
W auli przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczysta 
gala, w której trakcie nagrodzeni zostali najlepsi sportowcy i trenerzy roku 2018.  

Statuetki otrzymali reprezentanci wielu dyscyplin sportowych. 
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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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Wstrzymano 
zapisy

Złodzieje  
samochodów

Straż Miejska w Wejherowie 
informuje, że z powodu braku 
miejsc nie są przyjmowane 
już zgłoszenia na bezpłatny 
kurs samoobrony. W ciągu 
siedmiu dni zgłosiło się w su-
mie 45 kobiet.

Dwa samochody skradzione 
na terenie Niemiec zostały 
odzyskane przez kryminal-
nych z KMP w Gdyni. Do za-
trzymania mężczyzn, którzy 
poruszali się skradzionymi 
samochodami, doszło w Rumi. 

Złożyli 
wiązanki
Z okazji przypadającej we 
wtorek 74. rocznicy zakończe-
nia działań wojennych w Wej-
herowie w miejscach pamięci 
złożono kwiaty. Wiązanki zło-
żył m.in. zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

Dachował 
w rowie

Do groźnie wyglądającego 
zdarzenia drogowego doszło 
w Koleczkowie. Kierowca stra-
cił panowanie nad pojazdem, 
w wyniku czego, samochód, 
którym kierował, wypadł z dro-
gi, lądując w rowie.

Huczne 
urodziny

Klub Rodzica Boboreda 
hucznie świętował swoje 4. 
urodziny w Fabryce Kultury. 
Na uroczystości nie zabra-
kło pysznego tortu, dobrej 
zabawy, śmiechów, balonów, 
baniek mydlanych i tańców. 

Potrącenie pieszego

69-letni mężczyzna został 
poszkodowany w wyniku 
wypadku, do którego doszło 
na ul. Kościuszki w Wejherowie. 
Mężczyzna został potrącony 
najpewniej na przejściu dla pie-
szych przez kobietę, kierującą 
oplem.
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Lada dzień, bo 21 
marca, rozpocznie się 

kalendarzowa wiosna. 
Zgodnie z tradycją wiele 

osób pójdzie w czwartek topić marzan-
nę. Warto wiedzieć, że 21 marca oprócz 
pierwszego dnia wiosny obchodzony 
jest również dzień wagarowicza. Nie 
zachęcamy jednak nikogo do wagaro-
wania, ale namawiamy do odwiedzenia 
portalu Gwe24.pl, gdzie nie brakuje 
informacji z zakresu propozycji spędza-
nia czasu wolnego. Dzięki naszej stronie 
internetowej na bieżąco można śledzić 
to, co dzieje się na terenie powiatu 
wejherowskiego. Portal gwe24.pl oferuje 
internatom relacje zdjęciowe, konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami, wywiady 

z osobami publicznymi, a także informa-
cje o utrudnieniach na drogach i działa-
niach prowadzonych przez funkcjona-
riuszy policji. Jeszcze nie przekonaliśmy 
Cię do tego, abyś został naszym stałym 
czytelnikiem? Zapewne już niebawem 
rozpoczynanie dnia od lektury portalu 
gwe24.pl stanie się Twoim nawykiem, bo 
u nas zawsze coś się dzieje. Nie unikamy 
tematów trudnych i kontrowersyjnych. 
Z drugiej strony z chęcią piszemy też 
o sprawach, które wywołują wyłącz-
nie pozytywne emocje. Nie wierzysz? 
Sprawdź to koniecznie! 

A zATEm – zACzNIj dzIEń 
z GWE24.pL!

Zacznij dzień 
z gwe24.pl!

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Zagrali dla Maksa

”@Czytelniczka:

„całe szczęście” 
to hit?

nadchodzi 
wiosna! 
Pierwsze przebiśniegi już są. 
Na zdjęciu kwiaty, które zwykle 
zwiastują nadejście wiosny, uwiecz-
niła Pani Ania. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

Film, do którego zdjęcia reali-
zowane były między innymi 
w Wejherowie, obejrzało już 
ponad 200 tys. widzów. Nowa 
produkcja TVN do kin weszła 
tydzień temu. Ogólnopolską 
premierę wyjątkowej komedii ro-
mantycznej poprzedziły pokazy 
specjalne. Film niemal wszędzie 
zebrał bardzo dobre recenzje. 
Opowiada historię o miłości, 
która rodzi się w nieprzewidzia-
nych okolicznościach. 

Jak to dobrze, że są ludzie, 
którym chce się chcieć pomagać 
innym! 
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REDA | W związku z budową węzła integracyjne-
go wprowadzono kolejne zmiany w komunikacji. 
Zamknięta zostanie ul. Młyńska i zmieni się  
trasa linii nr 17.

Zmiany w komunikacji obowiązywały będą od ponie-
działku, tj. 18 marca. W związku z planowanym zamknię-
ciem ul. Młyńskiej nowym przystankiem początko-
wo-końcowym dla linii nr 17 będzie przystanek „Reda 
Gdańska św. Wojciecha 01” w zatoce przy ul. Gdańskiej, 
który znajduje się w odległości około 150 m od wyjścia 
z tunelu. Zmianie ulega trasa w kierunku pętli „Reda 
Cmentarz”. Autobus od nowego przystanku początko-
wego pojedzie ulicą Gdańską i skręci w ulicę Szkolną. 
Jak informują urzędnicy, obok Urzędu Miasta utworzony 
zostanie przystanek tymczasowy „Reda Szkolna – Urząd 
Miasta 01”. Dalej trasa linii nr 17 przebiegała będzie ulicą 
Szkolną i Obwodową. Następnie autobus zawróci na ron-
dzie Obwodowa/Młyńska i zatrzyma się na przeniesionym 
przystanku „Reda Młyńska 01”. Dalej autobus kursował 
będzie bez zmian.
WA

zmIANY  
W KOmUNIKACjI

W spotkaniu założycielskim, 
które zorganizowane zostało 
w Redzie, wzięło udział kilkana-
ście osób z Wejherowa, Rumi oraz 
okolicznych miejscowości. To 
przedstawiciele różnych profesji, 
którzy wspólnie chcą podejmować 
i wspierać inicjatywy zmierzające 
do poprawy stanu środowiska.

