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Nabór wniosków Brutalny rozbój

Gminy wiejskie i miejsko-
wiejskie mogą startować 
w Aktywnym Sołectwie 
Pomorskim. Środki można 
przeznaczyć na inwestycje, 
mające na celu m.in. integrację 
mieszkańców czy podniesie-
nie wartości krajobrazu.

W rejonie dworca PKP 
w Rumi doszło do rozboju. 
Pokrzywdzony został pobity 
młotkiem, stracił karty do 
bankomatu, dokumenty i te-
lefon komórkowy. W związku 
ze sprawą policjanci zatrzy-
mali dwie osoby.

Wyróżnią 
artystów
Do 22 lutego trwa nabór 
wniosków w ramach Pomor-
skiej Nagrody Artystycznej. 
Zgłoszenia należy składać 
w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury w Gdańsku. Nagrody 
zostaną wręczone podczas 
uroczystej gali. 

Posiadali 
narkotyki
Policjanci w trakcie minio-
nego weekendu zatrzymali 
cztery osoby, które posia-
dały narkotyki. Mężczyźni 
zostali już przesłuchani. 
Za posiadanie substancji 
odurzających grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

Ja w internecie Uderzył i uciekł

Na ulicy Transportowej 
w Wejherowie kierowca 
wpadł w poślizg i uderzył 
w znak drogowy, po czym 
uciekł z miejsca zdarzenia. 
Mężczyzna otrzymał mandat 
karny i został zobowiązany do 
naprawienia szkody. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Brutalne zabójstwo 
prezydenta Gdańska 

Pawła Adamowi-
cza, wiece przeciwko 

przemocy i nienawiści, 
zaplanowane uroczystości 

pogrzebowe oraz 27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbywający się w cieniu 
tej tragedii – to najważniejsze tematy, które 
w ciągu ostatnich kilku dni poruszaliśmy na 
naszym portalu GWE24.pl.
Ta tragedia wstrząsnęła nie tylko Gdańskiem 
i Pomorzem, ale całym krajem. Kondolencje 
dla Rodziny, Przyjaciół i Znajomych tragicznie 
zmarłego prezydenta płyną ze wszystkich za-
kątków Polski i zza granicy. Nic zatem dziwne-
go, że także dla nas i naszych Czytelników ta 
sprawa była w ostatnim czasie najistotniejsza. 
Przekazywaliśmy na bieżąco informacje, jakie 
docierały do nas od przedstawicieli gdań-
skiego szpitala w którym prezydent Gdańska 

walczył o życie, jako jedni z pierwszych 
poinformowaliśmy o śmierci Adamowicza, 
uczestniczyliśmy wraz z tysiącami mieszkań-
ców Pomorza w wiecu przeciwko nienawiści 
i przemocy. Na naszym portalu zamieścili-
śmy też informacje o terminie uroczystości 
pogrzebowych. 
Tragedia przyćmiła inne wydarzenia, ale nie 
zapomnieliśmy o nich. Dlatego na GWE24.
pl codziennie publikowaliśmy też bieżące 
informacje z życia powiatu wejherowskiego. 
Napisaliśmy zatem o rozpoczętym kolejnym 
etapie prac związanych z budową węzła inte-
gracyjnego w Redzie, podaliśmy wyniki zbiórki 
pieniędzy w ramach WOŚP, zaprosiliśmy na 
charytatywne kolędowanie Festiwal Serc. 

Co jeszcze znajdziesz na naszym portalu? 
Wejdź i przekonaj się sam. 

Zacznij każdy dzień z  GWE24.pl.

Zacznij dzień z 
gwe24.pl!

Są ludzie, których anioł 
śmierci przytula zdecydowanie 
za wcześnie.

Paulina Stenka 
„Herosem 2018”
Podczas Balu Mistrzów Kickbo-
xingu, który odbywał się w Wę-
growie, juniorka Paulina Stenka 
z Kębłowa otrzymała Nagrodę 
Polskiego Związku Kickboxin-
gu „Herosy 2018” w kategorii 
Formuły Planszowe.

Paulinę doceniono nie tylko za 
zdobycie mistrzostwa świata 
juniorów (Włochy), ale także za 
dwukrotne sięgnięcie po Puchar 
Świata (Austria i Węgry). W 2018 
roku była zapewne najbardziej 
utytułowaną juniorką Polskiego 
Związku Kickboxingu.
Warto przypomnieć, że rok 2018 
był dla kickboxingu w Polsce i na 
świecie niezwykle udany. Warto 
m.in. przytoczyć datę 30 listopada, 
kiedy to kickboxing stał się spor-
tem olimpijskim i w przyszłości 
zostanie zapewne włączony do 
programu igrzysk olimpijskich.

- Obecnie trwają roboty 
ziemne, polegające na budo-
wie kanalizacji deszczowej, 
z jednoczesnym przygoto-
waniem miejsca pod montaż 
skrzynek rozsączających pod 
terenem przyszłego parkingu 
– mówi Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza Redy. – 
Oprócz tego PEWIK wymie-
nia stary kolektor ściekowy 
(WRR) oraz częściowo wy-
mienia, a częściowo kładzie 
nowe nitki sieci wodociągo-
wej.

W związku z prowadzo-
nymi robotami teren przed 
dworcem został zamknięty 
dla dotychczasowych użyt-
kowników. - Podczas reali-
zacji tak dużej inwestycji 
dokładamy wszelkich starań, 
aby zminimalizować ewen-
tualne uciążliwości – mówi 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. – Nie da się 
uniknąć wszystkich proble-
mów, lecz prosimy kierow-
ców i pieszych o szczególną 
uwagę i stosowanie się do 
oznaczeń drogowych, które 
wynikają z tymczasowej or-
ganizacji ruchu.

Inwestycja pn. „Budowa 

ruszył kolejny etap prac
Reda | Teren przy dworcu kolejowym został wyłączony z ruchu. Ruszył kolejny etap prac 
związanych z budową węzła integracyjnego.

Węzła Integracyjnego Reda wraz 
z trasami dojazdowymi” została 
dofinansowana z Unii Europej-
skiej w ramach  Działania 09.01 
Transport miejski – mechanizm 
ZIT (Osi Priorytetowej 9 Mo-

bilność) Regionalnego Program 
Operacyjny Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 
Według umów, do końca roku 
węzeł powinien zostać oddany do 
użytku.

KrZYSZTOf KrZEmIńSKI,
burmistrz Redy

Równolegle rozpoczęliśmy już roboty zmierza-
jące do przebudowy całego układu drogowe-
go przed dworcem i przy ulicach Gdańskiej 
i Młyńskiej. Na szczęście pasażerowie kolei bez 
przeszkód mogą dostać się na perony - tunel 
pod ulicą Gdańską nie jest objęty pracami.

Jesteś mieszkańcem Wej-
herowa, ukończyłeś 25 lat 
i chcesz nauczyć się korzy-
stania z internetu? Koniecznie 
weź udział w szkoleniach. 
Obecnie trwa nabór wnio-
sków w ramach projektu „Ja 
w internecie”.

Dzień każdy niby taki sam, 
a jednak zupełnie inny.

Fot. Marcin Miotacz

Rano nad 
Bałtykiem
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WYDARZENIE | Jerzy Owsiak zrezygnował z funkcji szefa 
Fundacji WOŚP po tym, jak podczas 27. Finału WOŚP 
w Gdańsku prezydent miasta Paweł Adamowicz został  
ugodzony nożem i zmarł w szpitalu.

–Tragiczna sytuacja związana z WOŚP taka już pozostanie. 
Życie zostało stracone podczas najpiękniejszego dnia, 
jakim jest Finał – mówił podczas  konferencji prasowej Jerzy 
Owsiak. - Osobiście składam rezygnację z funkcji szefa fun-
dacji czyli z prezesa zarządu WOŚP. Fundacja będzie działać 
dalej i nadal będę dla niej pracował ale nie jako szef. 
Na zakończenie Jerzy Owsiak tak powiedział o tragicznie 
zmarłym Pawle Adamowiczu: „Zbierał razem z nami, był 
razem z nami i będzie z nami do końca świata i o jeden 
dzień dłużej…”.
Warto dodać, że wiele osób apeluje do Jurka Owsiaka, aby 
ten nadal pozostał prezesem fundacji. W całym kraju zbie-
rane są podpisy oraz organizowane spontaniczne spotkania 
i wiece pod hasłem „Murem za Owsiakiem”. (DD)

OWSIAK rEZYGNUjE 
Z fUNKCjI SZEfA WOŚP

Był to również ich sprzeciw 
wobec agresji i nienawiści. - 
Nie pozostawajmy obojętni 
– apelowali organizatorzy wy-
darzenia. W spotkaniu udział 
wzięło kilkadziesiąt osób, które 
w milczeniu oddały hołd wybit-
nemu samorządowcy.

Ludzie podkreślali, że są 
wstrząśnięci tragedią. - Minęły 
trzy dni, a ja nadal nie mogę 
uwierzyć w to, co się stało – 

mówiła pani Justyna z Redy. 
- Pojawiłam się tu po to, żeby 
zaprotestować przeciwko potę-
gującej się przemocy i agresji.

Przypomnimy, że w woje-
wództwie pomorskim trwa 
żałoba. W czwartek w Dworze 
Artusa zorganizowana został 
uroczysta sesja Rady Miasta 
Gdańska poświęcona pamięci 
Pawła Adamowicza. 

Wa

W hołdzie dla Pawła adamowicza
Reda | W środowy wieczór redzianie spotkali się na placu przy 
Szkole Podstawowej nr 4, aby oddać cześć tragicznie zmarłe-
mu prezydentowi Gdańska. W hołdzie dla Pawła Adamowicza 
ułożyli serce ze zniczy.

Do tragicznego wydarzenia 
doszło w minioną niedzielę 
w Gdańsku. Paweł Adamowicz 
przebywał na scenie, właśnie za-
kończyło się odliczanie do „Świa-
tełka do nieba” kończącego te-
goroczny Finał WOŚP. Nagle do 
prezydenta podbiegł mężczyzna 
i coś krzycząc zaatakował go no-
żem. 27-letni napastnik chwilę po 
tym, jak ugodził prezydenta, zo-
stał obezwładniony i zatrzymany. 
Wcześniej jednak przechadzał się 
po scenie trzymając w dłoni nóż 
i unosząc ręce w geście triumfu. 
Zdążył jeszcze chwycić mikrofon 
i krzyknąć w stronę tłumu, że 
„przebywał w więzieniu, chociaż 
jest niewinny, był torturowany 
przez PO i za to zginął Adamo-
wicz”. Sprawca – Stefan W., 27-
letni mieszkaniec Gdańska - od-
siadywał karę 5 lat więzienia za 
napady na banki i rozboje. Nie-
dawno wyszedł z więzienia. Nie-
stety, jego ostatnie słowa się po-
twierdziły – prezydent Gdańska 
zmarł w szpitalu dzień później. 

rEANImACjA, 
STAN KrYTYCZNY

Od razu po ataku prezydent 
Gdańska zgiął się w pół, trzy-
mając za brzuch, po czym usiadł 
na scenie. Niewiele później stra-
cił przytomność, był przez pół 
godziny reanimowany. Później 
został przewieziony do szpitala. 
Lekarze poinformowali, że ma 
poważną ranę serca, przepony, 
oraz narządów wewnętrznych 
jamy brzusznej. 

O 2.30 w nocy w poniedziałek 
zakończyła się pięciogodzinna, 
bardzo skomplikowana operacja 
Pawła Adamowicza. 

– Pacjent żyje, ale jego stan jest 
bardzo ciężki. Przetoczyliśmy 41 
jednostek krwi. Urazy były bar-
dzo ciężkie, poważna rana serca, 
rana przepony, rany

 jamy brzusznej. O wszystkim 
zadecydują najbliższe godziny – 

powiedział wówczas dr Tomasz 
Stefaniak z Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdań-
sku. 

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa za-
apelowało o oddawanie krwi. 
Mnóstwo osób odpowiedziało na 
ten apel, oddając krew. 

OCZEKIWANIE I WIECE

Cała Polska zamarła. Wszyscy 
z niecierpliwością oczekiwali 
na informacje ze szpitala z na-
dzieją, że stan pacjenta ulegnie 
poprawie. Niestety, mimo wielo-
godzinnych starań całego perso-
nelu medycznego i sprowadze-
nia wybitnych specjalistów stan 
Pawła Adamowicza pogorszył 
się. W poniedziałek około połu-
dnia poinformowano, że prezy-
dent nie oddycha samodzielnie, 
a wszystkie funkcje życiowe pod-
trzymywane są przez aparaturę 
medyczną. 

Tymczasem ludzie spontanicz-
nie zaczęli się zwoływać na wiece 
i zebrania, aby wyrazić solidar-
ność z prezydentem Gdańska 

i zaprotestować przeciwko prze-
mocy i nienawiści. Wciąż mając 
nadzieję na szczęśliwe zakończe-
nie. Niestety tak się nie stało...

- Przegraliśmy walkę o życie 
Pawła Adamowicza, prezydenta 
Gdańska – oficjalnie poinformo-
wali w poniedziałkowe popołu-
dnie przedstawiciele Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku. 

