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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

W minionym
tygodniu:
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Trwa nabór 
harcerek

Poważny wypadek

19. Rumska Drużyna Harcerek 
„Puszcza” prowadzi nabór. Do 
drużyny mogą dołączyć dziew-
czynki w wieku od 10 do 15 lat. 
Zbiórka rekrutacyjna odbędzie 
się 16 marca o godzinie 10:00 
przy dworcu w Rumi.

Policjanci poszukują 
świadków wypadku, do 
którego doszło w minioną 
sobotę. W Gościcinie Audi 
80 zderzyło się z mercede-
sem. 19-letni kierowca audi 
został przetransportowany 
śmigłowcem do szpitala.

Kontrole 
w toku
Straż Miejska w Wejherowie 
dokonuje kontroli oznakowania 
nieruchomości. Podczas pro-
wadzonych działań strażnicy 
zwracają również uwagę na 
stan techniczny rynien, czy też 
skrzynek energetycznych.

Prawa jazdy 
zatrzymane

Dwadzieścia praw jazdy, w tym 
osiemnaście za przekroczenie 
prędkości w terenie zabudo-
wanym, zatrzymali wejherow-
scy policjanci. To efekt działań, 
które mundurowi prowadzili 
podczas minionego weekendu.

Na łyżwy 
do niedzieli

Jak informuje dyrektor SP nr 8 
w Wejherowie, lodowisko czynne 
będzie do najbliższej niedzieli. 
Przypominamy, że przy obiekcie 
istnieje możliwość korzystania 
z szatni, naostrzenia łyżew oraz 
wypożyczenia kasku. 

Niszczył 
samochody

Wejherowscy policjanci za-
trzymali sprawcę uszkodzenia 
kilku samochodów. 50-letni 
mężczyzna wybijał szyby i nisz-
czył karoserie pojazdów. Za 
popełnione przestępstwa grozi 
mu kara do pięciu lat więzienia. 
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Za oknem robi się 
coraz cieplej, coraz 

częściej na niebie 
widać słońce. To znak, 

że – na razie wprawdzie małymi krokami, 
ale jednak – zbliża się wiosna! Słoneczna 
pogoda i wyższa temperatura to wyma-
rzony czas, by wyjść z domu i wypocząć 
aktywnie. I my także do tego zachęcamy, 
tym bardziej, że z pewnością organizowa-
nych będzie coraz więcej wydarzeń ple-
nerowych. Choćby w najbliższy weekend 
w Rumi – Bieg Tropem Wilczym. 
Warto więc zaplanować czas i wziąć 
udział w takich wydarzeniach. A skąd 
się dowiedzieć, gdzie i co ciekawego 
dzieje się w powiecie wejherowskim? 
Oczywiście z naszego portalu GWE24.pl, 
gdzie codziennie publikujemy najnowsze 
informacje oraz zapowiedzi. Zanim więc 

wyjdziesz z domu, zajrzyj na GWE24.pl! 
A o czym pisaliśmy w ostatnim czasie? 
Spraw ważnych dla mieszkańców było 
i jest sporo: choćby planowana rozbu-
dowa Fabryki Kultury w Redzie, koncert 
charytatywny który będzie zorganizowa-
ny w Rumi czy akcja charytatywna, jaką 
wczoraj zorganizowano w sieci cukierni 
Wenta (m.in. w Wejherowie). 
Co jeszcze ciekawego się wydarzyło? 
Sprawdź sam! Zachęcamy wszystkich do 
regularnego zaglądania na nasz portal oraz 
polubienia naszego profilu na facebooku. 
Codziennie najnowsze informacje z powiatu 
wejherowskiego, zapowiedzi najważniej-
szych wydarzeń, konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami i wiele, wiele innych. 

A zATEm – zACzNIj dzIEń 
z GWE24.pL!

Zacznij dzień 
z gwe24.pl!

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Dźwiękowiec 
„zimnej wojny” 
z Wejherowa 

”@Tomek:

Dźwiękowiec 
„zimnej wojny” 
mieszka 
w wejherowie

leśniczówka 
Muza nocą 
Taką urokliwą i wyjątkową foto-
grafię otrzymaliśmy od naszego 
stałego czytelnika, Pana Marcina. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

Za dźwięk na planie „Zimnej 
wojny”, która zdobyła trzy nomi-
nacje do Oscara, odpowiedzialny 
był  między innymi mieszkaniec 
Wejherowa. Mirosław Makowski 
pochodzi z Łodzi, gdzie skończył 
Policealną Szkołę Elektroniczną 
w specjalności Radio i Telewizja. 
Obecnie mieszka w Wejherowie. 
Nagraniami dźwięku zajmuje 
się od 1983 roku, kiedy to zaczął 
pracę w Wytwórni Filmów 
Fabularnych w Łodzi. Pracował 
na planie kilkudziesięciu filmów, 
w tym między innymi „Idy”.

Fajna sprawa i oby więcej 
było takich talentów. 
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tyle w bieżącym roku władze miasta prze-

znaczyły na dofinansowanie dla organiza-

cji pozarządowych, które działają na rzecz 

miasta i mieszkańców Wejherowa. Dotację 

otrzyma 58 podmiotów. 

652 tys. zł

Pierwsze wrażenia są bar-
dzo pozytywne. - Okazało się, 
że wspomaganie elektryczne 
w tych pojazdach znacznie 
zmniejsza wysiłek, który trzeba 
włożyć w jazdę – mówi Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Jeszcze nie wiadomo, 
kiedy rower MEVO zostanie 
przekazany do użytkowania 
mieszkańcom, ale mamy na-
dzieję, że nastąpi to niedługo. 
Wszystko zależy od operatora, 
który będzie obsługiwał system 
– dodaje włodarz miasta. 

Rower MEVO stanowi sys-
tem uzupełniający dostępną 
ofertę transportową komuni-
kacji publicznej przez cały rok. 
Będzie to największy w Polsce 
i w Europie system w całości 
składający się z rowerów ze 
wspomaganiem elektrycznym. 
Rowery pojawią się na tere-
nie czternastu gmin (Gdańsk, 
Gdynia, Sopot, Tczew, Pruszcz 
Gdańsk, Rumia, Reda, Puck, 
Władysławowo, Żukowo, Kar-
tuzy, Stężyca, Somonino oraz 
Sierakowice). aw

urzędnicy 
testowali rowery
Reda | Trwa dopracowywanie Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO. Jazdy próbne, podczas których sprawdzono sprzęt i działanie 
aplikacji, która służy do korzystania z miejskiego jednośladu, zorga-
nizowane zostały między innymi w Redzie. 

Więcej pieniędzy 
na zwierzęta
WeJHeROWO | Wejherowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście. 

Uchwała wprowadzona ko-
rzystne i oczekiwane przez 
wiele osób rozwiązania. Miasto 
zwiększyło także środki finan-
sowe na opiekę nad zwierzęta-
mi, a współpraca władz miasta 
z organizacjami społecznymi 
zajmującymi zwierzętami, ukła-
da się dobrze. 

Uchwała została przyjęta 
większością głosów przez 14. 
radnych. Przeciwko uchwa-
le w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt glosowało 5. radnych: 
Tomir Ponka, Marcin Drewa, 
Piotr Reszke, Teresa Skowroń-
ska i Wojciech Wasiakowski.

Należy podkreślić, że środki 
przeznaczone w programie opie-
ki nad bezdomnymi zwierzętami 
mogą wzrosnąć do kwoty 285 

tys. zł na rok 2019 r., z 244 tys. 
zł w roku 2018. Zadania gminy 
wynikają z bezpośrednio z usta-
wy o ochronie zwierząt, są to 
m.in. usługi weterynaryjne, po-
byt w schronisku bezdomnych 
zwierząt wyłapanych na terenie 
miasta, domki dla kotów, czipo-
wanie, karma dla kotów, zbiórka 
i wywóz padniętych zwierząt, 
uzupełnianie torebek na psie 
odchody. Wartość tych wszyst-
kich zadań jest zmienna i zależy 
w głównej mierze od ilości zgło-
szeń na terenie miasta.

Ponadto prezydent Wejherowa 
ogłosił niedawno Otwarty Kon-
kurs Ofert na 2019 rok na wyko-
nanie na terenie Wejherowa za-
dań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność pożytku 
publicznego z zakresu ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochro-

ny dziedzictwa przyrodniczego 
pn. „Wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt domowych i zapewnie-
nie im opieki w schronisku dla 
zwierząt”.

Warto dodać, że program bez-
płatnej sterylizacji i kastracji 
zwierząt właścicielskich z powo-

dzeniem funkcjonuje w Rumi. 
Natomiast w Redzie podobny 
pomysł był zgłoszony do ubiegło-
rocznego budżetu obywatelskiego, 
ale nie otrzymał wystarczającej 
ilości głosów, aby zakwalifikować 
się do realizacji. 

/raf/

BEATA RUTKIEWICz, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

- Uchwała dotycząca zwierząt podejmowana jest 
przez radę miasta każdego roku. W tegorocznym 
programie wprowadzono dwie zmiany. Pierwsza – 
najistotniejsza – to zapis o możliwości bezpłatnego 
dokonania zabiegów sterylizacji kotek i suk właści-
cielskich w ramach budżetu obywatelskiego. Postu-
lat bezpłatnych zabiegów sterylizacji od dłuższego 

czasu pojawiał się ze strony środowisk i organizacji 
zajmujących się opieką nad zwierzętami, gdyż ogranicza to populację bez-
domnych zwierząt. Druga zmiana – formalna - dotyczy zapisu o publikowa-
niu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Do zdarzenia doszło w mi-
nioną niedzielę. Ogień pojawił 
się wieczorem w mieszkaniu 
na pierwszym piętrze budyn-
ku wielorodzinnego przy ul. 
Osiedlowej w Bożympolu Wiel-
kim. Na miejsce zdarzenia jako 
pierwsi dotarli wejherowscy 
funkcjonariusze policji, którzy 
przeprowadzili sprawną akcję 
ewakuacyjną. Mundurowi usta-
lili, że doszło do podpalenia 
mieszkania przez 31-latka.

- Mężczyzna nie tylko pod-
palił mieszkanie na pierwszym 
piętrze, ale wcześniej także za-
barykadował drzwi wyjściowe 

31-latek próbował podpalić sąsiadów?
Podpalił mieszkanie, zabarykadował drzwi wyjściowe klatki schodowej i oblał je nieustaloną dotąd sub-
stancją. 31-latka, który stworzył śmiertelne zagrożenie, zatrzymali wejherowscy policjanci. 

klatki schodowej i oblał je jakąś 
cieczą – informuje asp. sztab. 
Anetta Potrykus, oficer prasowy 
KPP w Wejherowie. - Sytuację tę 
zauważył jeden z mieszkańców, 
który natychmiast zaczął usuwać 
przedmioty, które uniemożliwiały 
wyjście na zewnątrz.