- W pierwszej kolejności zamie-
rzamy dążyć do tego, aby w Wej-
herowie powstała stacja jakości 

pomiaru powietrza z prawdziwego 
zdarzenia - mówi Tomasz Nowak, 
prezes Stowarzyszenia. - Jedna już 
działa, ale jej funkcjonowanie nas 
nie satysfakcjonuje, bo wyniki są 
dostępne dopiero po miesiącu, 
a my jako mieszkańcy chcieliby-
śmy mieć informacje na bieżąco.

Członkowie Stowarzyszenia 
Ekologicznego - Wejherowski 
Alarm Smogowy zamierzają 
walczyć nie tylko z zanieczysz-

czeniem powietrza, ale i za-
śmiecaniem miast oraz terenów 
leśnych. Chcieliby również, aby 
w powiecie wejherowskim funk-
cjonowała przemyślana sieć ście-
żek rowerowych.

- Nam zależy na tym, aby nasz 
rejon nadmorski był bardziej 
ekologiczny niż reszta kraju, bo 
mamy do tego świetne warunki – 
mówi Tomasz Nowak. - Staramy 
się, aby świadomość ekologiczna 

mieszkańców rosła. Im więcej 
będziemy mówić o zanieczysz-
czeniu, tym więcej osób będzie 
zdawało sobie sprawę z tego, że 
truje siebie i swoich sąsiadów.

Chcesz przyłączyć się do Stowa-
rzyszenia Ekologicznego - Wej-
herowski Alarm Smogowy lub 
wesprzeć jego działalność? Ko-
niecznie zajrzyj na stronę www.
wejherowskialarmsmogowy.pl. 
wa

Chcą walczyć z zanieczyszczeniem powietrza W pożarze stracili 
dosłownie wszystkoReda | Mieszkańcy powiatu wejherowskiego nie zamierzają bezczynnie czekać na aktywność lokalnych samorządów w sferze popra-

wy jakości powietrza. W czwartek założyli Stowarzyszenie Ekologiczne - Wejherowski Alarm Smogowy. GM. LUZINO | Bilscy i znajomi nie zostawiają rodziny z Barło-
mina, która w pożarze straciła dorobek życia. Organizują zbiórkę 
pieniędzy. Pomóc może każdy.

Młodym ludziom w sobotę ogień 
strawił dom. Materialnie stracili 
wszystko, ale pozostała im wiara 
w ludzi dobrej woli i nadzieja, że 
uda im się odbudować życie. 

- Od razu po tragedii, która nas 
spotkała, znaleźli się wspaniali 
ludzie, którzy przekazali nam 
podstawowe rzeczy niezbędne 
do życia, w tym wyprawkę dla 
dziecka, bo lada dzień mogę 
urodzić - mówi Sylwia Stenka, 
która w pożarze straciła wszyst-
ko. - W tej chwili potrzebne są 
pieniądze, bo chcemy wybudo-
wać nowy dom. Otrzymaliśmy 
już od rodziny działkę i teraz 
musimy załatwić wszystkie nie-
zbędne formalności. 

Specjalne subkonto, na które 
można wpłacać pieniądze na bu-
dowę domu, utworzyła luzińska 
parafia. Na pomoc pogorzelcom 

ma zostać przeznaczona również 
kolekta, która zebrana zostanie 
w najbliższą niedzielę. Młodym 
ludziom można również pomóc 
za pomocą portalu Pomagam.pl, 
gdzie zbiórkę prowadzi siostra 
pani Sylwii.

- Bardzo prosimy o pomoc – 
apeluje Angelika Stenka. - Siostra 
wraz z partnerem sami budowali 
ten dom. Dodatkowo przygo-
towali pokoik dla ich nienaro-
dzonego synka. Nie zostało nic. 
Obecnie przebywają u nas, lecz 
mamy dostępny tylko jeden ma-
lutki pokoik, w którym będzie im 
brakować miejsca, gdy na świat 
przyjdzie ich wyczekiwany syn. 

O pomoc dla pogorzelców ape-
luje również Urząd Gminy w Lu-
zinie, który nie pozostawia rodzi-
ny bez wsparcia. 

wa

dane do przelewu: 
Parafia MB Różańcowej w Luzinie 
84-242 Luzino, ul. Jana Pawła II 26 

Nr konta: 09 8349 0002 0015 8017 2000 0060 
Tytułem wpłaty: Dla pogorzelców z Barłomina

Inwestycję związaną z rozbu-
dową skrzyżowania dróg po-
wiatowych realizuje Powiat 
Wejherowski. Prowadzone pra-
ce związane są z budową Węzła 

„Zryw” i planowanym tunelem 
pod torami kolejowymi.

zApEWNIENIE 
bEzpIECzEńSTWA

- Gdy powstanie tunel 
w ramach inwestycji „Zryw”, 
ruch skierowany zostanie na uli-
cę Sikorskiego - wyjaśnia Jacek 
Thiel, wicestarosta wejherowski. 

Ruszyła budowa 
nowego ronda
WeJHeROWO |  Rozpoczęły się prace związane z budową ronda na skrzyżo-
waniu ul. 12 Marca i Sikorskiego. W związku z prowadzonymi robotami kierow-
cy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

- Aby w przyszłości usprawnić 
ruch w tej części miasta, wybudo-
wane zostanie rondo. Inwestycja 
ta ma na celu przede wszystkim 
zapewnienie bezpieczeństwa na 
tym odcinku drogi, ponieważ zda-
rzały się tu wypadki śmiertelne.

Przedsięwzięcie w tej chwili jest 
na początkowym etapie. Do tej 
pory drogowcy dokonali demon-
tażu płyt chodnikowych, zabez-
pieczyli drzewa i przygotowali 
nowe oznakowanie.

SzYKUją SIę 
UTrUdNIENIA

- W tej chwili rozpoczęły się 
niezbędne prace ziemne – infor-
muje Robert Lorbiecki, dyrektor 
Zarządu Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego. - 
W związku z prowadzonymi ro-
botami będą występowały utrud-
nienia w ruchu, o czym będziemy 
informować na bieżąco. Zgodnie 
z harmonogramem prac inwesty-
cja powinna zostać zrealizowana 
do końca sierpnia.

