrzymać także dotacje celowe 
dla organizacji pozarządowych. 
W 2019 roku kwota ta wyniesie 1 
milion 591 tysięcy złotych. Pienią-
dze te trafią do podmiotów zajmu-
jących się m.in. sportem, pomocą 
społeczną czy ochroną zdrowia.

– Cieszy fakt, że tak znaczna część 
środków finansowych przeznaczo-

Rekordowy budżet w Rumi
RuMia | Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej Rumi przyjęto projekt budżetu na 2019 rok. Przewidziano w nim 
rekordowo wysokie kwoty na inwestycje. Więcej pieniędzy trafi też do miasta z funduszy zewnętrznych. 

nych zostanie właśnie na inwestycje 
drogowe. Mieszkańcy Rumi odczu-
wają rosnące uciążliwości związane 
ze wzmożonym ruchem komunika-
cyjnym, szczególnie w okresie wa-
kacyjnym. Rozpoczęcie prac m.in. 
nad węzłem Janowo na pewno po-
prawi sytuację. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, że finalizacja zamie-
rzonych zadań uzależniona jest od 
wielu czynników, jednak możemy 
być pewni, że nowa rada będzie 
starała się szukać takich rozwią-
zań, aby umożliwiły jak najszybsze 
i jak najkorzystniejsze zrealizowanie 
zaplanowanych w budżecie na rok 
2019 zadań – podkreśla Liliana Ba-
reła-Palczewska, przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej.

KILKAdzIESIąT 
mILIONóW zE ŚROdKóW 

zEWNęTRzNYCh

Oprócz wymienionych wyżej 
środków miejskich, Rumi po raz 
kolejny udało się utrzymać bardzo 
wysoką kwotę dofinansowań ze-
wnętrznych. W 2019 roku wyniosą 
one ponad 35 milionów złotych. 
To o 14 milionów więcej niż w roku 
ubiegłym.

Pieniądze te przeznaczone zosta-
ną m.in. na rozwój systemu gospo-
darowania wodami opadowymi czy 
zwiększenie wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych (łącznie 
prawie 8 milionów złotych).

W kwocie tej znajdują się rów-
nież projekty inwestycyjne: budowa 
węzła integracyjnego w Rumi Jano-
wie (ponad 17 milionów złotych) 
oraz rewitalizacja Zagórza (blisko 
10 milionów złotych). Dodatkowe 
fundusze (275 tysięcy) trafią także 
do sektora oświatowego, głównie 
dzięki programowi „Super Przed-
szkolaki w Rumi – podniesienie ja-
kości edukacji przedszkolnej”.

Wręczając Medal Róży prezy-
dent Wejherowa podkreślił, że 
prowadzona przez Marka i Sta-
nisławę Kierznikowicz rodzinna 
firma, specjalizująca się w branży 
energetycznej i budowlanej, cha-
rakteryzuje się dużą dynamiką 
rozwoju i ugruntowaną pozycją 
na mapie gospodarczej Pomorza. 
Znana jest także jako ceniony 
wykonawca, pracodawca i pod-
miot otwarty na działalność cha-
rytatywną. 

- Niech działalność Firmy EL 
MARK przynosi satysfakcję i za-
dowolenie właścicielom oraz wy-
soko wykwalifikowanej kadrze 
pracowniczej – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt.

Życzenia i gratulacje zasłużo-
nym przedsiębiorcom z Wejhe-
rowa przekazał również dr Zbi-
gniew Canowiecki - Prezydent 
Zarządu „Pracodawcy Pomorza”. 

Dziękując za życzenia i gratu-
lacje Marek Kierznikowicz po-
wiedział, że prowadzone przez 
niego przedsiębiorstwo zatrudnia 
50 osób, a ambicją i celem firmy 
jest bycie „Numerem 1” w branży 

energetycznej i w budowie linii 
kablowych wysokiego napięcia.

- Pragniemy zapewnić inwe-
storom doskonałą jakość pracy, 
a naszym pracownikom atrakcyj-
ne i nowoczesne miejsce pracy – 
mówi Marek Kierznikowicz.

Dodajmy, że działająca od 1989 
roku Firma EL-MARK Sp. z o.o. 
specjalizuje się m.in. w pracach 

z zakresu budowy kablowych 
i napowietrznych sieci elektro-
energetycznych dla energetyki 
zawodowej, budowy kablowych 
i napowietrznych sieci elektro-
energetycznych dla potrzeb farm 
wiatrowych, budowy wewnętrz-
nych instalacji elektrycznych 
i stacji transformatorowych, bu-
dowy GPZ oraz infrastruktury 

drogowej dla potrzeb farm wia-
trowych. Zrealizowała wiele in-
westycji i zadań na terenie całego 
kraju oraz w Niemczech.

Firma angażuje się w działal-
ność charytatywną w Kiwanis 
Internationale Klub Wejherowo 
świadcząc wsparcie na rzecz wej-
herowskich dzieci. 

/uMW/

medal róży dla marka Kierznikowicza 
WEJHEROWO | Podczas spotkania z okazji 30-lecia wejherowskiej Firmy EL-MARK Sp. z o.o., prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wyróżnił właściciela firmy Marka Kierznikowicza - Medalem Róży. 
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do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie 
nagród za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia 
w pracy trenerskiej za 2018 rok. po raz kolejny otrzymają je 
najzdolniejsi zawodnicy i trenerzy z terenu powiatu wejhe-
rowskiego, którzy mogą pochwalić się  sukcesami na arenie 
krajowej i międzynarodowej.

Zasady, tryb przyznania oraz wysokość nagród szczegóło-
wo reguluje uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 
25 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i try-
bu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych w międzynarodowym lub krajowym współza-
wodnictwie sportowym. 
Kandydata do nagrody zgłosić może klub sportowy, komisja 
Rady Powiatu Wejherowskiego właściwa do spraw sportu, wła-
ściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sporto-
wy oraz Starosta Wejherowski. Wyróżnienia przyznaje Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego po uzyskaniu opinii Komisji Sportu. 
Wnioski należy składać w Powiatowym Zespole Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 
49. Dodatkowe informacje oraz wymagane druki dostępne są 
na stronie internetowej www.powiatwejherowski.pl.

TRWA NAbóR WNIOSKóW

Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl
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W przyszłą niedzielę 20 stycznia 
od godz. 8:30 do 20:30 w kościele 
pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji 
Kotowskiej w Wejherowie będą 
odbywać się występy chórów 
i zespołów z Wejherowa i okolic. 
Gwiazdą wieczoru będzie grupa 
GoldeN Life. 

To kolejny Festiwal Serc, pod-
czas którego wystąpią takie 
zespoły jak: Chór „Harmonia” 
i „Camerta Musicale” z Wejhe-
rowa, Chór „Lutnia” z Luzina, 
Orkiestra Dęta Gminy Wejhero-
wo. Koncertem głównym, któ-
ry poprzedzi licytację, będzie 
występ trójmiejskiego zespołu 
GoldeN Life.

Zespół oprócz pięknych Pol-
skich Kolęd zagra swoje najwięk-
sze hity m.in. „Oprócz Błękitnego 
Nieba” czy „24.11.94” - ten ostat-
ni utwór powstał po tragicznym 

wydarzeniu, jakim był pożar hali 
Stoczni Gdańskiej 24 listopada 
1994 roku.