ZjEdNOCZENI 
W CISZY

Wiece zorganizowane w mia-
stach w całej Polsce zamieniły się 
w pożegnanie zmarłego prezy-
denta. W centrum Gdańsku ze-
brał się ogromny, wielotysięczny 
tłum. Wiele osób miało znicze 
w rękach. I ta przejmująca ci-
sza...

Ile osób uczestniczyło w wiecu, 
trudno policzyć. Ale mówi się na-
wet o dziesiątkach tysięcy. Wśród 
uczestników można było spo-
tkać przedstawicieli praktycznie 
wszystkich opcji politycznych, 
wyrażających najrozmaitsze po-
glądy - zarówno tych, którzy byli 

zwolennikami Adamowicza, jak 
i tych, którzy krytykowali jego 
działania jako prezydenta miasta. 
Tego dnia o godz. 18.00 podziały 
przestały istnieć. Tragedia, jaka 
wydarzyła się dzień wcześniej, 
zjednoczyła wszystkich. Zebrani 
milczeniem oddali hołd tragicz-
nie zmarłemu prezydentowi. Nad 
głowami zebranych powiewały 
flagi Gdańska, Polski i Unii Eu-
ropejskiej, przepasane czarny-
mi wstążkami na znak żałoby. 
Niektórzy przynieśli białe róże 
z czarnymi wstążkami. 

Łzy w oczach wielu osób wywo-
łało wykonanie przez solistę zna-
nego utworu „The sound of silen-
ce”, po czym zebrany tłum zaczął 
skandować: „Dziękujemy!”. Na 
koniec zebrani odśpiewali „Ma-
zurka Dąbrowskiego” i pozosta-
wili znicze przed Dworem Artusa 
oraz Ratuszem Głównomiejskim. 

UrOCZYSTOŚCI 
POGrZEbOWE

Wczoraj (w czwartek) w Euro-
pejskim Centrum Solidarności 
została wystawiona trumna ze 

Kraj w szoku, trwa żałoba
POMORZe | To wydarzenie wstrząsnęło całą Polską. Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, tuż przed godz. 20.00 (gdy rozpoczęło się „Światełko do nieba”) Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska, został ugodzony nożem na oczach tysięcy ludzi. 

zmarłym. Mieszkańcy mogą po-
żegnać włodarza miasta do dziś 
do godz. 17.00. Następnie trumna 
zostanie przeniesiona w uroczy-
stym pochodzie ulicami miasta 
do miejsca pochówku, czyli do 
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. 
Pogrzeb Pawła Adamowicza roz-
pocznie się w sobotę 19 stycznia 
o godz. 12.00. Dziś oraz w dniu 
pogrzebu komunikacja miejska 
będzie bezpłatna. Uroczystości 
pogrzebowe będą transmitowane 
na telebimach rozmieszczonych 

na terenie Gdańska. Rodzina Paw-
ła Adamowicza poprosiła o zrezy-
gnowanie z przynoszenia kwiatów 
i zniczy – zamiast tego we wszyst-
kich miejscach, w których żegna-
ny będzie zmarły, rozstawione zo-
staną puszki, z których datki będą 
przekazane na Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza oraz na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

W całym kraju została ogłoszo-
na żałoba, która potrwa do dnia 
pogrzebu, czyli do soboty. 

Rafał Korbut
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POMORZE | W związku z ogłoszoną w Trójmieście 
i w całym województwie żałobą po tragicznie zmarłym 
prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, teatry, opera 
i instytucje kulturalne odwołują wydarzenia. 

Bilety można zwracać do organizatorów lub przełożyć im-
prezę na innym termin. W Gdańsku planowane wydarzenia 
odwołały: Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Polska Filharmonia 
Bałtycka, Gdański Teatr Szekspirowski, Kino Żak (jest nieczyn-
ne do dnia pogrzebu), Teatr Miniatura, Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna, Instytut Kultury Miejskiej, Centrum Sztu-
ki Współczesnej Łaźnia, Stary Maneż. Nie odbędą się też za-
planowane imprezy terenowe oraz biesiady literackie z Hanną 
Suchocką zaplanowane między 17 a 20 stycznia w Gdańsku, 
Sopocie, Wejherowie i Gdyni. W Rumi Stacja Kultura - Miejska 
Biblioteka Publiczna przełożyła koncert Grace Gospel Choir 
z 18 stycznia na 24 kwietnia. W Wejherowie Wejherowskie 
Centrum Kultury odwołało wszystkie wydarzania i projekcje 
filmowe do dnia pogrzebu prezydenta Gdańska, natomiast 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej nie odbędzie 
się koncert „Stanisław Moniuszko – pieśni wiary i nadziei” 
zaplanowany na 17 stycznia. O nowym terminie koncertu 
muzeum powiadomi w późniejszym terminie. /raf/

OdWOłANE ImPrEZY, 
SPEKTAKLE I PrOjEKCjE



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 18 stycznia 20194

REKLAMA                                                            19/2018/DB

Wszystkim uczestniczącym 
w uroczystości pogrzebowej 

9 stycznia 2019 roku

Piotra 
Gołąbek
serdeczne Bóg zapłać.
Pogrążona w smutku rodzina.

PoDZIĘkoWANIe

POdZIęKOWANIE 
ZA SłUżbę

Uroczystość, podczas której 
policjanci oraz pracownicy 
lokalnych instytucji pożegnali 
byłego już komendanta, odby-
ła się w piątek (11 stycznia) na 
terenie Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie. 

W spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele Rumi, 
w tym: burmistrz Michał Pasiecz-
ny, komendant straży miejskiej 
Roman Świrski oraz przewod-
niczący Komisji Bezpieczeństwa 
Krzysztof Woźniak.

Zwieńczeniem uroczystości 
było wręczenie upominków 
ustępującemu komendantowi 
oraz powierzenie obowiązków 
komendanta Komisariatu Po-
licji w Rumi nadkomisarzo-
wi Krystianowi Herbaszowi, 
oddelegowanemu z Komendy 
Powiatowej Policji w Wejhe-
rowie.

ZWIEńCZENIE 
WIELOLETNIEj

KArIErY

Młodszy inspektor Sławomir 
Król rozpoczął służbę w policji 
w 1991 roku. Jest doświadczo-
nym oficerem, niemal od po-
czątku związany był z pionem 
dochodzeniowo-śledczym. 

W latach 2006-2017 pełnił 
stanowisko naczelnika Wy-

Komendant policji 
przeszedł na emeryturę
RUMIa | Po ponad 27 latach pracy w policji oraz półrocznej służbie jako pełniący obowiązki komen-
danta Komisariatu Policji w Rumi, młodszy inspektor Sławomir Król przeszedł na emeryturę. Kierownic-
two nad rumskim komisariatem przejął nadkomisarz Krystian Herbasz.

działu Dochodzeniowo-Śledcze-
go w wejherowskiej komendzie. 
Od 1 lutego 2017 r. zajmował 
stanowisko zastępcy komendan-
ta Komisariatu Policji w Rumi, 
a od 3 kwietnia 2018 roku peł-
nił obowiązki komendanta w tej 

jednostce. 
Zdaniem zwierzchników, Sła-

womir Król, pełniąc funkcje kie-
rownicze, wykazywał się dużym 
zaangażowaniem oraz ogromną 
wiedzą. Podejmował skuteczne 
decyzje oraz inicjatywy proceso-

we, co znajdowało odzwierciedle-
nie w uznaniu i szacunku wśród 
podległych mu policjantów. 
Działania młodszego inspektora 
Sławomira Króla miały realny 
wpływ na wzrost bezpieczeństwa 
mieszkańców regionu.
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rOZbUdOWANA 
INWESTYCjA

W ramach przedsięwzięcia 
powstać ma przede wszyst-
kim nowoczesny budynek 
o powierzchni użytkowej oko-
ło 1800 metrów kwadrato-
wych. Poza pomieszczeniami 
niezbędnymi do funkcjono-
wania jednostki, planowane 
jest również wykonanie sali 
edukacyjnej, wielofunkcyjne-
go boiska sportowego, placu 
manewrowego oraz wspinalni 
wraz z bieżnią do sportu po-
żarniczego. 

Budowa ma się zakończyć 
najpóźniej w 2024 r. Szacowa-

ny koszt inwestycji to około 9 
milionów złotych.

NASTęPNY ETAP

Dokumenty sygnowali: starosta 
wejherowski Gabriela Lisius, wi-
cestarosta Jacek Thiel, burmistrz 
Michał Pasieczny oraz komen-
dant PSP w Wejherowie st. bryg. 
Jacek Niewęgłowski. Umowa 
stanowi kolejny krok w kierunku 
rozpoczęcia tej inwestycji, pierw-
szym etapem było podpisanie 
trójstronnego listu intencyjnego 
w październiku 2017 roku. 

Jak na razie nie wiadomo, co 
stanie się z dotychczasową siedzi-
bą rumskich strażaków.

Strażacy z rumi będą 
mieli nową siedzibę
RUMIa | W wejherowskim starostwie podpisane zostało poro-
zumienie w sprawie zamiany nieruchomości, dzięki któremu u 
zbiegu ulic Reja i Fredry powstanie nowa strażnica dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi.

Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

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

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. 

zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi 

72/26/2019  z dnia 10 stycznia 2019 roku in-

formuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 

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

wieszony został wykaz Nr I obejmujący nie-

ruchomość zabudowaną, stanowiącą wła-

sność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 18 stycznia 20196

Panel dyskusyjny został organi-
zowany przez powiatową grupę 
Komitetu Obrony Demokracji 
w ramach cyklu spotkań z poli-
tykami, działaczami społeczny-
mi i ludźmi kultury, których te-
matem jest demokracja. Siódmy 
wejherowski panel pt. „Po co nam 
demokracja?” odbył się w hotelu 
Olimp Business & SPA w Wej-
herowie. Gościem specjalnym 
spotkania był Lech Wałęsa, pre-
zydent RP w latach 1990-1995, 
jeden z czołowych opozycjoni-
stów w okresie PRL, współzało-
życiel i pierwszy przewodniczący 

NSZZ Solidarność oraz laureat 
Pokojowej Nagrody Nobla.

-Bardzo dziękuję Państwu za 
to, że poświęcacie swój czas, by 
porozmawiać o tym co się dzieje 
w naszym kraju, o naszych za-
chowaniach i niepokojach, ale też 
i perspektywach – mówił Lech 
Wałęsa. 

Były prezydent Polski a dziś 
sympatyk KOD-u po raz pierw-
szy przyjechał do Wejherowa. Na 
spotkanie z Lechem Wałęsą przy-
szedł komplet publiczności. Sala 
konferencyjna wypełniła się do 
ostatniego miejsca. Wydarzenie 

transmitowała na żywo lokalna 
telewizja. Po krótkim koncercie 
muzycznym, Lech Wałęsa odpo-
wiadał na pytania publiczności. 

-Przyszło nam żyć w sztafecie 
pokoleń, kiedy otrzymaliśmy od 
poprzedników kraj zniewolony, 
Europę podzieloną, różne bloki 
ekonomiczne i polityczne, gra-
nice nieprzepuszczalne. To był 
efekt II wojny światowej. I nam 
właśnie udało się to pokojowo 
i pięknie, tych wiele hamulców 
usunąć - wyjaśnia Lech Wałęsa. - 
I wydawało się, że już będziemy 
szczęśliwi, że wszystko będzie 

dobrze nam się układało. Jednak 
to było za duże zwycięstwo, do 
którego nie byliśmy przygotowa-
ni. Gdyby nam się udało w 1980 
roku bez stanu wojennego popro-
wadzić formowanie kraju byłoby 
naprawdę dużo inaczej – dodaje. 

Na zakończenie spotkania 
każdy mógł zrobić sobie zdjęcie 
z gościem specjalnym i poprosić 
o jego autograf. Półtoragodzinne 
spotkanie z legendą Solidarności 
przebiegało w bardzo przyjaznej 
atmosferze. Nie zabrakło rów-
nież owacji na stojąco i bukietów 
kwiatów.  (DD)

Wałęsa w Wejherowie
KULTURa | Na siódmy wejherowski panel dyskusyjny pt. „Po co nam demokracja?” przybył gość spe-
cjalny - były Prezydent RP Lech Wałęsa.

Nieznani sprawcy pomazali farbą w sprayu urządzenia znaj-
dujące się na placu zabaw dla dzieci, częściowo zerwali siatkę 
ogrodzeniową i wykrzywili słupki ogrodzeniowe. 
Zdjęcia zniszczonego placu zabaw otrzymaliśmy od naszego 
Czytelnika, pana Marcina. Dziękujemy i zachęcamy wszyst-
kich: jeśli zauważysz coś interesującego, zrób zdjęcie i wyślij 
do nas z krótkim opisem albo przez facebookowy profil, albo 
drogą mailową na adres: redakcja@expressy.pl. /raf/

WANdALE ZNISZCZYLI 
PLAC ZAbAW
WEJHEROWO | Nie minęły jeszcze trzy miesiące od mo-
mentu, gdy w Wejherowie Śmiechowie została otwarta 
nowa przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna, a już 
obiekt został zdewastowany. 
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WEJHEROWO | Miasto udziela wysokich 
bonifikat przy przekształceniu użytkowania 
wieczystego

Właściciele domów i lokali w budynkach 
mieszkalnych na gruncie gminy miasta 
Wejherowa oddanych im w użytkowanie 
wieczyste mogą otrzymać nawet 90% bo-
nifikaty przy przekształceniu użytkowania 
wieczystego gruntu we własność.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o 
przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności. Ustawa 
dokonała z mocy prawa tego przekształce-
nia, przy czym jest ono odpłatne.
- Ustawa, którą przyjął Sejm daje samorządom 
możliwość zastosowania bonifikaty od opłaty 
przekształceniowej. W przypadku gruntów na-
leżących do miasta wprowadziliśmy bonifikaty 

90 proc., 70 proc. i 50 proc. zróżnicowane zależ-
nie od terminu wniesienia opłaty. – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Są to jedne z wyższych bonifikat w kraju. Mia-
sto oferuje pomoc mieszkańcom w procesie 
uwłaszczenia ich mieszkań. W Wejherowie jest 
ok. tysiąca użytkowników wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w 
wejherowskim urzędzie miasta oraz na stronie 
internetowej urzędu.  /raf/

mIASTO UdZIELA WYSOKICh bONIfIKAT
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 W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą Pani ukojenie.

