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Co z tą 
galerią?
W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy planowo 
miała być otwarta Galeria Srebrna w Wejherowie. 
Pojawiły się jednak wątpliwości, czy obiekt w ogóle 
powstanie, ponieważ niedawno teren przeznaczony 
pod tę inwestycję został wystawiony na sprzedaż.
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Dyżur 
rEPorTErA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

TEMAT 
nA TopiE 
na fb/gwe24

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Nowe wozy dla 
strażaków

Niebo zapłoNęło
Kto lubi wstać tuż przed wschodem 
słońca, ten wie, jakie barwne wido-
wisko rozgrywa się rano na niebie. 
W ostatnich dniach poranna zorza 
przybierała różowo – czerwonego 
koloru. Niecodzienne zjawisko na 
zdjęciu uwieczniła Pani Katarzyna.

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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spotkanie 
profilaktyczne

Napadał  
na sklepy

Komendę Powiatową Policji 
w Wejherowie odwiedzili 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie. Podczas 
spotkania policjanci opowia-
dali młodzieży m.in. o pracy 
funkcjonariuszy policji.

Kryminalni z Rumi i Wejhe-
rowa zatrzymali 32-latka. 
Mężczyzna jest podejrzany 
o dokonanie trzech rozbojów, 
do których doszło na terenie 
Rumi. Sprawca wszędzie 
działał w podobny sposób.

wyjątkowy 
koncert
W Redzie ruszył kolejny cykl 
koncertów młodych artystów. 
Na scenie w Fabryce Kultury 
wystąpiła grupa „Autogram”. 
Zespół jest inicjatywą uczniów 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 
4 w Wejherowie. 

Zarzut zabójstwa

Trzy miesiące w areszcie 
spędzi mężczyzna, który 
w sobotę zabił swojego 51-
letniego znajomego. 73-latek 
w poniedziałek usłyszał 
zarzut zabójstwa. Do tragedii 
doszło na terenie gminy 
Szemud.

Ponownie poznają 
miasto

Rozpoczęła się druga edycja 
projektu „Rumia oczami dzieci”. 
W ramach przedsięwzięcia 
najmłodsi mieszkańcy Rumi 
mają przede wszystkim poznać 
lokalną historię oraz zaangażo-
wać się w życie miasta. 

Tragiczny 
wypadek

Mieszkanka powiatu wejhe-
rowskiego zginęła w wyniku 
zderzenia dwóch samocho-
dów. W wypadku, do którego 
doszło w Żukowie, śmierć po-
niósł również 18-letni miesz-
kaniec powiatu kartuskiego.
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WASZE ZDJĘCIA

Strażacy ochotnicy z Luzina do-
stali nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy. Ich koledzy z jednostki 
w Choczewie odebrali kluczyki 
do wozu pożarniczego. Uroczy-
stość z udziałem wicewojewody 
Mariusza Łuczyka odbyła się na 
placu przed OSP Luzino. Nowy 
samochód dla strażaków z Luzina 
wyposażony jest m.in. w działko 
wodno-pianowe, wysokociśnie-
niową linię szybkiego natarcia, 
oświetlenie pola pracy typu LED, 
skrytki na sprzęt i przedział 
autopompy, a także instalację 
zraszaczową. Pojazd, który trafił 
na wyposażenie strażaków z Cho-
czewa, wykorzystywany będzie 
m.in. do transportu przyczep z 
łodzią ratowniczą typu RIB, ze-
społem pompowym lub zestawem 
namiotów pneumatycznych, a 
także do zdarzeń związanych z 
poszukiwaniem osób na terenach 
leśnych. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Nadchodzący week-
end nie zapowiada się 

zbyt ciepło – synoptycy 
przewidują zaledwie ok. 

5 „kresek” powyżej zera i opady. Ale na 
naszym portalu GWE24.pl zawsze najgoręt-
sze informacje!
Warto więc przy porannej kawie czy herbacie 
zajrzeć, o czym aktualnie piszemy. 
Chcesz być dobrze poinformowany o tym, 
co dzieje się w regionie? A może chcesz 
zaplanować sobie czas wolny? To i wiele 
innych informacji znajdziesz właśnie na 
naszym portalu. 
Ostatnio poruszyliśmy wiele istotnych dla 
mieszkańców spraw. Informowaliśmy m.in. 
o zmianach, jakie wprowadzono w rumskim 
budżecie obywatelskim, nowym szefie 
w pomorskich strukturach partii Prawo 
i Sprawiedliwość, innowacyjnych zabiegach 

przeprowadzonych z sukcesem w wejherow-
skim szpitalu oraz planowanej modernizacji 
rumskiego targowiska. 
To oczywiście nie wszystko. Na GWE24.pl 
znaleźć można też informacje, z jakimi pro-
blemami zdrowotnymi najczęściej zmagają 
się mieszkańcy Pomorza, jak uczniowie chcą 
walczyć z cyberprzestępczością i hejtem 
w internecie i jak można pomóc bezdomnych. 
Ponadto codziennie publikujemy materiały 
o sukcesach i porażkach lokalnych sportow-
ców, wydarzeniach kulturalnych, ciekawost-
kach, zachęcamy też do udziału w organizo-
wanych przez nas konkursach z atrakcyjnymi 
nagrodami.

CO jESzCzE zNAjdzIESz  
NA pOrTALU GWE24.pL? 
WEjdź I przEKONAj SIę SAm!

Zacznij dzień 
z gwe24.pl!
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REDA | Otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplo-
my. Włodarze Redy uhonorowali popularnych sportowców 
i wybitnych trenerów.

Wśród odznaczonych znalazł się Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” Reda, który wyróżniony został za zajęcie pierw-
szego miejsca w kategorii „Drużyna Roku” w powiatowym 
Plebiscycie Sportowym. Nagrodzony został również Oliwier 
Baran, który także został laureatem popularnego plebiscy-
tu. Popularny lekkoatleta zdobył pierwsze miejsce w kate-
gorii „Junior Roku Chłopcy”. 
Za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie 
Redy uhonorowana została również Agata Krzemieniewska. 
Przypomnijmy, że zawodniczka UKS Jedynka Lekkoatletyka 
Reda w ubiegłym miesiącu zdobyła pierwsze miejsce w Ogól-
nopolskim Halowym Mitingu Lekkoatletycznym U16 im. Ireny 
Szewińskiej. Jeżeli chodzi o trenerów, to odznaczono Krzyszto-
fa Jędrzewskiego i Ilonę Myszk.
Popularni sportowcy i zasłużeni trenerzy zostali wyróżnieni 
w trakcie sesji IV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 stycznia. 
WA

SpOrTOWCY I TrENErzY 
UhONOrOWANI

Nie zbudują, 
to zapłacą karę
WEJHEROWO | To, że w samym centrum miasta powstanie galeria handlowa, 
jeszcze do niedawna uznawano za pewnik. Teraz pewnikiem już nie jest – 
właściciel postanowił bowiem sprzedać teren. 

Przypomnijmy: atrakcyjna nie-
ruchomość w centrum Wejhero-
wa o powierzchni ponad 22,5 
tys. m kw., położona w kwarta-
le ulic Sienkiewicza, Wałowej, 
Srebrny Potok i Św. Jana, została 
sprzedana pod koniec 2012 roku 

w przetargu za niemal 8,7 mln zł. 
Teren ten został przeznaczony 
na budowę obiektu handlowe-
go, co potwierdza obowiązujący 
Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego. Zgodnie 
z podpisaną umową nabywca 

zobowiązał się do „zabudowania 
przedmiotowej nieruchomo-
ści budynkiem lub budynkami 
o funkcji zgodnej z ustaleniami 
MPZP”.

Galeria ma mieć powierzchnię 
16 tys. m kw., wewnątrz ma być 
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60 lokali handlowo-usługowych 
(m.in. market spożywczy, market 
RTV/AGD, sklepy odzieżowe, 
punkty gastronomiczne, itp.). 
Zaplanowano też parking na ok. 
300 miejsc. 

Na początku ubiegłego roku in-
westor otrzymał pozwolenie na 
budowę wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowo-usługowego. 
Wówczas niemal pewne stało się, że 
obiekt powstanie. Zgodnie z zapo-
wiedziami budowa kompleksu pod 
nazwą Galeria Srebrna miała ruszyć 
w drugim kwartale ubiegłego roku. 
Łączny koszt inwestycji oszacowany 
został na około 100 mln zł. Ukoń-
czenie realizacji zadania zaplano-
wano na drugą połowę 2019 roku, 
później pojawiły się informacje, 
że będzie to jednak kilka miesięcy 
później, czyli w 2020 roku. 

Tymczasem na początku bieżą-
cego roku pojawiło się ogłoszenie 
o sprzedaży tego terenu przez wła-
ściciela. Cena? 24 mln zł. 

Nie wiadomo zatem, czy inwe-
stycja zostanie zrealizowana, a jeśli 
tak, to przez jaką firmę i w jakim 
terminie. Na razie budowa prak-
tycznie nie ruszyła – przygoto-
wano jedynie sam teren. Trzeba 
jednak podkreślić, że atrakcyjna 
lokalizacyjnie nieruchomość prze-
znaczona jest nadal pod budowę 
galerii handlowej i – jak zapewnia-
ją przedstawiciele władz miasta – 
to nie ulegnie zmianie.

- Do Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie nie wpłynęła oficjalna in-
formacja od inwestora o sprzedaży 
terenu czy zaprzestaniu budowy 
– poinformowali nas przedstawi-
ciele wejherowskiego magistratu. 

- Na terenie przeznaczonym pod 
budowę galerii handlowej może 
powstać tylko i wyłącznie obiekt 
handlowy. Z umowy wyraźnie 
wynika, że jeżeli inwestor nie zre-
alizuje inwestycji w odpowiednim 
czasie, będzie musiał zapłacić wy-
sokie kary. Póki co, nie ma żadnych 
przesłanek, że galeria nie powsta-
nie. Dodać należy, że teren jest 
własnością prywatną i właściciel 
ma prawo podejmować działania 
związane z jego własnością.