- Charytatywne Kolędowanie 
Festiwal Serc jest wspaniałym 
wydarzeniem charytatywnym 
połączonym ze wspólnym ko-
lędowaniem. Już po raz kolejny 
zapraszamy do naszego miasta 
znanych muzyków. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy na wspól-
ne kolędowanie - mówi Marcin 
Drewa, organizator wydarzenia.

GoldeN Life Jest jednym z naj-
częściej koncertujących zespołów 
w Polsce - średnio 50 koncertów 
rocznie. Koncerty grupy groma-
dzą wielopokoleniową publicz-
ność, bawiącą się doskonale przy 
ich muzyce. Ich piosenki pojawi-
ły się na ścieżce dźwiękowej do 
filmów Szczęśliwego Nowego, 
Młode Wilki  czy najpopularniej-

szych seriali Magda M, Złotopol-
scy, Przyjaciółki.

W tym roku celem festiwalu 
jest zbiórka pieniędzy dla dwóch 
dziewczynek - Agatki i Wiktorii. 
Agatka ma 1,5 roku, choruje na 
mózgowe porażenie dziecięce 
i padaczkę. Dziewczynka pra-
wie nie widzi i jest opóźniona 
psychoruchowo. Potrzebuje spe-
cjalistycznego sprzętu, między 

innymi protez czy specjalistycz-
nego wózka, a także intensywnej 
rehabilitacji. Wiktoria natomiast 
choruje na mukowiscydozę. Jej 
leczenie również wymaga spe-
cjalistycznych leków oraz sprzętu 
rehabilitacyjnego. 

Podczas ubiegłorocznej edycji 
festiwalu udało się zebrać rekor-
dową kwotę - około 13 tys. zł. 

/raf/

WEJHEROWO | Przed nami VII Charytatywne Kolędowanie „Festiwal Serc”. Podczas festiwalu będą 
zbierane pieniądze na pomoc dwóm chorym dziewczynkom. 

Festiwal Serc po raz VII

Na scenie wystąpili młodzi 
wokaliści z Redy i innych oko-
licznych miejscowości. Wyko-
nawcom towarzyszyła grupa 
muzyczna Diakonia Uwielbie-
nia, która działa przy tutejszej 
parafii. 

Całość przedsięwzięcia wraz 
z Fabryką Kultury przygotowała 
popularna artystka, Weronika 
Korthals. Za aranżacje odpowia-
dał Mirosław Hałęda, który wraz 
z Dariuszem Śleszyńskim i Mar-
cinem Ciesielskim akompanio-

wał wszystkim wykonawcom.
Warto zaznaczyć, że niedzielny 

koncert spotkał się z dużym za-
interesowaniem i podziwem ze 
strony publiczności. W ramach 
wydarzenia wystąpili: Adriana 
Czuryńska, Klara Filar, Justyna 
Gapińska, Zuzanna Gulczyń-
ska, Aleksandra Hinc, Pola 
Król, Magdalena Mikulska, Zo-
fia Muchowska, Konrad Kąkol, 
Mariusz Preihs oraz Diakonia 
Uwielbienia. 

Wa

Wyjątkowy koncert kolęd
REda | Tradycyjne kolędy i popularne pastorałki można było usły-
szeć w kościele św. Antoniego, gdzie z okazji święta Objawienia 
Pańskiego zorganizowany został wyjątkowy koncert. 
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REdA | miejska biblioteka publicz-
na zaprasza na spotkanie ze 

zbigniewem hołdysem, inaugu-
rujące kolejną edycję biesiady 
Literackiej. 

Spotkania z ludźmi kultury, 
mediów i sztuki to wydarzenia 

artystyczne o długiej i bogatej 
historii, sięgającej roku 2000. Edycja 

2019 organizowana jest pod hasłem 
„Autobiografie”. Inauguracyjne spotkaniem odbędzie się 
już dzisiaj, tj. 11 stycznia. O godz. 17 z czytelnikami Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Redzie spotka się Zbigniew 
Hołdys, popularny muzyk, który kojarzony jest przede 
wszystkim z zespołem Perfect.
Tydzień później, tj. 18 stycznia, redzka biblioteka zaprasza 
na spotkanie z Hanną Suchocką, autorką książki „Ambasa-
dor u trzech papieży”. Przypomnijmy, że Hanna Suchocka 
była w latach 1992 – 1993 premierem polskiego rządu, 
a w latach 2001 – 2013 ambasadorem RP przy Stolicy Apo-
stolskiej, czemu poświęca swoją najnowszą publikację. 
Kolejną książką, wpisującą się w cykl „Autobiografie”, 
jest publikacja pt. „Polska może być lepsza” autorstwa 
Radosława Sikorskiego. Popularny polityk w latach 
2005-2015 piastował funkcje ministra obrony, ministra 
spraw zagranicznych i marszałka Sejmu. W latach 80. 
Radosław Sikorski był reporterem wojennym w Afgani-
stanie. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Harvarda.
Spotkania z Hanną Suchocką i Radosławem Sikorskim 
odbędą się w Fabryce Kultury.

pRzYJdź NA SpOTKANIE!
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Tegoroczny Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbędzie się w najbliższą nie-
dzielę, 13 stycznia. Jego celem 
będzie zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specja-
listycznych szpitali dziecięcych. 
Są to placówki z oddziałami II 
oraz III stopnia referencyjności, 
czyli takie, które mogą dokonać 
specjalistycznej diagnozy oraz 
udzielić pomocy medycznej naj-
ciężej chorym dzieciom. W Pol-
sce funkcjonuje dziś blisko 50 
takich szpitali. Swoim zasięgiem 
obejmują one teren całego kra-
ju. W placówkach tego rodzaju 
szczególnie ważne jest nowocze-
sne, spełniające najwyższe stan-
dardy wyposażenie, które daje 
lekarzom i personelowi medycz-
nemu jak największe możliwości 
diagnozy i leczenia najtrudniej-
szych przypadków.

Jak co roku podczas Finału, 
który odbędzie się w całej Polsce, 
zorganizowane zostanie mnó-
stwo wydarzeń: koncerty, poka-
zy, występy, licytacje i wiele, wie-
le innych. A co będzie się działo 
w powiecie wejherowskim?

WEJHEROWO
Zbiórkę datków pieniężnych 

do oznakowanych puszek WOŚP 
(w godzinach 9.00 – 17.30) na 
ulicach miasta i w miejscach, 
gdzie odbywać się będą orkie-
strowe imprezy, prowadzić będą 
wolontariusze z identyfikatora-
mi. Impreza ponownie będzie 
podzielona na osobne bloki 
obejmujące kilka prezentacji 
i występów.

Akcji towarzyszyć będzie tra-
dycyjnie cykl imprez w Filhar-
monii Kaszubskiej. Na scenie 
pojawią się m.in. grupy taneczne 
WCK pod kierunkiem Elżbiety 
Czeszejko, zagrają uczniowie 
Szkoły Muzycznej Yamaha Wej-
herowo i Rumia. Wieczór ta-
necznie ubarwi Klub Taneczny 
„Świat Tańca”, grupa Airsoftgun 
10th Shadows wystawi zimowy 
obóz. Pojawią się Szpitale Po-
morskie z badaniami. No i oczy-
wiście licytowane będą gadżety 
orkiestrowe, bony upominkowe 
z salonu masażu oraz wiele in-
nych. 