W działaniach związanych 
z poszukiwaniem sprawcy pożaru 
uczestniczyli policjanci z Komi-
sariatu Policji w Gniewinie. Pod-
czas poszukiwań na jednej z ulic 
ujawnili oni mężczyznę, mającego 
mieć związek z pożarem.

31-latek został zatrzymany i do-
prowadzony do wejherowskiej ko-
mendy. We wtorek został przesłu-
chany i usłyszał zarzuty dotyczące 
sprowadzenia zdarzenia, które 
zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich roz-
miarach, za co grozi kara do dzie-
sięciu lat więzienia.

RUMIA | Ratownicy medyczni przekonują, że warto się 
wyposażyć w „pudełko życia”.

Niewielkie, czerwone opakowanie, naklejki oraz formu-
larz - z tych trzech elementów składa się zestaw nazywany 
pudełkiem życia, który ułatwia służbom medycznym nie-
sienie pomocy. W Rumi pudełka wydawane są bezpłatnie 
przez Urząd Miasta. „Pudełko Życia” to program dedykowa-
ny osobom powyżej 65. roku życia oraz osobom niepełno-
sprawnym. W formularzu należy umieścić informacje, takie 
jak: kontakt do rodziny, zdiagnozowane choroby i uczu-
lenia, a także listę przyjmowanych leków. Tak wypełnioną 
kartę informacyjną należy włożyć do pudełka, a pudełko 
do lodówki. Naklejki należy umieścić na drzwiach wejścio-
wych i drzwiach lodówki. /raf/

OdBIERz pUdEłKO żYCIA
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To autobus marki Sola-
ris dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
i wyposażony w klimatyzację 
oraz system samogaszenia 
komory silnikowej.

Oficjalne oddanie pojazdu 
do eksploatacji odbyło się na 
Placu Wejhera. W uroczy-
stości uczestniczyli przed-
stawiciele Miejskiego Zakła-
du Komunikacji, mieszkańcy 
i włodarze miasta.

- Dla nas to jest ogromna 
radość, zwłaszcza że Miejski 
Zakład Komunikacji w ska-
li kraju odbierany jest jako 
bardzo nowoczesna firma – 
mówił do zebranych Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - To czterdzie-
sty pierwszy autobus MZK 
i dziewiąty, który wyposażo-
ny jest w klimatyzację. Cie-
szymy się z tego, że tabor jest 
systematycznie odnawiany.

Autobus ma kursować na 
różnych liniach. Pojazd wy-
posażony jest między inny-
mi w klimatyzację, bezpłatne 
WiFi oraz mocniejszy silnik, 
który charakteryzuje się 
mniejszym zużyciem paliwa.

- Nadto autobus posiada 
monitoring, co wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa 
– mówi Czesław Kordel, 
prezes Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Wejhero-
wie. - Dostosowany został 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i innych pasaże-
rów, którzy mają problemy 
z poruszaniem się. Zastąpi 
on pojazd, który zakupiony 
został w 1998 roku.

Nowy, niskopodłogowy au-
tobus kosztował 870 tys. zł. 
Miejski Zakład Komunikacji 
w Wejherowie planuje zakup 
jeszcze dwóch nowych po-
jazdów. wa

MZK wzbogaciło się o nowy autobus
WeJHeROWO | We wtorek na ulice powiatu wejherowskiego wyjechał najnowszy nabytek Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie. 

Piątka PiS. Program 
przedstawił marcin Horała
WeJHeROWO | „Trzynastka” dla emerytów, 500 zł na pierwsze dziecko i brak podatku PIT dla pra-
cowników do 26. roku życia - to niektóre z nowych propozycji Prawa i Sprawiedliwości. O założeniach 
tzw. piątki Kaczyńskiego w Wejherowie opowiadał Marcin Horała.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości 
zapewniał, że prezentowany pro-
gram to konkretny plan, którego 
realizacja rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. Jako pierwsi na „piąt-
ce Kaczyńskiego” zyskać mają 
emeryci, bo wypłacanie trzyna-
stych emerytur ma rozpocząć się 
już w maju. Od lipca powinno ru-
szyć przekazywanie świadczenia 
500 plus na pierwsze dziecko bez 
względu na dochody.

pRzYWRACANIE 
pOłąCzEń

- Jeżeli chodzi o bardziej 
szczegółowe rozwiązania, to 
w najbliższych tygodniach będą 

przedstawiane konkretne pro-
jekty ustaw, ale wszystkie te 
propozycje w naszej intencji są 
długofalowe - mówił Marcin 
Horała. - Nie możemy jednak 
gwarantować tego, że gdyby (...) 
w wyniku jesiennych wyborów 
obecna opozycja objęła władze, 
to nasze propozycje będą reali-
zowane.

„Piątka PiS” zakłada również 
obniżenie kosztów pracy przez 
co najmniej dwukrotne pod-
niesienie kosztów uzyskania 
przychodu. W planach jest tak-
że przywracanie lokalnych po-
łączeń autobusowych, do czego 
w Wejherowie odnieśli się lokal-
ni samorządowcy.

OGROmNY KOSzT

- Muszę przyznać, że ten te-
mat był już poruszany w trakcie 
rozmów z samorządami gmin-
nymi - mówił Witold Reclaf, 
radny powiatu wejherowskie-
go. - Jeżeli chociaż częściowo 
zostaną przywrócone zlikwido-
wane połączenia, to na pewno 
mieszkańcy terenów wiejskich 
na tym zyskają.

Propozycje Prawa i Sprawie-
dliwości wyceniane są na 30-40 
miliardów złotych. Poseł Marcin 
Horała zapewniał we wtorek, że 
budżet państwa stać na realiza-
cję „piątki Kaczyńskiego”. 

wa
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Prezydent Wejherowa przy-
znał dotacje na 2019 rok dla 
58. organizacji pozarządowych, 
które działają na rzecz miasta 
i mieszkańców Wejherowa, na 
łączną kwotę 652 tys. zł.

Umowy podpisali przedstawi-
ciele następujących organizacji: 
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomor-
skie, Chór „Camerata Musicale”, 
Fundacja Ochrony i Promocji 
Zabytków Pomorza „Pro Tur-
ris”, Stowarzyszenie „Zdrowa 

Rodzina - Zdrowa Gmina”, 
Polski Związek Głuchych, Wej-
herowskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Autyzmem, Pol-
skie Towarzystwo Laryngekto-
mowanych, Fundacja „Uśmiech 
Dziecka”, UKS „Basket - Ósem-
ka”, Klub Sportowy Maximus, 
UKS Szóstka, Klub Sportowy 
„Wejher”, Wejherowski Klub 
Bokserski „Gryf|, Klub Sporto-
wy „Tytani Wejherowo”, Inte-
gracyjne Stowarzyszenie Spor-

towe „START”, Karate Klub 
Wejherowo i Wejherowskie Sto-
warzyszenie Sportowe.

- Dotacje dla organizacji po-
zarządowych w Wejherowie 
są przeznaczone na realizację 
zadań zleconych przez mia-
sto z zakresu sportu, kultury, 
turystyki, ochrony zdrowia, 
profilaktyki uzależnienia od 
narkotyków oraz alkoholu - po-
wiedział Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Dziś 

podpisaliśmy umowy z stowa-
rzyszeniami sportowymi repre-
zentującymi różne dyscypli-
ny sportu: boks, piłkę ręczną, 
koszykówkę, lekkoatletykę 
i sporty walki. Kolejne umowy 
ze stowarzyszeniami będą pod-
pisywane w najbliższym czasie. 
Aktywność organizacji jest bar-
dzo ważna, mieszkańcy z tego 
korzystają. Jestem pełen podzi-
wu dla zaangażowania społecz-
ników. /uMw/

Miasto dofinansowało 
stowarzyszenia
WeJHeROWO | W wejherowskim ratuszu przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali 
umowy na dotacje z budżetu miasta. 

Fo
t. 

U
M

 W
ejh

er
ow

o

Podczas ostatniego posiedze-
nia Miejskiego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego w Wejhe-
rowie dokonano oceny pracy 
zespołu w 2018 roku oraz omó-
wiono „Plan działania MZZK 
na 2019 rok”.

Sekretarz miasta Bogusław 
Suwara, w imieniu prezydenta 
miasta Wejherowa, pozytywnie 
ocenił działalność Miejskiego 
Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego, który w ubiegłym roku  
spotkał się czterokrotnie na 
swoich  posiedzeniach realizu-
jąc plan działania oraz omawia-
jąc różne zagadnienia dotyczące 
m.in. infrastruktury krytycz-
nej, systemu ratownictwa kry-

zysowego, krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, zmian 
w prawie wodnym w kontekście 
odpowiedzialności za sprawy 
powodziowe, bezpieczeństwa 
publicznego oraz przygotowań 
do zimy. Poinformował rów-
nież, że prezydent przyjął spra-
wozdanie z działalności MZZK 
za ubiegły rok oraz zaakcepto-
wał „Plan działania MZZK na 
2019 rok”.

- Braliśmy też udział w kon-
ferencji ”Bezpieczny Powiat”, 
gdzie podkreślono rolę Ochot-
niczych Straży Pożarnych w bu-
dowaniu bezpieczeństwa oraz 
w konferencji powiatowej „Za-
rządzanie Kryzysowe na straży 

bezpieczeństwa mieszkańców” 
– dodał Andrzej Fedoruk, szef 
Inspektoratu Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzenia Andrzej 
Fedoruk omówił także bieżące 
zagadnienia dotyczące ochrony 
infrastruktury krytycznej (cy-
berzagrożenia, aspekty prawne, 
bezpieczeństwo danych osobo-
wych) a także funkcjonowanie 
Krajowego Systemu Cyberbez-
pieczeństwa. Podzielił się rów-
nież wnioskami, jakie wynika-
ją z kontroli przeprowadzonej 
przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w gminach, które dwa lata temu 
dotknęła tragiczna w skutkach 
nawałnica. /uMw/

Po pierwsze: bezpieczeństwo
WeJHeROWO | Działania kryzysowe wymagają sprawnego reagowania – to istota działalności 
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.
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OGŁOSZENIE                                                                                                                                                   11/2019/DB

Niedawno zakończył się XI zi-
mowy plener artystyczny w gmi-
nie Wejherowo. Podczas pleneru 
artyści nie tylko stworzyli wspa-
niałe dzieła (rzeźby i obrazy), 
ale też zrealizowano wyjątkowy, 
nowatorski pomysł: powstały 
rzeźbione, drewniane przystanki! 
Jeszcze w tym roku mają ozdobić 
gminę Wejherowo. 