Niestety, mimo starań nie uda-
ło nam się uzyskać wypowiedzi 
inwestora na ten temat. Poinfor-
mowano nas jedynie, że osoba 
mogąca udzielić nam informacji 
na temat tej inwestycji przebywa 
obecnie na urlopie. Do tematu 
zatem wrócimy.

Rafał Korbut

- Pierwszą rzeczą, o której trze-
ba pamiętać, są terminy – mówi 
Piotr Grzymkowski, kierownik 
Referatu Oświaty i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta w Redzie. – 
Wnioski są przyjmowane od 6 do 
20 marca w miejskich placówkach 
oświatowych.

OKrEŚLONE KrYTErIA

W przypadku szkoły podsta-
wowej sytuacja jest prosta. Dzieci 
objęte ustawowym obowiązkiem 
szkolnym są przyjmowane do 
szkół w obwodach odpowiednich 
do miejsca zamieszkania. Wystar-
czy zgłoszenie rodzica z oświad-

czeniem o miejscu zamieszkania 
dziecka. O przyjęcie do szkoły 
spoza obwodu można ubiegać się 
w sytuacji, gdy placówka dyspo-
nuje jeszcze wolnymi miejscami. 
Gdy kandydatów jest więcej niż 
miejsc, stosuje się punktowane 
kryteria naboru, a o przyjęciu 
dziecka do wybranej szkoły decy-
duje ilość zdobytych punktów.

W przypadku rekrutacji do pu-
blicznych przedszkoli oraz oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych kryteria naboru 
są również określone w ustawie 
Prawo oświatowe. Jeżeli pozosta-
ną wolne miejsca, w następnej 
kolejności bierze się pod uwagę 

punktację, jaką dziecko otrzymuje 
według kryteriów dodatkowych.

OdpOWIEdNIE dOKUmEN-
TY

- Dodatkowe kryteria naboru 
i liczba odpowiadających im punk-
tów są określone uchwałą Rady 
Miejskiej w Redzie – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza. 
-  Do wniosku o przyjęcie dziecka 
do placówki rodzic dołącza od-
powiednie dokumenty, potwier-
dzające spełnianie poszczegól-
nych kryteriów. Są to przeważnie 
oświadczenia rodziców lub opie-
kunów prawnych dziecka. 

WAżNE TErmINY:
6 – 20 marca – złożenie wniosku 

o przyjęcie do szkoły podstawowej, 
oddziału przedszkolnego w szko-
le podstawowej lub przedszkola 
publicznego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
dziecko warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowa-
niu rekrutacyjnym

21 – 25 marca - weryfikacja zło-
żonych wniosków przez komisję 
rekrutacyjną 

27 marca - podanie do publicznej 
wiadomości listy dzieci zakwalifi-
kowanych i niezakwalifikowanych

28 marca – 2 kwietnia - potwier-
dzenie przez rodzica dziecka woli 
przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia

4 kwietnia - podanie przez ko-
misję rekrutacyjną do publicznej 
wiadomości listy dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych.

Przedszkolaki i pierwszaki na start
REDA | Za niespełna miesiąc rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.Co rodzic pierwszaka i przedszkolaka powinien wiedzieć?
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Szczegółowe informacje znaj-
dują się na miejskiej stronie inter-
netowej w zakładce „Aktualności 
oświatowe” w dziale  „Oświata”. 
Będą także dostępne na stronach 
internetowych szkół i przedszko-
li i na miejscu w każdej miejskiej 
placówce oświatowej, czyli w szko-
łach podstawowych i przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez 
Gminę.

uM
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Budżet Obywatelski czekają spore zmiany
RUMIA | Papierowe karty do głosowania, zwiększenie maksymalnej wartości projektów inwestycyjnych oraz ograniczenie liczby tzw. 
projektów szkolnych – to najważniejsze zmiany, które czekają Budżet Obywatelski w Rumi. 

– Wychodząc naprzeciw po-
trzebom mieszkańców, wpro-
wadzamy zmiany w Budżecie 
Obywatelskim, które mają spo-
wodować, że jeszcze więcej osób 
zaangażuje się w tworzenie pro-
jektów oraz weźmie udział w 
głosowaniu – podkreśla ariel 
sinicki, przewodniczący rady 
miejskiej.

pO NOWEmU
Największe modyfikacje doty-

czą projektów inwestycyjnych. 
Ze względu na rosnące ceny ro-
bót i materiałów budowlanych, 
maksymalna wartość tych pro-
jektów zostanie zwiększona z 
250 do 300 tysięcy złotych. Wy-
dłużony zostanie również mak-
symalny czas realizacji zadań z 

12 do 24 miesięcy. 
– Czasem zdarzało się, że z 

przyczyn niezależnych od miasta, 
nie było możliwe zrealizowanie 
poszczególnych inwestycji w ciągu 
jednego roku. Mieliśmy już kilka 
takich przypadków, stąd wynikała 
konieczność zamieszczenia tego 
zapisu – wyjaśnia przewodniczący 
rady miejskiej.

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                   11/2019/DB

Wzorcowy projekt  
wdrażany w mieście
WEJHEROWO | W Wejherowie powstaje wzorcowy system gospodarki 
odpadami, dofinansowany ze środków unijnych. 

Zakład Usług Komunalnych reali-
zuje ze środków unijnych budowę 
wzorcowego systemu gospodarki 
odpadami w Wejherowie pod nazwą 
EKO-FABRYKA o wartości dofinan-
sowania unijnego blisko 8 mln zł. 
W związku z realizacją projektu wej-
herowski zakład wizytował Dominik 
Bąk, zastępca prezesa Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
NFOŚiGW jest w skali kraju instytu-
cją wdrążającą Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. Projekt wejherow-
skiego ZUK-u pn. „Budowa wzorco-
wego systemu gospodarki odpadami 
na terenie Gminy Miasta Wejherowa 
pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym 

budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych” otrzymał 
unijne dofinansowanie.

Spotkanie na terenie zakładu miało 
miejsce w grudniu ub. Roku, zaś po 
spotkaniu Dominik Bąk przesłał pi-
smo adresowane do prezesa Zakładu 
Usług Komunalnych w Wejherowie, 
Romana Czerwińskiego. 

/raf/

dOmINIK BąK,
zastępca prezesa NFOŚiGW w Warszawie

- Była to dla mnie niebywała okazja usłyszenia bezpośrednio od strony 
zamawiającego i realizującego projekt jak wygląda prowadzenie przedsię-
wzięcia, o pojawiających się ryzykach, problemach i przyjętych rozwiąza-
niach. Uważam, iż jakość pracy, jaką prezentują Państwo przy realizacji 
ww. przedsięwzięcia zasługuje na szczególne uznanie i docenienie za 
rzetelną i merytoryczną obsługę projektu. Raz jeszcze ogromnie dziękuję 
za poświęcony czas, sprawną organizację i wysoki poziom spotkania oraz 
pełne zaangażowanie w wydatkowanie środków. Jestem przekonany, 
że możliwość naszego spotkania wpłynie pozytywnie na naszą dalszą 
współpracę.

dOCENIENI przEz EKSpErTóW,

Inwestycja wejherowskiego Zakładu Usług Komunalnych, która ma na celu stworzenie wzorcowego 
modelu gospodarki odpadami na terenie miasta, została doceniona przez ekspertów. ZUK otrzymał za 
nią w listopadzie 2017 roku tytuł „Ekostrateg 2017”. Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z redakcją 
Biznes Plus doceniła ZUK jako firmę solidną, dbającą o środowisko i innowacyjną. W obiektach dawnej 
fabryki drzewnej w okolicach ulic Tartacznej i Budowanych w Wejherowie ma powstać Eko-Fabryka. 
Jest to innowacyjny projekt, który ma nie tylko usprawnić selektywną zbiórkę odpadów, ale także 
całkowicie zmienić podejście mieszkańców do segregowania i powtórnego wykorzystywania rzeczy, 
przedmiotów i sprzętów, które najczęściej trafiały na wysypisko. Eko-Fabryka, która ma powstać 
w Wejherowie, będzie nowoczesnym centrum składowania odpadów do ponownego ich wykorzystania 
oraz ośrodek edukacji ekologicznej. Kwota dofinansowania ze środków unijnych to prawie 8 mln zł, 
z zakończenie realizacji projektu planowane jest na marzec 2020 r.

INNE zASAdY dLA SzKół
Istotną zmianą jest również 

ograniczenie liczby inwestycji re-
alizowanych na terenie placówek 
edukacyjnych do jednej rocznie. 
Oznacza to, że podczas każdej 
edycji Budżetu Obywatelskiego w 
Rumi, do realizacji zostanie prze-
znaczony tylko ten projekt szkol-
ny, który uzyska najwięcej głosów. 
Ponadto, placówka edukacyjna na 
terenie której został zrealizowany 
zwycięski projekt, będzie mogła 
zaproponować kolejną koncepcję 
dopiero po upływie 2 lat.

TrAdYCYjNA fOrmA
– Wprowadzimy także papierowe 

karty do głosowania, jako uzupeł-
nienie formy elektronicznej. Dzięki 
temu osoby, którym głosowanie 
internetowe sprawia pewne trud-
ności, będą mogły przyjść do miej-
skich jednostek i tam w tradycyjnej 
formie oddać głos – dopowiada 
ariel sinicki.

Projekty do Budżetu Obywatelskie-
go 2020 w Rumi będzie można skła-
dać od 1 do 30 kwietnia, natomiast 
głosowanie potrwa od 9 do 23 wrze-
śnia. Więcej informacji na temat ko-
lejnej edycji oraz nowego regulaminu 
będzie można znaleźć na stronie: 
www.rumia.budzet-obywatelski.org
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ogłoszenie 
w ramce?

a może...