Blok nr 1 - od godz. 12.30  do 
13.20: hymn WOŚP w wykona-
niu Orkiestry dętej Fermata, au-
kcja na sali głównej oraz prezen-
tacji sekcji tanecznych Elżbiety 
Czeszejko. Przerwa aukcyjna 
– w foyer. 

Blok nr 2 - od godz. 13.40 do 
15.10: Szkoła Muzyczna Yamaha 

Wejherowo i Rumia, Chór Męski 
Harmonia, studio tańca Rytm 
Dance, sekcja perkusji WCK. 
Przerwa aukcyjna – w foyer. 

Blok nr 3 - od godz. 15.30 do 
16.00: Zespół taneczny Klub Ta-
neczny „Świat Tańca”. Przerwa 
aukcyjna – w foyer. 

Blok 4 - od godz. 16.30: kon-
cert zespołu Restless Sea. 

Na każdy z bloków obowiązu-
ją osobne wejściówki dostępne 
w kasach Wejherowskiego Cen-
trum Kultury. 

RuMia
Akcja WOŚP zagości tak-

że w Rumi, w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Tego dnia odbędzie się również 
zbiórka krwi oraz rejestracja 
dawców szpiku. 

Atrakcje rozpoczną się o go-
dzinie 13:00 hymnem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Następnie zaplanowano m.in. 
koncerty, pokazy taneczne i wy-
stępy artystyczne. Nieodłącznym 
elementem WOŚP jest zbiórka 
datków do puszek, sklepik z ga-
dżetami oraz aukcje charytatyw-
ne. Tegoroczny finał poświęco-
ny jest najmłodszym. Zebrane 
pieniądze zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. 
Zwieńczeniem wydarzenia bę-
dzie wspólne wypuszczenie 
„światełka do nieba”, które od-
będzie się o godzinie 20:00 przy 
stadionie MOSiR.

Przypomnijmy, że podczas 
zeszłorocznego finału, dzięki 
zaangażowania mieszkańców 
Rumi udało się zebrać 77 294 zł, 
pobijając dotychczasowy rekord 
(61 960, 50 zł). Fundusze zo-
stały wówczas przeznaczone na 
wyrównywanie szans w leczeniu 
noworodków.

W niedzielę zorganizowana zo-
stanie również honorowa zbiór-
ka krwi. Personel medyczny bę-
dzie czekał na krwiodawców na 
terenie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Rumi (ul. Stocz-
niowców 9) w godzinach od 9:00 
do 14:00. Akcja będzie połączo-
na z rejestracją dawców szpiku. 
Osoby, które chcą dołączyć do 
bazy Fundacji DKMS, mogą 
to zrobić także w późniejszych 
godzinach – od 14:00 do 20:00 
na antresoli hali MOSiR. W ten 
sposób można pomóc mieszkań-
cowi Rumi, 24-letniemu Damia-
nowi Bojarowi, który cierpi na 
anemię aplastyczną, a jedynym 
sposobem na przywrócenie mu 
zdrowia jest przeszczep szpiku.

POWiaT | Koncerty, licytacje, występy artystyczne 
i wolontariusze zbierający datki do puszek – przed 
nami 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! 

Na pomoc najciężej chorym dzieciom

Tak WyGlądał ubiEGłOROczny Finał WOŚP. Jak będziE W TyM ROku? PRzyJdź i PRzEkOnaJ się saM!
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Na pomoc najciężej chorym dzieciom
Organizatorami przedsięwzię-

cia są: Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rumi, I Liceum 
Ogólnokształcące im. Książąt Po-
morskich w Rumi, Miejski Dom 
Kultury w Rumi, Dom Kultury 
Janowo oraz Urząd Miasta Rumi. 
Partnerami akcji są: Bank Rumia 
Spółdzielczy, Hotel Faltom oraz 
Creative Dance Rumia.

REda
W Redzie na wolontariuszy 

natknąć będzie się można w róż-
nych częściach miasta, ale naj-
więcej dziać ma się w Fabryce 
Kultury, gdzie w godz. od 15:00 
do 20:00 odbywały się będą 
liczne licytacje i występy arty-
styczne. Dodatkowo w Miejskim 
Domu Kultury funkcjonować ma 
sklepik, w którym nabyć będzie 
można m.in. książki i kalendarze. 
Dochód z ich sprzedaży przezna-
czony zostanie na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Podobnie będzie w przypadku 
licytacji „orkiestrowych” gadże-
tów i przedmiotów przekaza-
nych przez mieszkańców oraz 
sponsorów. Są wśród nich m.in. 
piłka z autografem Marcina Gor-
tata, karykatura Jerzego Owsiaka 
i książka „Przedwiośnie” z pod-
pisem pary prezydenckiej. Na 
scenie zaprezentują się przede 
wszystkim utalentowani arty-
ści młodego pokolenia, w tym 
m.in. Magdalena Mikulska, zwy-
ciężczyni ubiegłorocznej edycji 
Kaszubskiego Idola. Imprezę za-
kończy tradycyjne „Światełko do 
nieba”.

GMina 
WEJHEROWO

Także w gminie Wejherowo od-
będzie się Finał WOŚP. O godz. 
12:30 wyruszy pochód z Orkie-
strą Dętą Gminy Wejherowo 
oraz klubem rowerowym BRK 
Cyklista z parkingu przy koście-
le pw. Najświętszej Maryi Panny 
w Bolszewie. Na godz. 13:00 za-
planowano rozpoczęcie 27 Finału 
WOŚP w bibliotece przy ul. Reja 9 
w Bolszewie. I od razu na wstępie 
licytacje, występ grupy tanecznej 
dzieci z Biblioteki i Centrum Kul-
tury Gminy Wejherowo, występ 
duetu akustycznego (Klaudia Król 
- wokal, Bartosz Dopke – gitara), 
występ Chóru z Orla i spektakl 
Narnia - Grupa Teatralna JBT. 

O godz. 15:00 zostanie roze-
grany Mecz Charytatywny Piłki 
Nożnej Kobiet w Hali Widowi-
skowo-Sportowej SP w Bolszewie, 
następnie przewidziano występy 
(zespołu muzycznego Anagram, 
chóru parafialnego z Bolszewa, 
Andrzeja Marczyńskiego, zespo-
łu muzycznego G.A.S.P. z Gdyni 
i Gracjana Gołębiewskiego - lau-
reata Kaszubskiego Idola. Pomię-

dzy występami – licytacje. O godz. 
19:20 rozpocznie się koncert Igora 
Koniecznego, finalisty tegorocznej 
edycji programu „Mam Talent”, 
zaś o godz., 20:00 światełko do 
nieba - pokaz ognia grupy Mama-
doo Fire Show. 

Dodatkowe atrakcje: kącik dla 
dzieci, robotyka (Pani Robot), po-
kazy ratownictwa i punkt pierw-
szej pomocy (OSP Bolszewo), po-
kaz starych samochodów i pokaz 
rzeźbienia piłą motorową. 