Nowe rondo będzie trzywloto-
we. Przedsięwzięcie pochłonie 
blisko 3 mln 200 tys. zł. Zada-
nie finansowane jest z budżetu 
Powiatu Wejherowskiego, Mia-
sta Wejherowa oraz Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019.

wa
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarzą-
dzenia Nr 157/111/2019 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 08.03.2019r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, 
na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomo-
ści położone w Rumi, stanowiące własność i bę-
dące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczone do dzierżawy i najmu w formie bez-
przetargowej. Przedmiotowy wykaz zamieszczo-
ny został również na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rumi: http://bip.umrumia.nv.pl/
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Procedury składania wnio-
sków i głosowania pozostają bez 
zmian. W tegorocznej edycji 
Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego, na jego realizację 
przeznaczono 1 mln złotych 
– 900 tys. zł na projekty inwe-
stycyjne i 100 tys. zł na niein-
westycyjne. Składanie przez 
mieszkańców propozycji pro-
jektów rozpocznie się 1 kwiet-
nia i potrwa do 30 kwietnia. 
Głosować będzie można od 9 
do 29 września. Wyniki pozna-
my w październiku br. 

- Rozpoczynamy kolejną 
edycję Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Cztery 
poprzednie potwierdziły dużą 
aktywność i pomysłowość wej-
herowian – podkreślił Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Wejherowianie dzięki 
budżetowi obywatelskiemu chcą 
uczestniczyć w zarządzaniu 
swoim miastem i po raz kolejny 
mogą zaproponować konkretne 
i ciekawe rozwiązania. Do tej 
pory, w ramach Wejherowskiego 
budżetu Obywatelskiego, zreali-
zowaliśmy 24 projekty, w tym 
17 inwestycyjnych i 7 nieinwe-
stycyjnych. Kolejne projekty są 
w trakcie realizacji. Podjęcie 
wysiłku opracowania projektu 

jest świadectwem zaangażowa-
nia w życie i rozwój miasta, tym 
samym zasługuje na szczególne 
uznanie. Zachęcam zatem do 
aktywnego uczestnictwa w ży-
ciu Wejherowa i życzę, podczas 
przygotowywania projektów, 
wielu wspaniałych pomysłów. 

Jak powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa, w tym roku 
Wejherowo włącza się do me-
tropolitalnego budżetu obywa-
telskiego, który w tym samym 
czasie będzie realizowany m.in. 
w Gdańsku, Sopocie, Gdyni 
oraz innych miejscowościach 
z okolic Trójmiasta. Głosowa-
nie odbywać się będzie elektro-
nicznie na stronie internetowej 
miasta Wejherowo oraz w for-
mie pisemnej we wskazanych 
punktach. 

- Maksymalna wartość poje-
dynczego zgłoszonego projektu 
inwestycyjnego nie może prze-
kroczyć kwoty 200 tys. zł, a pro-
jektu nieinwestycyjnego 10 tys. 
zł – mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. 
- Każdy głosujący będzie mógł 
oddać maksymalnie dwa głosy 
– jeden na projekt inwestycyjny 
i jeden nieinwestycyjny.

 /raf/

Budżet Obywatelski - już wkrótce!
WeJHeROWO | 1 kwietnia rozpocznie się składanie wniosków w piątej już edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Uprawnieni do udziału:
Osoby zamieszkujące w Wejherowie,    •	
które ukończyły 16. rok życia.

Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:
Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także •	
uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
- Należy sprawdzić własność terenu, na którym inwestycja  •	
ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne    
i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne   
na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

jak składać wniosek:
Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać innych,   •	
aby go poparli. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz do •	
kancelarii urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 
195 lub do Ratusza, pl. Jakuba Wejhera 8, od 1 do 30 kwietnia.

Harmonogram bO 2019:

1 - 30 kwietnia – składanie wniosków-projektów •	
przez mieszkańców
do 31 maja – analiza złożonych propozycji projektów •	
do 4 czerwca – publikowanie sprawdzonych formal-•	
nie projektów i poddanie ich konsultacjom społecz-
nym – czas na wnoszenie uwag przez mieszkańców
10 czerwca – zakończenie konsultacji społecznych •	
28 czerwca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych •	
projektów do głosowania 
9 - 23 września – głosowanie mieszkańców   •	
na projekty 
październik – ogłoszenie wyników głosowania•	

prAKTYCzNE INfOrmACjE O bO:

WWW.WEjHErOWO.pL/bUdzETObYWATELSKI

Szkoły zakupią książki
Reda | Dwie redzkie placówki oświatowe otrzymały dofinansowanie 
na zakup nowości wydawniczych. Książki trafią do bibliotek szkolnych.

Wnioski do Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 
w województwie pomorskim 
złożyło blisko sto szkół i jedna 

biblioteka pedagogiczna. Wśród 
placówek, które otrzymały dofi-
nansowanie, znalazły się szkoły 
podstawowe nr 3 i 5 w Redzie. 
Placówki otrzymały w sumie 24 
tys. zł (po 12 tys. zł na szkołę). 
Wkład własny na zakup książek 
w wysokości 6 tys. zł szkołom 
zapewni redzki samorząd. 