Zadzwoń:
660 731 138
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Targowisko zmieni się nie do poznania
RUMIA | Zbliża się realizacja kolejnej inwestycji w Rumi. Dzięki unijnemu dofinansowaniu, gruntowne zmiany czekają miejski rynek. 

NIE TYLKO  
fUNKCjONALNOŚć

Zlokalizowane przy ulicy Dę-
bogórskiej targowisko stanie się 
całorocznym obiektem o wyso-
kim standardzie i odpowiedniej 
estetyce. Przetarg został już ogło-
szony, prace mają się rozpocząć 
i zakończyć jeszcze w tym roku. 

– Głównym elementem tej prze-
budowy będzie zadaszenie. Od lat 
handlujący oraz klienci powta-
rzali, że jest to bardzo potrzebna 
inwestycja, dlatego walczyliśmy 
o uzyskanie środków zewnętrznych 
na ten cel, co zakończyło się suk-
cesem – mówi Michał pasieczny, 
burmistrz Rumi. 

KOmpLEKSOWE prACE

Inwestycja spowoduje, że znacz-
nie zwiększy się standard obiek-
tu. Wybudowane zostaną nowe 
zadaszone pawilony handlowe 
o łącznej powierzchni około 150 
metrów kwadratowych, ogrzewa-
ne i zasilane w media. Powięk-
szony zostanie sektor przezna-
czony do sprzedaży produktów 
rolno-spożywczych i artykułów 
wyprodukowanych w systemie 

rolnictwa ekologicznego. Po-
wierzchnia handlowa – w tym 
pawilony, miejsca pod zadasze-
niem oraz miejsca na handel bez-
pośrednio z pojazdów – będzie 
stanowiła około 1880 metrów 
kwadratowych. 

Powstanie także zaplecze biuro-
we oraz sanitarne do użytku za-
rządców, sprzedawców i klientów. 
Ponadto obiekt zostanie ogrodzo-
ny, oświetlony, objęty monitorin-
giem i dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Przebudowa obiektu polegać 
będzie także na instalacji no-
wych sieci zasilających budynki 
sanitarno-biurowe i pawilony 
handlowe oraz na wymianie cie-
płowniczych rur kanałowych, 
które obecnie są w złym stanie 
technicznym.

– Chcemy wykonać te prace pre-
wencyjne, aby w przyszłości nic 
nie mogło nas negatywnie zasko-
czyć – podkreśla burmistrz.

pOzYSKANE ŚrOdKI

Na realizację inwestycji udało 
się zdobyć unijne dofinansowanie 
w wysokości prawie miliona zło-
tych. Środki pochodzą z pomocy 

na operacje „Inwestycje w tar-
gowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów”, w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji w tworzenie, ulepszanie i roz-

wijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji, kultury i powią-

zanej infrastruktury” objętych 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020”. 

Warto zatem zwrócić uwagę, 
gdzie rozliczamy swój podatek 
dochodowy i zrobić to w miejscu 
zamieszkania. Do budżetu mia-
sta trafia ok. 40 proc. całkowitej 
kwoty podatku dochodowego 
płaconego przez jej mieszkańców 
– osoby fizyczne (PIT).

Jest spora grupa osób, która 
mieszka w Wejherowie, a nadal 
zameldowana jest w innej miej-
scowości i tam z przyzwyczajenia 
wysyła zeznania podatkowe. Pła-
cąc podatki tam, gdzie się miesz-
ka, można realnie wpłynąć na po-
prawę swojego codziennego życia 
i najbliższego otoczenia. 

/raf/

rOzLICz pIT W WEjhErOWIE
Osoba niezameldowana na pobyt 

stały, ale mieszkająca w Wejhero-
wie może rozliczyć się w Urzędzie 
Skarbowym w Wejherowie. O fak-
tycznym miejscu zamieszkania in-

formujemy Urząd Skarbowy, wpi-
sując właściwy adres w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT. Dzięki 
temu dochody z Twojego podatku 
dochodowego (PIT) zasilą budżet 
Wejherowa. 

rozlicz PIT tam, gdzie mieszkasz
WEJHEROWO | Budowa i modernizacja dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, chodników, placów zabaw, 
wydatki na kulturę i sport oraz oświatę – to zadania finansowane m.in. z podatków mieszkańców. 

KrzYSzTOf hILdEBrANdT,
prezydent Wejherowa

- Warto podkreślić, że jednym z głównych źró-
deł dochodów miasta są podatki płacone przez 
mieszkańców z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych. To pieniądze na realne 
inwestycje, które podniosą standard życia 
wszystkich mieszkańców naszego miasta. Im 
większa kwota podatku wpłynie do miejskiej 
kasy, tym więcej będziemy mieli możliwości na 
realizację kolejnych inwestycji.

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kochanowskiego zwane „Jamajką” wybu-
dowano w 2007 roku. Stan nawierzchni, ze względu na intensywną eksploatację tego obiektu, 
wymaga gruntownego remontu. Jak mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa, przygotowywana jest w tej chwili dokumentacja i jeszcze w tym roku rozpocznie się 
remont nawierzchni, na który miasto przeznaczyło 300 tys. zł. 
- Dokładamy starań, aby dostępność obiektów sportowych i warunki sprzyjające rekreacji 
w Wejherowie były coraz lepsze, dlatego miasto wciąż buduje nowe, ogólnodostępne obiekty 
i modernizuje istniejące  – podkreśla  prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt. - Promujemy 
zdrowy tryb życia i wspieramy rozwój kultury fizycznej i sportu. Jest to jeden z przyświecają-
cych mi celów służących polepszeniu jakości życia w Wejherowie.
W Wejherowie nie brakuje miejsc, w których można uprawiać sport.  Na bazę sportowo- rekre-
acyjną składają się wielofunkcyjne boiska sportowe, siłownie plenerowe w wielu miejscach 
miasta, kryta pływalnia, korty tenisowe, sztuczne lodowisko. Obiekty te otwarte są dla wszyst-
kich wejherowian.
/raf/

BOISKO dOCzEKA SIę rEmONTU
WEJHEROWO | Miasto promuje zdrowy tryb życia i wspiera rozwój kultury fizycznej i spor-
tu. W tym roku rozpocznie się remont nawierzchni boiska „Jamajka” przy ul. Kochanow-
skiego. Miasto przekazało na ten cel 300 tys. zł. 
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Niestety przez ponad 20 lat po-
tencjał ten nie był wykorzystywa-
ny. Dopiero podczas poprzedniej 
kadencji udało się przeprowadzić 
szereg prac melioracyjnych, po-
prawić plan zagospodarowania 
przestrzennego, dostosowując 
go do potrzeb przedsiębiorców, 
a także wykonać szereg prac in-
wentaryzacyjnych, projektowych 
oraz ustanowić dziesiątki aktów 
notarialnych służebności przesyłu, 
niezbędnych aby pojawiły się tam 
sieci wodno-kanalizacyjne.

– Docelowo stworzone zostaną 
tam setki nowych miejsc pracy, już 
teraz powstają przedsiębiorstwa 
zajmujące się produkcją klimaty-
zacji oraz usługami związanymi 
z wynajmem i sprzedażą żurawi 
wieżowych – mówi Michał pa-
sieczny, burmistrz Rumi. – Gmi-
na będzie miała regularne nowe 
wpływy do budżetu z tytułu po-
datku od nieruchomości. Będą to 
setki tysięcy złotych, a z czasem 
miliony, które corocznie wpływać 
będą na konto urzędu. Środki te 
będziemy wydatkować na kolejne 
działania inwestycyjne oraz spo-
łeczne, zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców.

– Zabudowa magazynowa czy pro-
dukcyjna to coś, co przynosi gminom 
największe dochody, a to jest właśnie 
cel spółki. Spółka została powołana 
po to, by zaktywizować konkretne 
tereny i przyciągnąć inwestorów – 
podsumowuje prezes agnieszka 
Rodak.

Budowa ul. Kazimierskiej  
przyciąga inwestorów
RUMIA | Jednym z najważniejszych punktów ostatniej sesji Rady Miejskiej Rumi było przeznaczenie 14 
milionów złotych na budowę połączenia ulicy Kazimierskiej z ulicą Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego.

SzANSA NA rOzWój 
GmINY

Inwestycja, realizowana przez 
spółkę Rumia Invest Park, ma przy-
ciągnąć jeszcze więcej inwestorów, 
którzy zapewnią kolejne miejsca 
pracy oraz nowe regularne wpły-
wy z podatków do budżetu miasta.  
Realizacja przedsięwzięcia jest 
kluczowa dla rozwoju terenów 
przemysłowych zlokalizowanych 
przy ulicy Kazimierskiej oraz Żoł-
nierzy I Dywizji Wojska Polskie-
go. Bez drogi inwestorzy nie będą 
zainteresowani zlokalizowaniem 
swoich działalności w Rumi. 

– Rozmowy z inwestorami oraz 
przygotowywane umowy przed-
wstępne warunkują zainwestowa-
nie od wybudowania drogi. Jest 
to naturalne, że inwestor kupując 
działkę i wprowadzając się na 
dany teren, chce mieć zapewnioną 
niezbędną do funkcjonowania in-
frastrukturę – tłumaczy agniesz-
ka Rodak, prezes spółki Rumia 
Invest Park. – Przewidziane są 
ciągi pieszo-rowerowe, przystanek 
autobusowy, a nowy odcinek ulicy 
Kazimierskiej będzie miał zapew-
nione takie parametry, że ciężki 
transport będzie mógł tamtędy 
przejeżdżać  – dodaje.