Wśród przedmiotów, które będą 
licytowane, są m.in.: obrazy, rzeź-
by, rękodzieła, vouchery i bony 
upominkowe (kolacja sushi, salon 
kosmetyczny, usługi fryzjerskie, 
warsztaty zajęć plastycznych, ma-
saże), narzędzia ogrodnicze, lu-
stra, książki z autografami, prze-
jazd alarmowy wozem bojowym 
OSP, hełm strażacki, karnety zajęć 
samoobrony Krav Maga. 

GMina szEMud
W gminie Szemud w ramach 

27. Finału WOŚP zmierzą się 
najwięksi siłacze. W hali widowi-
skowo-sportowej w Bojanie ro-
zegrany zostanie Halowy Puchar 
Polski Strongman. Sędziować 
go będą utytułowani zawodnicy 
Mariusz Pudzianowski i Mateusz 
Ostaszewski. Impreza rozpocznie 
się godz. 16:00. Wstęp jest płatny 
i kosztuje 10 zł, cała zebrana kwo-
ta ze sprzedaży biletów zostanie 
przekazana Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. 

Sztab Gminny zlokalizowany jest 
w GCKSiR w Szemudzie, ul Szkol-
na 4A. Kwestę prowadzić będzie 15 
wolontariuszy. W siedzibie sztabu 
w niedzielę od godziny 10.00 do 
20,00 będzie można złożyć datek 
do puszki wolontariusza.

GMina cHOczEWO
W Choczewie Finał WOŚP od-

będzie się w sali sportowej tutej-
szej szkoły. Start – o godz. 14.00. 
Pierwszą z atrakcji będą Zawody 
Strongman Siłacze Pomorza, na-
stępnie przed publicznością wy-
stąpią uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Choczewie 
oraz uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Ciekoci-
nie. Na godz. 16:10 zaplanowano 
pierwszą licytację otrzymanych 
przedmiotów. Następnie odbę-
dzie się blok występów artystycz-
nych (na scenie zaprezentują się 
m.in. ANW Aleksandra Wolań-
ska i Natalia Waleśkiewicz, Jakub 
Kotkowski, słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, i Paulina 
Lademan. Pomiędzy występami 
– licytacje otrzymanych przed-
miotów. O godz. 18:50 - Cztery 
Pory Miłowania (cz. I), licytacja 
oraz Cztery Pory Miłowania (cz. 
II). Na zakończenie o godz. 20.00 
zaplanowano poczęstunek – wiel-

koorkiestrowy tort przygotowany 
przez sponsora. Ponadto podczas 
27 Finału kiermasz otrzymanych 
przedmiotów oraz stoiska: KGW 
Żelazna, KGW Kopalino, EGA 
Pod Strzechą, Rada Rodziców 
Ciekocino. Organizatorem jest 
Stowarzyszenie STEK „Wspólna 
Przyszłość”. 

GMina łęczycE
W gminie Łęczyce jak co roku 

sztab WOŚP będzie się mieścił 
w Szkole Podstawowej w Strze-
bielinie i tam też odbywać się 
będą główne atrakcje. Początek 
Finału o godz. 16.00, zaś za-
kończenie zaplanowane jest na 
godz. 19.00 światełkiem do nie-
ba. Wystąpi m.in. lokalny zespół 
muzyczny Kawalerowie, Gminna 
Orkiestra Dęta pod kierownic-
twem Zygmunta Labudy, oprócz 
tego organizatorzy zapowiadają 
różnego rodzaju atrakcje: wy-
stępy taneczne dzieci, stoiska 
kreatywne, warsztaty dla dzieci, 
pyszne wypieki przygotowane 
przez rodziców i loterię fanto-
wą. Od rana na terenie gminy 
(m.in. w Strzebielinie, Rozła-
zinie i Nawczu) wolontariusze 
będą zbierać pieniądze na rzecz 
WOŚP. W roku ubiegłym udało 
się uzbierać rekordową kwotę 8 
tys. 160 zł i 78 gr. Czy w tym roku 
również rekord zostanie pobity? 
Organizatorzy podkreślają , że 
w całej akcji nie chodzi o żadne 
rekordy, ale o wspieranie WOŚP 
i chorych dzieci. Liczy się każdy – 
nawet najmniejszy – datek. 

GMina linia
Czy śnieży, czy mrozi, gorące 

serca mieszkańców gminy Linia 
biją w rytm wraz z Wielką Orkie-
strą Świątecznej Pomocy. W dniu 
finału wolontariusze WOŚP ze 
Szkolnego Klubu Wolontariusza 
przy Szkole Podstawowej im. 
Leonida Teligi w Lini kwestować 
będą: w Lini od 7.30 do 12.00, 
w Niepoczołowicach od 9.00 do 
10.45, w Kętrzynie od 9.00 do 
10.45 i w Strzepczu od 8.00 do 
10.45. 

Około godziny 12.00 rozpoczną 
się występy w Gminnym Domu 
Kultury w Lini oraz licytacja na 
rzecz WOŚP. 

Dzieci ze Żłobka Promyczek  
w Lini również przyłączą się do 
akcji, a pieniądze na wstęp na bal 
karnawałowy będą  wrzucały do 
puszki orkiestrowej w zamian za 
czerwone serduszko i bilecik.

Koordynatorki Joanna Korzist-
ka, Anetta Tessmer  oraz współ-
pracujący Dom Kultury w Lini 
zachęcają całą społeczność lo-
kalną do przybycia na zorgani-
zowany przez GDK finał WOŚP 
i wsparcie finansowe ogólnopol-
skiej akcji. Rafał Korbut
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Od RYCERzY pO ANIOłY

Lokalne obchody Objawie-
nia Pańskiego rozpoczęły się 
od nabożeństwa odprawione-
go w Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych. Około południa, po 
armatnim wystrzale, świętujący 
wyruszyli spod kościoła w kie-
runku pomnika świętego Jana 
Pawła II. Uroczystej kolumnie 

przewodzili halabardnicy, ryce-
rze na koniach, szlachcice, trzej 
królowie, święta rodzina, zastęp 
aniołów, a nawet święty Mikołaj.

bOGATY pROGRAm

Niedaleko pomnika na uczest-
ników przemarszu czekała sce-
na. Tam odbyła się inscenizacja 
pokłonu mędrców małemu Jezu-
sowi, głos zabrali także poseł Jan 

Klawiter oraz burmistrz Michał 
Pasieczny. Zwieńczeniem obcho-
dów był koncert kolęd w wyko-
naniu zespołu „Góralska Hora” 
ze Szczyrku, czyli folk kapeli się-
gającej po instrumenty takie jak: 
skrzypce, cymbały węgierskie, 
kontrabas, róg pasterski, dudy 
oraz różnego rodzaju piszczałki. 
Chętni mogli także skorzystać 
z gorącego poczęstunku.

Wydarzenie zorganizowali 

wspólnie: Fundacja „Słowo”, Sta-
rostwo Powiatowe w Wejherowie 
oraz Urząd Miasta Rumi.

GENEzA ŚWIęTA

Objawienie Pańskie, oznaczające 
ukazanie się Boga człowiekowi, to 
jedno z najstarszych świąt chrze-
ścijańskich. Na Wschodzie znane 
jest już od trzeciego wieku. Około 
sto lat później zagościło także na 

Zachodzie, gdzie potocznie nazy-
wane jest Świętem Trzech Króli.