Warto zaznaczyć, że do tej 
pory w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytel-
nictwa do redzkich bibliotek 
szkolnych trafiło ponad 2000 
książek. Szkoły podstawowe nr 
3 i 5 są miejskimi placówkami 
oświatowymi, które otrzymały 
wsparcie na zachęcenie uczniów 
do czytania książek. 
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. 
U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 41 oraz 80 ust. 3 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)  

Starosta Wejherowski 
zawiadamia

o wszczęciu postępowania na wniosek Roberta Muchy przed-
stawiciela przedsiębiorstwa Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, będącego pełnomocnikiem PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zatwier-
dzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb 
projektowanej modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcin-
ku zlokalizowanym w powiecie wejherowskim, kilometraż 
29+780,00 – 74+100,00 na terenie działek ewidencyjnych nr: 

245, 263/4, 244, 287/3, 243, 242, 241, 239, 287/4, 158/8, • 
155/3, 152/3, 151/8, 304/2, 148/2, 263/3, 144/5, 291/2, 
142/3, 288, 139/1, 264, 131/2, 130/2, 263/2, 263/4, 128/2, 
127/2, 263/1, 263/4, 264, 265, 125/2, 322, obr. 1, gm. M. 
Rumia,

237/3, 237/14, 237/9, 237/10, 579/6, 335/23, 579/4, 579/4, • 
215/9, 579/3, 215/14, 213/25, 579/1, 286/1, 212, 199/2, 
162/26, 162/25, 245, 579/2, obr. 10, gm. M. Rumia,

537/5, • obr. 11, gm. M. Rumia,

741, 564/4, 564/3, 1/6, 530/1, 564/1, 545, 439/2, 436/82, • 
436/3, 420/1, 422/89, 422/58, 1/3, 419/1, obr. 17, gm. M. 
Rumia,

307/1, 9/16, 30/2, 355/1, 25/2, 361/1, 24/2, 23/2, 366/1, • 
22/2, 401/3, 21/2, 1025/3, 12/5, 403/5, 16/3, 873/1, 9/7, 
1024/1, 1020/1, 1025/2, 1019/1, 1018/1, 1008/1, 1007/1, 
1006/2, 988/42, 11/5, 988/37, 988/39, obr. 18, gm. M. 
Rumia,

9/16, 30/2, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 12/5, 16/3, 9/7, • 
11/5, 10/6, 9/24, 9/25, 537/5, 9/31, obr. 19, gm. M. Ru-
mia,

1/6, 1/3, • obr. 20, gm. M. Rumia,

720/2, 1264/2, 719/24, 720/1, 720/2, 722, 719/21, 1263/2, • 
1265/2, 1260/1, 719/17, 729/1, 719/4, 745/19, 719/21, 
719/24, 435/18, 436/11, 436/19, 435/13, 436/23, 431/3, 
418/8, 417/24, 435/12, 256/3, 256/6, 256/5, 243/2, 256/4, 
246/2, 249/2, 250/2, 1040/30, 249/5, 251/2, 431/3, 418/8, 

417/24, 435/12, 256/3, 256/6, 256/5, 243/2, 256/4, 246/2, 
249/2, 250/2, 1040/30, 249/5, 251/2, 1332, 251/3, 254/2, 
1040/33, 255/33, 255/41, 255/38, 255/43, 255/42, 263/2, 
265/16, 265/20, 259, 266, 279/2, obr. 1, gm. M. Reda,

64/3, 74, 74, 64/3, 190, 65/5, 67/1, 68/1, 70/1, 71/1, 190, • 
73/41, 73/41, 37/26, 48, 44, 47, 37/45, 37/47, 191, 37/61, 
37/59, 38/9, 101, 97, 94, 90, 43, obr. 3, gm. M. Reda,

190, 191, • obr. Gniewowo, gm. Wejherowo,

90/3, 91, 89/3, 46/1, 166/1, 32, 84/9, 83/2, 81/8, 80/19, 1, • 
307, 79/19, 79/17, 6/22, obr. 20, gm. M. Wejherowo,

11/3, 14, • obr. 3, gm. M. Wejherowo,

6, 42/1, 11/3, 156/2, 170, 14, 41, 5/3, 2/5, 49,•  obr. 4, gm. 
M. Wejherowo,

2/7, 15/25, 2/13, 1, 1, 2/10, 2/10, 6, 2/6, 42/1, 11/3, 156/2, • 
170, 14, 41, 5/3, 2/5, 2/1, obr. 5, gm. M. Wejherowo,

18/83, 18/30, 167/4, 167/1, 18/99, 18/27, 18/26, 314/2, • 
2/2, 1/36, 18/25, 4/2, 11/5, 23/3, 2/7, 15/25, 2/13, 1/54, 
obr. 6, gm. M. Wejherowo,

161/2, 160, 159/50, 159/47, 71/48, 71/47, 159/49,•  obr. 7, 
gm. M. Wejherowo,

415, 453, 421, 422, 150/11, 424/2, 444/2, 431/5, 443/2, • 
442, 441, 440, 439, 438, 452, 238/1, 152/6, 152/7, 152/7, 
151/1, 152/8, 151, 448/29, 448/32, 448/34, 150/11, 148/2, 
150/19, 445/4, obr. 9, gm. M. Wejherowo,

575/6, 574/1, 573/1, 570/25, 570/20, 547, 153, 543, 87, • 
154, 532, 531/2, 529/3, 528/3, 86/2, 85, 536/2, 536/1, 152, 
151, 150, 89, 534, 87, 402, 88, 415, 83, 81, 453, 76/3, 453, 
obr. 10, gm. M. Wejherowo,

1, 307, 575/6, 3, 574/1, 573/1, 570/25, 570/20, 2, • obr. 13, 
gm. M. Wejherowo,

153, 87, 154, 86/2, 85, 152, 151, 150, 89, 87, 402, 88, 415, • 
83, 81, 453, 76/3, 72, 421, 13/2, 422, 150/11, 424/2, 12, 
444/2, 11, 431/5, 443/2, 442, 10, 441, 9, 440, 6, 439, 5, 
438, 2, obr. 14, gm. M. Wejherowo,

151, 415, 453, 421, 422, 150/11, 424/2, 444/2, 431/5,443/2, • 
442, 442, 441,440, 439, 438, 452, 238/1, 152/6, 152/7, 
152/7, 154/2, 154/1, 153, 152/2, 151/1, 151, 152/8, 152/3, 
448/29, 448/32, 448/34, 1, obr. 15, gm. M. Wejherowo,

46/1, 32, • obr. 19, gm. M. Wejherowo,

61, 63, 68, 59, 267/2, 85/4, 90, 89/6, 54/1, 89/7, 88/3, 87/5, • 
87/4, 24, 86/3, 86/4, 23, 22/1, 24, 91, 22/1, 21/5, 11, 10/3, 
1172, 10/2, 9/2, 7, 6, 1166, 5/2, 1154/2, 1154/1, 1165, 5/1, 
1155/4, 4/2, 1155/3, 1164, 811, 813/2, 812, 3, obr. 21, gm. 
M. Wejherowo,