Pani

GAbRIeLI LISIUS
Staroście Powiatu Wejherowskiego

z powodu śmierci

TeŚCIoWeJ
łącząc się w bólu,

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

składa

krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Najgłębsze wyrazy współczucia 
dla Rodziny i Bliskich, Przyjaciół, 

Współpracowników oraz Mieszkańców Gdańska
z powodu tragicznej śmierci 

Prezydenta Miasta Wolności i Solidarności

Pana 

PAWłA 
ADAmoWICZA

Wybitnego Gdańszczanina, Samorządowca i Społecznika, 

składają

Ariel Sinicki
Przewodniczący

Rady Miejskiej Rumi
wraz z Radnymi 

michał Pasieczny Burmistrz Miasta Rumi
marcin kurkowski zastępca Burmistrza

Piotr Wittbrodt zastępca Burmistrza
wraz z mieszkańcami 

Pani 

mARII boCHNIAk
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Rumi

najgłębsze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MaMy
 

michał Pasieczny 
Burmistrz Rumi 

wraz z współpracownikami

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

wraz z Radnymi 

„Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, 
Gdańsk chce być Miastem Solidarności(…), 

Gdańsk jest najcudowniejszym Miastem na świecie...”

Tymi słowami pożegnał się z nami

Śp.

PAWeł 
ADAmoWICZ

Prezydent Miasta Gdańska, Wybitny Samorządowiec,
Inicjator i patron współpracy międzygminnej,

Nasz długoletni Kolega i Przyjaciel

Rodzinie, najbliższym, współpracownikom i mieszkańcom Gdańska
składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia,

łącząc się w żalu i modlitwie

kazimierz okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi   

krzysztof krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
z pracownikami Urzędu
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PAWłA  
ADAmoWICZA

Prezydenta Miasta Gdańska w latach 1998 – 2019
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w latach 1994 - 1998

Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990 – 1993

Samorządowca, który jako jeden z nielicznych w Polsce, 
niezmiennie od ponad dwóch dekad służył swojemu 

Miastu sprawując Urząd Prezydenta. 
Gdańszczanina, prawnika, człowieka zakochanego w Gdańsku 

czemu wyraz dał w 2018 roku zakładając Stowarzyszenie 
„Wszystko dla Gdańska”.

  

Pomorze i cała Polska poniosły 
niepowetowaną stratę. 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom, 
Samorządowcom oraz Współpracownikom,
którzy opłakują śmierć Pawła Adamowicza, 

wyrazy najgłębszego współczucia składa

krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 

wraz z Radnymi 
i współpracownikami

Ś.P

POmAGANIE 
mAją W GENACh

Inicjatywa rozpoczęła się w so-
botę w Centrum Handlowym Port 
Rumia. To właśnie tam grupa wo-
lontariuszy, z przewodniczącym 
rady miejskiej Arielem Sinickim 
na czele, czekała na potencjalnych 
dawców szpiku.

Chętni mogli dołączyć do bazy 
Fundacji DKMS także podczas 
niedzielnej akcji honorowego 
krwiodawstwa, odbywającej się 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących, oraz w trakcie 27. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który przyciągnął set-
ki osób do Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi.

WSPóLNIE 
dLA dAmIANA

Akcja rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku została zorganizo-
wana z myślą o 24-letnim Damia-
nie Bojarze. Mieszkaniec Rumi 
cierpi na anemię aplastyczną, żad-
ne leki nie są w stanie mu pomóc, 

a jedyną szansą na wyzdrowienie 
jest przeszczep szpiku. Podczas 
tych dwóch dni na apel chorego 
odpowiedziało łącznie 291 osób.

W SZKOLE 
POLAłA SIę KrEW

Dzięki mobilizacji mieszkańców 
Rumi i okolic udało się także po-

bić dotychczasowy rekord po-
boru krwi, który został ustano-
wiony w trakcie zeszłorocznego 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy – wówczas było 
to ponad 61 litrów. 

W miniona niedzielę do Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
zawitały 203 osoby zgłaszające 
chęć honorowego oddania krwi, 
z czego ze względów zdrowot-
nych do poboru dopuszczono 
160 dawców – co dało dokład-
nie 72 litry życiodajnego płynu.

– Dziękujemy wszystkim za 
udział w weekendzie pomocy 
w Rumi. To dzięki zaangażo-
waniu naszych mieszkańców 
oraz gości z sąsiednich gmin, 
udało się pobić wszelkie rekordy 
– zarówno w zbiórce krwi, jak 
i poszukiwaniach genetycznego 
bliźniaka – mówi ariel sinicki, 
przewodniczący rady miejskiej 
oraz inicjator akcji. – Mamy 
wspaniałych mieszkańców, któ-
rzy nigdy nie zawodzą i z któ-
rych jestem bardzo dumny.

rekordowy pobór krwi 
i niemal 300 dawców szpiku
RUMIa | Dokładnie 72 litry krwi oraz 291 potencjalnych dawców szpiku – to efekty akcji społecznej 
„Krew i szpik w Rumi”, która odbywała się w miniony weekend na terenie miasta.

Dużym sukcesem zakończyła się 
organizacja pierwszego w gminie 
Wejherowo Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Dzięki 
połączeniu oddolnej inicjatywy 
mieszkańców gminy oraz chęci do 
współpracy dyrekcji i pracowników 
Biblioteki i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo powstała impreza, w któ-
rą zaangażowało się mnóstwo wo-
lontariuszy i darczyńców. Wszystko 
odbyło się 13 stycznia w Bibliotece 
w Bolszewie, gdzie znajdowało się 
centrum sztabu. To tam, już od sa-
mego południa odbywały się kon-
certy, m.in. Orkiestry Dętej Gminy 
Wejherowo, Zespołów: Autogram 
i G.A.S.P z Gdyni, wokalistki Layi 

oraz gwiazdy telewizyjnego talent 
show Igora Koniecznego z Lęborka. 
Nieodłączną częścią finałów WOŚP 
są licytacje, których nie zabrakło 
również w Bolszewie. I tak, wśród 
wylicytowanych przedmiotów zna-
lazły się m.in. obrazy i rzeźby, vo-
uchery na zabiegi pielęgnacyjne 
oraz strzyżenie dla psów, przejazdy 
wozem strażackim czy torty ( z któ-
rych jeden licytowany był aż trzy-
krotnie!). W ramach „Światełka do 
nieba” na parkingu przed biblioteką 
odbył się pokaz fireshow. Efektem 
całodniowych atrakcji, licytacji oraz 
kwestowania na ulicy było zebranie 
ponad 43.000 zł.

/uGW/

Finał po raz pierwszy 
- i od razu sukces!
GM. WeJHeROWO | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym 
roku po raz pierwszy zagrała w Bolszewie. 
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Już od 27 lat Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zbiera pie-
niądze, za które kupowany jest 
sprzęt dla szpitali. Praktycznie 
w każdej placówce medycznej 
znajduje się aparatura medyczna 
z charakterystycznym, czerwo-
nym serduszkiem. Akcja co roku 
organizowana jest z ogromnym 
rozmachem – pieniądze zbierane 
są nie tylko w Polsce, ale także za 
granicą. W tym roku łączna kwo-
ta, zebrana przez te lata, przekro-

czyła miliard złotych!
Także w powiecie wejherow-

skim działały sztaby WOŚP. Ile 
pieniędzy udało się uzbierać? 
Z ostatnich posumowań wynika, 
że mieszkańcy powiatu okazali 
się wyjątkową hojnością i chętnie 
wspierali fundację Jurka Owsiaka. 

Sztab w Wejherowie zebrał nie-
mal 93,5 tys. zł, w Rumi - ponad 
102 tys. zł, w Redzie było to 60 tys. 
zł (nie licząc walut obcych). Z ko-
lei w Luzinie uzbierano ponad 63 

tys. zł, w Choczewie – ponad 27 
tys. zł, w Szemudzie – ponad 25,2 
tys zł (oraz waluty obce), w Łęczy-
cach ponad 12 tys. zł, zaś w gminie 
Wejherowo – ponad 43,5 tys. zł. 

Warto dodać, że w tym roku 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy otrzymała od firm medycz-
nych sprzęt o łącznej wartości 
niemal 1 mln zł. W województwie 
pomorskim sprzęt trafi do Wej-
herowa. Będzie to urządzenie do 
lokalizacji naczyń krwionośnych 

ze statywem. Natomiast w Gdań-
sku będzie to 20 pomp objętościo-
wych.

Finał WOŚP, który odbył się 
w minioną niedzielę, byłby z pew-
nością jednym z najradośniej-
szych dni w tym roku, gdyby nie 
tragiczne wydarzenia, do jakich 
doszło w Gdańsku. Brutalne za-
bójstwo Pawła Adamowicza, pre-
zydenta Gdańska, niestety rzuciło 
cień na ten dzień... W całej Polsce 
do soboty trwa żałoba. /raf, dd/

Rekordowa kwota 
na sprzęt medyczny
POWIaT | Wprawdzie nie chodzi tu o żadne bicie rekordów, tylko o bezinteresowną pomoc, ale nie 
da się ukryć, że im więcej pieniędzy uda się zebrać, tym więcej osób może z tej pomocy skorzystać. 
A w tym roku kwota zebrana w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest imponująca. 
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Wejherowscy wolontariusze 
zbierali datki w całym mieście. 
Na wejherowskim rynku i dep-
taku wśród kwestujących znaleźli 
się m.in. zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz, wicestarosta wejherowski 
Jacek Thiel, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 
Bogdan Tokłowicz oraz wejhe-
rowski radny Piotr Bochiński. 
W sztabie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przy Wej-
herowskim Centrum Kultury 
zebrano w tym roku rekordową 
kwotę 93 468,75 zł.

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy odbyła się po raz 27. 
W tym roku hasłem przewodnim 

akcji charytatywnej było: “Gramy 
dla dzieci małych i bez focha zbie-
rane są środki”. Jej celem będzie 
zakup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych.

W Filharmonii Kaszubskiej 
przygotowano bogaty program 
artystyczny, były występy arty-
styczne, sprzedaż wyrobów ar-
tystycznych w foyer Filharmonii 
oraz licytacje. 

Jak powiedział Sebastian Nie-
wola ze sztabu Wejherowskiego 
Centrum Kultury, w tym roku 
zebrano rekordową kwotę, pod-
kreślając jednocześnie, że radość 
z udanej akcji przyćmiła tragedia, 
która wydarzyła się w Gdańsku.

Wielkie serca 
wejherowian
WeJHeROWO | W miejskim sztabie podczas 27. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy zebrano ponad 90 tys. zł. 

Miejsce na twoją 

reklamę
660 731 138

d.bieszke@expressy.pl
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OTWArCIE 
Z rOZmAChEm

Niedzielne wydarzenie otwo-
rzyła melodia hymnu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
następnie na scenie odbywały się 
koncerty, pokazy taneczne i wy-
stępy artystyczne. Chętni mogli 
także dołączyć do bazy Fundacji 
DKMS, skorzystać ze stanowiska 

fryzjerskiego czy też zobaczyć 
wystawę pająków.

SZCZYTNY CEL

Głównymi elementami finału 
była jednak zbiórka datków do 
puszek, stoisko z gadżetami oraz 
aukcje charytatywne. Na licyta-
cje wystawione zostały między 
innymi: piłka koszykowa z au-

tografem Marcina Gortata, pla-
kat z podpisem Beaty Kozidrak, 
a także gadżety z autografem Ewy 
Chodakowskiej. Zwieńczeniem 
wydarzenia było wspólne „wy-
puszczenie światełka do nieba”.

rEKOrd PObITY

Z dotychczasowych wyliczeń 
rumskiego sztabu wynika, że 

dzięki licytacjom udało się ze-
brać ponad 22 tysiące złotych, 
natomiast kwestujący wolonta-
riusze zgromadzili w puszkach 
łącznie około 80 tysięcy złotych. 
Łączna kwota wyniosła więc 
około 102,5 tysiąca złotych, co 
daje kolejny rekord.

– Od 15 lat gramy z WOŚP 
i w życiu nie przypuszczałam, 
że Rumia przekroczy kwotę 100 

tysięcy złotych. Frekwencja zde-
cydowanie dopisała, przybyli 
mieszkańcy praktycznie w każ-
dym wieku: od przedszkolaków, 
przez dorosłych, aż po dziadków 
i babcie. Atmosfera była wspania-
ła, czego wynikiem są między in-
nymi zebrane środki – podkreśla 
Jolanta Król, szef sztabu i dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi.