Według Ewangelii Mateusza, 
magowie lub – według innych 
tłumaczeń – mędrcy ze Wscho-
du, podążając za gwiazdą, przy-
byli do Betlejem w poszukiwaniu 
nowo narodzonego króla żydow-
skiego. Gdy go zobaczyli, oddali 
mu pokłon, składając dary w po-
staci złota, kadzidła oraz mirry. 
Wydarzenie to nawiązuje do 

możliwości poznania Boga, dzię-
ki poszukiwaniu prawdy o świe-
cie i człowieku.

WSpółCzESNE ObLICzE

Obecnie Objawienie Pańskie 
obchodzone jest w wielu polskich 
miastach poprzez jasełka oraz 
wspólne kolędowanie. Święto 
przyciąga całe rodziny, zachęcając 
uroczystą i radosną atmosferą.

Trzej Królowie zawitali do Rumi
RuMia | Już po raz szósty, z okazji Święta Trzech Króli, uroczysty orszak przeszedł ulicami Rumi. W pochodzie, który wyruszył spod sanktuarium, uczestniczyły setki mieszkańców.
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Wejherowianie licznie zgro-
madzili się przy Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej. Do Pałacu 
Przebendowskich przybyli po 
to, aby wziąć udział w przemar-
szu, który zorganizowany został 
z okazji Święta Trzech Króli. 
Rozśpiewany i barwny orszak 
przeszedł na Plac Jakuba Wej-
hera. Uroczystość zakończyła się 
mszą św.

To już mała tradycja, że 6 stycz-
nia mieszkańcy Wejherowa przy-
bywają do parku miejskiego. Po-
dobnie było i w tym roku, kiedy 
to całe rodziny wspólnie kolędo-
wały. Na każdego przybyłego do 
parku miejskiego czekał ciepły 
napój. Ponadto organizatorzy 
wydarzenia zadbali o to, aby 
uczestników uroczystości wypo-
sażyć w śpiewniki i korony.

Rozśpiewany korowód przema-
szerował spod Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej na Plac Jakuba Wejhera. 
Radosny pochód tym razem 
niósł ze sobą hasło „Odnowi 
oblicze ziemi”. Warto zaznaczyć, 
że podobny Orszak Trzech Króli 
w tym roku w powiecie wejhe-
rowskim zorganizowany został 
także w Rumi i w Bolszewie. 
W sumie na terenie całego kraju 
zorganizowano ponad siedemset 
podobnych przedsięwzięć.

W Bolszewie Orszak Trzech 
Króli zorganizowano po raz 
pierwszy. Rozpoczął się przy 
Szkole Podstawowej przy ul. 
Leśnej i przeszedł ulicami do 
ArtParku, zatrzymując się przy 
stajence, gdzie uczestnicy oddali 
hołd nowo narodzonemu Jezu-
sowi, śpiewając kolędy. Wydarze-
nie zakończyło się mszą świętą 
w kościele Wniebowzięcia NMP. 
Natomiast członkowie Bolszew-
skiego Klubu Rowerowego „Cy-
klista”  tradycyjnie już uczcili 
Święto Trzech Króli rajdem ro-
werowym. 

W tym roku  dodatkowym 
etapem wyprawy był udział 
w organizowanym przez parafię 
w Bolszewie orszaku. Dla bol-
szewskich rowerzystów była to 
jednak stanowczo za krótka tra-
sa, dlatego za metę obrali sobie 
wiatę grillową w Kąpinie. 

/Wa, RaF/

Orszak i wspólne kolędowanie
POWiaT | Ulicami Wejherowa i Bolszewa przeszły Orszaki Trzech Króli. Były barwne parady i wspólne śpiewanie kolęd. 
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RUmIA | 12 stycznia odbędzie się rejestracja potencjal-
nych dawców szpiku do bazy fundacji dKmS. 

Akcja ma na celu pomoc Damianowi Bojarowi z Rumi, któ-
ry cierpi na anemię aplastyczną i wymaga przeszczepu. 
Damian Bojar to 24-letni mieszkaniec Rumi. W lutym ub. 
roku po raz pierwszy trafił do szpitala, natomiast w paź-
dzierniku okazało się, że cierpi na anemię aplastyczną 
i żadne leki nie są w stanie mu pomóc. Jedyną szansą na 
wyzdrowienie Damiana jest przeszczep szpiku, stąd apel 

do potencjalnych dawców.
12 stycznia w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan 
odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku. 
Potencjalni dawcy mogą się zgłaszać od godz. 13.00 do 
18.00 przy specjalnym stanowisku w pasażu centrum 
handlowego. Wpisanie się do bazy potencjalnych daw-
ców zajmuje do 10 min. Rejestracji będzie można również 
dokonać 13 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Rumi oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Rumi. /raf/

pOSzUKIWANY GENETYCzNY bLIźNIAK 
ChOREGO dAmIANA W parafii Chrystusa Kró-

la w Wejherowie odbyła się 
ogólnopolska zbiórka żywno-
ści „Tak pomagam”. Zebrano 
987 kg i 107 litrów żywności. 
W akcji brało udział 95 wo-
lontariuszy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 8 oraz z Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 4. Z tutek 
charytatywnych pozyskano 608 
kg. Udzielono pomocy świą-
tecznej w postaci paczek żyw-
nościowych 145 osobom a 200 

kg zostało przekazane na rzecz 
Kuchni św Franciszka. (DD)

żywność dla ubogich  



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 11 stycznia 201912

Mirosławowi 
KonKel

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

ojca
 

składają Zarząd oraz Pracownicy
wejherowskiej spółdzielni Mieszkaniowej

PaNi

sYLwii BorowiEcKiEj
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TEŚcia 
składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Na Pomorzu trwają prace nad 
systemem, który pozwoli na 
podróżowanie różnymi środ-
kami komunikacji zbiorowej 
korzystając z jednego biletu. 
Trwa konkurs na nazwę tego 
systemu - do 16 stycznia każdy 
może zgłosić swoją propozycję. 
Główną nagrodą jest nowocze-
sny smartfon.

Swoje propozycje nazwy dla 
nowego systemu można zgłaszać 
pod adresem www.biletpomorze.
pl, na specjalnym formularzu. 
Każdy uczestnik może zgłosić 
więcej niż jedną nazwę, jednak 
każda z nich powinna być zapi-
sana na odrębnym formularzu 
zgłoszeniowym.

- Zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w tym konkursie, tym bar-
dziej, że z tego biletu korzystać 
będą mieszkańcy Wejherowa – 
mówi Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. 

Organizator konkursu Obszar 
Metropolitalny Gdańsk - Gdy-
nia – Sopot podkreśla, że nazwa 
biletu powinna być łatwo zapa-
miętywalna, prosta w wymowie 
- także dla obcokrajowców, pro-
sta w odmianie, powinna wywo-
ływać pozytywne skojarzenia, 
oryginalna - nigdy wcześniej 

niestosowana, nie powinna tak-
że kojarzyć się z występującymi 
już na rynku markami. Nie może 
przekraczać długości trzech wy-
razów (preferowana długość 1-2 
wyrazów) i 15 znaków. Dobrze 
byłoby, gdyby nazwa niosła sko-
jarzenia z takimi pojęciami jak: 
bilet, transport publiczny, mo-
bilność, nowoczesność, wygoda, 
płatność, pasażer, podróż, inno-
wacja, województwo pomorskie, 
może eksponować atuty związa-

ne z atrakcyjnością Pomorza.
Nazwa może być opatrzona 

krótkim uzasadnieniem (do 300 
znaków ze spacjami).