267/2, 85/4, 90, 89/6, 89/7, 88/3, 87/5, 87/4, 86/3, 86/4, • 
91, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo,

1172, 1166, 1154/2, 1154/1, 1165, 1155/4, 1155/3, 1164, • 
811, 813/2, 812, 824, 1155/2, 816/1, 1163, 1156, 583, 
230, 1158, 1162, 1159, 1161, 590, 585, 591, 581/12, 584, 
581/12, 592, 593, 92, 90, 97, 164, 147/1, 151/2, 155/3, 
165, 172, 174/13, 174/22, 174/23, 143/12, 164, 174/23, 
607, 225, 321, 327/3, 329, 333/4, 261/51, 335/3, 335/2, 
344, 354/32, 345, 346, 347/1, 354/3, 1302, 352/3, 1301, 
1303, 348, 1314/4, 1314/5, 1314/7, 1314/8, 1314/27, 
1314/25, obr. Gościcino, gm. Wejherowo,

1440, 279, 1442, 1440, 281/1, 276/1, 281/9, 275, 282/4, • 
282/3, 272/44, 326/1, 272/27, 636/6, 146/4, 143/1, 636/7, 
625/41, 140/11, 135/1, 135/9, 134, 621, 626/4, 107, 695/8, 
57/5, 1461, 86/3, 86/2, 744/4, 86/1, 745/1, 83/21, 757/2, 
43/1, 753/2, 1472, 846/28, 847/8, 45, 46, 50, 52, 53, 849, 
54, 55, obr. Luzino, gm. Luzino,

454/17, 663, 373/1, 387, 454/17, 374,•  obr. Strzebielino, 
gm. Łęczyce,

141, 142, 142/1, 269, 110, 64, 79, 47, 64, 54/1, 73, 59, 72, • 
60, 62/4, 63/3, 17/16, 70, 130, 67/6, 67/8, obr. Bożepole 
Małe, gm. Łęczyce,

59, 82/15, 60, 71, 94/1, 632, 86, 85, 83, 78/3, 78/2, 82/15, • 
156, 607, obr. Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce,

58/6, 53/66, 194, 53/59, 58/6, 53/59, 53/61, 190, 53/38, • 
56/1, 53/38, 58/6, 192, 53/37, 53/64, 53/33, 235/80, 
235/79, 449, 450, 447, 59/2, 446/8, 445/1, 59/1, 317, 29/2, 
316, 18/6, 281/9, 281/1, 313/2, 310, 5, 4/1, 18/4, 6/2, 4/2, 
6/6, 10/6, obr. Godętowo, gm. Łęczyce,

449, 450, 447, 446/8, 445/1, 317, 316, 281/9, 281/1, 313/2, • 
310, obr. Łęczyce, gm. Łęczyce.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
realizując obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału 
w każdym stadium postępowania, istnieje możliwość wglądu 
do akt sprawy w siedzibie tut. Wydziału Środowiska, Wejhero-
wo, ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, II piętro. W terminie 14 dni ocze-
kujemy opinii od zainteresowanych, których interesu prawne-
go lub obowiązku postępowanie może dotyczyć.

Polic janci nagrodzeni przez starostę
Czterech funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Wejherowie zostało nagrodzonych przez Starostę 
Wejherowskiego za bohaterską postawę i odwagę 
podczas służby. Policjanci otrzymali imienne listy 
gratulacyjne i nagrody finansowe.

Podczas spotkania 
w Starostwie Powia-
towym w Wejherowie 
Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius oraz 
Wicestarosta Wejhe-
rowski Jacek Thiel po-
dziękowali  policjan-
tom, którzy 19 stycznia 
na Osiedlu Fenikow-
skiego w Wejherowie 
(sierż. Wojciech Bolda 

i post. Patryk Nur-
kowski) oraz 24 lutego 
w Bożympolu Wiel-
kim (st. sierż. Wiesław 
Sychowski i st. post. 
Wojciech Naczke) 
ewakuowali osoby 
znajdujące się w pło-
nących budynkach. To 
dzięki ich szybkiej re-
akcji nikomu nic się 
nie stało i nie doszło 

do tragedii.  
– Taka  postawa za-

sługuje na najwyższy 
szacunek i ogromne 
uznanie oraz powinna 
być wzorem do naśla-
dowania. W sytuacjach 
zagrożenia życia właśnie 
zdecydowanie i szyb-
kość podjętego działa-
nia odgrywa zasadniczą 
rolę – mówiła starosta.
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przYjEmNE  
dOŚWIAdCzENIE

Na ulicach metropolii poja-
wia się coraz więcej rowerów 
publicznych. Komplekso-
wym testom poddawane są 
wszystkie elementy systemu, 
a od ich wyniku zależy termin 
uruchomienia Mevo. Jeden 
z jednośladów został dostar-
czony we wtorek 12 marca do 
Rumi, a dokładniej do stacji 
zlokalizowanej przy Miejskim 
Domu Kultury, gdzie czekali 
potencjalni testerzy.

– Przede wszystkim rower 
jest cichy i bezpieczny, dzię-
ki masywności i oświetleniu. 
Ma wygodne siodełko, które 
łatwo wyregulować, a także 
dodatkowe akcesoria w posta-
ci dzwonka i koszyka. Dużą 
zaletą jest też elektryczne 
wspomaganie, dzięki któremu 
podjeżdżając pod niewielkie 
wzniesienia nie czuje się opo-
ru – wymienia Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady miej-
skiej. – Jeździło się bardzo 
przyjemnie, pozostaje więc 

tylko czekać na uruchomienie 
systemu. Oby wkrótce się to 
udało – podsumowuje.

NIE TYLKO rOWEr

Testom poddawane są 
wszystkie elementy systemu: 
aplikacja, strona internetowa, 
rowery, system nadzoru oraz 
infrastruktura postojowa. Jak 
podkreślają przedstawiciele 
biura Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
w porównaniu do rozruchu 
przeprowadzonego w stycz-
niu nastąpiła bardzo duża 
poprawa.