WSZYSTKO dLA dZIECI

Podczas zeszłorocznego finału 
udało się zebrać 77 294 zł. Fundu-
sze zostały wówczas przeznaczone 
na wyrównywanie szans w lecze-
niu noworodków. Pieniądze, które 
zostały zgromadzone w tym roku, 
zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpi-
tali dziecięcych.

Sztab Wielkiej Orkiestry w Rumi 
– mieszkańcy rekordowo hojni
RUMIa | Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagościł także w Rumi, przyciągając setki osób do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Według wstępnych wyliczeń, zeszłoroczny rekord zebranych funduszy został pobity – i to z nawiązką.
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Dlaczego warto wybrać właśnie „Diety od 
Brokuła”?

TANIO I różNOrOdNIE

To najtańszy catering dietetyczny w Polsce. 
Klienci nie powinni się jednak martwić o ja-
kość produktów. 

- Działamy na niskiej marży, a naszym ha-
słem jest zdrowa żywność w przystępnej cenie 
– tłumaczą przedstawiciele firmy. - Istnieje 
możliwość zamówienia pakietów próbnych 
celem zapoznania się z oferowanym przez nas 
jedzeniem. Nasi kucharze pracowali wcześniej 
w renomowanych trójmiejskich restauracjach, 
mamy więc specjalistów kuchni tajskiej, wło-
skiej, francuskiej jak i regionalnej polskiej. 
U nas nie tylko zjesz jak u mamy, ale także 
wybierzesz się w podróż po kuchniach świata. 
Posiadamy ponad 200 unikatowych menu!

 
ZdrOWIE 

bEZ KONSErWANTóW

Potrawy są przygotowywane zgodnie z zasa-
dami zdrowego żywienia. Jedzenie przechodzi 
obróbkę w technice konwekcji, zatem zacho-
wuje wszystkie składniki odżywcze i zapew-
nia odpowiednią ich wchłanialność. Jeśli do 
tej pory nie dbałeś o dietę - już po tygodniu 
powinieneś czuć się lżej i mieć lepsze samo-
poczucie. Różnorodność posiłków jest bardzo 

duża, przy czym każdy posiłek jest bogaty 
w wartości odżywcze niezbędne do popraw-
nego funkcjonowania organizmu. W posił-
kach nie są stosowane sztuczne polepszacze 
smaku, benzoesan sodu lub konserwanty 
z grupy E. 

 
ŚWIEżE I NA CZAS

 
Każda z diet oferowana w cateringu jest wy-
konywana wyłącznie ze świeżych produk-
tów, z dużą zawartością błonnika i witamin. 
Wszystkie posiłki dostarczane są  w atesto-
wanych pojemnikach (które można pod-
grzać w mikrofali) do domu lub miejsca 
pracy w nocy tak, by rano można było cie-
szyć się  gotowym śniadaniem. Czas zaosz-
czędzony na przygotowaniu jedzenia moż-
na przeznaczyć na rozwój, bliskich, hobby.  
- Gwarantujemy doskonałą jakość jedzenia, 
pracujemy z najlepszymi pomorskimi dostaw-
cami żywności – podkreślają przedstawiciele 
firmy. - Zachowujemy ciąg chłodniczy, posiłki 
dostarczamy samochodami-chłodniami.

dIETA dLA KAżdEGO

„Dieta od Brokuła”  to zdrowe i pyszne je-
dzenie, którego nie powstydziłyby się najlep-
sze restauracje. To nie tylko pełne dania, ale 
też świetne fit ciastka, musy ze świeżych owo-
ców, musy jogurtowe itp. 

- Posiadamy własną wędzarnię, sami piecze-
my chleb razowy – podkreślają przedstawicie-
le „Brokuła”. - Dzięki optymalnie dobranym 
makroskładnikom nasi klienci łatwiej osiąga-
ją swój cel, którym jest nie tylko zdrowie, ale 
także poprawa samopoczucia, wzrost energii 
i dojście do wymarzonej wagi. 

„Dieta od Brokuła” to zarówno catering 
dietetyczny, tzw. „diety pudełkowe” (o okre-
ślonych kalorycznościach od 1200 do 3500), 
a także zdrowe obiadki i posiłki GAIN dla 
osób regularnie ćwiczących i sportowców. 

NAjWAżNIEjSZY jEST KLIENT

Dla firmy bardzo istotna jest opinia każdego 
klienta. Wszelkie uwagi i sugestie (przekazy-
wane poprzez Facebooka i Instagram) które 
z dań są najsmaczniejsze i co ewentualnie 
można jeszcze poprawić, są przedmiotem 
analizy. 

„Diety od Brokuła” to dowód na to, że dieta 
pudełkowa nie jest zarezerwowana tylko dla 
osób z grubszym portfelem. Całą działalność 
została zaprojektowana tak, aby oferować naj-
wyższą jakość w najniższej cenie! Wzrastająca 
z każdym miesiącem ilość klientów świadczy 
o tym, że – oprócz tego, że jest to najtańszy 
catering w Polsce – jest prawdopodobnie rów-
nież najlepszy. 

Posiłki dowożone są na terenie Trójmiasta, 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego, Kaszub oraz 
od niedawna do  Warszawy. A to nie koniec, 
bo firma wciąż rozszerza obszar działalności.

Smacznie, zdrowo, 
tanio i po sąsiedzku
Ułożenie właściwej diety, która byłaby zdrowa, smaczna i zróżnicowana, nie jest wcale łatwe. Dlatego 
warto skorzystać z usług firmy, która zadba o codzienne wyżywienie. Doskonałej jakości i niedrogie 
jedzenie dostarczy firma „Diety od Brokuła” z Rumi. 

d I E T Y  O d  b r O K U ł A
www.dietyodbrokula.pl
facebook.com/dietyodbrokula
e-mail: promocja@dietyodbrokula.pl
tel. +48 509 030 073

W tym roku zaprezentują się: 
Chór Mieszany „Laudate Domi-
num” przy Parafii Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski 

w Wejherowie - dyrygent Wie-
sław Tyszer, Chór Dziecięcy 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wej-
herowie - dyrygent Aleksandra 

Janus, Chór Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Redzie - dyrygent Barba-
ra Tańska oraz Zespół Wokalny 
Art’n’Voices.

Zapraszamy na koncert kolęd
WeJHeROWO | W najbliższą niedzielę, 20 stycznia o godz. 16.00 w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Wejherowie odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu lokalnych chórów.

Sprawdź inne nasze tytuły na:

Konsultacje ze specjalistami, 
porady rehabilitacyjne, stała 
opieka trenerów oraz udział 
w ćwiczeniach ruchowych – 
z takiej oferty rumscy seniorzy, 
którzy wezmą udział w progra-
mie, będą mogli korzystać do 
końca czerwca. 

Poprzednia edycja przedsię-
wzięcia, które było realizowane 
we współpracy gminy i rady 
seniorów z siłownią Citygym, 
przyciągnęła ponad 100 osób 
w wieku 60+. Dzięki miejskie-
mu dofinansowaniu, każdy 
uczestnik mógł nie tylko ćwi-
czyć pod okiem instruktora, 
ale również korzystać z całej 
oferty klubu i zasięgnąć porady 
dietetyka oraz fizjoterapeuty.  
 
Ponadto co szesnaście spo-
tkań odbywały się kontrolne 
pomiary oraz analizy składu 
ciała uczestników programów. 
Wyniki były zdumiewające – 
u 99% ćwiczących seniorów 
specjaliści odnotowali poprawę 
kondycji fizycznej, a rekordzi-
sta zgubił 7,5 kg tkanki tłusz-
czowej. 

Zapisy do trzeciej edycji 

programu „Aktywny senior” 
rozpoczną się w poniedziałek 
(21 stycznia) o godzinie 13:00 
w recepcji siłowni Citygym (ul. 
Starowiejska 9, Centrum Abra-
ham). Ze względu na różnice 
w poziomie zaawansowania 
ćwiczących, listy będą podzie-
lone na grupy. Liczba miejsc 
jest ograniczona.

To nie pierwsze działanie 
podejmowane przez gminę na 
rzecz seniorów. Od 2016 r. ob-
chodzony jest Dzień Seniora, 
natomiast w 2017 roku urucho-
miona została Rumska Karta 
Seniora, dzięki której osoby 
starsze korzystają z rozmaitych 
rabatów, oferowanych przez 
kilkadziesiąt podmiotów. Gmi-
na systematycznie przekazuje 
również seniorom kupony ra-
batowe na seanse kinowe oraz 
darmowe bilety na wybrane 
mecze Arki Gdynia. Natomiast 
od kwietnia zeszłego roku naj-
starsi mieszkańcy Rumi mogą 
bezpłatnie pobierać tzw. pu-
dełka życia, które w nagłych 
przypadkach mogą się okazać 
bezcennym źródłem informacji 
dla służb ratowniczych.

Powraca program 
„aktywny senior” 
RUMIa | Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja programu „Ak-
tywny senior”, skierowanego do mieszkańców Rumi w wieku 60+. 
W ramach przedsięwzięcia seniorzy będą wykonywać ćwiczenia 
ruchowe pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zapisy ruszą 
w najbliższy poniedziałek (21 stycznia).
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Inwestycja będzie przebiegać przez te-
reny gminy Wejherowo i miasta Gdynia. 
Jej realizacja wpłynie na zwiększenie 
przesyłu gazu pomiędzy dwoma gazo-
ciągami: Szczecin-Gdańsk oraz Włocła-
wek-Gdynia. Umożliwi także współpracę 
Kawernowego Podziemnego Magazynu 
Gazu Kosakowo z siecią przesyłową. 

WAżNA INWESTYCjA

Mimo 8 km długości (średnica 700 mm, 
robocze ciśnienie 8,4 MPa), ze względu 
na swoje strategiczne znaczenie gazociąg 
wysokiego ciśnienia relacji Reszki-Wicz-
lino został wpisany do katalogu inwestycji 
towarzyszących inwestycjom w zakresie 
terminalu LNG, tzw. specustawy. 

Budowa gazociągu Reszki-Wiczlino jest 
ważnym elementem wzmocnienia bezpie-
czeństwa dostaw paliwa gazowego. Dzięki 
tej inwestycji będzie możliwe zwiększenie 
przepustowości systemu przesyłowego 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
gazu do odbiorców. Jest to szczególnie 
istotne np. podczas długotrwałych mro-
zów oraz ograniczeń dostaw gazu do 
regionu. Gazociąg umożliwi współpracę 
Kawernowego Podziemnego Magazynu 
Gazu Kosakowo z krajową siecią przesy-
łową. Realizacja inwestycji wpłynie także 
na uatrakcyjnienie terenów pod nowe in-
westycje.

PrZEbIEG GAZOCIąGU

Trasa projektowanego gazociągu będzie 
zlokalizowana głównie na terenach le-
śnych, a także na gruntach rolnych w Łę-
życach i we wsi Reszki (gm. Wejherowo). 
Częściowo inwestycja będzie przebiegać 
wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego 
ciśnienia o średnicy 500 mm. 

hArmONOGrAm 
INWESTYCjI

W sierpniu 2018 r. uzyskano decyzję 
środowiskową, a w grudniu 2018 r. wo-
jewoda pomorski wydał decyzję loka-
lizacyjną, która jest kolejnym istotnym 
etapem realizacji inwestycji i umożliwi 
przystąpienie do prac nad uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Zakończenie bu-
dowy gazociągu zaplanowano na 2020 r.

KOrZYŚCI 
dLA SPOłECZNOŚCI 

LOKALNYCh

Gazociąg oznacza dodatkowe środki 
finansowe, które wpłacane będą co-
rocznie przez GAZ-SYSTEM do budże-
tu gminy w wysokości do 2% wartości 
odcinka gazociągu zlokalizowanego na 
jej terenie. Obecnie z tytułu dotychczas 
wybudowanych gazociągów i obiektów 
infrastruktury przesyłowej do budże-
tu gminy Wejherowo wpływa podatek 
w wysokości ok. 912 tys. zł, a do miasta 
Gdyni – ok. 250 tys. zł (dane za 2018 r.). 

Zielone światło dla strategicznej 
inwestycji w regionie pomorskim
POMORZe | Wojewoda pomorski 21 grudnia 2018 r. wydał decyzję lokalizacyjną dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk na odcinku Reszki-Wiczlino.

K O N T A K T :

O P E r AT O r  G A Z O C I ąG ó W 
P r Z E SY ł O W YC h  G A Z - SYS T E m  S . A .

Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk

tel. 58 744 54 83/84
e-mail: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl 

www.gaz-system.pl

Przebieg 
Projektowanego 
gazociągu 
reszki-wiczlino

Każdy dodatkowy kilometr gazociągu 
przesyłowego czy obiektów naziemnych 
infrastruktury przesyłowej oznacza 
zwiększenie tej kwoty. 

OdSZKOdOWANIA

Właściciele nieruchomości otrzymają 
odszkodowania za ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomości. Wynika to 
z ustanowienia strefy kontrolowanej ga-
zociągu, zajęcia nieruchomości na czas 
budowy. Odszkodowania będą wypła-
cane również za szkody rolnicze i inne 
powstałe w trakcie budowy gazociągu. 
Wartość odszkodowania zostanie okre-
ślona na podstawie operatów szacunko-
wych sporządzonych przez uprawnionych 
rzeczoznawców majątkowych. Będą one 
opracowywane na zlecenie wojewody po-
morskiego.