W dniach 24-30 stycznia na 
stronie www.biletpomorze.pl 
będzie można głosować na wy-
brane przez kapitułę konkursu 
nazwy. Finał - ogłoszenie nazwy, 
nagrody dla uczestników odbę-
dzie się 6 lutego 2019.

Jak podaje inwestor systemu, 
system będzie się składał z bazy 

centralnej, zawierające konta pa-
sażerów oraz z identyfikatorów. 
Identyfikatorem pasażera będzie 
mógł się stać smartfon, karta czy 
bilet papierowy z kodem QR. 
Pasażer, wsiadając do dowolne-
go pojazdu, będzie musiał się 
jedynie „odbić” na specjalnym 
czytniku, a system dokona już 
całej reszty formalności – rozpo-
zna pasażera, jego ulgi, rozpozna 
pojazd i trasę przejazdu, rozpo-
zna jakie są ceny biletów u da-
nego przewoźnika, a po zakoń-
czonej podróży naliczy najlepszą 
z możliwych opłat.

Taki właśnie pomorski bi-
let metropolitalny będą mieli 
mieszkańcy naszego regionu już 
od 2020 roku. Co bardzo ważne, 
bilet ten nie będzie obejmował 
jedynie środków komunikacji 
zbiorowej w okolicach Trójmia-
sta. Obejmie on swoim zasię-
giem całe Pomorze – także tere-
ny oddalone od Gdańska, Gdyni 
czy Sopotu ponad 100 km. Pa-
sażer będzie mógł się przesia-
dać wielokrotnie – z pociągu na 
autobus, z autobusu na tramwaj, 
trolejbus czy nawet na rower 
metropolitalny MEVO, a system 
sam naliczy należności.

/raf/

Wymyśl nazwę biletu 
metropolitalnego!
POMORzE | Ogłoszono konkurs na nazwę pomorskiego biletu metropolitalnego. Konkurs ma charakter 
otwarty i każdy może w nim wziąć udział i wygrać atrakcyjne nagrody. 
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Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

Jeszcze w grudniu zeszłego roku odbyło się spotkanie 
organizacyjne w sprawie wyjazdu młodzieży z powiatu 
wejherowskiego na projekt międzynarodowy do Niemiec. 
Wybrana młodzież to najzdolniejsi uczestnicy kół zaintere-
sowań o tematyce kulturalno-oświatowej, działających przy 
Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych, która to młodzież w 2018 roku wyróżniała się swoimi 
osiągnięciami. Spotkanie poprowadzili koordynatorzy działu 
programowego Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku 
- Andrzej Kizel, pedagog i koordynator projektów między-
narodowych oraz Mateusz Wons, tłumacz polsko-niemiecki 
podczas programów. 
-Wyjazd do Niemiec jest swoistą nagrodą za systematyczną 
pracę na zajęciach oraz osiągane lokaty w konkursach na 
szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 
mówi Mariola Błaszczuk, wicedyrektor placówki.
Tegoroczne seminarium zostanie poświęcone tematyce de-
mokracji i odbywa się w dniach od 7 do 13 stycznia w Haus 
am Maiberg w Heppenheim w Niemczech. Projekt organi-
zowany jest przez Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku, 
a koordynatorem projektu z ramienia PZPOW w Wejherowie 
jest wicedyrektor  Mariola Błaszczuk. Natomiast opiekunami 
młodzieży podczas wyjazdu zostali Adrianna Gabryelczyk, 
pedagog i germanista oraz Mateusz Wons, tłumacz polsko-
niemiecki. (DD)

młOdzIEż 
NA pROJEKCIE 
W hEppENhEIm
POWIAT | Wychowankowie Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 
wyjechali do Niemiec na polsko-niemiecki projekt 
pod nazwą „Demokracja”.

Fot. DD

OGŁOSZENIE                                              7/2019/DB OGŁOSZENIE                                              6/2019/DB
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WEJHEROWO | „Małe Miasto” to coś więcej, niż cykl warsztatów edukacyjnych. To możli-
wość przetestowania siebie w różnych sytuacjach, jakie czekają każdego w dorosłym życiu.

Kluczowym działaniem Projektu „Małe Miasto Wejherowo 2019” jest symulacja dorosłego życia 
przez uczestników, gdzie uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Uczest-
nicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych u przedsiębiorców 
reprezentujących różne branże. Warsztaty zorganizowane są na stanowiskach, które są jedno-
cześnie miejscem nauki praktycznej uczestników.
Celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy u dzieci na temat obrotu i wartości pieniądza, 
sposobów oszczędzania pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowa-
nia gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki). /raf/

SYmULACJA dOROSłEGO żYCIA

Będzie to wyjątkowa okazja do 
tego, aby porozmawiać o profi-
laktyce chorób piersi, chirurgii 
okołoplastycznej, leczeniu i od-
powiedniej diecie. Można będzie 
nie tylko dowiedzieć się wielu 
istotnych faktów na temat cho-
rób, profilaktyce, czy o tym, jak 
postępować w przypadku cho-
roby, ale też posłuchać, co mają 
na ten temat do powiedzenia 
lekarze-specjaliści. Gośćmi spo-
tkania będą bowiem właśnie wy-
bitni specjaliści onkolodzy oraz 
chirurdzy onkologiczni z jedyne-
go na Pomorzu akredytowanego 
Centrum Diagnostyki i Leczenia 
Chorób Piersi w Szpitalu Mor-
skim im. PCK w Gdyni. 

- Zachęcam mieszkańców Wej-
herowa do wzięcia udziału w spo-
tkaniu, podczas którego specjali-
ści zachęcać będą do profilaktyki 
chorób nowotworowych, które są 
chorobą cywilizacyjną XXI wieku 
– mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Podopieczni Fundacji Pokonaj 
Raka - osoby doświadczone cho-
robą nowotworową, opowiedzą 
o swojej walce z chorobą i tym, 
co w nich ona wyzwoliła. Do pro-
filaktyki zachęcać będą poprzez 
oswajanie choroby, pokazywanie 
pozytywnych przykładów „wy-
granych”, w ten sposób przeła-
mując lęk i strach. 

Po spotkaniu uczestnicy będą 
mogli obejrzeć wystawę „Nie je-
steś sam” - bezpośrednio po spo-
tkaniu dyskusyjnym zaplanowany 
jest bowiem wernisaż osób prac 
osób dotkniętych chorobą nowo-

tworową. Wystawa przygotowana 
zostałą przez Fundację Pokonaj 
Raka, prace następnie ozdobią 
Poradnię Onkologiczną Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie. 
Dodajmy, że Fundacja od ponad 
11 lat kieruje swoje działania dla 
osób doświadczających choroby 
nowotworowej. 

„Porozmawiajmy o zdrowiu 
ze Szpitalami Pomorskimi” - 15 
stycznia, wtorek, godz.17.00, 
Wejherowskie Centrum Kultury 
– Filharmonia Kaszubska. Orga-
nizatorzy zapraszają na spotkanie 
zarówno mieszkańców Wejhero-
wa, jak i okolicznych miejscowo-
ści. /raf/

Porozmawiaj 
z wybitnymi 
specjalistami 
o zdrowiu!
WEJHEROWO | „Porozmawiajmy o zdrowiu ze Szpitalami Pomorskimi” to akcja, 
która zorganizowana zostanie już w przyszłym tygodniu w Wejherowie.