Podczas 11. już edycji zimo-
wego spotkania kilkunastu ar-
tystów z całego kraju tworzyło 
dzieła w Dworku Drzewiarza 
i w gościnnych murach hotelu 
w Bolszewie. Malarze przygoto-
wywali obrazy związane z obcho-
dzonym w tym roku 85-leciem 
gminy Wejherowo. Rzeźbiarze 
natomiast wykonywali słupy do 
wiaty plenerowej, która stanie 

w Bieszkowicach. Ponadto arty-
ści stworzyli prototyp przystanku 
autobusowego. 

Dwie takie wiaty już powstały 
i jeśli nie będzie przeszkód for-
malnych zostaną zainstalowane 
już w połowie marca. Jkedna 
z wiat ma stanąć przy ArtParku 
w Bolszewie (na przystanku od 
strony siedziby Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej), a druga na przystan-
ku na trasie Pętkowice - Gowino.

Na razie dwa przystanki to – 
można określić – program pilota-
żowy. Jeśli się sprawdzą i spodo-
bają mieszkańcom, w gminie 
Wejherowo powstaną kolejne. 

Plener artystyczny został zorga-
nizowany przez Bibliotekę i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo. 
/raf/

Przystanki stworzone 
przez... rzeźbiarzy!
GM. WeJHeROWO | Tak niezwykłych przystanków autobu-
sowych nie będzie chyba w żadnym innym miejscu w kraju. Co 
w nich takiego wyjątkowego?

W powiecie wejherow-
skim kilka dni temu 
ruszyła kwalifikacja 
wojskowa.

Wojskowa komisja kwalifi-
kacyjna pracować będzie 
do 26 kwietnia. Ostat-
niego dnia przyjmowane 
będą wyłącznie kobiety, 
podlegające kwalifikacji 
wojskowej - łącznie w 
powiecie jest ich 18.
Przez cały ten okres Po-
wiatowa Komisja Lekarska 
Kwalifikacji Wojskowej 
przyjmie 1345 osób. /raf/

pOBóR 
TRWA
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Miejski Dom Kultury w Re-
dzie funkcjonuje w budynku 
dawnej wymiennikowni cie-
pła. Popularna instytucja ma 
ogromny potencjał, ale brakuje 
jej miejsca, m.in. sal warszta-
towych i bardziej pojemnej sali 
koncertowej. Stąd w ubiegłym 
roku podjęta została decyzja o 
rozbudowie Fabryki Kultury. 
Inwestycja miała być realizo-
wana przy wsparciu ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

mINISTERIALNE 
WSpARCIE

- W październiku ogłosiliśmy 
przetarg, którego nie udało się 
jednak rozstrzygnąć, bo fir-
ma z najkorzystniejszą ofer-
tą ostatecznie wycofała się z 
postępowania przetargowego 
– wyjaśnia Tomasz Wiśniew-
ski, dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Redzie. - Musieliśmy 
zwrócić środki, które otrzyma-
liśmy z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Złożyliśmy kolejny wniosek i z 
Programu Infrastruktura Do-
mów Kultury otrzymaliśmy 328 
tys. zł. 

Przyznane dofinansowanie 
pozwoliło na ogłoszenie kolej-
nego przetargu, który powinien 
zostać rozstrzygnięty w ciągu 

najbliższych kilku tygodni. Na 
realizację inwestycji związanej 
z rozbudową Fabryki Kultury w 
budżecie miasta zarezerwowa-
no 1,6 mln zł.

pIENIędzY BędzIE 
zA mAłO?

- Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że powyższe środki mogą oka-
zać się niewystarczające – mówi 
Tomasz Wiśniewski. - Dlatego 
najpewniej będziemy wniosko-
wać do burmistrza miasta o 
zwiększenie pieniędzy przezna-
czonych na rozbudowę Fabryki 

Kultury. Jeżeli otrzymamy po-
zytywną decyzję Rady Miasta, 
będziemy mogli przystąpić do 
podpisania umowy z wykonaw-
cą robót. 

Plan jest taki, aby wszystkie 
roboty zrealizowane zostały 
w ciągu dziesięciu miesięcy, 
co oznacza, że rozbudowana 
Fabryka Kultury rozpocznie 
działalność jeszcze w pierwszej 
połowie 2020 roku. Dzięki prze-
prowadzonym pracom znacznie 
powiększona zostanie sala kon-
certowa i wybudowana będzie 
dodatkowa pracownia. 

anna walk

Kolejne podejście 
do rozbudowy 
Fabryki Kultury
Reda | Trwa postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wyko-
nawcy rozbudowy Miejskiego Domu Kultury. To już kolejne podejście do inwe-
stycji, która ma być realizowana przy wsparciu ze środków ministerialnych.
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Super Pączki są wyjątkowe, po-
nieważ nie tylko wspaniale sma-
kują, ale też pomagają potrzebu-
jącym dzieciom. W sieci cukierni 
Wenta (w Wejherowie, Łebie 
i dwóch cukierniach w Gdańsku) 
w Tłusty Czwartek przez cały 
dzień trwała akcja „Super Pącz-
ki Pomagają Dzieciom!”. W tym 
roku akcja została została zor-
ganizowana już po raz siódmy. 
Co roku kwota, która udaje się 
uzbierać i która trafia do organi-

zacji pomagającym dzieciom, jest 
coraz większa – oczywiście dzięki 
mieszkańcom, którzy włączają się 
do akcji kupując pączki. 

- Przez cały dzień, od same-
go rana, tłumnie odwiedzali nas 
klienci – mówi Elżbieta Wenta, 
właścicielka cukierni i pomysło-
dawczyni akcji „Super Pączki Po-
magają Dzieciom”. - „Numerem 
jeden” jak co roku był pączek z na-
dzieniem różanym, chociaż oczy-
wiście dla naszych klientów przy-

gotowaliśmy cały wybór pączków.
Ile pieniędzy udało się uzbie-

rać w tym roku – dowiemy się 
wkrótce. Ale już dziś wiadomo, 
że zostaną one przekazane na 
wsparcie działalności Klubu In-
tegracyjnego TAO, działającego 
w Wejherowie. 

- Z klubem współpracuję już 
drugi rok – dodaje Elżbieta Wen-
ta. - Symboliczny czek zostanie 
przekazany już za tydzień, 7 mar-
ca. /raf/

Super Pączki są super!
WeJHeROWO | Cukiernia „Wenta” w Wejherowie w Tłusty Czwartek dosłownie pękała w szwach. 
Po Super Pączki przez cały dzień ustawiały się kolejki.
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Koncert charytatywny 
w Rumi – zagrają dla Maksa
RUMIa | Policjanci, nauczyciele, urzędnicy, uczniowie, przedszkolaki oraz sąsiedzi – dosłownie wszyscy zaangażowali się 
w pomoc 10-letniemu Maksowi, chorującemu na zespół Di George’a mieszkańcowi Rumi. Do tego grona dołączają też artyści, 
którzy z myślą o chłopcu organizują charytatywny koncert.

pOmAGANIE 
jEST zARAźLIWE

Zespół Di George’a to szereg wro-
dzonych wad genetycznych, powo-
dujący u chorego liczne schorzenia, 
dysfunkcje i anomalie. Jak podkre-
śla mama Maksa, układ odporno-
ściowy chłopca praktycznie nie 
istnieje, przez co 10-latek nie może 
chodzić do szkoły czy bawić się 
z innymi dziećmi. Maks przeszedł 
także udar mózgu oraz dwie ope-
racje serca, przez co często musi 
odwiedzać różne szpitale. Nadzieją 
na jego sprawność jest kosztowna 
rehabilitacja, w czym postanowił 
pomóc związany z Rumią artysta.
– Pomysł koncertu narodził się 
w grudniu 2018 roku, kiedy to 
Urząd Miasta Rumi rozpoczął ak-
cję zbierania nakrętek dla chłopca. 
Teraz my, poprzez muzykę, pragnie-
my włączyć się w pomoc dla Maksa 
– mówi Marek Gerwatowski, ru-
mianin, tenor Opery Krakowskiej 
i pomysłodawca koncertu. – Pod-
czas wydarzenia odbędzie się licy-
tacja na rzecz chłopca oraz kwesta 
do puszek, a uzbierana kwota zo-
stanie w całości przekazana na re-
habilitację Maksa – dodaje.

mOzART I NIE TYLKO

Koncert charytatywny pod tytu-
łem „Zostań moim bohaterem” 
rozpocznie się 10 marca o godzi-

nie 19:00 w Parafii pw. św. Józefa 
i Judy Tadeusza. Wydarzenie od-
będzie się w ramach cyklu „Rum-
skie Spotkania Muzyczne”.
– Zaproszenie do udziału w kon-
cercie przyjęli artyści wykonujący 
różne gatunki muzyczne: śpiewa-
cy operowi, a także wokaliści mu-
sicalowi i rozrywkowi, występujący 
między innymi na scenach Opery 
Bałtyckiej oraz Teatru Muzycznego 
w Gdyni – wymienia pomysłodaw-
ca koncertu. – Ponadto solistom to-
warzyszyć będzie zespół kameralny, 
składający się z instrumentalistów 
z całego Pomorza – uzupełnia.
Osoby, które 10 marca zjawią się 
w Parafii pw. św. Józefa i Judy Tade-
usza, usłyszą m.in. utwory autorstwa 
kompozytorów takich jak: Wolfgang 
Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, 
George Gershwin oraz John Lennon. 
Wykonywać je będą: Bellcanti – Trzy 
Soprany (Karolina Sołomin, Maria 
Malinowska, Karolina Iwańska-Pa-
śnicka), Agnieszka Król-Karecka 
(śpiew), Mariola Kurnicka (śpiew), 
Krzysztof Brzozowski (tenor), Kamil 
Pękala (baryton), Krzysztof Kowal-
ski (śpiew), a także Krzysztof Majda 
(śpiew). Wokalistom towarzyszyć 
będą instrumentaliści: Paulina Leda 
(fortepian), Mateusz Lipiński (for-
tepian), Klaudia Kowacz (skrzyp-
ce), Alicja Różycka (wiolonczela), 
Magdalena Burkiewicz (flet), Patryk 
Purzycki (altówka) oraz Szymon La-
skiewicz (klarnet).