Wypłata odszkodowań nastąpi po za-
kończeniu inwestycji na podstawie decyzji 
wojewody, przy czym ich wysokość będzie 
proporcjonalna do rzeczywiście poniesio-
nych szkód.

STANdArdY 
rEALIZACjI INWESTYCjI

W trosce o bezpieczeństwo i nieza-
wodność przesyłu gazu oraz wymagania 
ochrony środowiska GAZ-SYSTEM stosu-
je nowoczesne i sprawdzone technologie. 
Spółka wykorzystuje przy tym również 

najlepszej jakości materiały oraz najno-
wocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przy 
budowie gazociągu zostaną zastosowane 
rury stalowe o zwiększonej wytrzymało-
ści, a także specjalna izolacja. Spawanie 
będzie wykonywane automatycznie lub 
półautomatycznie, zaś sam gazociąg zo-
stanie poddany hydraulicznym próbom 
specjalnym. Każda ze spoin gazociągu 
zostanie poddana kontroli poprzez spe-
cjalistyczne badania. Daje to gwarancję 
bezawaryjnej eksploatacji oraz zabezpie-
cza przed emisją gazu do środowiska, wód 
powierzchniowych czy podziemnych. 
Przez cały okres realizacji inwestycji jest 
zapewniany profesjonalny nadzór inwe-
storski i przyrodniczy. 

Po wybudowaniu gazociągu, jego prze-
bieg zostanie trwale oznakowany żół-
tymi słupkami znacznikowymi. Strefa 
kontrolowana, czyli obszar, na którym 
operator gazociągu jest zobowiązany do 
kontrolowania wszelkiej działalności osób 
trzecich, wyniesie 12 metrów (po 6 m na 
stronę, od osi gazociągu). 

TrOSKA O ŚrOdOWISKO

Inwestycje GAZ-SYSTEM są realizowa-
ne z poszanowaniem środowiska natural-

nego oraz zgodnie z wymogami prawa 
polskiego i unijnego. Dla wszystkich 
budowanych gazociągów uzyskuje się 
decyzje środowiskowe, a realizacja in-
westycji uwzględni zawarte w nich wy-
tyczne.

INWESTOr 
I WYKONAWCA

Za realizację inwestycji jest odpo-
wiedzialny GAZ-SYSTEM, który cał-
kowicie pokrywa koszty związane 
z przygotowaniem i wybudowaniem ga-
zociągu. Wykonawcą projektu budowla-
nego i wykonawczego jest TRACTEBEL 
ENGINEERING S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową 
spółką akcyjną Skarbu Państwa o zna-
czeniu strategicznym dla polskiej go-
spodarki. Kluczowym zadaniem spółki 
jest zarządzanie najważniejszymi gazo-
ciągami w Polsce oraz transport paliw 
gazowych siecią przesyłową o łącznej 
długości ok. 11 000 km na terenie całego 
kraju. Rozbudowując system transportu 
ziemnego, GAZ-SYSTEM łączy oczeki-
wania klientów z rozwojem firmy i ryn-
ku gazu w Polsce.

Węzeł gazoWy

Węzeł gazoWy
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2019 rok w redzie upłynie pod zna-
kiem inwestycji w infrastrukturę 
oświatową? jakie zadania będą 
realizowane na terenie redzkich 
szkół?

- Prowadzimy prace zmierzające do roz-
budowy naszych trzech szkół podstawo-
wych. Są to kilkumilionowe inwestycje 
niezbędne w kontekście rosnącej liczby 
mieszkańców. Ma to bezpośredni związek 
z bardzo szybkim rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego.  Reda jest coraz bardziej 
atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. 
Obecnie roboty budowlane prowadzone 
są na terenie dwóch szkół, tj. Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 6. 
W przypadku pierwszej z wymienionych 
placówek rozbudowa planowa była już 
dużo wcześniej, bo w tej części miasta, 
czyli w okolicach Osiedla przy Młynie 
i Aquasfery, mieszkańców przybywa naj-
szybciej. Na rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej nr 2 przeznaczyliśmy ponad 6,2 mln 
zł. Realizowana inwestycja wiąże się nie 
tylko z dużym wysiłkiem finansowym, ale 
też z dużym wyzwaniem  organizacyjnym. 
Bowiem na czas prowadzonych robót część 
uczniów realizuje naukę w Szkole Podsta-
wowej nr 4. Z pewnymi uciążliwościami 
trzeba będzie borykać się jeszcze przez 
kilka miesięcy, gdyż inwestycję planujemy 
zakończyć  w wakacje. W ramach pro-
wadzonych robót powstanie nowy obiekt 
dwukondygnacyjny, w którym znajdowało 
się będzie m.in. kilkanaście sal lekcyjnych, 
kilka pracowni przedmiotowych i biblio-
teka z prawdziwego zdarzenia, nowe szat-
nie, ciągi komunikacyjne i układ wenty-
lacyjny.  Prace budowlane prowadzone  
są jednocześnie w Szkole Podstawowej 
nr 6 przy ul. Gniewowskiej, która jeszcze 
niedawno była placówką sześcioklasową. 
W tym przypadku rozbudowa nie wiąże 
się z większymi utrudnieniami, ponieważ 
prowadzone roboty nie mają wpływu na 
funkcjonowanie samej szkoły. Zaistniała 
jedynie konieczność demontażu placu 
zabaw, który w przyszłości zostanie od-
tworzony, a nawet powiększony w innym 
miejscu. Zakres prac jest podobny jak 
w przypadku pierwszej z inwestycji. Tutaj 
również powstanie nowy dwukondygna-
cyjny budynek, w którym będą znajdowa-
ły się  nowe sale lekcyjne, pomieszczenia 
administracyjne, biblioteka i pracownie 
przedmiotowe. W tej chwili przygotowu-
jemy się także do rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Redzie Rekowie  To obec-
nie najskromniejsza z redzkich placówek 
oświatowych, która powstała w wyniku 
czynu społecznego. Niewielki budynek, 
który wybudowany został na początku lat 
dziewięćdziesiątych, należy dostosować 
do obecnie obowiązujących warunków 
między innymi poprzez budowę nowych 
sal lekcyjnych,  szatni, pomieszczeń ad-
ministracyjno-technicznych i biblioteki. 
Obecnie gotowa jest już koncepcja rozbu-
dowy placówki, a teraz prowadzone będą 
prace związanie z wykonaniem  projektu 
technicznego. Roboty budowlane zmie-
rzające do rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej nr 5  planujemy rozpocząć  pod ko-
niec bieżącego  roku.

Ważne miejsce w planie inwestycyj-
nym miasta zajmuje również budo-
wa węzła integracyjnego. Na jakim 

etapie jest realizacja powyższego 
zadania?

- Inwestycja jest prowadzona dwutorowo. 
Pierwsza część,  która polega na wymianie 
starego (ponad 50-letniego) żelbetowego 
kolektora ściekowego WRR, realizowa-
na jest etapami. Pierwszy etap w miejscu 
przyszłego parkingu samochodowego na 
ponad 200 aut jest już zakończony. Obec-
nie przystępujemy do wymiany tegoż ko-
lektora bezpośrednio przed budynkiem 
dworca PKP. Równolegle  rozpoczęliśmy 
już  roboty drogowe, które polegają mię-
dzy innymi na budowie wspomnianego 
już parkingu samochodowego,  przebu-
dowie całego układu drogowego przed 
dworcem i przy ul. Gdańskiej, Młyńskiej 
oraz dużego, częściowo zadaszonego par-
kingu dla rowerów. Dodatkowo w ramach 
powyższego zadania powstaną ścieżki 
rowerowe, udogodnienia dla osób nie-
pełnosprawnych, nowe oświetlenie, in-
frastruktura przystanków komunikacji 
autobusowej oraz postój taksówek.  Całe 
przedsięwzięcie uzupełni  stacja bazowa 
systemu roweru metropolitarnego, która 
realizowana jest również w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdy-
nia Sopot.  Nowa inwestycja powinna 
zachęcić naszych mieszkańców  do korzy-
stania  transportu publicznego, a przez to 
zrealizowany ma zostać główny cel przed-
sięwzięcia, jakim jest zwiększenie liczby 
pasażerów transportu zbiorowego. Warto 
zaznaczyć, że do budowy węzła integra-
cyjnego przygotowywaliśmy się długo, bo 
przez ostatnie cztery lata. Wykonaliśmy 

i uzgodniliśmy z PKP i GDDKiA kon-
cepcję,  potem projekt techniczny, uzy-
skaliśmy pozwolenie na budowę. Niestety 
musieliśmy unieważnić dwa przetargi na 
realizację robót z powodu braku wystar-
czających na ten cel środków. Obecnie 
jednak prowadzone roboty przebiegają 
już bez większych problemów. Termin 
zakończenia całości inwestycji  ustalony  
został na koniec tego roku.  

Z punktu widzenia mieszkańców 
jednymi z najbardziej wyczekiwa-
nych są inwestycje w infrastruktu-
rę drogową. Czy w tym roku prowa-
dzone będą działania w powyższym 
zakresie?

- Oczywiście ze w 2019 podobnie jak 
w latach poprzednich zaplanowaliśmy 
cały szereg inwestycji   drogowych. Naj-
większa z nich to wspomniana już wcze-
śniej budowa węzła integracyjnego. W ra-
mach powyższego zadania przebudowany 
zostanie układ drogowy, dzięki któremu 
funkcjonował będzie zarówno wjazd, 
jak i wyjazd z ulicy Młyńskiej na drogę 
krajową nr 6. Zamierzamy kontynuować 
modernizację ulicy Obwodowej. W bieżą-
cym roku roboty mają polegać przebudo-
wie jezdni  na odcinku od ulicy Kazimier-
skiej do ronda, u zbiegu ulic Olimpijskiej, 
Rolniczej i Obwodowej z budową owego 
ronda. Zamierzamy również prowadzić 
prace drogowe na ulicy Polnej. Ważne są 
też zadania drogowe, które prowadzimy 
przy współpracy z inwestorami obiek-
tów handlowo-usługowych budowanymi 
w Redzie. W ten sposób przebudowane 

zostało skrzyżowanie u zbiegu ulic Puc-
kiej, Gdańskiej, Wejherowskiej i Cecho-
wej. W ramach powyższego przedsięwzię-
cia na drodze krajowej nr 6, a dokładniej 
na wysokości ulicy Łąkowej, wybudowa-
ny zostanie lewoskręt, który ma stanowić 
jeden z elementów przybudowany skrzy-
żowania ulicy Gdańskiej z Łąkową. Przy 
współpracy z prywatnym inwestorem 
przebudowane ma zostać  również skrzy-
żowanie ulicy Puckiej z 12 Marca. W 2019 
roku będziemy także kontynuować za-
dania związanie z utwardzaniem dróg 
gruntowych płytami IOMB oraz budową 
chodników z kostki betonowej. Na reali-
zację powyższych zadań w tegorocznym 
budżecie zarezerwowaliśmy środki w wy-
sokości 1 mln 250 tys. zł. Nie rezygnuje-
my też z prowadzenia robót drogowych 
z udziałem finansowym mieszkańców, 
czyli tzw. inicjatyw lokalnych. Na ten cel 
przeznaczyliśmy w sumie 250 tys. zł.

realizowane będą również projek-
ty, które zgłoszone zostały przez 
mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego. jakie zadania wy-
konane zostaną w 2019 roku?

- Realizować będziemy projekty w ramach 
trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. 
Ich łączny koszt oszacowany został na po-
nad 370 tys. zł. Projekty zgłoszone przez 
mieszkańców w sporej części związane są 
z inwestycjami drogowymi. Do realizacji 
wybrany został między innymi projekt, 
którego głównym celem jest kolejny etap 
modernizacji chodnika wzdłuż ul. Dłu-
giej. Nadto wybudowany zostanie parking 

rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Przy Szkole Podstawowej nr 6 powstanie 
ciąg pieszo-jezdny wraz ze stanowiskami 
do parkowania rowerów. Dodatkowo prze-
prowadzony będzie pierwszy etap prac 
związanych z budową boiska ze sztucznej 
nawierzchni przy parku w Ciechocinie. 
Będziemy również kontynuować roboty 
zmierzające do rozbudowy i poprawy bez-
pieczeństwa strefy rekreacyjnej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w obszarze 12 Mar-
ca, czyli Nowego Betlejem.

Na zadania inwestycyjne w 2019 
roku reda zamierza przeznaczyć 
ponad 36 mln zł. Które z wymie-
nionych działań realizowane będą 
przy wsparciu z zewnątrz?