OSTATNI GWIzdEK

Spółka od dawna przygotowy-
wała się do realizacji tego przed-
sięwzięcia. Od miesięcy trwają 
rozmowy z inwestorami, którzy 
chcą prowadzić działalność go-
spodarczą w Rumi. Obecnie 
opracowywane są umowy przed-
wstępne, a w najbliższych dniach 
zostanie ogłoszony przetarg. 
Część przedsiębiorców nie może 
dłużej czekać.

– Obawiamy się, że jeśli droga nie 
zostanie wybudowana i będziemy 
dalej zwlekać, to po prostu stracimy 
inwestorów, z którymi prowadzimy 
już długie negocjacje – przyznaje 
prezes spółki Rumia Invest Park. – 
Natomiast, jeśli ich zapewnimy, że 
droga powstanie, to oni już w przy-
szłym roku będą w stanie zakupić 
działki i zainwestować, co zagwa-
rantują nam umową przedwstępną 
– dodaje.

NIEWYKOrzYSTANY 
pOTENCjAł

Budowa ul. Kazimierskiej wraz 
z niezbędną infrastrukturą oraz 
włączenie jej w ul. Żołnierzy I Dy-
wizji Wojska Polskiego na wyso-
kości ogrodów działkowych jest 
kluczowa z perspektywy gminy. 
Obszar ten stanowi największe, 
określone w planach zagospoda-
rowania przestrzennego, tereny 
przemysłowo-usługowe w Rumi. 
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W Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu 
Specjalistycznym w Wejherowie rozpoczęto wdrażanie kolej-
nych procedur terapeutycznych. Kilka dni temu w Pracowni 
Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca Oddziału Kardiologii 
i Angiologii Interwencyjnej przeprowadzono pierwsze zabiegi 
przezskórnego usunięcia układu stymulującego (rozrusznik, 
kardiowerter-defibrylator) razem z wewnątrzsercowymi elek-
trodami. Są to zabiegi bardzo skomplikowane, realizowane 
w zaledwie kilkunastu ośrodkach elektroterapii w Polsce.
    - Istnieją dwie metody usuwania elektrod, tj. metoda 
kardiochirurgiczna, wymagająca otwarcia klatki piersiowej 
i usunięcia elektrod w krążeniu pozaustrojowym oraz metoda 
przezskórna, w której z małego nacięcia skóry otwiera się 
jedynie lożę urządzenia, a elektrodę usuwa się z wykorzysta-
niem odpowiednich narzędzi – mówi dr hab. n. med. Marek 
Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii i Angiologii In-
terwencyjnej szpitala w Wejherowie. - Trudność metody prze-
zskórnej polega na tym, że każda elektroda po kilku latach 
obecności wewnątrz układu naczyniowego może przyrastać 
do naczyń krwionośnych i ścian serca. Przezskórny zabieg 
usunięcia elektrody jest związany z likwidacją powstałych zro-
stów i odseparowaniem elektrody od otaczających ją tkanek. 
Dlatego zabiegi tego typu są uważane za jedne z najbardziej 
wymagających procedur w elektroterapii.
Zabiegi przezskórnego usunięcia elektrod przeprowadza się 
w pełnym znieczuleniu ogólnym. W celu zapewnienia mak-
symalnego bezpieczeństwa pacjenta, w zabiegu uczestniczy 
specjalnie przeszkolony, wieloosobowy, interdyscyplinarny 
personel medyczny. 

NOWATOrSKIE zABIEGI
WEJHEROWO | Po raz pierwszy w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Wejherowie wykonano zabiegi przezskórnego 
usuwania elektrod wewnątrzsercowych. 



Tezą przewodnią dyskusji było 
hasło „Facebook niesie więcej 
korzyści niż zagrożeń”. Mło-
dzież została podzielona na dwa 
zespoły – pierwszy, który bronił 
tego stwierdzenia i drugi, który 
prezentował przeciwną opinię. 

- Dzisiejsza debata to podsu-
mowanie dwudniowych starań 
naszych uczniów – powiedziała 
Liliana Król, dyrektor SP nr 7. – 
W tym czasie musieli oni zmie-
rzyć się ze swoimi słabościami 
i nabyć umiejętność występo-
wania przed publicznością. 

Uczniowie prezentowali bar-
dzo wysoki poziom meryto-
ryczny i widać było, że dobrze 

przygotowali się do dyskusji. 
Umieli obronić własną opinię, 
powołując się na konkretne 
argumenty. Publiczność z kolei 
wyrażała swoje zdanie na temat 
poszczególnych wystąpień pod-
nosząc zieloną lub czerwoną 
kartkę. Na zakończenie przed-
stawiciele władz samorządo-
wych wręczyli młodym mów-
com nagrody.

- Gratuluję uczniom przygo-
towania oraz odwagi, gdyż wy-
stąpienia publiczne wcale nie są 
łatwą sprawą – podsumowała 
Anna Jamróz-Szadaj, radna po-
wiatu wejherowskiego.

/drk/

uczniowie 
o bezpieczeństwie w sieci
RUMIA | Cyberprzemoc, internetowy hejt oraz udostępnianie 
danych przypadkowym osobom to tylko niektóre tematy poruszone 
podczas Debaty Oksfordzkiej, przygotowanej przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Rumi.
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Ostateczna ogólnopolska klasyfikacja Plebiscytu Miast „Świeć się Energą” przedstawia 
się następująco: pierwsze miejsce – Sędziszów Małopolski, drugie – Katowice, trzecie – 
Łomża- 1865, czwarte – Wejherowo i dalej kolejno: Ostrów Wielkopolski, Nysa, Wschowa, 
Radom, Toruń, Kielce, Wrocław, Łódź, Kraków, Świnoujście, Zamość i Mrągowo.
W nagrodę za tak wysokie miejsce do Wejherowa trafi sprzęt AGD. 
- Cieszymy się, że już po raz trzeci wejherowskie iluminacje świetlne zyskały tak wysokie 
uznanie wśród mieszkańców naszego województwa i kraju. Czwarte miejsce w tym plebi-
scycie, to wielki sukces i znakomita promocja dla naszego miasta. Jestem usatysfakcjono-
wany, że ponownie będę mógł obdarować sprzętem AGD środowiska działające chary-
tatywnie na rzecz mieszkańców wymagających społecznego wsparcia – mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
Wejherowo wywalczyło zestaw sprzętu AGD o wartości 10 000 zł. W najbliższym czasie 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zadecyduje, komu przekaże na cel charyta-
tywny podarowany przez Energę sprzęt AGD.
/UMW/

rOzŚWIETLONE mIASTO dOCENIONE
WEJHEROWO | Wejherowo zwyciężyło w województwie pomorskim w finale plebiscytu 
„Świeć się z Energą” na najładniej oświetlone dekoracjami świątecznymi miasto oraz 
zajęło wysokie, czwarte miejsce w Polsce.
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Zagospodarowanie wód 
opadowych to konieczność
WEJHEROWO | Studenci Politechniki Gdańskiej przygotowali prace dotyczące szeregu rozwiązań zagospo-
darowania wód opadowych na terenie Wejherowa. Czy pomysły młodych inżynierów okażą się skuteczne?

Już po raz drugi studenci ostat-
niego semestru Inżynierii Środo-
wiska Wydziału Inżynierii Lądo-
wej i Środowiska, w ramach prac 

semestralnych, zajęli się rozwiąza-
niami systemowymi dotyczącymi 
wód opadowych, które w większo-
ści przypadków spadają na gminę. 

- Młodzi inżynierowie, w for-
mie prezentacji i opracowań, 
przedstawili trendy i możliwości 
bezpiecznego zagospodarowania 

wód opadowych również na dział-
kach prywatnych – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – W dzisiejszym, bar-
dzo zurbanizowanym świecie, co-
raz większego znaczenia nabiera 
zagospodarowanie wód opadowych 
na miejscu opadu. W wielu wy-
padkach problem wód opadowych 
może być rozwiązany za pomocą 
ich powierzchniowego zagospoda-
rowania. 

Zagospodarowanie wód staje się 
szansą jak i koniecznością. Koniecz-
nością, ponieważ rzeka Reda i Ce-
dron, które są odbiorcami zebranej 
w sieć kanalizacji deszczowej wody 
z miasta (zarówno z dróg, jak i pry-
watnych posesji) mają coraz mniej-
sze możliwości odbioru dodatkowej 
wody. Natomiast szanse upatrywać 
należy w mniejszych opłatach, któ-
re narzucone zostały nową ustawą 
Prawo Wodne.

- Z uwagą zapoznamy się z pracą 
młodych inżynierów – dodaje Be-
ata Rutkiewicz.



Przypomnijmy: pożar wybuchł 
19 stycznia br. na trzecim piętrze 
jednego z budynków na os. Fe-
nikowskiego w środku nocy, ok 
godz. 2.45. Większość mieszkań-
ców wówczas spała. W pobliżu 
miejsca zdarzenia znajdowało się 
dwóch policjantów patrolujących 
miasto - sierż. Wojciech Bolda 
i post. Patryk Nurkowski. I to 
właśnie oni pierwsi pojawili się 
na miejscu. 

- Dotarliśmy tam jeszcze przed 
Strażą Pożarną, więc natych-
miast przystąpiliśmy do działa-
nia – opowiada sierż. Wojciech 
Bolda. -  Najpierw sprawdzili-
śmy czyb w płonącym mieszka-
niu nie ma osób poszkodowa-
nych, po czym przystąpiliśmy 
do ewakuacji mieszkańców 

z pozostałych mieszkań. 
- Nie zastanawialiśmy się ani 

chwili, nie rozważaliśmy, co 
i w jaki sposób powinniśmy ro-
bić, po prostu zaczęliśmy działać 
– dodaje post. Patryk Nurkowski. 