WIęCEj NIż mUzYKA

Wydarzenie poprowadzi dyrektor 
Rumskich Spotkań Muzycznych 
Marek Gerwatowski, a charyta-
tywną licytacją pokieruje dyrektor 
Domu Kultury Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Janowo” Leszek Win-
czewski. Na aukcje przeznaczo-

ne będą m.in. książka Jerzego 
Stuhra z autografem i dedykacją, 
zwiedzanie od kulis Teatru Mu-
zycznego w Gdyni, piłka polskiej 
kadry narodowej rugbistek wraz 
z podpisami zawodniczek, a także 
obraz rumskiego artysty Andrzeja 
Sobieraja.
– Do uczestnictwa w tym wyjąt-

kowym i ważnym wydarzeniu 
zachęcam wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy pragną wesprzeć Mak-
sa – podsumowuje Marek Gerwa-
towski.
W organizację koncertu włączyły 
się: MOSiR Rumia, Urząd Miasta 
Rumi, Fundacja Serce Dziecka oraz 
Parafia pw. św. Józefa i Judy Tade-
usza. Wydarzenie odbywa się pod 
honorowym patronatem burmi-
strza Rumi Michała Pasiecznego.

dO KORKA KOREK…

Przypominamy, że wciąż moż-
na się włączyć do akcji społecz-
nej pod nazwą „Do korka korek 
i uzbiera się worek”. Inicjatywa 
polega na zbiórce plastikowych 
nakrętek, płyt CD i DVD, zepsu-
tych telefonów komórkowych 
oraz niedziałających komputerów 
i laptopów. Wszystko to może 
pomóc w rehabilitacji 10-letniego 
Maksa, którego rodzina, przeka-
zując odpady firmie zajmującej się 
recyklingiem, pozyskuje pieniądze 
na dalsze leczenie chłopca. Dzię-
ki zaangażowaniu mieszkańców 
Rumi i okolic udało się już po-
zyskać około 870 kg nakrętek, 40 
kg laptopów, 27 kg płyt CD/DVD 
oraz 11 kg telefonów. Więcej infor-
macji na ten temat: http://rumia.
eu/2018/12/11/zbierajac-nakret-
ki-mozesz-pomoc-10-letniemu-
maksiowi/

Na zlecenie parafii firma Tu-
gal przeprowadziła inspekcję 
dzwonów na wieży kościoła 
przy ulicy Rybackiej. Kontrole-
rzy stwierdzili, że wszystkie trzy 
dzwony wymagają odnowienia 
mechanizmu zawieszenia serc. 
W miejscu, gdzie serce dzwonu 
przechodzi przez jego czaszę, 
trzeba będzie dotoczyć tuleje, 
aby zniwelować powstałe luzy 
oraz dokręcić śruby mocujące. 
Remont będzie wymagał zdjęcia 
dzwonów z wieży, gdyż prace 
muszą być wykonane na ziemi. 
Naprawa może się rozpocząć 
w maju lub czerwcu w zależno-
ści od warunków pogodowych 
i możliwości uzgodnienia ter-
minu z wykonawcą. Wstępny 
koszt całego remontu dzwonów 
i ich mechanizmów sterujących 
został oszacowany na kwotę 30 
tysięcy złotych. Ponadto w bie-
żącym roku planowany jest też 

Dzwony i dach do remontu
WeJHeROWO | Trzy dzwony z wieży kościoła pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie wymagają 
odnowienia. Remontu wymaga również dach na budynku plebanii.

całkowity remont dachu na bu-
dynku plebanii, gdyż w wielu 
miejscach przecieka woda z po-

wodu nieszczelności. W tym roku 
parafia zakończy również malo-
wanie wieży kościoła. (DD)

POMORZE | Kto w tym roku otrzyma na-
grodę za najlepszą wystawę lub wydarze-
nie kulturalne? 

Już po raz piąty organizowany jest kon-
kurs promujący najważniejsze wydarzenia 
muzealne w naszym regionie. Oceniane 
będą m.in. wystawy, konferencje naukowe 
oraz działania edukacyjne. Kandydatów 
do Pomorskiej Nagrody Muzealnej można 
zgłaszać do 12 kwietnia.
Celem konkursu jest uhonorowanie pra-
cowników muzeów pomorskich lub osób 
współpracujących z tymi placówkami za 
szczególne dokonania w roku poprzedzają-
cym wręczenie nagrody.
– Od początków istnienia konkurs jest plat-
formą wymiany doświadczeń zawodowych. 
Pozwala czerpać z najlepszych praktyk 
i wdraża nowe rozwiązania we wszystkich 
dziedzinach obejmujących muzealnictwo. 
Służy także samym zwiedzającym, aby po-
znawać najlepsze i najciekawsze inicjatywy, 
których celem jest budowanie regionalnej 
tożsamości kulturowej – mówi Anna Sujec-
ka, prezes Oddziału Pomorskiego Stowarzy-
szenia Muzealników Polskich.
Przedsięwzięcia te nie mają charakteru 

komercyjnego i nie są nastawione na zysk. 
Wiele z nich to działania, których odbiorca-
mi są lokalne społeczności miast i miaste-
czek Pomorza.
W ramach konkursu oceniane są przede 
wszystkim wystawy stałe i czasowe, kon-
ferencje naukowe i sympozja, wydawnic-
twa muzealne, działania edukacyjne oraz 
działania konserwatorskie. Nagroda jest 
przyznawana także za wydarzenia i działa-
nia artystyczne lub kulturalne w dziedzinie 
muzealnictwa o istotnym znaczeniu dla 
promocji i upowszechniania muzeów i ko-
lekcjonerstwa.
Zgłosić kandydatów mogą: instytucje kultu-
ry, stowarzyszenia, organizacje pozarządo-
we, organy administracji publicznej, szkoły 
wyższe i media. Kandydatami do nagrody 
mogą być osoby pracujące w muzeach, 
których główna siedziba zlokalizowana jest 
na terenie województwa pomorskiego, lub 
osoby współpracujące z tymi muzeami. 
Spośród zgłoszonych propozycji wybrane 
zostaną trzy nagrody główne oraz jedno 
wyróżnienie. Wręczenie nagród nastąpi 
podczas uroczystej gali z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Muzealnika.
/raf/

NAGROdY dLA mUzEALNIKóW

WeHeROWO | Wejherowskie 
Centrum Kultury zaprasza na 
pokaz specjalny filmu „Całe 
szczęście”.

To zrealizowana z dużym 
rozmachem produkcja opowia-
dająca o rodzinnych dylema-
tach i rodzącym się między 
bohaterami uczuciu. Za jej 
powstanie odpowiadają twórcy 
takich hitów jak „Listy do 
M.” czy „Podatek od miłości”. 
To oni zaprosili do współ-
pracy specjalistę od komedii 
Tomasza Koneckiego, reżysera 
takich hitów jak „Listy do M. 
3”, „Testosteron”, czy „ Lejdis 
”. Film powstał na podstawie 
oryginalnego scenariusza Mar-
cina Baczyńskiego i Mariusza 
Kuczewskiego.
W filmie Romie Gąsiorow-
skiej i Piotrowi Adamczykowi 
towarzyszą: Joanna Liszowska, 
Marieta Żukowska, Izabela 
Dąbrowska, Maks Balcerow-
ski, Jacek Borusiński, Joachim 
Lamża i Tomasz Sapryk. Do 
wspomnianej plejady gwiazd 
dołączyła także Margaret, 
dla której to filmowy debiut. 
Wokalistka specjalnie do filmu 
napisała piosenkę, którą usły-
szymy podczas projekcji.
Niewątpliwym atutem filmu 
jest jednak fakt, że zdjęcia 
realizowane były w dużej 
mierze w Wejherowie. Główny 
bohater, w którego wciela się 
Piotr Adamczyk, jest muzy-
kiem Filharmonii Kaszubskiej. 
To niepowtarzalna okazja, 
by obejrzeć film w miejscu 
w którym powstawały do niego 
zdjęcia. Pokazy specjalne – 
w sobotę, 2 marca, godz. 18.00 
i 20.45. /raf/

Całe szczęście - 
pokaz specjalny
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Wśród stypendystów są m.in. że-
glarze, szermierzy i gimnastycy. 
Stypendia sportowe zostały wrę-
czone w tym tygodniu podczas 
uroczystości w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury w Gdańsku.
Decyzje stypendialne wręczył 
marszałek województwa Mieczy-
sław Struk. Odebrało je 50 osób, 
które osiągają sukcesy w różnych 
dziedzinach sportu. Wsparcie bę-
dzie wypłacane przez 10 miesięcy. 
Łącznie na stypendia sportowe 
Zarząd Województwa Pomorskie-
go przeznaczył ponad 220 tys. zł.
Stypendia Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego dla sportowców 
przyznawane są od 2009 r. 
Wśród tegorocznych stypendy-
stów najwięcej jest osób z Gdań-
ska, Sopotu oraz Kartuz. Na 
wsparcie mogą też liczyć spor-
towcy z Gdyni, Bytowa, Chojnic, 
Kościerzyny i Wejherowa. 
Stypendia przyznawane są w trzech 
kategoriach: juniora młodszego, 
juniora i młodzieżowca. W kate-
gorii młodzieżowiec wsparcie wy-
nosi 700 zł. Juniorzy mogą liczyć 
na 350, a młodsi juniorzy na 200 zł 
stypendium. Wśród wyróżnionych 
są także osoby niepełnosprawne. 
– Po raz dziesiąty samorząd po-
morski wyróżnił najzdolniejszych 
sportowców – mówił podczas 
uroczystości marszałek Struk. – Te 

pieniądze to nasz wkład w ich roz-
wój, nieustający progres. Chcemy 
stworzyć sportowcom jak najlep-
sze warunki do osiągania sukce-
sów. Niezmiernie cieszy nas, że 
reprezentują nasz region na are-
nie krajowej i międzynarodowej. 
Podziękowania należą się także 
rodzicom, wychowawcom i tre-

nerom, bo niewątpliwe sukcesy 
młodych, to także ich zasługa – za-
znaczył marszałek Struk.
Na uroczystości wręczenia stypen-
diów obecny był m.in. wioślarz 
i czterokrotny mistrz świata Adam 
Korol. Życzył on sportowcom 
przede wszystkim cierpliwości, 
podkreślając, że sam medal olim-

pijski zdobył dopiero w wieku 34 
lat.
Wśród stypendystów znaleźli się: 
Paulina Stenka z Kaszubskiego 
Towarzystwa Sportowo-Kultural-
nego Luzino (kick-boxing) i jeden 
z zawodników Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Tri-Team Ru-
mia (triathlon). /raf/

Stypendia od marszałka
POMORZe | Stypendia marszałka otrzymało 50 najlepszych młodych sportowców z Pomorza. 
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POWIAT | VIII edycja Powiatowego Konkursu Piosenki 
Miłosnej ,,Miłość niejeden zna język” za nami. 