– Cieszy nas, że wykonaw-
ca poprawił wiele błędów 
zgłoszonych po poprzednim 
rozruchu testowym – mówi 
Michał Glaser, dyrektor biu-
ra Obszaru Metropolitalne-
go Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
– Wspólnie testujemy MEVO, 
aby mieszkańcy Pomorza 
mogli cieszyć się wysokiej ja-
kości, najnowocześniejszym 
w Europie systemem rowerów 
elektrycznych – dodaje.

COrAz bLIżEj 
KOńCA

GPS-y działają dokładniej, 
system płatności prawidło-
wo nalicza różnego rodzaju 
opłaty i lepiej prowadzone są 
rozliczenia kont użytkowni-
ków. Prawidłowo działa także 
system nadzoru.

Testy będą trwały do mo-
mentu, w którym przedstawi-
ciele Obszaru Metropolitalne-
go stwierdzą, że jakość systemu 
jest na tyle wysoka, iż można 
go przekazać do użytkowania. 
W przypadku pozytywnych 
wyników rozruchu testowego, 
system zostanie uruchomiony 
w ciągu tygodnia.

Projekt „Budowa Systemu Ro-
weru Metropolitalnego OMG-
G-S” jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. War-
tość projektu wynosi 40 272 906 
zł, a dofinansowanie ze środków 
unijnych 17 218 259 zł.

Rower metropolitalny zagościł w Rumi
RUMIa | Jeden z publicznych jednośladów, zasilających system Roweru Metropolitalnego Mevo, został poddany krótkim testom na 
ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż Zagórskiej Strugi. Głównym testerem był przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Ariel Sinicki.
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Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Wejherowie zakoń-
czyło się niespodziewanym odwołaniem zarządu OSP, które-
go przez wiele lat był prezesem Zenon Frankowski. 
Dyskutowano m.in. o sprawach związanych z remizą OSP. 
Druhowie nie mają jeszcze wypracowanego stanowiska w tej 
sprawie - rozpatrują m.in. remont starej remizy i pozyskanie 
środków od miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego.
St. kpt. Mirosław Kuras z Komendy Powiatowej PSP w Wejhe-
rowie podziękował strażakom za udział w akcjach gaśniczo-
ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz w szkole-
niach i zawodach strażackich. Pogratulował jednostce OSP 
zdobycie po raz drugi pierwszego miejsca w II Powiatowych 
Mistrzostwach Powiatu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy. Poinformował również, że na terenie powiatu odno-
towano w ubiegłym roku 445 zdarzeń, w tym 93 pożary, 329 
różnych zagrożeń oraz 23 fałszywe alarmy.
W wyniku przeprowadzonych wyborów dokonano zmiany 
zarządu OSP. Nowym prezesem  został wybrany Kamil Groth 
a naczelnikiem OSP Maciej Ziółkowski, zaś jego zastępcą 
Patryk Pollikeit. Pozostałe funkcje pełnią: Dorota Blok (sekre-
tarz), Dariusz Pollikeit (skarbnik), Patrycja Miotk (gospodarz) 
i Marek Blok (członek Zarządu). Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został Tomasz Mikulski, sekretarzem KR – Dawid 
Hommel a członkiem KR – Jakub Leske.
Po odwołaniu byłego prezesa Zenona Frankowskiego 
obdarzono go tytułem Honorowego Prezesa, dziękując mu 
tym samym za kierowanie OSP Wejherowo przez ponad 3 
kadencje.
/raf/

NOWY zArząd 
STrAżAKóW OCHOTNIKóW
WEJHEROWO | Kamil Groth został wybrany nowym pre-
zesem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Wejherowo. 

Temat ten dotyczy nas wszyst-
kich – im więcej osób pozna 
zasady udzielania pierwszej po-
mocy, tym bardziej będziemy 
się czuć bezpieczni.

- Pomysł powstał w ramach 
Budżetu Obywatelskiego dzięki 
inicjatywie Katarzyny Dowgan, 
a w głosowaniu zyskał poparcie 
mieszkańców. Dzięki temu jest 

realizowany. Temat ten dotyczy 
nas wszystkich. Czym więcej 
osób pozna zasady udzielania 
pierwszej pomocy, tym bardziej 
będziemy się czuć bezpieczni 
w przestrzeni publicznej – po-
wiedział zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Pomysł narodził się z mojej 
pracy zawodowej jako inspekto-

ra bhp oraz rozmów z wieloma 
ludźmi, z których wynika, że 
wciąż za mało wiemy o zasadach 
udzielenia pierwszej pomocy. 
Często zdarza się, że mamy na 
ten temat ogólną orientację, 
ale jak faktycznie dochodzi do 
potrzeby udzielenia pierwszej 
pomocy konkretnej osobie, to 
nie wiemy co robić i z obawy 

Pierwsza pomoc 
dla każdego
WeJHeROWO | W Urzędzie Miejskim rozpoczęło się szkolenie pt.  „Pierwsza po-
moc dla każdego”, organizowane w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego.

na brak przekonania oczekuje-
my, że zrobi to ktoś inny. Odbyte 
ćwiczenia mogą pomóc uratować 
komuś życie  - mówi Katarzyna 
Dowgan, autorka projektu do-
dając, że do szkoleń zgłosiło się 
około stu osób. Szkolenie trwa 3 
godziny i prowadzą je zawodowi 
ratownicy medyczni.  

- W ramach tego szkolenia, 
oprócz podstawowych zasad, 
uczestnicy dowiadują się m.in. jak 
ratować dzieci np. w przypadku 
zadławień, a także jak postępo-
wać w przypadku krwotoku czy 
porażenia prądem. Jednym z waż-
niejszych ćwiczeń jest praktyczne 
zastosowanie defibrylatora AED – 
mówi Łukasz Wodziński.- Świadek 
zdarzenia zazwyczaj jest pierwszą 
osobą, która może komuś udzie-
lić skutecznej pomocy, zanim na 
miejsce zdarzenia przyjedzie Po-
gotowie Ratunkowe. A w trosce 
o ratowanie życia ludzkiego liczy 
się każda minuta – dodaje.