Pożar, który wybuchł, był dość 
znaczny. W akcji ratowniczej 
wzięło udział aż 8 zastępów stra-
ży pożarnej, zaś działania gaśni-
cze zostały zakończone po godz. 
4. To, że policjanci ewakuowali 
mieszkańców jeszcze przed 
przyjazdem strażaków, pozwo-
liło znacznie skrócić i ułatwić 
akcję gaśniczą. 

- Wchodząc do budynku nie 
mieliśmy pojęcia, ile osób może 
się tam znajdować – dodaje sierż. 
Wojciech Bolda. - Mieliśmy tylko 
informację, że w mieszkaniach 
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WEJHEROWO | Ryzykując zdrowie i życie dwaj policjanci wbiegli do pło-
nącego budynku i jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowali wszyst-
kich mieszkańców. Za swoją postawę zostali nagrodzeni przez prezydenta. 

WóJt GMiny WEJHEROWO
infORMUJE

że od dnia 8 lutego 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gmi-
ny Wejherowo oraz internetowej Gminy Wejherowo, a także na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  zostały wywieszone wy-
kazy dotyczące:
- nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na pojemniki, na odzież używa-
ną, oznaczonych jako działki nr 691/8 w Gościcinie, nr 75/13 w Nowym Dwo-
rze Wejherowskim, nr 89/5 w Sopieszynie, nr 84 w Warszkowie, nr 92 w Zby-
chowie i nr 305/2 w Bolszewie;
-  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka nr 173/1 w Pętkowicach;
-  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne działka nr 109/1 
w Gowinie oraz pod ogrody przydomowe działka nr  109/1 w Gowinie.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wykazem można uzy-
skać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 738- 67-
51 i 58 677-97-07.

Wyróżnieni 
za bohaterstwo

mogą być uwięzieni ludzie. 
Warto podkreślić, że wejście do 

budynku, w którym wybuchł pożar, 
jest bardzo niebezpieczne nie tylko 
ze względu na same płomienie, ale 
także z powodu ogromnego ryzyka 
zatrucia się oraz zaczadzenia. 

- To, jak poważne mogły być 
konsekwencje tego zdarzenia, tak 
do końca zdaliśmy sobie sprawę 
później, po przeanalizowaniu tego 
wszystkiego – wspomina post. Pa-
tryk Nurkowski. - Podczas ewa-
kuacji zatrułem się, po wyjściu 
z budynku strażacy podali mi 
tlen, później wraz z kolegą zosta-
liśmy przewiezieni do szpitala.  

Za swoją postawę i natychmia-
stową reakcję prezydent Wejhe-
rowa przyznał nagrody finansowe 
policjantom. 

- Ci panowie pokazali, jak po-
winna wyglądać postawa obywa-
telska w sytuacjach zagrożenia 
– powiedział Krzysztof Hilde-
brandt, wręczając nagrody. - Pa-
nowie zareagowali błyskawicz-
nie i doprowadzili do ewakuacji 
18 osób, w tym sześcioro dzieci. 
Nie zważając na zagrożenie wła-
snego zdrowia doprowadzili do 
sytuacji, że pomimo tego, iż lo-
kal spłonął niemal całkowicie, 
nikt z mieszkańców nie ucierpiał. 
Przyznajemy te nagrody, aby 
podkreślić uznanie i podziw dla 
takiej postawy i podziękować za 
wykazaną odwagę. 

Rafał Korbut
OGŁOSZENIE                                                                                   59/2019/DB
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Integracja w Trzech Koronach

W rywalizacji wzięło udział 
25 uczestników ze szkół miej-
skich Wejherowa. Uczestnicy 
zmagali się w konkurencji 
testu wiedzy informatycz-
nej, budowy komputera, 
elementów programowania, 
arkusza kalkulacyjnego, bazy 
danych, prezentacji multi-
medialnej i projektowania 
strony internetowej. Patronat 
honorowy objął prezydent 
miasta, a patronat naukowy 
sprawował Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 w Wejherowie. 

-Rywalizacja o czołowe lokaty była bardzo zacięta, a poziom zawodów był wysoki jednak uczestnicy 
bardzo dobrze poradzili sobie z poszczególnymi konkurencjami zwłaszcza z tymi, które wymagały 
rozwiązań z zastosowaniem podejścia algorytmicznego – mówi dyrektor szkoły Piotr Litwin.
W kategorii drużynowej klas 4-6 zwyciężyła SP 6 Wejherowo. Drugie miejsce zajęła SP 8 Wejherowo 
a trzecie miejsce SP 5 Wejherowo. W kategorii indywidualnej klas 4-6 wygrał Jakub Zakroczymski 
z SP 8. Drugie miejsce zajęła Agata Sulborska z SP 5 a trzecie miejsce Dominika Gac z SP 6. Nato-
miast wśród rywalizacji drużynowej klas 7-8 i oddziałów gimnazjalnych zwyciężyła SP 9 Wejherowo. 
Drugie miejsce zajęła SSP 1 Wejherowo a trzecie miejsce SP 6 Wejherowo.  W kategorii indywidual-
nej klas 7-8 i 3 klasy gimnazjalnej wygrał Wiktor Zantowicz z SP 9. Drugie miejsce zajął Dawid Rosz-
man z SP 6 a trzecie miejsce Piotr Stanzecki z SSP 1. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów, a wręczane m.in. przez dyrektora szkoły 
Piotra Litwina, przewodniczący rady miejskiej Jacka Gafkę i wicedyrektor PZS nr 2 Alicję Felińską. 
Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa nr 6.
(DD)

mISTrzOWIE WIEdzY KOmpUTErOWEj
WEJHEROWO | W Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się XiV Mistrzostwa Wiedzy 
Komputerowej szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. 

GM. GNIEWINO | Bardzo udane spotkanie integracyjne mieszkańców gminy Gniewino i zaproszonych gości miało miejsce w restauracji „Trzy Korony”. 

Sobota 26 stycznia była dniem 
bogatym w ciekawe wydarze-
nia w gminie Gniewino. Naj-
pierw w godzinach przedpołu-
dniowych w Centrum Kultury, 
Sportu, Turystyki i Bibliotece 
w Gniewinie odbył się XX Po-
wiatowy Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich a wieczorem - jak 
co roku - w „Trzech Koronach” 
spotkanie integracyjne członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich, Grup 

Odnowy Wsi, sołtysów i Rad 
Sołeckich. 

Spotkanie otworzył wójt Zbi-
gniew Walczak wraz dyrektorem 
CKSTiB Waldemarem Szczy-
piorem. Najpierw minutą ciszy 
uczczono pamięć śp. Prezyden-
ta Gdańska Pawła Adamowicza, 
który mocno wspierał gminę 
Gniewino w przygotowaniach 
do Euro 2012 jak i w trakcie 
trwania mistrzostw.

Gośćmi specjalnymi integra-
cyjnego spotkania była delegacja 
z Polesska w Obwodzie Kalinin-
gradzkim z prof. Anatolijem Ki-
biszem, wykładowcą polesskiej 
fili Petersburskiego Uniwersytetu 
Rolniczego na czele oraz delegacja 
Koła Gospody Wiejskich z Bol-
szewa. Profesor Kibisz wręczył 
wójtowi Zbigniewowi Walczako-
wi i dyrektorowi. Waldemarowi 
Szczypiorowi podziękowania za 

wkład w rozwijaniu przyjaźni 
między naszymi narodami. 

Integracyjne spotkanie, pod-
czas którego wszyscy świetnie 
się bawili, przebiegło w miłej, 
przyjacielskiej atmosferze, nie 
brakowało też rozmów o pla-
nach na przyszłość. Do tańca 
przygrywał zaproszony przez 
dyrektora Centrum Kultury 
w Gniewinie zespół muzyczny 
z miejscowości Góra koło Wej-

herowa. Parę piosenek w swoim 
języku zaśpiewali również go-
ście z Polesska.

Stroną kulinarną zajęły się Koła 
Gospodyń Wiejskich z gminy 
a gospodarzem tegorocznej za-
bawy było Koło Gospodyń Wiej-
skich z Lisewa, za co należą się 
paniom gorące podziękowania. 

Warto dodać, że goście z Poles-
ska przygotowali bardzo smaczne 
naleśniki z rybą i kawiorem. 

- Było naprawdę super – pod-
sumował spotkanie Andrzej 
Miedziak, sołtys Rybna. - We-
soło, aż trudno było się rozstać. 
Zaproszeni goście byli bardzo 
zadowoleni. Rozchodząc się, 
każdy miał cichą nadzieję, że in-
tegracja zostanie kontynuowana 
w następnych latach a także 
poszerzona o inne KGW spoza 
naszej gminy. 

(MoD)
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W Samorządowym Zespole 
Szkół w Gniewinie przeprowa-
dzone zostały działania edukacyj-
no-informacyjne z zakresu nauk 

ścisłych, przede wszystkim z fizyki 
i chemii oraz energetyki jądrowej. 
Uczniowie w czasie zajęć pozna-
wali otaczające ich zjawiska. W ra-

mach projektów edukacyjnych 
przygotowali prezentacje multime-
dialne i wykonali doświadczenia 
w zakresie „Polub Atom”, „Budo-
wa Atomu” oraz „Fizyka i Chemia 
wokół nas”. Młodzież miała też 
możliwość przeprowadzania do-
świadczeń oraz dzielenia się wie-
dzą i wnioskami z przeprowadzo-
nych doświadczeń z pozostałymi 
uczniami i nauczycielami.

-Doświadczenia i wykonywa-
nie ćwiczeń samemu pozwalają 
na lepsze zrozumienie zjawisk 
– mówi jeden z nauczycieli. - 
W ramach działań przybliżamy 
uczniom istotę energetyki ją-
drowej, technologię i proces jej 
wytwarzania.