Na scenie zaprezentowali się uczestnicy ze wszystkich szkół 
powiatowych. Uczniowie przenieśli publiczność w świat 
miłosnych ballad i znanych, romantycznych piosenek.
Konkurs zorganizowano był w murach I Liceum Ogólno-
kształcącego w Rumi. Uczestniczyli w nim uczniowie z 4 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego wraz 
z opiekunami. Komisja konkursowa wysłuchała 18 utworów 
w kategorii solista, oraz 4 w kategorii zespół. 
Każdy uczestnik wykonywał dwa utwory: jeden w języku 
polskim i jeden w języku obcym. Można było usłyszeć 
piosenki w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Wy-
stępom młodych wokalistów przysłuchiwali się zaproszeni 
goście ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Jacek 
Thill, wicestarosta wejherowski, Ludwik Zegzuła i Jolanta Król, 
członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Leszek Winczew-
ski, radny powiatu i dyrektor Domu Kultury SM Janowo. a także 
dyrektor PZPOW w Wejherowie Andrzej Byczkowski i dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa w Wejherowie Tomasz Fopke.
- Podczas konkursu mogliśmy usłyszeć piękne wykonania 
piosenek – mówi Jolanta Król. - To była prawdziwa uczta dla 
duszy. Dziękuję wszystkim wykonawcom. 
Najlepsi wykonawcy zostali nagrodzeni /raf/

mIłOŚć NIEjEdEN 
zNA jęzYK

Fot. Powiat wejherowski
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Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt podkreślił, że 
Jakuba Wejher budował miasto 
z rozmysłem zostawiając nam 
w testamencie prośbę, abyśmy 
dbali o rozwój miasta i pomyśl-
ność mieszkańców. I ten testa-
ment założyciela realizujemy.
Tradycyjne obchody jak zawsze 
rozpoczęły się złożeniem kwia-
tów w krypcie kościoła klasz-
tornego OO. Franciszkanów 
na trumnie Jakuba Wejhera, 
a następnie udziałem we mszy 
świętej w kościele pw. św. Anny, 
którą odprawił o. Ewaryst Grę-
da. Uświetnił ją swoim udziałem 
Chór Towarzystwa Śpiewaczego 
im. J. Trepczyka. Po nabożeń-
stwie z udziałem pocztów sztan-
darowych m.in. Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, Powia-
towego Cechu Rzemiosł i Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego, 
wszyscy przemaszerowali na plac 
Jakuba Wejhera, gdzie odśpiewa-
no uroczyście Hymn Państwowy 
i Hymn Kaszubski. 

Prezes wejherowskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego Mirosław Gaffka podkre-
ślił, że doroczne obchody śmierci 
Jakuba Wejhera są zawsze waż-
nym wydarzeniem w życiu mia-
sta, gdzie wspólnie z władzami 
miasta, powiatu i przedstawicie-
lami różnych środowisk, oddawa-
ny jest hołd założycielowi grodu 
Wejhera i kultywowana jest jego 
pamięć. Prezydent Miasta Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt pod-
czas spotkania z mieszkańcami 
zacytował słowa Jakuba Wejhera, 
który miał powiedzieć, że „skoro 
pod Białą ślub złożyłem, tak nad 
Białą go wypełnię”. Przypomniał 
również, że Jakub Wejher wypeł-
nił słowa swojej przysięgi zakła-
dając osadę Wejherowska Wola 
w 1643 roku, która 7 lat później 
otrzymała prawa miejskie.
- Dzisiaj prowadzimy sukcesywną 
rewitalizację przestrzeni publicz-
nej, prężnie rozbudowujemy in-
frastrukturę miasta, dbamy także 
o rozwój społeczny i kulturalny 

mieszkańców - podkreślił prezy-
dent Wejherowa.
Po przemówieniach delegacje 
władz miasta i powiatu, okolicz-
nych oddziałów Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego i innych 
środowisk złożyły kwiaty przed 
pomnikiem Jakuba Wejhera. 
Głównym organizatorem uro-

czystości był Oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Wej-
herowie, przy współpracy władz 
Miasta Wejherowa i Ojców Fran-
ciszkanów. Uroczystość uświet-
nił wystrzał armatni oraz salwa 
z muszkietów Chorągwi Jakuba 
Wejhera i Pułku Czarnieckiego. 
/uMw/

Mieszkańcy uczcili 
pamięć Jakuba Wejhera
WeJHeROWO | Obchodzona uroczyście 362. rocznica śmierci założyciela Wejherowa przyciągnęła 
na plac Jakuba Wejhera wielu gości i mieszkańców. 
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19 Rumska Drużyna Harcerek 
„Puszcza” im. gen. Marii Wittek 
„Miry” zaprasza na spotkanie, 
podczas którego prowadzony bę-
dzie nabór do drużyny. Wstąpić 
do „Puszczy” mogą dziewczęta 
w wieku od 10 do 15 lat z klas 
IV=VII szkół podstawowych. 
Zbiórka naborowa odbędzie 
się 16 marca – o godz. 10:00 na 
dworcu w Rumi.
- Bardzo serdecznie zapraszamy 
do naszej drużyny harcerek, któ-
ra działa na terenie miasta Rumi 
= zachęca Weronika Stankow-
ska, drużynowa. - Harcerstwo to 

ruch, który wychowuje oraz uczy 
codzienności. Harcerki prakty-
kują wiedzę w zakresie pierwszej 
pomocy, śpiewu, historii. Naj-
ważniejszym aspektem naszych 
spotkań jest wychowywanie 
w duchu patriotycznym, staramy 
się służyć Bogu i Polsce. Dzięki 
elementom metody harcerskiej 
druhny są gotowe podjąć wyzwa-
nia współczesności.
Więcej informacji o działalności 
drużyny i naborze można uzy-
skać u drużynowej pwd. Weroni-
ki Stankowskiej, tel. 794473945.
 /raf/

uwielbiasz przygody? 
Wstąp do harcerstwa!
Chcesz przeżyć niezapomniane przygody, poznać ciekawych ludzi, 
wyjechać w rozmaite miejsca? Dołącz do drużyny harcerek!
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GM. WEJHEROWO | Z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz 
Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 
serdecznie zapraszają na spotkanie z Cezarym Pazurą. 

8 marca to 
wyjątkowa 
data w kalen-
darzu. Corocz-
nie w gminie 
Wejherowo z tej 
okazji organizo-
wane są wyda-
rzenia dedyko-
wane Paniom. 
Dzień Kobiet 
stał się wspa-
niałą okazją do 
podziękowania 
im za aktywne 
uczestnictwo 
w życiu gminy. 

Kolejne lata pokazują jak dużym zainteresowaniem 
mieszkańców cieszą się wydarzenia kulturalne orga-
nizowane bezpłatnie na terenie gminy. Z roku na rok 
występy znanych artystów przyciągają coraz liczniejszą 
rzeszę widzów. Wzorem lat ubiegłych także i w tym roku 
gmina przygotowała moc atrakcji. Obchody Dnia Kobiet 
zainauguruje występ znanego polskiego aktora Cezarego 
Pazury. To wydarzenie już 9 marca 2019 r., o godz. 19.00 
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bolszewie. Dla każdej 
Pani przewidziano upominek. /UGW/

dzIEń KOBIET 
z CEzARYm pAzURą

Sabat to wydarzenie nawiązujące 
tematyką do Dnia Kobiet. Tego-
roczne spotkanie zorganizowane 
zostanie pod hasłem „Dom jako 
dziedzictwo materialne i niemate-
rialne Kaszub”.
Uczestnicy (a przede wszystkim 
uczestniczki, bo z pewnością to ko-
biety „opanują” muzeum w dzień 
swojego święta, czyli 8 marca) 
spotkają się w południe. Sabat 

rozpocznie się tradycyjnym powi-
taniem przez Tomasza Fopke, dy-
rektora wejherowskiego muzeum, 
następnym punktem programu bę-
dzie sesja popularnonaukowa. 
Jako pierwsza wykład wygłosi 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski. Tematem prelekcji będzie 
„Kobieta a samorząd”. Następnie 
Barbara Borzyszkowska z Mu-
zeum  Zachodniokaszubskiego 

w Bytowie omówi temat „Płotow-
skie kobiety - zapomniane gospo-
dynie od zadań specjalnych”, 3. 
Bogumiła Cirocka – dziennikar-
ka i adiustatorka współpracująca 
z wieloma pomorskimi wydaw-
nictwami – wygłosi wykład „Fe-
ministka zawsze dziewica kontra 
matriarchat”, a następnie prelek-
cję „Mieszkać w szpitalu. Domy 
i osiedla mieszkaniowe w zabytko-

wych XIX-wiecznych założeniach 
szpitalnych” przedstawi Anita Jaś-
kiewicz-Sojak, Miejski Konserwa-
tor Zabytków w Wejherowie. 
Po serii wykładów zaplanowano 
koncert Weroniki Korthals -Tar-
tas oraz wernisaż wystawy pt. 
„Drewno i dom. Drewno w ar-
chitekturze mieszkalnej dawnego 
Wejherowa.” Kuratorami wystawy 
są Anita Jaśkiewicz-Sojak i Maciej 
Kurpiewski. 
W ramach wydarzenia odbędzie 
się też, jak na prawdziwy Sabat 
przystało, konkurs na najciekaw-
szy sprzęt do latania. Dla uczestni-
ków przygotowany będzie swojski 
poczęstunek. 
Wstęp na VI Sabat Kaszubski, któ-
ry odbędzie się 8 marca o godz. 
12.00 w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
przy ul. Zamkowej 2a w Wejhero-
wie, jest wolny! /raf/

Zlot kaszubskich czarownic
WeJHeROWO | Już po raz szósty Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na Sabat Kaszubski. 
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RUMIA | Zbliżający się Dzień Kobiet od zawsze koja-
rzy się z kwiatami. Port Rumia CH Auchan organizuje 
warsztaty dla dzieci, na których uczestnicy będą sadzić 
cebulki kwiatów i ozdabiać doniczki.

Tradycji stanie się zadość, a zbliżający się Dzień Kobiet bę-
dziemy świętować w obecności kwiatów. 8 marca drobne 
upominki otrzymają zarówno kobiety, jak i dziewczynki. 
Warto pamiętać, że wyrazy sympatii, w tym kwiaty można 
wręczać w tym dniu sympatii, mamie, siostrze, cioci czy 
babci, a każda z nich na pewno doceni pamięć i życzenia! 
Z okazji nadchodzącego święta goście odwiedzający 
Port Rumia Centrum Handlowe Auchan będą mieli 
okazję samodzielnie wykonać oryginalne prezenty dla 
kobiet. Uczestnicy zajęć będą sadzić cebulki kwiatów 
w małych doniczkach, które będą dekorowane w naj-
różniejsze wzory. Powstałe prace będzie można zabrać 
do domów i wręczyć najbliższym. 
Warsztaty kreatywne odbędą się 2 marca w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 
108 w Rumi. Zajęcia będą prowadzone od godz. 11:00 do 
17:00. Wstęp bezpłatny! /raf/

SAdzImY KWIATY 
NA dzIEń KOBIETFestiwal komiksu 

w Stacji Kultura
RUMIa | Spotkania autorskie z gwiazdami polskiego komiksu, prelekcje, wystawy, warsztaty i strefa 
gier – między innymi takie atrakcje będą czekać 2 marca w Stacji Kultura, gdzie odbędzie się druga 
edycja wydarzenia Rumia Comic Con. Wstęp jest bezpłatny.