- Najbardziej kosztowna inwestycja, czyli 
budowa węzła integracyjnego, jest prowa-
dzona przy dofinansowaniu w wysokości 
7 mln 800 tys. zł ze środków UE w ramach 
ZIT Metropolitalnego Mamy nadzieję, że 
przy dofinansowaniu ze środków  realizo-
wana będzie również budowa ul. Polnej. 
Odpowiedni wniosek złożyliśmy już do 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Zabiegamy też 
o środki z samorządu powiatowego na re-
alizację zadań drogowych realizowanych 
na drogach powiatowych zarządzanych 
przez miasto. W ciągu minionych trzech 
lat przy wsparciu powiatu wybudowali-
śmy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy 
Obwodowej. W ubiegłym roku  otrzy-
maliśmy dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
realizację projektu związanego z rozbu-
dową Miejskiego Domu Kultury. Niestety, 
ale nie udało nam się rozstrzygnąć prze-
targu na przeprowadzenie niezbędnych 
prac, w związku z czym zabiegamy o to, 
aby te środki móc wykorzystać w bie-
żącym roku. Zabiegamy również o do-
finansowanie zakupu i montażu windy 
na terenie budynku Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Otrzymaliśmy dotację 
z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w wysokości ponad 4 mln zł  na  projekt 
pn. „Przedszkolak z przyszłością” z prze-
znaczeniem  na powstanie i prowadzenie 
nowych 275 miejsc w redzkich przedszko-
lach publicznych.

Sporym utrudnieniem przy realiza-
cji zadań inwestycyjnych w minio-
nych latach okazywały się warunki 
atmosferyczne. Obecnie większość 
samorządów największy problem 
upatruje w rozstrzyganiu przetar-
gów. Czy sytuacja na rynku może 
mieć wpływ na realizacje inwesty-
cji na terenie redy?

- Nie powinno to u nas mieć w tym roku 
aż tak dużego wpływu. W  chwili obec-
nej jesteśmy po rozstrzygnięciach znacz-
nej części  przetargów. Prace obecnie 
prowadzone są zgodnie z harmonogra-
mami robót, więc na razie nie zakłada-
my większych opóźnień przy realizacji 
najważniejszych inwestycji. Do tej pory 
sprzyjały nam również warunki atmos-
feryczne i mamy nadzieję, że nadal tak 
będzie. Sporo przesłanek wskazuje na to, 
że ambitny plan inwestycyjny uda się nam 
zrealizować.

Reda jest coraz atrakcyjniejsza
WYWIad | O rekordowych wydatkach na inwestycje i obecnie realizowanych przedsięwzięciach z Krzysztofem Krzemińskim, burmistrzem Redy, rozmawia Anna Walk.
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Właściciel hodowli danieli 
twierdził, że jego zwierzęta zo-
stały zagryzione przez liczące 
co najmniej kilkanaście osob-
ników stado wilków. Natych-
miast pojawiło się wiele opinii 
wskazujących na to, że daniele 
nie mogły być zagryzione przez 
wilki, ponieważ te drapieżniki 
atakują tylko wtedy, kiedy chcą 
zdobyć pożywienie lub w obro-
nie własnej. Tymczasem kilka-
naście danieli zostało zagryzio-
nych i zostawionych. 
Sprawą zajęli się eksperci - 
prośba o wycenę szkód została 
bowiem zgłoszona do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska, a ta z kolei przekaza-
ła ponad 4-godzinny materiał 
z monitoringu do Stowarzy-
szenia dla Natury „Wilk”. Po 
przeanalizowaniu śladów oraz 
zapisów z monitoringu specja-
liści jednoznacznie stwierdzili, 
że stado zwierząt zostało zaata-
kowane i zagryzione przez psa. 

I to jednego. 
Na fragmencie zapisu widać, 
jak pies zbliża się do zabudo-
wań, w innym miejscu filmu 
jak zabija łanię daniela, w koń-
cu jak atakuje broniącego się 
porożem samca. W pewnym 
momencie można nawet zoba-
czyć zwisający z szyi psa sznur, 
łańcuch lub rzemień.
„Nie wiemy, dlaczego właści-
ciel fermy mając do dyspozycji 
nagrania, na których dobrze 
widoczny jest pies atakujący 
daniele, relacjonował zdarzenie 
jako wynik ataku wilków. Jedno 
jest pewne, w okolicach Zby-
chowa grasuje duży pies, który 
może w każdej chwili zaatako-
wać kolejne zwierzęta gospo-
darskie. W interesie hodowców 
powinno być jak najszybsze 
odnalezienie zarówno psa, jak 
i jego właściciela” – ostrzega na 
facebookowym profilu Stowa-
rzyszenie dla Natury „Wilk”.
/raf/

eksperci: to jednak nie były wilki
GM. WeJHeROWO | Niedawno opublikowaliśmy informację – powołując się na serwis Zbychowo.
pl – o rzekomym ataku watahy wilków na stado danieli. Okazuje się, że zwierzęta hodowlane 
zostały zagryzione nie przez wilki, a przez psa. 
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Licznie zebraną publiczność 
powitał prezes Towarzystwa 
Oświatowego Waldemar Szczy-
pior podkreślając , że tego typu 
inicjatywy nie byłyby możliwe 
bez wsparcia władz gminnych. 
Chwilę później na scenie zagrała 
formacja bębniarzy Drums Band 
oraz Młodzieżowa Orkiestra. 
Pojawiły się także młode, bardzo 
zdolne pianistki Zuzanna i Zofia 
wraz z siedmiolatkiem Szymo-
nem. Dużo emocji wzbudził wy-
stęp gitarzystek Niny i Katarzy-
ny, które wykonały perfekcyjnie 
znane kolędy a zespół folklory-
styczny Nadolanie przedstawił 
widzom przepiękne kaszubskie 
kolędy. Następnie  na scenie 

pojawili się Małgorzata i Paweł 
z repertuarem standardów mu-
zyki współczesnej m.in. goście 
usłyszeli „Wehikułu czasu” ze-
społu Dżem. A laureatka wielu 
konkursów Emilia Warmińska 
przepięknym głosem zachwy-
ciła wszystkich. Koncert nowo-
roczny zakończył występ chóru 
Appassionatto, ubiegłorocznego 
laureata Złotego Pasma, który 
wykonał kilkanaście kolęd. War-
to dodać, że wszyscy wykonaw-
cy koncertu na co dzień ćwiczą 
w gniewińskim Centrum Kul-
tury, którym był organizatorem 
koncertu wspólnie z Towarzy-
stwem Oświatowym. 
(DD)

Koncertowali 
charytatywnie
KULTURa | W Centrum Kultury w Gniewinie zorganizowano no-
woroczny koncert charytatywny dla jednego niepełnosprawnego 
mieszkańca gminy, który potrzebuje protez do nóg.

Fo
t. 

CK
ST

iB

REKLAMA                                                                                                                 U/2019/PR



www.gwe24.pl/aktualności 17Piątek, 18 stycznia 2019

Miesięcznik Perspektywy każdego 
roku publikuje ranking najlepszych 
szkół ponadgimnazjalnych w kraju. - 
Pokazujemy szkoły, w których warto 
się uczyć. I nie chodzi tylko o czo-
łową piętnastkę najlepszych liceów 
oraz dziesiątkę najlepszych techni-
ków, które honorujemy podczas gali 
rankingu. Z tabel, które publikujemy, 
można odczytać znacznie więcej: któ-
ra szkoła od lat utrzymuje doskonałą 
formę, która spada, a która wspina się 
coraz wyżej w zestawieniu – zapew-
niają twórcy rankingu.
W tegorocznym zestawieniu wzięto 
pod uwagę dane 2126 liceów ogólno-
kształcących i 1731 techników, które 
spełniły tzw. kryterium wejścia, tj. 
maturę w maju 2018 roku zdawało 
w nich minimum dwunastu matu-
rzystów, a wyniki średnie z języka 
polskiego i matematyki, zdawanych 
obowiązkowo, były nie niższe niż 

0,75 średniej krajowej. 
Wśród najlepszych liceów znalazło 
się Salezjańskie LO im. św. Jana Bo-
sko w Rumi, które uplasowało się na 
375. pozycji. Tym samym rumska 
placówka otrzymała tytuł „Srebrnej 
szkoły”, czyli srebrny znak jakości 
szkoły miesięcznika Perspektywy. 
Podobnym wyróżnieniem może po-
chwalić się I LO im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie, które 
w najnowszym rankingu uplasowane 
zostało na 440. miejscu.
Jeżeli chodzi o technika, to najlepsze 
w powiecie wejherowskim okazało 
się Technikum nr 1 im. Boh. Załogi 
ORP w PZS nr 2 znalazło się 458. po-
zycji. Tym samym Elektryk otrzymał 
tytuł „Brązowej szkoły”. W ubiegłym 
roku Technikum nr 1 im. Boh. Załogi 
ORP w PZS nr 2  uplasowało się 296. 
pozycji. 
/Wa/

Ranking szkół. Jak wypadły 
placówki z powiatu?
POWIaT | Perspektywy opublikowały najnowszy ranking liceów i techników z całego kraju. Jeżeli chodzi o powiat wejherowskich, to kapituła najwyżej oceniła 
Salezjańskie LO im. św. Jana Bosko, I LO im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP w PZS nr 2.

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

Niezgodna z przedmiotem za-
mówienia jest aplikacja, system 
naliczania opłat, sposób działa-
nia GPS-u, czy system nadzoru. 
– Nie pozwala to na odbiór 
wartego ponad 40 milionów 
złotych Systemu Roweru Me-
tropolitalnego – mówi Michał 
Glaser, dyrektor Biura Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk 
– Gdynia – Sopot. – MEVO to 
bardzo nowoczesny, a zrazem 
największy w Europie system 
publicznych rowerów ze wspo-
maganiem elektrycznym, dlate-
go dokładamy wszelkich starań, 
aby dostarczone rozwiązania nie 
zawierały błędów, które mogą 
narazić mieszkańców na niski 
komfort jego użytkowania 
Testy prowadzone przez pra-
cowników Obszaru Metropo-
litalnego  Gdańsk – Gdynia 
– Sopot oraz urzędników part-
nerskich gmin nie potwierdziły 
gotowości wykonawcy do uru-
chomienia systemu. Proble-
mem okazała się m.in. aplika-
cja, która jest jednym z trzech 
sposobów wypożyczeń rowe-
rów. Nie pokazuje ona prawi-
dłowego przypisania rowerów 
do stacji, czy wykorzystanych 
minut w ramach abonamentów. 
Związane jest to m.in. z błędnie 
działającym oprogramowaniem 
GPS. Mimo tego, że wyko-
nawca poprawił wiele usterek 
w tym zakresie, nie funkcjo-
nuje ono nadal na wymaganym 
poziomie. Z punktu widzenia 

Po testach meVO bez odbioru
POMORZe | Rozruch testowy Systemu MEVO zakończył się brakiem odbioru przez zamawiającego, czyli Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot. 

użytkownika ważny jest także 
system naliczania i rozlicza-
nia opłat, który nieprawidłowo 
działał w zakresie opłat dodat-
kowych np. za pozostawione 
roweru w strefie niedozwolonej. 
Zamawiający wniósł także wiele 
uwag do systemu nadzoru, który 

służy do rozliczania wykonawcy 
z umowy m.in. z relokacji rowe-
rów, reakcji na usterki czy za-
pewnienia odpowiedniej liczby 
rowerów w systemie. 
Kolejny rozruch testowy będzie 
możliwy po ponownym zgłosze-
niu przez wykonawcę gotowości 

do uruchomienia I etapu. Co 
ważne, opóźnienie w urucho-
mieniu systemu nie ma wpływu 
na uruchomienie II etapu, pla-
nowanego na 1 marca 2019.
Projekt „Budowa Systemu Ro-
weru Metropolitalnego OMG-
G-S” współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie ze środków 
unijnych wynosi ponad 17,2 mln 
zł. /raf/



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 18 stycznia 201918

Stowarzyszenie rekonstrukcji 
historycznej Pułk Czarnieckiego 
zorganizowało uroczystość z oka-
zji 369. rocznicy uzyskania praw 
miejskich przez Wejherowo.
Rekonstrukcja historyczna roz-
poczęła się zebraniem przy rze-
ce Cedron, dawniej zwaną rze-
ką Białą. Następnie uczestnicy 
wydarzenia przemaszerowali ul. 
Wałową oraz Jana III Sobieskiego 

przed pomnik Jakuba Wejhera, 
gdzie złożono kwiaty oraz odda-
no salwy honorowe z broni czar-
noprochowej.
Jak przypomniał prezes stowa-
rzyszenia Krzysztof Zdunkow-
ski,13 stycznia 1650 roku, król 
Jan Kazimierz nadał Woli Wejhe-
rowskiej prawa miejskie. Zgod-
nie z przywilejem miasto otrzy-
mało nazwę Wejheropolis, czyli 

Wejherowo oraz wszystkie prawa 
i przywileje miast pruskich. Wej-
heropolis nazywane też Nowym 
Miastem (z niem. Neustadt), było 
jedynym na Kaszubach miastem 
prywatnym. Otrzymało prawo 
chełmińskie, które było ostatnią 
lokacją tego typu na Pomorzu. 
Król ustalił również, że w herbie 
miasta będzie „biały krzyż ryce-
rzy maltańskich na niebieskim 

polu, otoczony zielonym wień-
cem wawrzynowym. W środku 
krzyża będzie czerwona róża”
- Ta rocznica jest niezwykle waż-
nym wydarzeniem dla Wejhero-
wa. Dzięki nadaniu praw miej-
skich, miasto zaczęło rozkwitać 
- mówił Krzysztof Zdunkowski, 
prezes stowarzyszenia Pułk Czar-
neckiego.
 /raf/

WeJHeROWO | Mieszkańcy stolicy powiatu wejherowskiego uczcili 369. rocznicę uzyskania praw miejskich. 