RUMIA | Co zawdzięczamy Benjaminowi Fran-
klinowi i jak wyglądałoby codzienne życie 
bez jego odkryć? Niedługo dzieci będą mogły 
uzyskać odpowiedź na to i inne pytania. 

Generator Van De Graaffa, elektromagnesy 
oraz zestaw kontrolujący makey makey, 
który pozwala na grę, wykorzystując do tego 
cytrynę czy ogórka, to tylko niektóre z atrakcji, 
jakie czekają na odwiedzających Port Rumia 
w sobotę. Mali odkrywcy poznają tym razem 
ciekawostki związane z elektrycznością i obej-
rzą interesujące eksperymenty, które wyjaśnią 
na pozór skomplikowane zjawiska. 

Żądne wiedzy maluchy będą mieć okazję 
zobaczyć, jak zbudowane są głośniki oraz 
dowiedzą się o najnowszych sposobach na 
przekazywanie informacji za pomocą światło-
wodów. Aby wyjaśnić znaczenie ładunków do-
datnich i ujemnych, prowadzący zajęcia posłużą 
się ciekawymi przykładami, które przemówią do 
wyobraźni dzieci. Zdobyta wiedza z pewnością 
przyda się nie tylko podczas zajęć w szkole. 
Spotkanie z cyklu „Akademia małych odkryw-
ców” odbędzie się 12 stycznia w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grun-
waldzkiej 108 w Rumi. Zajęcia będą prowadzo-
ne od godz. 12:00 do 18:00. Wstęp bezpłatny!

ELEKTRYCzNOŚć z fRANKLINEm

Dla porównania w Finlandii 
jest to 10 lat, a w Danii 5. Dzięki 
projektowi e-Akta od stycznia 
pracodawcy muszą przechowy-
wać dokumentację nowozatrud-
nionych pracowników tylko 
10 lat. Zmiany oznaczają duże 

korzyści, ale najpierw trzeba 
dostosować do nich programy 
kadrowo-płacowe. Przepisy, 
które wesdzły w życie od nowe-
go roku, pozwalają pracodaw-
cy wybrać formę prowadzenia 
i przechowywania dokumenta-

cji – elektroniczną albo papie-
rową. W każdej chwili można 
zmienić wybór.

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie www.zus.pl oraz 
www.e-akta.gov.pl. 

/raf/

Koniec zbędnej biurokracji
REGiOn | Papierowa dokumentacja może być zmorą pracodawcy. W Polsce obowiązywał jeden 
z najdłuższych okresów przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej, czyli 50 lat. 

bądź zawsze NA bIEżąCO!
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAm

dzIAłKę budowlaną Kębłowo Nowowiej-
skie, 3km od Lęborka, pod lasem, 1033 m2, 
cena 49.900, tel. 602 306 210

SpRzEdAm dom w Kamieniu, 130 m, tel. 
794 710 073

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

KUpIę

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

MOTORYZACJA

SpRzEdAm

KUpIę

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, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROfESJONALNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SIANO, słoma w balotach, 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

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

ROzSIEWACz KOS, 380 zł, brony trójki, 
580 zł, stelaż kiosku RUCH, 530 zł, tel. 600 
667 860

bECzKI plast., 200 L,  na działkę, do wody, 

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!
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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 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Nr 66/20/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
08.01.2019r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we wła-
daniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przedmio-
towy wykaz zamieszczony został również na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.
umrumia.nv.pl/

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu 

do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz 
art.21 ust.2  pkt 2 i 7, art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, 
art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. z 2018r. poz.2081)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu: 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, 

w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, 
ul. Stoczniowców – etap II wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko

w dniach od 18.01.2019r. do 08.02.2019r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 
w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzę-
du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Mia-
sta Rumi. Informacje o w/w dokumentach zosta-
ły umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opra-
cowaniu projektu zostanie przeprowadzona dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu  rozwiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 
05.02.2019r. o godzinie 15.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być skła-
dane w formie pisemnej do dnia 22.02.2019r. na 
adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. So-
bieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Burmistrz Miasta Rumi.

REKLAMA               208/2018/DB

REKLAMA                    33/2018/RL

czyste lub pod rynny, tel. 511 841 826

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

SpRzEdAm materac rehabilitacyjny, grzejnik 

z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 
502 647 767

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

REKLAMA  U/2018/RL
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WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  
O TRZECICH  PRZETARGACH  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH  NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  

POŁOŻONYCH  W  RUMI,  PRZY UL. BORÓWKOWEJ, STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  MIEJSKIEJ  RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/6 o powierzchni 1333 m2 i nr 60/7 o powierzchni 1501 m2, 
o łącznej powierzchni 2834 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego 
węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość 
składająca się z działek nr nr 60/6 i 60/7, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 560.000,00 zł. Wadium 56.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

II. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działki nr 59/17 o powierzchni 2084 m2, nr 59/18 o powierzchni 3173 m2, 
o łącznej powierzchni 5257 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego 
węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość 
składająca się z działek nr nr 59/17 i 59/18, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Dostęp do drogi publicznej wymaga wybudowania przepustu przez potencjalnego Nabywcę, na co docelowo Gmina Miejska Rumia wyrazi zgodę.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.000.000,00 zł. Wadium 100.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

III. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/8 o powierzchni 1399 m2, nr 60/4 o powierzchni 37 m2, nr 59/19 o po-
wierzchni 3166 m2, o łącznej powierzchni 4602 m², obręb 6,  zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego 
węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość 
składająca się z działek nr nr 60/8, 60/4 i 59/19, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 920.000,00 zł. Wadium 92.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

IV. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/9 o powierzchni 1326 m2, nr 59/20 o powierzchni 3186 m2, 
o łącznej powierzchni 4512 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego 
węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość 
składająca się z działek nr nr 60/9 i 59/20, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 900.000,00 zł. Wadium 90.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

V. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/10 o powierzchni 1308 m2, nr 60/11 o powierzchni 
1277 m2, nr 59/21 o powierzchni 3213 m2, nr 59/22 o powierzchni 3212 m2, o łącznej powierzchni 9010 m², obręb 6, zapisana w księdze 

wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowane-
go węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nierucho-
mość składająca się z działek nr nr 60/10, 60/11, 59/21 i 59/22, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.800.000,00 zł. Wadium 180.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 23 marca 2018r., a drugie w dniu 21 września 2018r.

Trzecie przetargi odbędą się według wyżej podanej kolejności, w dniu 15 marca 2019 roku o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. So-
bieskiego 7, pok. 100. Wadium należy wnieść do dnia 11 marca 2019 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
     
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na 
stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 
58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz.   730 – 1530.