Najmłodsi mieli możliwość 
przejechania się elektrycznymi 
samochodzikami Lego i spraw-
dzenia swoich umiejętności na 
wyznaczonym torze do jazdy. 
Wiele radości dostarczały im 
także stoliki z klockami, gdzie 
mogli zbudować najbardziej 
wymyślne konstrukcje. Dodat-
kowo na terenie Portu Rumia 
Centrum Handlowego Auchan 
stworzona została wystawa 
budowli i postaci XXL prosto 
z parku Legoland.
Nie lada atrakcją było również 
stoisko multimedialne, gdzie 
można było wziąć udział w ry-
walizacji w grach na tabletach. 
Chętni mogli też założyć okula-
ry VR i dzięki nim przenieść się 
m.in. na tory kolejek górskich, 
które można spotkać w parku 
Legoland w Danii.
Jedną z atrakcji wydarzenia 
był również specjalny konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami. 
Zdobyć można było kilkadzie-

siąt pojedynczych biletów do 
parku Legoland®, duże zestawy 
klocków oraz nagrodę główną 
– rodzinny pobyt w Legoland 
Billund Resort w Danii! Aby 
zawalczyć o nagrody, wystar-
czyło zmierzyć się w budowa-
niu najwyższej wieży z klocków 

na czas. 
Spotkanie z atrakcjami Lego-
land prowadzone było w sobo-
tę i niedzielę, tj. 23 i 24 lutego, 
w godzinach otwarcia Portu 
Rumia Centrum Handlowego 
Auchan. Udział we wszystkich 
atrakcjach był bezpłatny. wa

Kolorowy świat klocków Lego
RUMIa | Dzieci i rodzice mieli możliwość przeniesienia się do niesamowitego świata stworzonego 
z kultowych klocków Lego. Za sprawą parku rozrywki Legoland Billund, który w weekend zagościł na 
terenie Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan, mogli skorzystać z licznych atrakcji. 
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Rumia Comic Con to kameralna 
impreza przeznaczona dla osób 

w każdym wieku. Organizato-
rzy, którymi są Lukasz Kowal-
czuk – Comics & Illustration 
oraz Stacja Kultura, skupiają się 

nie tylko na konkretnych histo-
riach, sztuce i procesie twór-
czym, ale i na autorach oraz 
czytelnikach. 

– Uczestnicy festiwalu będą mo-
gli posłuchać rozmów z autora-
mi i wykładów, obejrzeć filmy 
animowane i wystawy, poczytać 
komiksy z największej publicznej 
kolekcji w kraju, wziąć udział w 
warsztatach, zakupić nowości wy-
dawnicze i wydania archiwalne, 
a także pograć w retro gry video 
oraz gry figurkowe – zapowiadają 
pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rumi.

Od RANA dO WIECzORA

Wydarzenie rozpocznie się w naj-
bliższą sobotę o godzinie 10:30 
pokazem filmów animowanych z 
lat 60. oraz warsztatami przezna-
czonymi dla dzieci i dorosłych. 
Przez cały dzień będzie można 
uczestniczyć w spotkaniach au-
torskich i prelekcjach, zdobywać 
autografy twórców, a także sko-
rzystać z czytelni, strefy targowej 
i strefy gier. Ostatnie atrakcje 
będą dostępne do godziny 19:00. 
Szczegółowy program można 
znaleźć na stronie – https://ru-
miacomiccon.wordpress.com/
program. Zapisy na warsztaty 
oraz wszelkie pytania związane 
z organizacją wydarzenia należy 
kierować na adres mailowy: lk@
tzzad.pl

GM. WEJHEROWO | Przed nami VII Dni 
Gminy Wejherowo, które odbędą się 
w dniach 5-8 kwietnia br.

W ramach obchodów zaplanowano m.in. XI 
Bieg Piaśnicki, który odbędzie się 6 kwietnia 
br. Na biegi można zapisać się pod adresem: 
biegpiasnicki.pl.
Bieg Piaśnicki to niezwykła impreza prowa-
dząca zawodników przez 10 km od Wejhe-
rowa do samej Piaśnicy, której zadaniem 

jest kultywowanie pamięci o zbrodni hitle-
rowskiej popełnionej w Piaśnicy. Podczas II 
Wojny Światowej zamordowano tam tysiące 
osób, głównie przedstawicieli elity politycz-
nej, gospodarczej i kulturalnej z Pomorza 
Gdańskiego, a także osoby przewożone 
koleją z terenów Trzeciej Rzeszy. Bieg orga-
nizowany jest przez Gminę Wejherowo i The 
North Event i z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością, która pokazuje, że 
Pomorzanie są aktywni i chcą pamiętać 
o historii, również tej bolesnej.
Przypomnijmy: mianem zbrodni piaśnickiej 
określa się szereg zbiorowych egzekucji 
przeprowadzonych przez okupantów nie-
mieckich w pierwszych miesiącach II wojny 
światowej w Lasach Piaśnickich w okolicach 
Wejherowa. W Piaśnicy zamordowani zostali 
przedstawiciele polskiej elity politycznej, 
gospodarczej i kulturalnej z Pomorza Gdań-
skiego. Zginęły tam również osoby przewo-
żone koleją z terenów Trzeciej Rzeszy. 
W wyniku działań eksterminacyjnych zginę-
ły tysiące osób. Piaśnica stanowi najwięk-
sze, po obozie koncentracyjnym Stutthof, 
miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu. 
/raf/
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 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 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945), oraz art.21 ust.2  
pkt 2 i 7, art. 30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r., 
poz. 2081)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi w rejonie ul. Husarskiej

w dniach od 01.03.2019r. do 22.03.2019r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w go-
dzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Infor-
macje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 05.03.2019r. 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 
05.04.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych  (tekst jedn. Dz. U. z  2018 r. poz. 1474)  oraz  art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r.  Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) 
zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskie-
go z siedzibą w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Pucka 11, reprezentowanego przez Pana 
Pawła Stanisławiszyn z firmy MS Projekt Michał Sroka, 62-200 Gniezno ul. Borowa 4, z dnia 
11.12.2018 r. (uzupełniony dnia 11.02.2019 r.) wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia poprzez budowę 

chodnika oraz budowę oświetlenia na odcinku od km 3+428,92 do km 4+783,76 w 
Łężycach na terenie gminy Wejherowo”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Wejherowo określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
obr. Łężyce: 8, 9/54 (z podziału działki nr 9/41), 9/55 (z podziału działki nr 9/41), 7/79, 7/77, 
9/57 (z podziału działki nr 9/49), 9/48, 7/96, 7/4

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwo-
ści składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty do-
konania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział 
Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parte-
rze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administra-
cyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pu-
blicznego ogłoszenia.

Maria i Wiesław Szymańscy, He-
lena i Zbigniew Ocieszak, Zofia 
i Zbyszek Markiewicz, Bożenna 
i Janusz Wiktorek, Aleksandra 
i Andrzej Stoppa, Zofia i Marian 
Malarscy oraz Krystyna i Marian 
Góral – te siedem par 21 lutego 
oficjalnie obchodziło złote gody, 
czyli 50. rocznicę ślubu. Wyjąt-
kiem wśród małżeństw gosz-
czących w MDK-u byli Anna 
i Wacław Dobrzyńscy, świętujący 
60-lecie wspólnego pożycia, zwa-
ne diamentowymi godami.
Medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie zostały nadane 
przez prezydenta RP, a wręczał 
je jubilatom zastępca burmi-
strza Piotr Wittbrodt. Natomiast 
przewodniczący rady miejskiej 

Ariel Sinicki podarował parom 
kwiaty oraz upominki. O oprawę 
muzyczną uroczystości zadbali 
wspólnie Anna Osior i Krzysz-
tof Brzozowski, którzy wykonali 
utwory z lat młodości jubilatów. 
Zwieńczeniem spotkania był słod-
ki poczęstunek. 
– Bardzo nam zależy, aby te uro-
czystości miały wyjątkową opra-
wę, a wszystkie pary czuły się 
wyróżnione. Tym razem to mnie 
przypadł ogromny zaszczyt wrę-
czenia medali nadawanych przez 
prezydenta RP – mówi Piotr 
wittbrodt, zastępca burmistrza 
Rumi. – Jestem pełen podziwu dla 
wszystkich jubilatów i nie pozosta-
je mi nic innego, jak tylko życzyć 
kolejnych wspólnych lat – dodaje.

Kolejne małżeństwa 
docenione za wytrwałość
RUMIa | Dworek pod lipami już po raz 11. gościł mieszkańców Rumi obchodzących okrągłe jubile-
usze pożycia małżeńskiego. Wśród zaproszonych par większość spędziła razem 50 lat, a jedna aż 60. 
Wszyscy otrzymali prezydenckie odznaczenia oraz upominki. 
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAm

SpRzEdAm działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 3km od Lęborka, pod lasem, 
1033m2, cena 49 tys. zł.,  tel. 602 306 210

SpRzEdAm działkę ogrodniczą z domkiem 
i szklarnią, tel. 538 443 446

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

pOKój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 
709

REdA ul.12 Marca, wynajmę garaż z działką 
o pow. 616m2, tel. 602 306 210

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

SpRzEdAm v Golf IV, 1998, 1,4 benzyna 212, 
773 km czerwony, zadbany, cena 4 100 zł., Go-
ścicino, tel. 880 287 676

jAWA 50, typ 220 i 223 ,obie po 42 lat, cena 4 

200 zł. I 2 333 zł., Tczew, tel. 574 797 077

pIAGGIO/Vespa Ciao,skuter, 1os.2T, 1995 r., 
czarny, cena 1 888zł., 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, klawiatu-
ra 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 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

RÓŻNE

zLECę wykonanie z pomieszczenia łazienkę, 
tel. 694 642 709

SpRzEdAm dwa rowery z przerzutkami, 

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

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wej-
herowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl za-
mieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr IV/2019, 
dotyczący nieruchomości gruntowej o powierzchni 
397m2, położonej w Rumi,  obręb 17,  stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzier-
żawy w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewi-
dencyjnie jako działka nr 240/2  