Rekonstrukcja na rocznicę
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Stolica powiatu wejherowskiego 
zwyciężyła po raz kolejny w wo-
jewództwie pomorskim i walczy 
o tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”. 
Głosowanie w rundzie finałowej 
miało potrwać do dziś, ale termin 
został przesunięty. 
- W związku z tragiczną śmier-
cią prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza organizatorzy akcji 
„Świeć się z Energą” informują 
o wyciszeniu działań związanych 
z plebiscytem do zakończenia ża-

łoby – poinformowali organizato-
rzy plebiscytu. - Czas głosowania 
finałowego zostanie wydłużony. 
Głosowanie potrwa do 23 stycz-
nia do godziny 20.00. 
W tegorocznym finale plebiscy-
tu „Świeć się z Energą” zmierzą 
się: Wejherowo (pomorskie), 
Wrocław (dolnośląskie), Toruń 
(kujawsko-pomorskie), Zamość 
(lubelskie), Wschowa (lubuskie), 
Łódź (łódzkie), Kraków (mało-
polskie), Radom (mazowieckie), 

Nysa (opolskie), Sędziszów Ma-
łopolski (podkarpackie), Łomża 
(podlaskie), Katowice (śląskie), 
Kielce (świętokrzyskie), Mrą-
gowo (warmińsko-mazurskie), 
Ostrów Wielkopolski (wielkopol-
skie), Świnoujście (zachodniopo-
morskie).
Zwycięzca „Świeć Się z Energą” 
otrzyma dodatkowy nowoczesny 
sprzęt AGD o wartości 40 tys.  zł, 
który trafi do najbardziej potrze-
bujących. /raf/

miasto w finale plebiscytu
WeJHeROWO | Wejherowo znalazło się wśród 16. najładniej świątecznie oświetlonych miast w Polsce. 

GNIEWINO | Gminny konkurs na potrawę 
z ryb według własnego przepisu wygrało 
Koło Gospodyń Wiejskim w Perlinie. Na-
tomiast za wystrój stołu pierwsze miejsce 
otrzymało KGW w Rybnie.

W Domu Sołeckim w Perlinie Koło Gospodyń 
Wiejskich zorganizowało konkurs na potrawę 
w roli główniej z karpiem oraz na najpiękniej 
przystrojony stół. W konkursie uczestniczyło 
sześć kół z Perlina, Lisewa, Rybna, Kostko-
wa, Mierzyna i Nadola. Panie przygotowały 
karpia pod różnymi postaciami. Był karp na 
dziko, w grzybach czy zapiekany w cieście 

francuskim. Ciekawie też przystrojono 
stoły. Jury w składzie Waldemar Szczypior, 
Genowefa Rutz i Tadeusz Lessnau oraz 
przedstawicielki kół, miało nie lada problem 
z wyłonieniem najbardziej smakowitej potra-
wy. Po długich obradach zadecydowano , że 
najsmaczniejszy jest karp w sosie śmietano-
wo-cebulowym przekładanym pieczarkami, 
przygotowany przez panie z KGW w Perlinie, 
zaś najpiękniej udekorowany stół od pań 
z KGW w Rybnie. Nagrody zwycięzcom 
wręczył wójt gminy Zbigniew Walczak oraz 
dyrektor CKSTiB Waldemar Szczypior. Kolejny 
konkurs już w przyszłym roku. (DD)

NAjSmACZNIEjSZA 
rYbKA Z PErLINA
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W ramach projektu Ver-
ba Sacra w wejherowskiej 
kolegiacie będzie można 
usłyszeć fragmenty tek-
stów biblijnych w języku 
kaszubskim. Religijno-
artystyczne widowisko 
odbędzie się w poniedzia-
łek, 28 stycznia o godz. 
17.00. Kaszubski przekład 
Listów św. Jana zaprezen-
tuje tradycyjnie aktorka 
Danuta Stenka. Wcześniej 
wysłuchać będzie można 
komentarza teologiczne-
go franciszkanina o. prof. 
dr. hab. Adama R. Sikory, 
autora przekładu. Reżyse-
rem widowiska jest Prze-
mysław Basiński.

Na wydarzenie arty-
styczno – literackie zapra-
sza prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
ks. Prałat Tadeusz Resz-
ke oraz Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. To widowi-
sko, każdego roku ściąga 
do Wejherowa wielu słu-
chaczy wypełniających 
kościół po brzegi. Warto 
dodać, że w tegorocznej 
publikacji poświęconej 
temu wydarzeniu, za-

mieszczony został wła-
snoręcznie przepisany 
przez Danutę Stenkę tego-
roczny tekst prezentacji. 

Cykl Verba Sacra – Mo-
dlitwy Katedr Polskich 
narodził się w 2000 r. 
w Poznaniu i od tego cza-
su w jej ramach możemy 
usłyszeć teksty biblijne 
czytane przez znanych 
artystów polskich w róż-
nych katedrach i kościo-
łach. Wraz z wejherowską 
edycją w 2004 r. pojawiło 
się czytanie Słowa Bożego 
po kaszubsku. Kaszubski 
przekład Pisma Świętego 
czyta aktorka pochodzą-
ca z tego rejonu Polski 
- Danuta Stenka, a opra-
wę muzyczną zapewniają 
znani trójmiejscy muzy-
cy. W tegorocznej edycji 
wystąpi chór Cantores 
Veiherovienses pod kier. 
Tomasza Chyły, Daria 
Pełeńska – śpiew, Maja 
Miro-Wiśniewska – flet, 
Tomasz Chyła – skrzypce, 
Ireneusz Kaczmar – in-
srumenty perkusyjne oraz 
Cezary Paciorek – akor-
deon, fortepian elektrycz-
ny, kompozycje.

Verba Sacra po raz szesnasty
WeJHeROWO | Verba Sacra rozbrzmi w wejherowskiej Kolegiacie już po raz szesnasty. 

REKLAMA                                                                                                                                U/2019/PR
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WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  
O   PIERWSZYM  PRZETARGU  USTNYM  OGRANICZONYM   

NA   SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ   
W  RUMI  W REJONIE UL. WIĄZOWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 61/2 o pow. 91 m2, zapisanej w KW 
GD1W/00033845/2 obręb 6, położonej w Rumi w rejonie ul. Wiązowej.  

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumia z dnia 
30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego 
od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglome-
racji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulica Dę-
bogórską działka nr 61/2 obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem D12.MN,U - co 
oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej. 
Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa.   

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033845/2 wpisane jest ograniczenie w korzysta-
niu z tej nieruchomości do działek o nr ewidencyjnym 4, 12/2, 21 oraz ograniczone prawo 
rzeczowe związane działką nr 59/5. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 
          
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł netto (trzydzieści tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 3.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 18 lutego 2019 r. 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 interneto-
wych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679-65-24, we wskaza-
nych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

WYCIĄG   Z  OGŁOSZENIA  
O  PIERWSZYM  PRZETARGU  USTNYM  OGRANICZONYM   

NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ   
W  RUMI  PRZY  UL.  PORZECZKOWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 61/3 o pow. 96 m2, zapisanej 
w KW GD1W/00033845/2 obręb 6, położonej w Rumi przy ul. Porzeczkowej.  

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumia z dnia 
30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego 
od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglome-
racji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulica Dę-
bogórską działka nr 61/3 obręb 6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem D12.
MN,U co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkanio-
wej. Wzdłuż działki biegnie sieć wodociągowa. 

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033845/2 wpisane jest ograniczenie w korzysta-
niu z tej nieruchomości do działek o nr ewidencyjnym 4, 12/2, 21 oraz ograniczone prawo 
rzeczowe związane działką nr 59/5. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 44.000,00 zł netto (czterdzieści cztery tysiące złotych). 
Wadium wynosi 4.400,00 zł, które należy wnieść do dnia 18 lutego 2019r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679-65-
24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i pią-
tek w godz. 730 – 1530.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11, art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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 udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIV/232/2016 

z dnia 19 maja 2016r., dla obszaru w rejonie ul. Torfowej

w dniach od 25.01.2019r. do 15.02.2019r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach 
pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o w/w do-
kumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przepro-
wadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami w 
sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 29.01.2019r. o godzinie 15.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
01.02.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
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Jeszcze do końca tego miesiąca 
można składać wnioski o przy-
znanie nagród za wysokie wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w pra-
cy trenerskiej za 2018 r. Po raz 
kolejny otrzymają je najzdolniej-
si zawodnicy i trenerzy z terenu 
powiatu wejherowskiego, którzy 
mogą się pochwalić sukcesami 
na arenie krajowej i międzyna-
rodowej.
Zasady, tryb przyznania oraz 
wysokość nagród szczegółowo 
reguluje uchwała Rady Powiatu 

Wejherowskiego z dnia 25 listo-
pada 2011 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu przyznawania 
nagród za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych w mię-
dzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym. 
Kandydata do nagrody zgłosić 
może klub sportowy, komisja 
Rady Powiatu Wejherowskiego 
właściwa do spraw sportu, wła-
ściwy polski związek sportowy 
lub wojewódzki związek spor-
towy oraz starosta wejherowski. 

Wyróżnienia przyznaje Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego po uzy-
skaniu opinii Komisji Sportu.
Wnioski należy składać w Powia-
towym Zespole Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych w Wej-
herowie przy ulicy 3 Maja 49. 
Nieprzekraczalny termin upływa 
31 stycznia br.
Dodatkowe informacje oraz wy-
magane druki dostępne są na 
stronie internetowej www.powia-
twejherowski.pl. 
/raf/

Najlepsi sportowcy i trenerzy 
– dla kogo nagroda?
POWIaT | W tym roku kolejny raz nagrodzeni zostaną ci sportowcy i trenerzy, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe. Wciąż można zgłaszać kandydatury do nagrody. 





NIERUCHOMOŚCI

SPrZEdAm

SPrZEdAm działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

WYNAjmę

POSZUKUję WYNAjąĆ

jESTEm zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPIę

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

MOTORYZACJA

SPrZEdAm

PIAGGIO/Vespa Ciao, skuter, 2T, 1 os., 1995r., 
czarny, cena:2111zł., Tczew, tel. 574 797 077

KUPIę

ZłOmOWANIE aut, kasacja, skup, pomoc dro-
gowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPrZEdAm komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

PrOfESjONALNA fotografia okolicznościo-
wa: 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

PAN, lat 67, lubiący wycieczki rowerowe, kino 
i spokojne wieczory, przy gorącej herbatce, 
w miłym towarzystwie pozna sympatyczną 
Panią, o podobnych zainteresowaniach, tel. 
501 827 692

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

RÓŻNE

drEWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone możliwy transport, tel. 506 
250 477

SIANO, słoma w  balotach 120x150, słoma 
w kostkach, z magazynu, możliwość transpor-
tu, tel. 506 250 477

PIłA tarczowa, drewniana piasta i kolo paso-
we, 180zł., rozdrabniacz BAK z silnikiem, 780 
zł., 600 667 860

SPrZEdAm materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 
502 647 767

SPrZEdAm grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564

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

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                    33/2018/RL

ZADZWOŃ: 660 731 138
lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?

to proste!BURMISTRZ MIASTA RUMI 
ogłasza nabór na wolne stanowiska 

pracy w Urzędzie Miasta Rumi: 

od Podinspektora do Inspektora w Referacie Promo-1. 
cji i Komunikacji Społecznej, w pełnym wymiarze cza-
su pracy,
od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii 2. 
Miejskiej, wpełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., 
poz. 2204 z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywie-
szony został wykaz nr III stanowiący załącznik do Zarządze-
nia Nr 70/24/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 8 stycz-
nia 2019 roku obejmujący nieruchomość położoną w Rumi 
przy ul. Różanej, składającą się z działek nr nr 58/25, 58/17, 
58/19, 58/21, 58/23, obr. 3, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Rumia przeznaczoną do zamiany.

ogłoszenie 
w RAMcE?

A może...