W otwarciu szkolenia wzięli 
udział: zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz, sekretarz mia-
sta Bogusław Suwara, przewod-
niczący Komisji Bezpieczeństwa 
i Samorządów Tomasz Groth, któ-
ry jest ratownikiem medycznym 
oraz Katarzyna Dowgan, autorka 
projektu. Szkolenia prowadzą ra-
townicy medyczni Łukasz Wo-
dziński i Łukasz Omernik. 

Następne szkolenie z zasad 
udzielania pierwszej pomocy od-
będzie się 9 kwietnia br. o godz. 
16 w Sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego przy ul. 12 Marca 195.

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia  

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 
oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

-Uchwały Nr III/53/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/657/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018r. 
dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej,

-Uchwały Nr III/54/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalone-
go uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011r. dla strefy 09 M w re-
jonie ul. Piłsudskiego,

-Uchwały Nr III/55/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,  dla 
obszarów w rejonie ul. Lipowej, w rejonie ul. Mostowej oraz w rejonie ul. Topolowej

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w pro-
jektów zmian miejscowych planów.
Załączniki graficzne do w/w uchwał, określające granice przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowych planów, znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie inter-
netowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmian planów miejscowych oraz do prognoz od-
działywania na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: Urząd Mia-
sta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym na adres e-mailowy:
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 05.04.2019r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia  
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związ-
ku z art. 46 pkt.1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

- Uchwały Nr III/52/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszawskiej, 
ul. 3 Maja i ul. Gdańskiej,

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko doty-
czącej w/w projektu miejscowego planu.
Załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na 
stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz do prognozy 
oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na ad-
res: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 05.04.2019r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE 97/2019/DB OGŁOSZENIE 98/2019/DB
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Darmowa konferencja dla pe-
dagogów otwartych na zmiany 
w edukacji zorganizowana zo-
stała w Prywatnej Szkole Pod-
stawowej im. T. Halika w Redzie. 
Redzki Maraton Edukacyjny 
przeprowadzony został przez 
Irminę Żarską, koordynatorkę 
zespołu organizacyjnego.

Pierwszy dzień wydarzenia 

rozpoczął się od wystąpienia 
Moniki Kończyk, pomorskiej 
kurator oświaty, która opowia-
dała o kompetencjach pomor-
skich nauczycieli. Następnie 
przedstawicielki Prywatnej 
Szkoły w Redzie, Justyna Chorą-
żewicz i Marta Maszota, mówiły 
o nowoczesnych technologiach 
w edukacji. Nadto Dorota Ku-

jawa-Weinke z Elbląga przed-
stawiła swoje doświadczenia 
związane z zaczarowaniem 
uczniów lekcją. W trakcie wy-
kładu na temat wykorzystania 
skype’a w edukacji połączono 
się z mieszkanką Australii, któ-
ra opowiedziała o swoim kraju. 
Nauczycielki gdańskich szkół, 
Martyna Tarnowska i Małgo-

Redzki Maraton 
Edukacyjny
Reda | Poznawali nowe metody i formy pracy. Nauczyciele z Redy, Wejherowa, 
Pogórza, Gdańska, Gdyni, Chwaszczyna, Dębogórza, Sychowa, Tczewa, Mostów 
oraz Sierakowic uczestniczyli w Redzkim Maratonie Edukacyjnym.

REKLAMA                                                                                U/2019/PR REKLAMA                                                                                U/2019/PR

rzata Kuksinowicz, opowiedzia-
ły o niełatwym, ale cennym do-
świadczeniu oddania inicjatywy 
uczniom i zostania nauczycie-
lem-cieniem. Dodatkowo Le-
szek Dowgiałło, profilaktyk 
z Braniewa, poruszył temat lęku 
wśród uczniów. 

W ramach drugiego dnia Redz-
kiego Maratonu Edukacyjnego 
Viteslava Hoffman opowiedziała 
między innymi o tym, czym są 

prace domowe zadawane z sen-
sem. Nadto Izabella Bartol z Piły 
przedstawiła swoje doświadcze-
nie związane z prowadzeniem 
klasy filmowej. O uczeniu kom-
petencji miękkich za pomocą 
projektów realizowanych w ZSO 
nr 1 w Gdańsku opowiadała 
Małgorzata Solowska. Z kolei 
Adam Perzyński ukazał, jak 
w innowacyjny i pomysłowy 
sposób zaaranżować przestrze-

nie szkolne. Ponadto Joanna 
Węglarz, psycholog z Gdyni, 
przedstawiła informacje na te-
mat efektywnej współpracy na-
uczyciela z rodzicami. 

Redzki Maraton Edukacyj-
ny okazał się dużym sukcesem. 
Zespół nauczycieli z Prywatnej 
Szkoły Podstawowej im. T. Ha-
lika już rozważa organizację ko-
lejnej edycji wydarzenia.

wa
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Rumia realizuje kolejne inwestycje
RUMIa | Zobacz, na jakim etapie są poszczególne inwestycje, realizowane przez Urząd Miasta Rumi.

Mieszkania komunalne – zakończono prace nad stropem, wykonano 
również szacht windowy drugiego piętra i rozpoczęto murowanie ścian.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej numer 8 – budowa została zakoń-
czona, plac oddano do użytku.

Ulica Chodkiewicza – prace związane z wykonaniem nawierzchni 
są na ukończeniu.

Kładka nad Zagórską Strugą – trwa budowa kładki pieszo-rowerowej, usytuowanej równolegle do mo-
stu przy ulicy Sabata. W ramach inwestycji zbudowany zostanie także chodnik oraz ścieżka rowerowa. 
Prace zakończą się najprawdopodobniej w kwietniu. 

Miasteczko ruchu rowerowego – teren został zabezpieczony i ogrodzony. Inwestycja powinna zostać 
zrealizowana do końca maja. 

REKLAMA                                                          378/2018/DB

OGŁOSZENIE
 

Burmistrza Miasta Rumi 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Rumi 158/112/2019  
z dnia 8 marca 2019 roku informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wy-
wieszony został wykaz Nr IX obejmują-
cy nieruchomość stanowiącą własność 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną 
do oddania w użyczenie. 