Dodatkowo w ramach zajęć 
edukacyjno-informacyjnych za-
kupiono dla szkoły nowe pomo-
ce dydaktyczne z zakresu fizyki 
i chemii. Zajęcia i zakup sprzętu 
zostały sfinansowane w ramach 
Programu Wsparcia Rozwoju 
Gmin Lokalizacyjnych PGE EJ 1.

(DD)

Poszerzali wiedzę o energii jądrowej
GNIEWINO | Przez dwa miesiące uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół poszerzali  
swoją wiedzę z dziedziny chemii i fizyki w zakresie energetyki jądrowej.
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W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy Rodzinie słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą ukojenie.

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

kpt. aleKsaNDRa  
paWelCa

Żołnierza 1 Morskiego Pułku Strzelców, biorącego udział w obronie Wybrzeża i Wejherowa 
w 1939 roku, Żołnierza Armii Krajowej, kombatanta II Wojny Światowej, noszącego 
od 2001 roku zaszczytny tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, 

odznaczonego licznymi medalami i wyróżnieniami w tym Medalem Miasta Wejherowa, 
ojca chrzestnego Sztandaru Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

Człowieka otwartego, żywo uczestniczącego w uroczystościach patriotycznych.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom, 
którzy opłakują śmierć kpt. Aleksandra Pawelca, 

wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

kapitana 
aleKsaNDRa 

paWelCa
 

kombatanta II wojny światowej, żołnierza Lądowej Obrony Wybrzeża,  
który we wrześniu 1939 r. walczył w szeregach  
1 Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie.

 Laureata Medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, 
Honorowego Obywatela Gminy Wejherowo.

Brał udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych 
na terenie powiatu wejherowskiego oraz spotkaniach z młodzieżą, 

przekazując wiedzę historyczną i wartości patriotyczne.

NieCh spoCzyWa W poKoju.

Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia 

składają:

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Zmarł kapitan 
Aleksander Pawelec
W wieku 104 lat zmarł kpt. Aleksander Pawelec, żołnierz 1 Morskiego Pułku Strzelców, 
kombatant, weteran walk o niepodległość, uhonorowany wieloma medalami i tytułami. 

Aleksander Pawelec był żołnie-
rzem 1 Morskiego Pułku Strzelców 
(który brał udział w obronie Wy-
brzeża i Wejherowa w 1939 roku), 
żołnierzem Armii Krajowej, komba-
tantem II wojny światowej, noszą-
cym od 2001 roku zaszczytny tytuł 
Weterana Walk o Wolność i Niepod-
ległość Ojczyzny. Kapitan Pawelec 
został odznaczony licznymi meda-
lami i wyróżnieniami, w tym Meda-
lem Miasta Wejherowa, jest ojcem 
chrzestnym Sztandaru Batalionu 
Dowodzenia Marynarki Wojennej 
w Wejherowie, Honorowym Obywa-
telem Gminy Wejherowo. 

Aleksander Pawelec urodził się 

13 grudnia 1915 roku na Śląsku. 
W 1931 r., wraz z rodziną przepro-
wadził się do Gdyni, gdzie rozpo-
czął wojskowe przysposobienie. Tuż 
przed wybuchem II wojny świato-
wej został skierowany do Oddziału 
Zwiadu I Morskiego Pułku Strzelców 
w Wejherowie, z którym podczas 
kampanii wrześniowej brał udział 
m.in. w obronie Redy i Rumi. Na-
stępnie trafił do obozu dla jeńców 
w Stargardzie Szczecińskim, skąd 
uciekł, by zostać żołnierzem Armii 
Krajowej.

Już po wojnie, Aleksander Pawe-
lec ponownie zamieszkał w Gdyni, 
jednak nadal silnie związany był 

z Wejherowem i gminą Wejherowo. 
Regularnie uczestniczył w uroczy-
stościach patriotycznych w Piaśni-
cy i Białej, podczas których dzielił 
się wspomnieniami z czasów wojny. 
Robił to również podczas licznych 
spotkań z młodzieżą, także uczniami 
Szkoły Podstawowej w Bolszewie.

W 2001 r. został uhonorowany 
tytułem Weterana Walk o Wolność 
i Niepodległość, a w 2016 r. decyzją 
Rady Gminy Wejherowo również ty-
tułem Honorowego Obywatela Gmi-
ny Wejherowo. W wieku 100 lat zo-
stał mianowany kapitanem w stanie 
spoczynku.
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Uroczystość rozpocznie 
różaniec o godzinie 9:15. 
Na 10:00 zaplanowano 
mszę w intencji chorych 
i pracowników służby zdro-
wia, połączoną z sakramen-
tem namaszczenia chorych 
i błogosławieństwem na 
sposób lurdzki.  Dodatko-
wa msza dla chorych od-
będzie się o godzinie 12:00, 
jak również o 19:00 przed 
Cudownym Obrazem 
z modlitwą o uzdrowienie. 
Na wieczorną mszę należy 
przynieść różę. Organiza-
torzy uroczystości prosimy 
wszystkich ludzi dobrej woli 
o pomoc chorym w dotar-
ciu tego dnia do świątyni, 
jak również wszystkich 

Dzień Chorych w Wejherowie
POWIAT | W poniedziałek 11 lutego przypada 27 Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez 
świętego Jana Pawła II.  Z tej okazji w wejherowskim Sanktuarium Matki Bożej odbędzie się msza  
święta dla chorych i cierpiących fizycznie i duchowo. 
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WyCiĄG  Z  OGŁOSZEniA  
O  PiERWSZyM  PRZEtARGU  UStnyM  OGRAniCZOnyM   

nA  SPRZEDAŻ niERUCHOMOŚCi  POŁOŻOnEJ   
W  RUMi  W REJOniE  UL. ARtURA  GROttGERA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 9/6 o pow. 241 m2, zapisanej         
w księdze wieczystej KW GD1W/00033847/6 obręb 9, położonej w Rumi w rejonie ul. Ar-
tura Grottgera. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwiet-
nia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwir-
ki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegiel-
nianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, działka nr 9/6 leży w terenie 
oznaczonym symbolem A14.MN, U1 - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi 
nieuciążliwe, niezakłócające funkcji mieszkaniowej; usługi związane z ogrodnictwem 
uznaje się za zgodne z planem; w strefie eksponowanej pierzei miejskiej wyznaczonej 
na rysunku planu dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Na nieruchomości objętej księgą wieczystą 
KW GD1W/00033847/6 ustanowiona została w dniu 17.01.2019r. aktem notarialnym od-
płatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz OPEC Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdyni, polegająca na prawie korzystania z części działki nr 9/6 obr. 9. 
           W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033847/6 widnieje wzmianka nr REP.C./
NOTA/40851/19 – 2019.01.17, DZ.KW./GD1W/970/19/1 - 2019.01.18 o wpisie ww. słu-
żebności przesyłu. Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033847/6 jest wolny od wpi-
sów.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2019r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 71.000,00 zł netto (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 7.100,00 zł, które należy wnieść do dnia 8 marca 2019r. 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 interne-
towych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679-65-24, we 
wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 
730 – 1530.

O G Ł O S Z E n i E
WóJtA GMiny GniEWinO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
 planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
 część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz uchwały 
nr XXXVI/271/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 15.02.2019 r. do 08.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewi-
no, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja publicz-
na nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 05.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 
8, o godz. 10:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r.
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej 
w Urzędzie Gminy Gniewino,84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci elek-
tronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki 
podawczej Urzędu Gminy Gniewino na platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z prowadzonym postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i cza-
sie wyłożenia projektów w/w planu miejscowego do publicznego wglądu moż-
na zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowi-
sko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego  
w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumenta-
cji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gmi-
ny Gniewino na adres Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, 
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy 
gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez roz-
patrzenia. 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gmi-
ny Gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

chętnych o upieczenie ciast na przy-
gotowywany w tym dniu poczęstunek 
dla chorych. Domowe wypieki należy 

dostarczyć na furtę klasztorną do nie-
dzieli 10 lutego.

(DD)
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ZROBiŁEŚ ZDJĘCiE?
nAPiSAŁEŚ ARtyKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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WyCiĄG  Z  OGŁOSZEniA  
O PiERWSZyM  PRZEtARGU  UStnyM  niEOGRAniCZOnyM  

nA  SPRZEDAŻ  niERUCHOMOŚCi  POŁOŻOnEJ  W  RUMi,  
PRZy UL. tySiĄCLECiA, StAnOWiĄCEJ  WŁASnOŚĆ 

GMiny  MiEJSKiEJ  RUMiA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia, oznaczonej 
jako działka nr 18/2 o powierzchni 1180m2, obręb 11, zapisanej w księdze wieczystej 
KW GD1W/00114647/6 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w Rumi, zwanego „CEYNOWY” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr 
L/686/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r., szczegółowo wyżej opisana nieruchomość zlo-
kalizowana została na terenie oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że jest 
to teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bez ustalania 
proporcji pomiędzy funkcjami. W poprzek działki, w niedalekiej odległości od granicy 
z działką nr 68/2 obr. 11, przebiega sieć wodociągowa, dalej zaś kabel elektroenerge-
tyczny niskiego napięcia. Na działce znajdują się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godzinie 1200, 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.               
Cena wywoławcza wynosi 480.000,00 zł netto (słownie: czterysta osiemdziesiąt ty-
sięcy złotych 00/100). Wadium wynosi 48.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 8 
kwietnia 2019 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % 
podatek VAt.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach inter-
netowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
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 piątek 
w godz. 730 – 1530.

ZAWiADOMiEniE

 Burmistrz Miasta Rumi stosownie do art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz 

w związku z art. 8 wymienionej ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-

deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiada-

mia spadkobierców po Henryku Grabowskim i Gerardzie Grabowskim, iż Gmina Miej-

ska Rumia, zamierza przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość oznaczoną jako działka 

nr 153/3 o pow. 16 m², nr 153/4 o pow. 1 m²,  nr 153/5 o pow. 209 m², obr. 18 położoną 

w Rumi przy ul. Marynarskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia.  