Wykaz wywieszono w dniu 25 lutego 2019 r.

damskie, mało używane, jeden sezon, tel. 510 
501 968

SpRzEdAm kanapę narożną, mało używaną, 
w brązie z dodatkiem kremu,  po rozłożeniu 
200 x140, tel. 510 501 955

złOTA rączka, regulacja okien pcw, malowa-
nie, panele, krany, armatura, naprawy, itd., tel. 
518 204 992

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

pRASA kostka masy FERGUSON, typ 14, 
duży podbieracz 1.43  ST.B., 3 500 zł., Luzino, 
tel. 506 250 477

SłOmA w balotach 120x150 siano, słowa 
w kostkach z magazynu, możliwość transpor-
tu, tel. 506 250 477

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

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

SIEWNIK, poznaniak, stan dobry, 2 400 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

pRzYCzEpA do kostek 6 m., stan dobry, 3 
000 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SzLIfIERKA, 450 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

płUG 3 skiby i brony 5, zawieszane, 750 zł., 
tel. 600 667 860

fOTELO-tapczan, 1-osobowy i fotel gratis, 
110zł., tel. 600 667 860

SpRzEdAm materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą 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

OGŁOSZENIE                 80/2019/DB
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WIELOLETNIA TRAdYCjA

W gali uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz 
powiatu oraz miasta, reprezentanci placówek 
oświatowych, wieloletni sponsorzy, delegacje orga-
nizacji sportowych oraz fundacji, związani ze spor-
tem mieszkańcy, a także zawodnicy i trenerzy wraz 
z rodzinami i przyjaciółmi. Urząd Miasta Rumi 
wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji już 
po raz 25. zorganizował konkurs na najlepszego 
sportowca i trenera minionego roku. Kandydatów 
rokrocznie nominuje i wybiera powołana przez 
burmistrza miasta kapituła. 

NAjLEpSI z NAjLEpSzYCh

Tym razem nagrodę najlepszego sportowca minio-
nego roku otrzymała Roksana słupek – zawodnicz-
ka UKS „Tri-Team” Rumia; zdobyła tytuł zawod-
nika roku na Gali Akademii Triathlonu; uzyskała 
międzynarodową klasę mistrzowską w triathlonie; 
wielokrotnie stawała na podium Pucharu Europy 
oraz mistrzostw Polski w triathlonie i duathlonie. 
Natomiast najlepszym trenerem 2018 roku został 
Tadeusz Gaweł – trener ATS Małe Trójmiasto 
(tenis stołowy); trener pierwszoligowej drużyny 
KAMIX ATS MT Rumia, która na koniec sezonu 
2017/18 zajęła 4. miejsce w I lidze tenisa stołowego 
gr. północna; jego zawodnicy to czołówka woj. po-

morskiego; młodzi podopieczni odnoszą sukcesy 
w rywalizacji wojewódzkiej oraz awansują do ry-
walizacji krajowej, lokując się w pierwszej trzydzie-
stce polskiej czołówki. 

– Był to wspaniały jubileusz, który przypomniał 
mieszkańcom, że już od 25 lat udaje nam się w Rumi 
nagradzać nie tylko zasłużonych sportowców, ale 
i sponsorów czy organizacje, bez których tego lokal-
nego sportu by po prostu nie było – podkreśla Mar-
cin kaczmarek, członek Komisji Sportu, Rekreacji 
i Promocji Rady Miejskiej Rumi.

W pozostałych 15 kategoriach wyróżnieni zostali:

Sponsor 25-lecia: 1. fabryka Kotłów fAKO 
S.A. Rumia.
„Za całokształt działalności na rzecz śro-2. 
dowiska sportowego roku 2018”: Salezjań-
ska Organizacja Sportowa Salos Rumia; 
Osiedlowy Klub Sportowy janowo Rumia; 
jacek Stawiasz; jarosław mamrot.
„Sportowo-artystyczna promocja miasta na 3. 
arenie międzynarodowej w roku 2018”: UKS 
„masta dance” ; Taneczny Klub Sportowy 
Creative dance Rumia; Stowarzyszenie 
Tańca Spin Rumia.
„Sportowe wydarzenie roku 2018”: 4. funda-
cja for dream w Rumi oraz mazurenko 

Armwresling promotion; Taneczny Klub 
Sportowy Creative dance Rumia; Akade-
mia piłki Siatkowej Rumia.
„Najlepiej zapowiadający się sportowiec 5. 
młodego pokolenia”: Kamil Niewiadom-
ski (ATS Rumia); Kamila Stawicka (RC 
Arka Rumia); Kamila Bryła (APS Rumia); 
Olga Robaszkiewicz (RKS – Rumia); daria 
domżalska (RKS – Rumia); Bartek żywicki 
(Karate Sakura); Aleks Tomaszewski („Tri-
Team” Rumia); Karolina Szalast („Tri-Team” 
Rumia) .
„Drużyna roku”: 6. Kamix ATS mT Rumia; 
zespół Kadetek Akademii piłki Siatkowej 
Rumia; Rugby Club Arka Rumia.
„Sportowa osobowość roku 2018”: 7. paweł 
muchewicz.
„Za 25-letnie wspieranie działalności MOSiR 8. 
Rumia”: pph BOB ROLLO Sp. z o.o.
„Za wieloletnie wspieranie ATS MT Rumia”: 9. 
OT Logistics S.A.
„Wyróżnienie specjalne z okazji 25-lecia 10. 
plebiscytu”: jan Nowicki.
„Najlepsza szkoła w Rumi we współzawod-11. 
nictwie dzieci województwa pomorskiego 
w roku szkolnym 2017/2018”: Szkoła pod-
stawowa numer 9.
„Najlepsza szkoła w Rumi we współzawod-12. 
nictwie młodzieży szkolnej województwa 

pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018”: 
Szkoła podstawowa numer 1.
„Najlepsza szkoła w Rumi we współza-13. 
wodnictwie szkół ponadgimnazjalnych 
województwa pomorskiego w roku szkol-
nym 2017/2018”: powiatowy zespół Szkół 
numer 1 w Rumi.
„Nagroda dla najlepszego trenera 25-lecia”: 14. 
Tadeusz pepliński oraz piotr Taube.
„Nagroda dla najlepszego sportowca 25-15. 
lecia”: paweł poljański.

– Jako kapituła nie byliśmy pewni, którego trenera 
wybrać jako trenera 25-lecia, dlatego ostatecznie 
uhonorowaliśmy obu. Są to panowie, którzy włożyli 
w rumski sport bardzo dużo serca i pracy, a wśród 
ich wychowanków można wskazać wielu zasłużo-
nych lekkoatletów – mówi Jolanta król, wiceprze-
wodnicząca kapituły oraz dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. 

NIE TYLKO SpORT

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał zespół 
Riverboat Ramblers Swing Orchestra, natomiast 
ekstremalnych wrażeń dostarczył występ połyka-
cza ognia – Spartakusa. Na zakończenie wszyscy 
laureaci stanęli do wspólnego zdjęcia oraz zostali 
poczęstowani jubileuszowym tortem.

Ikony sportu wybrane
RUMIa | Za nami 10. Rumska Gala Sportu, podczas której w hali MOSiR nagrodzeni zostali sportowcy, organizacje, sponsorzy oraz trenerzy, mogący się po-
chwalić wyjątkowymi osiągnięciami. Punktem kulminacyjnym wydarzenia był wybór najlepszego sportowca i trenera 2018 roku.
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Poprawa skuteczności to jeden 
z aspektów nad którym piłkarze 
ze Wzgórza Wolności pracowa-
li intensywnie w trakcie zimo-
wego cyklu przygotowawczego, 
choć nie zabrakło również tre-
ningów typowo siłowych, które 
rozpoczęły się już 7 stycznia 
w hali wejherowskiej „Samo-
chodówki”. Ważnym momen-
tem w zimowych przygotowa-
niach były również dwudniowe 
testy motoryczne, które dały 
odpowiedź trenerowi Szymko-
wiczowi związaną z aktualną 
dyspozycją poszczególnych za-
wodników. 
Cykl przygotowawczy rozpo-
czął się w tym roku wcześnie 
ze względu na długą listę spa-
ringpartnerów. Już 19 stycznia 
Wejherowianie  na sopockim 
stadionie podjęli GKS Przodko-
wo. Lista meczów kontrolnych 
była nader atrakcyjna, bowiem 
nie brakowało na niej topowych 
drużyn z I ligi takich jak Ter-
malica Nieciecza, czy Sanden-
cja Nowy Sącz, która ponow-

nie puka do drzwi Ekstraklasy. 
Żaden z ośmiu meczów nie był 
przegrany, a na uwagę zasłu-
guje znakomita forma Roberta 
Chwastka, który bramkarzy 
rywali pokonał aż czterokrot-
nie.  Wejherowianie łącznie 
strzelili 16 bramek i nie spo-
sób nie domyślić się, że do 
poprawy skuteczności walnie 
przyczynili się sprowadzeni 
zimą napastnicy – Przemysław 
Macierzyński oraz Mateusz 
Węsierski. 

TRANSfERY 
W zImOWYm OKNIE 
TRANSfEROWYm:

Przyszli – Przemysław Ma-
cierzyński (Lechia Gdańsk), 
Łukasz Pietroń (Radomiak 
Radom), Mateusz Węsierski 
(Arka Gdynia/Garbarnia Kra-
ków).
Odeszli – Michał Bury (Wól-
czanka Wólka Pełkińska), 
Kamil Włodyka (Garbarnia 
Kraków).

Skoro mowa o ruchach trans-
ferowych to należy wspomnieć 
o wciąż niejasnej sytuacji 
bramkarza Szymona Więckie-

Czas rozliczeń
PIŁKa NOŻNa | Zimowe okno transferowe przebiegało w Wejherowie 
bardzo spokojnie. Obserwując ruchy zarządu nie sposób nie oprzeć się 
wrażeniu, że głównym celem było wzmocnienie linii ataku.

W ostatnim meczu sparingowym stanowiącym końco-
wy etap zimowego cyklu przygotowawczego piłkarze 
Gryfa Wejherowo zremisowali z aspirującą do awansu 
do II ligi Radunią Stężycą. Bramkę na wagę remisu zdo-
był kapitan żółto-czarnych – Piotr Kołc. 