N o wa ,  N i Ż s Z a  c E N a !
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Cykl Ogólnopolskich Turniejów 
„Kaszub Cup” objęli patronatem 
honorowym marszałek woje-
wództwa pomorskiego, wojewo-
da pomorski, minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, starosta powiatu 
wejherowskiego, wójt gminy 
Luzino, rektor AWFiS Gdańsk, 
prezes Pomorskiego ZPN oraz 
Polski Związek Piłki Nożnej 
i Pomorski LZS. W imprezie zor-
ganizowanej przez Piotra Jasiel-
skiego zagrało 10 drużyn, które 
rywalizowały o tytuł Mistrza 
Północnych Kaszub. Najlepszym 
zespołem okazał się Wikęd Luzi-

no, który w finale pokonał dru-
żynę Jama Zła. Na najniższym 
stopniu podium stanęła drużyna 
Poldecor. W klasyfikacji koń-
cowej prowadzi Wikęd Luzino, 
druga jest Jama Zła, trzeci Po-
ldecor, czwarty Błękitni Wejhe-
rowo, piąta Słupia Charnowo, 
szósty GOSRiT Luzino, siódmy 
Vamos Paradyż, ósmy Kaczmar-
czyk Team, dziewiąta Błyskawica 
Luzino i dziesiąta 4 Pory Roku. 
Najlepszym bramkarzem został 
Szymon Skrzypczak, najlepszy-
mi zawodnikami Jakub Tobiaski 
i Jacek Wicon a królem strzelców 

Karol Machol. Na zakończenie 
turnieju odbyło się wręczenie 
nagród, w której uczestniczył 
radny gminny Sylwester Piątek 
oraz dyrektor GOSRiT Luzino 
i prezes Pomorskiego LZS Piotr 
Klecha. Organizatorami turnieju 
byli GOSRiT Luzino, Stowarzy-
szenie Kaszubskie Towarzystwo 
Sportowo–Kulturalne i pomor-
ski LZS. Kolejny turniej Kaszub 
Cup odbędzie się w dniach 19-20 
stycznia, podczas którego rywa-
lizować będą drużyny rocznika 
2004.
(DD)

Seniorski 
Kaszub Cup

luzinO | W pierwszym tegorocznym turnieju Kaszub Cup rywalizowały dru-
żyny seniorskie. Najlepszym zespołem został Wikęd Luzino.

Większą część zawodników sta-
nowili Runeda oraz Kreft Team, 
którzy do samego końca rywa-
lizowali o zwycięstwo w klasyfi-
kacji drużynowej. Drużynie UKS 
Jedynka Reda przypadło trzecie 
miejsce. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Kreftów a zwycięski pu-
char i nagroda za pierwsze miej-
sce przypadła zespołowi Runeda. 
Na olbrzymie brawa zasługuje 
postawa uczniów SP nr 4 w Re-
dzie, która pojawiła się na star-
cie III etapu. Nagrody, puchary 
i pamiątkowe statuetki wręczali 

radni miejscy. Wśród kobiet 
najszybsza okazała się Bożena 
Maciejewska, która wyprzedziła 
Martynę Nikel i Annę Baldygę. 
Pośród mężczyzn z dużą przewa-
gą wygrał Łukasz Skiba. Kolejne 
miejsca zajęli Michał Piekarski 
i Rafał Pionk. W oczekiwaniu 
na wyniki całego cyklu Grand 
Prix na zawodników czekały 
ciepłe kiełbaski, kawa, herbata 
i barszcz. Czekały również słod-
kie upominki dla najmłodszych. 
Po dokładnym podliczeniu wy-
ników z trzech etapów komisja 

ogłosiła, że wśród kobiet w kate-
gorii open zwyciężyła Anna Bal-
dyga, kobiet w wieku 0-29 Domi-
nika Kankowska, w wieku 30-39 
Justyna Kankowska i w wieku 40-
49 Anna Żabiełowicz. Natomiast 
wśród mężczyzn w kategorii open 
wygrał Rafał Pionk, w wieku 
0-29 Oliwier Baran, w wieku 30-
39 Mateusz Raszewski, w wieku 
40-49 Maciej Cichoń i powyżej 
50+ Krzysztof Szajerka. Impre-
zę wsparły finansowo w postaci 
nagród i pucharów Starostwo Po-
wiatowe i Urząd Miejski. (DD)

Finał zimowego Grand Prix
REda | Za nami finałowy etap Zimowego Grand Prix Redy. Do rywalizacji stanęło 145 osób.
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LUZINO | Za nami pięć  ko-
lejek spotkań Luzińskiej 
Ligi Halowej. Samodziel-
nym liderem została druży-
na Wikędu Luzino.

Turniej organizują Adam 
Olejniczak i Oskar Marszał 
z GOSRiT Luzino. Samodziel-
nym liderem jest obecnie 
drużyna Wikędu Luzino, któ-
ra z dorobkiem 13 punktów 
prowadzi w ligowej tabe-
li. Zespół z Luzina gonią aż 
trzy zespoły z dorobkiem 12 
punktów - Błękitni Wejhero-
wo, Golden Team i Chopina 
Wejherowo. Najskuteczniej-
szym zawodnikiem z dorob-
kiem 23 bramek jest Mateusz 
Gułajski z Błękitnych Wejhe-
rowo. W piątej kolejce zma-
gań Chopina Wejherowo wy-
grał z KTS-K LUZINO 2:0, Stal 
Complex Łebno przegrał z KS 
Kaszuby 4:7, Błękitni Wejhe-
rowo rozgromili Kombajny 
Sołtysa 18:0, Golden Team 
wygrał z Niko Reklamy 5:3 
a Poldekor z Albania Team 
4:3, natomiast Wikęd Luzino 
pokonał 4 Pory Roku 5:2. 
(DD)

WIKęd 
SAmOdzIELNYm 
LIdEREm

W minionym roku rozegra-
no siedem spotkań, gdzie 
maksymalnie do zdobycia 
było 49 punktów. Wyścig na 
podium jeszcze nie wkroczył 
w finałową fazę ale trzeba pa-
miętać, że w końcowym roz-
rachunku nawet jeden punkt 
może mieć ogromne zna-
czenie. Dlatego uczestnicy 
walczą ze zdrową rywalizacją 
do ostatniego rozdania kart. 
Obecnie po siódmym spo-
tkaniu na prowadzeniu jest 
Jerzy Grubba z 38 punkta-
mi (+239 małych punktów). 
Drugie miejsce zajmuje Wa-
cław Trocki z 38 pkt. (+146 
małe pkt) a trzecie Jerzy Dre-
wa z 35 pkt. (+150 małe pkt). 
Na czwartym miejscu znalazł 

się Mieczysław Kuźmiński 
z 33 pkt, na piątym Jan Lica 
z 31 pkt, na szóstym Marek 
Płocki z 31 pkt, na siódmym 
Jan Bach z 31 pkt, na ósmym 
Adam Płocki z 29 pkt, na 
dziewiątym Henryk Resz-
ka z 29 pkt. i na dziesiątym 
miejscu Andrzej Puchow-
ski z 28 punktami. W sumie 
w Redzkiej Lidze Baśki Ka-
szubskiej o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
Kazimierza Okroja zagrały 
24 osoby. Najbliższe spotka-
nie w karty odbędzie się we 
wtorek 15 stycznia o godzinie 
18:00 w sali widowiskowo-
kulturalnej redzkiego MOSi-
R-u przy ulicy Łąkowej.  
(DD)

Nowy rok 
z Baśką Kaszubską
REda | Zakończyły się spotkania z Baśką Kaszubską 
w roku 2018 roku. Po siódmym turnieju prowadzi Jerzy 
Grubba z 38 punktami. 
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