 Informuję, że na podstawie art. 136 i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) po-

przedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot 

przedmiotowej nieruchomości lub jej części. W tym celu należy złożyć wniosek do 

Starosty Wejherowskiego w Wejherowie ul. 3 Maja 4.  

 Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, w razie zwrotu wywłaszczonej nie-

ruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca będzie zobowiązany zwrócić 

Gminie Miejskiej Rumia kwotę zwaloryzowanego odszkodowania za grunt przejęty 

na rzecz Gminy Miejskiej Rumia. 

 W przypadku nie złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 

lub jej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia 

o możliwości zwrotu, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.

Cykliczne jarmarki organizo-
wane w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan cieszą się 
dużym zainteresowaniem ku-
pujących. Dlatego w ubiegłym 
tygodniu stoiska regionalnych 
twórców ponownie zawitały 
w pasażu galerii handlowej. 

Wśród artykułów dostępnych 
na jarmarku odwiedzający 

znajdowali produkty bez kon-
serwantów, w tym wędliny, pie-
czywo na zakwasie, sery, miody 
czy oliwki. Poszukujący wyjąt-
kowych, nietuzinkowych deko-
racji mogli wybierać spośród 
rękodzieła wykonanego przez 
lokalnych twórców. Wśród do-
stępnych na stoiskach przed-
miotów były różnorodne deko-

racje i upominki z tkanin oraz 
wielokolorowej włóczki. Nie 
brakowało też maskotek i ubra-
nek dla dzieci oraz niemowląt. 

Jarmark w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan trwał 
cztery dni. Stanowiska dostęp-
ne były w pasażu w godzinach 
otwarcia galerii.

Wa

Zimowy jarmark w centrum handlowym
RUMIA | Poszukujących niecodziennych dekoracji i upominków Port Rumia Centrum Handlowe Auchan 
zaprosił na jarmark produktów regionalnych i rękodzieła. Można było na nim zaopatrzyć się w wyjątkowe 
przedmioty oraz zdrową żywność.
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu



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

skuteczna
reKLama?

to proste!

NIERUCHOMOŚCI

SprzEdAm
SprzEdAm działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, 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

SprzEdAm działkę ogrodniczą, Wejherowo, tel. 538 
443 446

SprzEdAm działki budowlane, w Gościcinie, o pow. 
616 i 700 m., tel. 692 709 330
  WYNAjmę

pOSzUKUję WYNAjąć

jESTEm zainteresowana wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

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

MOTORYZACJA

SprzEdAm
jAWA 50, typ 223,1977r.2T, 2os.farbig Rote Creme, 
cena 2 332 zł., Sopot, tel. 574 797 077

KUpIę

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SprzEdAm komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330
 
prOfESjONALNA fotografia okolicznościowa: 
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

RÓŻNE

SprzEdAm materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

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

SprzEdAm grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564

SprzEdAm stół bilardowy, francuski i roolbar do 
piwa, oraz chłodziarka do napojów, tel. 781 426 010

WYprzEdAż sprzętu bazowego, gastronomiczne-
go, oraz muzycznego, dobry stan, tel. 781 426 010

TANIO sprzęt barowy, szkło, kufle itp., grill do tor-
bieli. Frytkownica duża i mikrofala niemiecka, tel 781 
426 010

ANTYKI, lustro, żelazka, stolik, pólka narożna, rogi, 
oraz drobiazgi, włocławek kryształy, tel. 781 426 010

SzLIfIErKA, cena 450 zł, Szemud, tel. 510 751 837

dmUChAWA, stan dobry, cena 550 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

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

BECzKI plast. 200L, stan dobry, czyste, cena 45zł. - 
szt., większa ilość taniej telefon, tel. 511 841 826

prASA, kostka masy FERGUSON typ 14, duży pod-
bieracz 1.43  ST.B., 3 500 zł., Luzino, tel. 506 250 477

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

SprzEdAm dwa fotele, kolor brązowy, cena 250 zł.,  
Wejherowo, tel. 538 443 446

SprzEdAm stolik kawowy z szybą w środku, kształt 
owalny, 200 zł., Wejherowo, tel. 538 443 446

WYprzEdAż sprzętu bazowego, gastronomiczne-
go, oraz muzycznego, tel. 781 426 010

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

REKLAMA                   34/2019/DB

REKLAMA               208/2018/DB

REKLAMA  U/2018/RL

REKLAMA               19/2018/DB

REKLAMA  46/2019/DB



WKS GRYF 
WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

 

Nie mOżesz być 

Na stadiONie? 
OGLĄdaJ meCz 

Na TvCOm.pL

mECzE 
GrYfA W ppv

Nowy zarząd  
Gryfa Wejherowo
II LIGA | Kilka dni temu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze, w trakcie którego wybrano nowy zarząd klubu. 

Do zestawienia drugoligowych drużyn, które 
przespały zimowe okno transferowe, zaliczyć nie 
można Gryfa Wejherowo. 

Klub ze Wzgórza Wolności dokonał wzmocnień 
w każdej formacji. Do napastników – Przemka Ma-
cierzyńskiego i Mateusza Węsierskiego sprowadzo-
nych kilka tygodni temu dołączył pomocnik – Łu-
kasz Pietroń. Jest to powrót 30-letniego piłkarza, 
który ma na celu uzdrowienie drugiej linii wejhe-
rowskiego teamu.
Łukasz Pietroń to wychowanek klubu Żuławy Nowy 
Dwór Gdański. Od 2002 roku zasilał szeregi gdań-
skiej Lechii. W bogatej karierze klubowej był m.in 
zawodnikiem Orkanu Rumia, Kotwicy Kołobrzeg 
i Olimpii Elbląg. Po raz pierwszy przybył do Gryfa 
w sezonie 2011/12. Kolejny raz przygodę z Wejhe-
rowskim klubem rozpoczął w sezonie 2013/14. Wio-
senną rundę na drugoligowych boiskach spędzi na 
zasadzie półrocznego wypożyczenia z Radomiaka 
Radom. W obecnym sezonie Łukasz Pietroń wystąpił 
w 5 spotkaniach – tylko w jednym zdołał pokonać 
bramkarza rywali.  Urodzony 16 listopada 1988 roku 
w Nowym Dworze Gdańskim pomocnik ostatni mecz 
w barwach żołto-czarnych rozegrał 8 czerwca  2014 
roku. Łukasz Pietroń zanotował w Gryfie Wejherowo 
43 spotkania w których zdobył 11 bramek.
/MM/

pIETrOń pOWrACA 
dO WEjhErOWA

Zgodnie z postanowieniami 
działaczy przez kolejne 4 lata 
swą misję kontynuować bę-
dzie prezes Piotr Ruszewski. 
Kto jeszcze wszedł w skład 
nowego zarządu?
Piotr Ruszewski pełnił obo-
wiązki prezesa drugoligowego 
Gryfa od lipca ubiegłego roku. 
Wtedy to zastąpił na tym sta-
nowisku Piotra Wagę. Na ze-
braniu wybrano również wi-
ceprezesów i tu niespodzianek 
nie ma – pozostają nimi Syl-
wester Maszota i Dariusz Mi-
kołajczak. Przez najbliższe 4 
lata funkcję skarbnika pełnić 
ma Michał Szmytke. Skład za-
rządu uzupełnia Marcin Ryn-
kowski. Warto dodać, że do-
datkowo doszło do zmiany 
w statusie klubu – honorowym 
prezesem wejherowskiego te-
amu został Rafał Szlas. 

- Cieszę się, że mogę konty-
nuować swoją misję i dzię-
kuję za zaufanie jakim mnie 
obdarzono. Zależy mi na nie-
ustannym rozwoju klubu – 
jestem nie tylko jego preze-
sem, ale przede wszystkim 
jego wiernym kibicem, dlate-
go mam nadzieję, że wspól-
nymi siłami będziemy piąć 
się w górę ligowej tabeli. Ale 
Gryf to nie tylko pierwsza 
drużyna – to również sekcje 
młodzieżowe względem któ-
rych mam duże oczekiwania. 
Chciałbym, żeby młodzi pił-
karze z Wejherowa wciąż się 
rozwijali i byli chlubą nasze-
go miasta. Przed nami dużo 
pracy – wierzę, że będzie 
ona owocna – podsumowuje 
Piotr Ruszewski, prezes Gry-
fa Wejherowo.
/MM/

Gra wejherowian napawa 
optymizmem zwłaszcza, że 
nie ustępowali oni wicelide-
rowi I ligi. Spotkanie było 
kolejną okazją dla trenera 
Zbigniewa Szymkowicza do 
sprawdzenia formy zawod-
ników. Trener Gryfa rotował 
składem praktycznie na każ-
dej pozycji poszukując opty-
malnych wariantów zestawie-
nia. Swoją szansę otrzymał 
także nowy nabytek żołto-
czarnych – Łukasz Pietroń.
Skład Gryfa w I połowie: Le-
leń - Brzuzy, Kołc, Wicki, 
Goerke – Macierzyński, Ko-
ziara, Pietroń, Ryk – Rogal-
ski, Chwastek. Skład Gryfa 
w II połowie: Ferra – Goerke, 
Gulczyński, Liberacki, Kątny 
– Machol, Sikorski, Ewertow-

ski, Macierzyński (65’ Ryk) – 
Czychowski, Węsierski
Skłąd Sandencji Nowy Sącz 
w I połowie: Kozioł – Chmiel, 
Szaflarski, Bucko, Flis, Kun 
– Kanach, Małkowski, Ka-
sprzak – Klichowicz, Flaszka. 
Skłąd Sandencji Nowy Sącz 
w II połowie: Tokarz – Ma-
ślanka, Basta, Łukasik, Szeli-
ga, Kałahur – Baran, Wąchała 
(63’ Ogorzały), Kuźma – Du-
dzić, Gabrych. 
Runda wiosenna zostanie za-
inaugurowana 2 marca. Wte-
dy to piłkarze ze Wzgórza 
Wolności podejmą na wła-
snym stadionie Widzew 
Łódź. Zanim jednak rozegra-
na zostanie 22 seria spotkań 
drugoligowych przed nimi 
jeszcze kilka meczów kontro-