WyJśCIOWy SKŁAD GRyFA:

Dawid Leleń – Paweł Brzuzy, Krzysztof Wicki, Mateusz 
Goerke, Przemysław Macierzyński, Maciej Koziara, Łu-
kasz Pietroń, Oskar Ryk, Dawid Rogalski, Robert Chwa-
stek, Piotr Kołc

Ostatnie w zimowym okresie przygotowawczym spo-
tkanie kontrolne w Stężycy sprawiło, że w ciągu wszyst-
kich ośmiu gier sparingowych piłkarze ze Wzgórza Wol-
ności zanotowali 5 zwycięstw oraz 3 remisy. W trakcie 
całego cyklu bramkarzy rywali pokonywali aż 16 razy 
– golkiperzy z Wejherowa zmuszeni byli wyciągnąć pił-
kę z siatki tylko 6-krotnie. Najskuteczniejszym zawodni-
kiem okresu przygotowawczego okazał się być pomoc-
nik Robert Chwastek, który zaliczył 4 trafienia. Po dwa 
gole strzelili – Przemysław Macierzyński, Paweł Czy-
chowski, Grzegorz Gulczyński oraz Dawid Rogalski. Po 
jednym trafieniu zanotowali Mateusz Węsierski, Oskar 
Sikorski, Paweł Ewertowski oraz Piotr Kołc.

REmIS NA 
zAKOńCzENIE CYKLU 
pRzYGOTOWAWCzEGO

wicza, który jeszcze w styczniu 
odbywał testy w Górniku Łęczna. 
W treningach przygotowawczych 
wzięła również udział szóstka 
młodych piłkarzy z juniorskich 
drużyn żółto-czarnych. Możli-
wość zdobycia cennego doświad-
czenia z pewnością przyczyni 
się do ich piłkarskiego rozwo-
ju.  O rozwoju i szansach Gryfa 
w rundzie wiosennej opowiedział 
nam wiceprezes do spraw sporto-
wych – Dariusz Mikołajczak. 
„Jeszcze przed startem rozgry-
wek wielu ekspertów uważało, że 
będziemy walczyć o utrzymanie. 
Dzisiejsza – 11 pozycja w tabeli 
ligowej i strata zaledwie 3 punk-
tów do Resovii  zajmującej 8 loka-
tę pokazuje, że będziemy liczyć się 
w walce górną połowę zestawie-
nia. W każdym kolejnym meczu 
walczymy o zwycięstwo, a naszym 
celem jest prowadzenie otwartej 
gry. Wiemy, że taki rodzaj futbolu 
chcą oglądać kibice i również pod 
tym kątem pracowaliśmy w okre-
sie przygotowawczym…”
Czas rozliczeń nadchodzi, ponie-
waż już 3 stycznia – w najbliższą 
niedzielę na Wzgórzu Wolności 
piłkarze Gryfa podejmą wicelide-
ra ligowej tabeli – Widzew Łódź. 
Mecz rozpocznie się o godzinie 
13.00.
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Halowe Mistrzostwa Polski Ma-
sters odbyły się w hali widowi-
skowo-sportowej Arena Toruń. 
Był to swego rodzaju test przed 

marcowymi mistrzostwami świa-
ta mastersów. Grzegorz Grin-
holc na co dzień pracujący jako 
nauczyciel wychowania fizycz-

nego w Szkole Podstawowej nr 
4 w Rumi oraz pełniący funkcję 
radnego powiatu wejherowskie-
go odniósł kolejny sportowy 

sukces. Rumianin zdobył na mi-
strzostwach złoty medal. Zwień-
czeniem tego sukcesu był rekord 
świata w chodzie na 3000 metrów 

Złoty medal dla Grinholca
RUMIa | Podczas XXVIII Halowych Mistrzostw Polski Masters w lekkoatletyce Grzegorz Grinholc z Rumi zdobył złoty medal.  

w kategorii M70, który ustanowił 
Bogusław Seidel, u którego Grze-
gorz Grinholc trenuje od 2 lat. Były 
to rekordowe mistrzostwa Polski, 
gdyż żadna z wcześniejszych edycji 
halowego championatu master-
sów nie miała aż tak wysokiej fre-
kwencji. Do udziału w zawodach, 
które obejmowały 13 konkurencji, 
zgłosiło się 476 zawodników. Naj-
więcej zawodników wystartowało 
w biegu na 60 metrów, pchnięciu 
kulą i biegu na 200 metrów. Naj-
starszym uczestnikiem był 93-letni 
Władysław Mielcarek z Bydgosz-
czy, który wystartował w pchnię-
ciu kulą. Z kolei najstarszą uczest-
niczką była o rok młodsza Elżbieta 
Kalinowska z Torunia, startująca 
w pchnięciu kulą, biegu na 60 i 200 
metrów. Również wielu innych za-
wodników na miesiąc przed VIII 
World Masters Athletics Cham-
pionships Indoor zaprezentowało 
bardzo wysoką formę. Przykładem 
może być wcześniej wspomniany 
Grzegorz Grinholc z Rumi, który 
odnotował znakomite rezultaty 
w halowych rekordach w swojej 
kategorii wiekowej. 
(DD)

Podczas powiatowych zajęć 
w ferie zimowe królowały gry 
zespołowe, w tym koszykówka 
oraz siatkówka. Uczestnicy mie-
li również okazję potrenować 
także inne dyscypliny sportowe 
na hali. Dzięki uprzejmości Ath-
letic Apollo dzieci i młodzież 
mogła także skorzystać z cross-
fitowych zajęć. Cały projekt 
został skierowany do młodzie-
ży, zamieszkującej powiat wej-
herowski. Każdy uczestnik na 

zakończenie ferii otrzymał pa-
miątkową koszulkę. Na uroczy-
stym podsumowaniu „Ferii na 
sportowo, bezpiecznie i zdrowo” 
obecni byli wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel, dyrektor 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 
1 w Wejherowie Katarzyna Boj-
ke oraz dyrektora Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Wejherowie 
Andrzej Byczkowski. 
(DD)

Gry zespołowe i crossfit
POWIaT | W hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w Wejherowie odbyło się uroczyste podsumowanie czwartej 
edycji projektu „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo”.
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Podczas półfinałów wojewódzkich 
igrzysk dzieci w dwóch ogniach 
usportowionych, dziewczęta z Bol-
szewa i chłopcy z Bojana wywal-
czyli brązowe medale.
W hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Bolszewie odbył się 
półfinał wojewódzki dziewcząt 
i chłopców. Były to trzecie w hi-
storii zawody w powiecie wejhe-
rowskim, które stały eliminacją do 

finałów w Gdańsku. W rywalizacji 
uczestniczyły zespoły z powiatu 
lęborskiego, puckiego, kartuskie-
go i wejherowskiego. Zwycięzcą 
w kategorii dziewcząt została SP 
w Baninie. Drugie miejsce zajęła 
SP w Cewicach, trzecie SP w Bol-
szewie w składzie Natalia Blok, 
Weronika Błaszkiewicz, Monika 
Brzezińska, Marta Cilińdź, Oliwia 
Gosz, Jowita Konkol, Andżelika 

Raczko, Oliwia Stalka, Domini-
ka Szulta i Natalia Ziemann oraz 
czwarte SP w Krokowej.  
-Zmagania najmłodszych adep-
tów sportu były bardzo emo-
cjonujące i przysporzyły dużo 
emocji i wrażeń zgromadzonym 
kibicom – mówi Bartłomiej Woź-
niak z PZPOW. - Liczyła się dobra 
zabawa i propagowanie sportu 
wśród najmłodszych. 

Brązowe medale w półfinałach wojewódzkich W kategorii chłopców zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa w Chwaszczy-
nie. Drugie miejsce zajęła SP w No-
wej Wsi Lęborskiej, trzecie SP w Bo-
janie w składzie Jan Bzoma, Szymon 
Czarnocki, Maciej Dąbek, Aleksan-
der Hermann, Łukasz Kurkul, Rafał 
Pawłowski, Rafał Rutkowski, Niko-
dem Sikorski i Mikołaj Wizimirski. 
Na zakończenie rywalizacji zespoły 
zostały nagrodzone statuetkami i dy-
plomami, które wręczyła dyrektor 
szkoły w Bolszewie Katarzyna Pa-
czoska. (DD)

Drużyny piłkarskie uczest-
niczyły zarówno w wyjazdo-
wych obozach sportowych dla 
rocznika 2005/2006 w Rewalu, 
GOSRiT 2008 w Białym Borze, 
jak i w zajęciach na własnych 
obiektach. Z tej formy spędze-
nia wolnego czasu skorzystało 
ponad 250 zawodników GOSRi-
T-u. Ponadto w nowej sali spor-
towej zorganizowano cykliczne, 
ogólnodostępne zajęcia spor-
towe w różnych dyscyplinach 
sportowych. Skorzystała z nich 
blisko setka dzieci i młodzieży 
z gminy, która rywalizowała m 
in. w turniejach piłkarskich, 
tenisa stołowego, badminto-
na i torach sprawnościowych. 

W nowym obiekcie można było 
również skorzystać z treningów 
sportów walki koluchstyl. Pod-
czas ferii zostały również zaini-
cjowane zajęcia z samoobrony 
kobiet oraz Aktywnego Seniora 
LZS, które cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Na-
tomiast na sali sportowej w Kę-
błowie codziennie odbywały się 
mini turnieje. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się 
turnieje piłkarskie. W sumie 
z całej oferty GOSRiT-u sko-
rzystało blisko 500 mieszkań-
ców gminy Luzino. Nagrody dla 
zwycięzców zostały dofinanso-
wane przez urząd gminy.
(DD)

Sportowe ferie z pasją
LUZINO | Wiele atrakcji przygotował luziński Gminny Ośrodek 
Sportu, Rekreacji i Turystyki podczas tegorocznych ferii zimowych. 
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POWIAT | W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 
w Rumi odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini 
piłce siatkowej chłopców. Mistrzem została Reda.

Zawody były eliminacją do półfinałów wojewódzkich, 
które odbędą się w powiecie kartuskim. W rywaliza-
cji wzięło udział ponad 70 zawodników z całego powia-
tu wejherowskiego. Zwycięzcą została drużyna z Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Redzie, która nie przegrała żadnego 
meczu. W mistrzowskim składzie zagrali: Tymon Bogacki, 
Antoni Elwart, Jan Gruchała, Jakub Hałasa, Oliwier Muc, 
Maciej Naczk, Kacper Nurczyński, Szymon Paluch, Michał 
Pol i Jakub Wenta. Drugie miejsce zajęła SP nr 9 w Rumi, 
trzecie SP w Lini, czwarte SP w Bolszewie, piąte SP nr 5 w 
Wejherowie, szóste Społeczna SP z Przedszkolem w Do-
brzewinie Karczemkach i siódme miejsce SP w Gniewi-
nie. Wszystkie mecze były bardzo wyrównane. Na zakoń-
czenie zawodów zespoły zostały nagrodzone statuet-
kami, medalami i dyplomami, które wręczał organizator 
Robert Sawicki. (DD)

REdA 
BEzKONKURENCYjNA