Zadzwoń:
660 731 138

OGŁOSZENIE                                                             24/2019/DB

OGŁOSZENIE                                                             27/2019/DB
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Zawodnicy zjawili się niemalże 
w komplecie. W chwili obecnej 
w Gryfie Wejherowo nie ma 
już Kamila Włodyki (który za-
silił szeregi Garbarni Kraków) 
oraz Michała Burego. Dodat-
kowo w najbliższym czasie pod 
okiem trenera Szymkowicza 
prezentować swoje umiejętno-
ści będą juniorzy z roczników 
2001/2002 i 2003. Z drużyny 
trenera Tomasza Albeckiego 
zostali oddelegowani Jakub Go-
dlewski oraz Mikołaj Formella. 
Natomiast z zespołu trenera 
Wojciecha Borka pojawiło się 
aż pięciu graczy: Szymon Po-
trykus, Szymon Kędzior, Daniel 
Kwidziński, Maksymilian Gwiz-
dalski i Dawid Pilarski. Ponadto 
od dłuższego czasu regularnie 
z seniorami trenuje bramkarz 
Robert Wika (rocznik 2002) 
oraz Fabian Kątny (2000).
Wejherowianie w okresie przy-
gotowawczym korzystać będą 
z nowoczesnej, pełnowymia-
rowej hali sportowej, wybu-
dowanej w zeszłym roku przy 
Powiatowym Zespole Szkół nr 
4 im. Jakuba Wejhera w Wej-
herowie (w poniedziałki, środy 
i czwartki). We wtorki i piątki 
będą przebywać na sztucznym 

Trwa okres przygotowawczy
WeJHeROWO | Zajęciami na hali w wejherowskiej „Samochodówce” żółto-czarni rozpoczęli przygotowania do rundy rewanżowej II ligi.

boisku Salos w Rumi przy ul. Bu-
kowej.
Dodatkowo w najbliższą środę 
i czwartek zawodnicy zostaną 
poddani testom motorycznym 
a od 19-ego stycznia do 23-ego 
lutego rozegrają serię ośmiu gier 
kontrolnych z bardzo ciekawymi 
przeciwnikami:

19 stycznia (sobota), 12:00 •	
(Sopot) – GKS Przodkowo, 
IV liga grupa pomorska, 4. 
miejsce,
23 stycznia (środa), godz. •	
do ustalenia (Władysławo-
wo-Cetniewo) – Bruk-Bet 
Termalica Nieciecza, I liga, 
9. miejsce,

26 stycznia (sobota), 15:00 •	
(Gdynia) – Wierzyca Pel-
plin, III liga grupa 2, 17. 
miejsce,
30 stycznia (środa), 16:30 •	
(Słupsk) – Gryf Słupsk, IV 
liga grupa pomorska, 1. 
miejsce,
3 lutego (niedziela), 12:00 •	

(Władysławowo-Cetnie-
wo) – Sandecja Nowy Sącz, 
I liga, 2. miejsce,
9 lutego (sobota), 12:00 •	
(Elbląg) – Olimpia Elbląg, 
II liga, 18. miejsce,
16 lutego (sobota), 12:00 •	
(Kołobrzeg) – Kotwica Ko-
łobrzeg, III liga grupa 2, 8. 
miejsce,
23 lutego (sobota), godz. •	
do ustalenia (Stężyca) – 
Radunia Stężyca, III liga 
grupa 2, 4. miejsce.

Co prawda runda rewanżowa 
rozpoczęła się już w połowie li-
stopada, a gryfici rozegrali pod-
czas niej już cztery spotkania 
(wyjazdowe 1:2 z Górnikiem 
Łęczna, wyjazdowe 1:1 z ROW 
1964 Rybnik, domowe 1:0 z Re-
sovią Rzeszów oraz wyjazdowe 
2:0 z Elaną Toruń), ale „typową” 
wiosnę wejherowianie zainau-
gurują w weekend 2/3 marca na 
własnym boisku przeciwko wice-
liderowi, Widzewowi Łódź, który 
ma jeden mecz zaległy do roze-
grania.
Żółto-czarni w rozgrywkach 
II ligi plasują się na 11. lokacie 
z dorobkiem 26 „oczek” (7-5-9, 
bramki 29:35).
/WKs Gryf Wejherowo/

Turniej eliminacyjny roze-
grany został w hali widowi-
skowo–sportowej w Luzinie. 
W pierwszym spotkaniu GO-
SRiT gładko pokonał Morze Ste-
gna 11:0. W drugim po bardzo 
dobrym, choć wyrównanym me-

czu wygrali 3:1 z zespołem Be-
niaminka Starogard Gdański.
W meczu decydującym o awan-
sie do Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski w futsalu 
drużyna zremisowała zaledwie 
z Jantarem Ustka 2:2 co oznacza, 

że zespół z Ustki awansował na 
mistrzostwa , na co złożyły się 
również  wyniki grudniowych 
eliminacji. Trochę szkoda mło-
dych piłkarzy z Luzina, którzy 
pokazali, że na awans do finałów 
zasłużyli. (DD)

GOSrit Luzino wygrywa
FUTSaL | Pod wodzą nowego trenera Michała Dąbrowskiego zespół juniora młodszego GOSRiT Luzi-
no stanął ponownie do rywalizacji o udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu.

Miejsce na twoją reklamę
660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl

Fo
t. 

GO
Si

R

Miłośnicy karcianych zmagań 
spotykają się cyklicznie od listopa-
da do marca, rywalizując o cenne 
punkty w klasyfikacji generalnej 
Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej. 
Turnieje we wtorkowe wieczory 
zawsze gromadzą przy stołach 
sporą grupę graczy. Maksymal-
nie do zdobycia było 50 punktów. 
W ostatnich dziewiątych roz-
grywkach, nadal na prowadzeniu 
jest Jerzy Grubba z 50 punktami 
(+459 małych punktów). Drugie 
miejsce zajmuje Wacław Trocki 
z 50 pkt (+209 małe pkt), trzecie 
Mieczysław Kuźmiński z 45 pkt 
(+124 małe pkt), czwarte Jerzy 
Drewa z 44 pkt (+164 małe pkt) 
i piąte miejsce Jan Lica z 43 pkt 
(+499 małe pkt). Wyścig na po-
dium jeszcze nie wkroczył w fina-
łową fazę ale trzeba pamiętać, że 
w końcowym rozrachunku nawet 
jeden punkt może mieć ogrom-
ne znaczenie. Dlatego uczestnicy 
walczą ze zdrową rywalizacją do 
ostatniego rozdania kart. W ostat-
niej Redzkiej Lidze Baśki Kaszub-
skiej o puchar przewodniczącego 
rady miejskiej Kazimierza Okroja 
zagrały 24 osoby. Najbliższe spo-
tkanie w karty odbędzie się we 
wtorek 22 stycznia o godzinie 
18:00 w sali widowiskowo-kultu-
ralnej redzkiego MOSiR-u przy 
ulicy Łąkowej. (DD)

Jerzy Grubba 
na prowadzeniu
Reda | Rozgrywki w Baśkę Ka-
szubską nie zwalniają tempa. Po 
dziewiątym turnieju nadal prowa-
dzi Jerzy Grubba z 50 punktami. 

Zawody na basenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
były eliminacją do półfinałów 

wojewódzkich igrzysk dzieci oraz 
półfinałów wojewódzkich igrzysk młodzieży, które odbędą 
się w Lęborku. Do łącznego wyniku drużyny zaliczał się start 
sztafety oraz wyścigi indywidualne. W rywalizacji uczestniczyło 
ponad 150 zawodników z całego powiatu wejherowskiego. 
-Poziom sportowy zawodów był bardzo wysoki i pozwala 
mieć nadzieję na uzyskanie dobrych wyników naszych 
ekip w półfinałach wojewódzkich – mówi dyrektor 
PZPOW Andrzej Byczkowski.
Podczas igrzysk dzieci w kategorii dziewczynek zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa w Kostkowie w składzie Agata Błaszk, 
Wiktoria Bujak, Wiktoria Czułnowska, Julia Dutko, Daria Grzy-
wacz, Paulina Mallek, Julia Munch, Daria Styn i Martyna Szulc, 
która zdobyła 154 pkt. Wśród chłopców najlepsi byli uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi w osobach: Szymon Niem-
czyk, Jacek Leśniak, Oskar Wiński, Jakub Piotrowski, Radosław 
Kryś, Mateusz Włas, Cezary Kulling i Konrad Krasowski, którzy 
uzyskali 160 pkt. Natomiast w igrzyskach młodzieży szkol-
nej w kategorii dziewcząt wygrała Szkoła Podstawowa nr 8 
w Wejherowie w składzie Julia Adrian, Zofia Apanasewicz, 
Malwina Bonarowska, Patrycja Jankowska, Jesika Kowalewska, 
Paulina Nowak, Marta Pelowska, Wiktoria Tandek i Izabela Za-
wisza, zdobywając 143 pkt. W kategorii chłopców zwyciężyła 
Salezjańska Szkoła Podstawowa w Rumi w osobach: Maksy-
milian Kac, Franciszek Kowalczyk, Krzysztof Krasowski, Kacper 
Musiński, Wiktor Trylski, Samuel Narolski, Damian Rzeszow-
ski, Szymon Sawicki i Igor Wojewski, uzyskując 153 pkt. Na 
zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone medalami, 
statuetkami oraz dyplomami, które wręczał Bartłomiej Woźniak 
z PZPOW. (DD)

mISTrZOWIE PłYWANIA 
drUżYNOWEGO

POWIAT | W Rumi odbyły się 
powiatowe igrzyska dzieci 
oraz igrzyska młodzieży 
szkolnej w pływaniu drużyno-
wym dziewcząt i chłopców.

LUZINO | Udany debiut 
pierwszej ligi grupy 
północnej w tenisie 
stołowym na nowej  sali 
sportowej GOSRiT miał 
Mar-Bruk ZRB GOSRiT 
Luzino.

Na nowej sali sportowej 
pierwszoligowe tenisistki 
stołowe Mar-Bruk ZRB 
GOSRiT Luzino zremiso-
wały wynikiem 5:5 z LUKS 
AGRO-SIEĆ Chełmno. 
Choć jest to tylko 
remis ale bardzo cieszą 
ligowe punkty zdobyte 
z wiceliderem, które 
poprawiły sytuację w 
tabeli podopiecznych tre-
nera Waldemara Płotki. 
Już w najbliższą sobotę 
19 stycznia będziemy 
gościć w Luzinie kolejną 
drużynę z czołówki czyli 
KU AZS PWSiP Metal-
Technik Łomża. Spotka-
nie również odbędzie się 
w budynku nowej sali 
GOSRiT.  (DD)

Udany 
debiUt 
ligoWego 
tenisa
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Świetna atmosfera, wspaniali ki-
bice i przede wszystkim piękna 
inicjatywa przekazania całego 
dochodu na szlachetny cel, któ-
rym jest pomaganie – strongma-
ni w miniony weekend zagrali 
w Bojanie dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Imprezę charytatywną rozpoczęła 
Gminna Orkiestra Dęta pod dyr. 
Andrzeja Łysko. Zawody sędzio-
wali Mariusz Pudzianowski oraz 

Mateusz „Sumik” Ostaszewski. 
Konferansjerem po raz pierwszy 
(ale z pewnością nie ostatni) był 
Bartłomiej Szreder.
- Frekwencja dopisała, a rywa-
lizacja pomiędzy zawodnikami 
trwała do ostatniej konkurencji 
– relacjonuje Mateusz Ostaszew-
ski. - Dodatkowo podczas za-
wodów został pobity rekord ze-
branych środków. Łącznie udało 
się zgromadzić ponad 25 tysięcy 

złotych! Byłby to bardzo udany 
dzień, gdyby nie tragiczny incy-
dent w Gdańsku.
W przerwach pomiędzy konku-
rencjami zaprezentowali się: ze-
spół „Galaxy”, prowadzony przez 
Annę Kietniewską, polską olim-
pijkę z Atlanty, oraz bokserzy 
z wejherowskiego klubu sportów 
siłowych „Apollo”, których trene-
rem jest Adam Adamowicz. 
/raf/

Z całych sił dla Orkiestry
BOJaNO | Ostatnie poty wyciskali strongmani, którzy zmierzyli się podczas zawodów „Halowy Puchar Polski 
Strongman Bojano 2019”. Impreza towarzyszyła 27. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

KLASYfIKACjA 
KOńCOWA:
1. Krzysztof Radzikowski - 26 pkt
2. Mariusz Dorawa - 26 pkt
3. Dariusz Wejer - 23 pkt
4. Maciej Hirsz – 21,5 pkt
5. Konrad Karwat – 19,5 pkt
6. Krzysztof Kacnerski - 9 pkt

MASZ 
CIEKAWY 
TEMAT/ 
ZDJĘCIE?
NAPISZ 
DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Mecze rozgrywano 4 i 11 stycznia w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Redzie. W pierwszej lidze wszystkie 
mecze wygrywały Śledzie. Pierwszy raz spadł zespół Bafana 
Bafana. Druga liga to awans zespołu Dajemy w Pędzel i 9 
punktów w trzech meczach oraz pierwsza wygrana UKS Je-
dynka Reda w tym sezonie. Na czele klasyfikacji generalnej 
zamiana i pierwsze miejsce drużyny Havana Club. O dwie 
pozycje w górę przesunął się zespół Śledzi. W klasyfikacji 
generalnej po trzech kolejkach zmagań prowadzi drużyna 
Havany Club z 56 punktami. Drugie miejsce zajmuje WS 
PWZPS z 55 pkt, trzecie Bafaba Bafana z 48 pkt, czwarte Śle-
dzie z 45 pkt, piąte Dajemy w Pędzel z 42 pkt, szóste Matrix 
z 41 pkt, siódme Jaja Jak Berety z 32 pkt i ósme miejsce UKS 
Jedynka Reda z 30 punktami. Kolejna czwarta kolejka roz-
grywek I ligi odbędzie się 18 stycznia dla zespołów Havana 
Club, WS PWZPS, Śledzie i Dajemy w Pędzel a rozgrywki II 
ligi 25 stycznia z obsadą zespołów Bafana Bafana, Matrix, 
Jaja Jak Berety i UKS Jedynka Reda. Spotkania odbywają się 
o godzinie 19:30 w hali Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie.
(DD)

REDA | Trzecia kolejka Redzkiej Ligi Siatkówki, organizowanej 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, za nami. 

hAvANA CLUb LIdErEm 
LIGI SIATKóWKI

DyżUr 
rePOrtera 
SPOrtOWeGO
tel. 58 736 16 92