Bezbramkowy remis z sandecją
II LIGA | W kolejnym meczu sparingowym stanowiącym element cyklu przygotowań do rundy wiosennej piłkarze  
Gryfa Wejherowo zremisowali bezbramkowo z Sandencją Nowy Sącz. 

lnych. Najbliższy sparing od-
będzie się w sobotę w Elblą-
gu. Równo o godzinie 12.00 
żołto-czarni podejmą lokalną 

Olimpię Elbląg, która zajmu-
je ostatnią lokatę w tabeli dru-
giej ligi.
/MM/
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Zawody były eliminacją do pół-
finału wojewódzkiego, który 
odbędzie się w Lęborku. Tur-
niej cieszył się olbrzymim zain-
teresowaniem. Do rywalizacji 
stanęło ponad 80 zawodniczek. 
Zwycięzcą została drużyna PZS 
nr 4 w Wejherowie, która wygra-
ła wszystkie spotkania. W zwy-
cięskim składzie zagrały: Patry-
cja Cierocka,  Karolina Drewa, 
Angelika Górska, Weronika 
Karmazy, Klaudia Langa, Marta 
Kandziora, Weronika Klawikow-
ska, Zuzanna Kwaśnik, Nikola 

Małoszycka i Marta Mokrzycka. 
Drugie miejsce zajął PZS nr 3 
w Wejherowie z 6 pkt. w bram-
kach 3:3, trzecie PZS nr w Rumi 
z 1 pkt. w bramkach 1:3, czwarte 
PZS nr 2 w Wejherowie z 1 pkt. 
w bramkach 1:6. Piąte PZS w Re-
dzie, szóste PZS nr 1 w Wejhero-
wie, siódme Niepubliczna Szkoła 
Rzemiosła w Wejherowie i ósme 
miejsce PZS nr 2 w Rumi. 
-Mecze przyniosły sporo emocji, 
licznie zgromadzonym na hali 
kibicom. Trzymajmy kciuki za 
dziewczęta z „samochodówki”, 

które bronią brązowego medalu 
wywalczonego w finale wojewódz-
kim w ubiegłym roku – mówi refe-
rent PZPOW Bartłomiej Woźniak. 
- Jest na to spora szansa, gdyż finał 
wojewódzki po przejściu kolej-
nego etapu,  rozegrają na własnej 
hali sportowej w marcu.  
Na zakończenie zawodów zespoły 
zostały nagrodzone pucharami, 
statuetkami, medalami i dyplo-
mami. Organizatorami zawodów 
byli: PZPOW w Wejherowie oraz 
PZS nr 4 w Wejherowie. 
(DD)

Niepokonane dziewczęta z „Samochodówki”
WEJHEROWO | W hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 odbyła się powiatowa licealiada 
w futsalu dziewcząt. Pierwsze miejsce zajęli gospodarze, uzyskując 9 punktów w bramkach 9:2.
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Solidna wygrana 
z Kętrzynem
PIŁKA RĘCZNA | Tytani Wejherowo udanie zaczęli 
tegoroczne występy we własnej hali.  Po bardzo 
jednostronnym spotkaniu pewnie pokonali MKS 
MOSiR Kętrzyn 44:19. 

LUZinO | W minioną sobotę swoje rozgrywki zakończyła Luzińska Liga Halowa, organi-
zowana przez Adama Olejniczaka i Oskara Marszała. najlepszym zespołem rozgrywek 
okazał się zespół Chopina Wejherowo.

Wejherowianie wyprzedzili drużyny Wikęd Luzino i KTS-K Luzino. Drużyna w 11 kolejkach od-
niosła 10 zwycięstw i doznała 1 porażki (stosunek bramek 64-26). Najlepszym strzelcem ligi 
został Mateusz Białk z Niko Reklamy. Kto zostanie najlepszym zawodnikiem i bramkarzem - 
dowiemy się już wkrótce. Na stronie Luzińskiej Ligi Halowej 2018/2019 (gosrit.luzino.pl) trwa 
cały czas ankieta, w której można głosować. O tytuł najlepszego bramkarza walczą Paweł Ra-
decki z KTS-K Luzino oraz Mateusz Ciskowski  z Chopina Wejherowo, a o tytuł najlepszego za-
wodnika walczą Dawid Łaga z Chopina (w półfinale pokonał Mateusz Rhode z Golden Team) 
i  Maciej Szymański również z Chopina Wejherowo (w półfinale pokonał Adama Pipka z Wikę-
du Luzino). 
/raf/

10 ZWyCiĘStW, tyLKO 1 PORAŻKA

Już przed meczem można było 
domyślać się, kto będzie zwy-
cięzcą spotkania. Goście tra-
pieni kontuzjami oraz innymi 
problemami kadrowymi przyje-
chali do grodu Wejhera w sied-
mioosobowym składzie. Dodat-
kowo nie wygrali jeszcze w tym 
sezonie żadnego spotkania wy-
jazdowego, więc można było się 
spodziewać wygranej żółto – 
czerwonych. Pytanie było tylko 

„jaką różnicą bramek?”. 
Trener Piotr Rembowicz chciał, 

aby jego zespół nie stracił więcej 
niż 17 goli, co - jak widać po koń-
cowym wyniku - nie za bardzo 
się udało. Zespół gości przez całe 
spotkanie grał bardzo ambitnie, 
starając się braki kadrowe nad-
robić zaciętością na boisku. Gdy 
w dwudziestej minucie na tablicy 
widniał wynik 15:6 dla Tytanów, 
wiadomo było, że Kętrzynianie 

nie dadzą rady odrobić strat. 
Ostatnie dziesięć minut pierw-

szej połowy to sporo błędów 
wejherowskiej drużyny, dzięki 
którym goście nieznaczne zmniej-
szyli  przewagę Tytanów i do szat-
ni schodzili przegrywając 10:18. 
Druga część spotkania to wysoki 
pressing żółto–czerwonych, dzię-
ki którym zdobywali sporo bra-
mek z kontrataku. Goście w ataku 
pozycyjnym próbowali jeszcze 

TYTANI WEjhErOWO:
Sałata (12),
Warmbier (7)
Papke (4),
Jankowski (3),
Jurkiewicz (3),
Wicon (3),
Koss (3),
Miszczak (3),
Pitucha (2),
Przymanowski (2),
Kudełka (1),
Bartoś (1),
Nowosad,
 Sikora,
Cholcha
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rzucać bramki, jednak przewaga 
w szybkości gry wejherowian nie 
pozwoliła dać nawet cienia szans 
na to, że wynik może się odwrócić. 
W ataku pozycyjnym doskonale 
spisywał się wychowanek klubu 
Radosław Sałata, który w całym 
meczu zdobył 12 bramek. Warto 
też pochwalić bramkarzy Tytanów 
(Sikora, Zwolakiewicz oraz Nowo-
sad) którzy dobrze spisywali się 
w polu bramkowym. 

- Zespół rywali przyjechał w bar-
dzo okrojonym składzie i to było 
widać, niemniej jednak podziwiam 
zawodników gości, którzy  grali 
bardzo ambitnie – podsumowuje 
spotkanie Piotr Rembowicz, trener 

Tytanów Wejherowo. - Nie zauwa-
żyłem jakichś większych przesto-
jów w ataku i powrocie do obrony, 
wykazali się sporą ambicją. Nasz 
zespół grał bardzo równo, chociaż 
też miał słabsze momenty. Widać 
było rozprężenie i mniejsze skupie-
nie po dwudziestu minutach. Po-
czątek drugiej połowy już wyglądał 
lepiej. Nie ma co ukrywać, że ry-
wale brakami kadrowymi ułatwili 
nam zadanie.

Dzięki wygranej zespół z Wejhe-
rowa umocnił się na drugim miej-
scu w lidze. Do lidera tabeli, Usaru 
Kwidzyn, traci w dalszym ciągu 
trzy punkty. 

/raf/
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SKłAd zWYCIęSKIEGO zESpOłU:
Mateusz Ciskowski, Przemysław 
Łaga, Sylwester Sałata, Eligiusz Wy-
szecki, Daniel Podbielski, Maciej Szy-
mański, Dawid Łaga, Łukasz Iluko-
wicz, Michał Brzózka, Damian Par-
tyka, Kamil Szwół, Adrian Chiliński, 
Szymon Zając

WYNIKI 11 KOLEjKI SpOTKAń:
Golden Team 1:4 KTS-K Luzino

Albania Team 0:5 KS Kaszuby (wal-
kower – 1 pkt dla Albani)
Wikęd Luzino 6:5 Stal Complex Łeb-
no
Poldekor 0:5 Błękitni Wejherowo 
(walkower – 1 pkt dla Poldekor)
4 Pory Roku 0:11 Chopina Wejherowo
Niko Reklamy 16:6 Kombajny Sołtysa

TABELA rOzGrYWEK:
1. Chopina Wejherowo – 30 pkt.

2. Wikęd Luzino - 28 pkt.
3. KTS-K Luzino - 26 pkt.
4. Golden Team - 24 pkt.
5. KS Kaszuby - 23 pkt.
6. Stal Complex Łebno - 15 pkt.
7. Błękitni Wejherowo - 15 pkt.
8. Niko Reklamy - 13 pkt.
9. 4 Pory Roku - 9 pkt.
10. Poldekor - 5 pkt.
11. Albania Team - 5 pkt.
12. Kombajny Sołtysa - 0 pkt.