      WóJT GMINy WEJHEROWO
      informuje

że od dnia 15 marca 2019 r. na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo 
oraz internetowej Gminy Wejherowo, a także 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejhero-
wo, ul. Transportowa 1,  został wywieszony 
wykaz dotyczący:
-  części nieruchomości nr 579/1 w Bolsze-
wie przeznaczonej do dzierżawy na cele wy-
pożyczalni sprzętu i drobny handel. 
Szczegółowe informacje o nieruchomości 
objętej wykazem można uzyskać w Refera-
cie Gospodarki Nieruchomościami i Środo-
wiska, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

OGŁOSZENIE 104/2019/DB OGŁOSZENIE 101/2019/DB
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Gala Sportu Powiatu 
Wejherowskiego

POWIaT | Aż 56 osób – sportowców i ich trenerów – zostało uhonorowanych podczas Gali Sportu Powiatu 
Wejherowskiego. Za osiągnięte w ubiegłym roku wyniki sportowe otrzymali nagrody finansowe.

W tym roku nagrody otrzyma-
ło rekordowo dużo osób. Zło-
żono 70 wniosków jako kandy-
datów do uhonorowania (z tego 
13 trenerów i 57 zawodników) 
– przedstawicieli 15 dyscyplin 
sportowych. 14 wniosków zosta-
ło jednak odrzuconych z powodu 
niespełnienia warunków określo-
nych w uchwale rady powiatu. 

- Nie jest to plebiscyt, tylko na-
grody przyznawane są właśnie 
na mocy uchwały rady powiatu 
– podkreśla Andrzej Byczkowski, 
dyrektor Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie. - Prze-
krój dyscyplin sportowych jest 

bardzo duży, przy czym prym wio-
dą sporty walki (kick-bokserzy, 
bokserzy), lekkoatleci i biegacze 
na orientację. Mamy też żeglarzy, 
tenisistów stołowych, pływaków, 
rugbystów... Wszyscy oni otrzy-
mują nagrody finansowe w wyso-
kości od 500 do 1 tys. zł, w zależ-
ności od osiągnięcia sportowego, 
pamiątkowe statuetki oraz kwiaty. 
Ponieważ nagrodzonych jest tak 
wielu, pula nagród została zwięk-
szona z 30 tys. zł do 37 tys. zł. To 
oczywiście nie są duże pieniądze 
dla tych sportowców, ale ważniej-
szą rzeczą jest docenienie ich pra-
cy. To dla nich najwyższa wartość. 

Najniższe osiągnięcie, jakie 

trzeba zdobyć, aby znaleźć się 
w gronie najlepszych, to piąte 
miejsce w Mistrzostwach Polski. 

- Nagrody przyznawane są 
sportowcom i trenerom, którzy 
w roku poprzednim uzyskali 
najwyższe wyniki sportowe we 
współzawodnictwie zarówno 
krajowym, jak i międzynarodo-
wym – wyjaśnia - Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. - Po 
raz kolejny – już 9 – możemy 
docenić ciężką pracę, trud i ta-
lent. Za każdym sukcesem stoi 
samodyscyplina, determinacja, 
samozaparcie i wiele wyrzeczeń, 
ale z pewnością również ogrom-
na miłość i pasja do sportu. Je-

steśmy dumni z osiągnięć spor-
towców naszego powiatu. Sport 
odgrywa szczególną rolę w życiu 
każdego młodego człowieka. 
Kształtuje charakter i osobo-
wość, uczy też pracy w zespole 
i zasady fair-play, która jest waż-
na zarówno w sporcie, jak i w co-
dziennym życiu.

Powiat wejherowski przeznacza 
co roku środki finansowe na pro-
mocję imprez sportowych oraz 
promocję powiatu przez sport. 
Systematycznie rozwijana jest też 
infrastruktura sportowa, co wpły-
wa na późniejsze sukcesy zawod-
ników, drużyn i ich trenerów. 

Rafał Korbut

Trenerzy:
Krzysztof Bogdanis, rugby, 
Rugby Club Arka Rumia
Mirosław Ellwart, karate 
tradycyjne, Karate Klub 
Wejherowo
Marek Gorlikowski, 
radiojachting, RJK PZPOW 
Bliza-Balexmetal
Rafał Karcz, kickboxing, 
Wejherowskie Stowarzyszenie 
Sportowe GOSRiT Luzino
Andrzej Kostun, karate, Klub 
Sportowy Sakura
Łukasz Lesner, jeździectwo, 
Klub Jeździecki Pegaz Reda
Maistruk Mykola, pływanie, 
uczniowski Klub Sportowy TRI-
TEAM Rumia
Piotr Netter, triathlon, 
uczniowski Klub Sportowy TRI-
TEAM Rumia
Robert Niewiedziała, bieg na 
orientację, uKS Siódemka
Waldemar Płotka, tenis 
stołowy, Kaszubskie 
Towarzystwo Sportowo 
Kulturalne
Robert Sawicki, piłka siatkowa, 
Akademia Piłki Siatkowej
Wojciech Wasiakowski, boks, 
WKB Gryf Wejherowo

zawodnicy:
Wiktoria Baranowska, karate 
tradycyjne, Karate Klub 
Wejherowo
Dominik Bielawa, pływanie, 
Klub Sportowy KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski
Aleksandra Bielecka, biegi 
na orientację, uKS Siódemka 
Rumia
Tytus Butowski, żeglarstwo, 
AZS-AWFiS Gdańsk
Paulina Damaske, piłka 
siatkowa, Akademia Piłki 
Siatkowej Rumia
Kamil Damentka, triathlon, 
uczniowski Klub Sportowy TRI-
TEAM Rumia
Michał Damps, żeglarstwo, 
uKS Wiking
Natalia Dawidowska, biegi 
na orientację, uKS Siódemka 
Rumia
Viktoria Dombrowska, boks, 
WKB Gryf Wejherowo
Michał Greszta, wędkarstwo 
muchowe, Gdański Klub 
Wędkarstwa Sportowego 
Neptun
Agnieszka Grubba, 
lekkoatletyka – rzut 
oszczepem, Klub Sportowy 
AZS AWFiS
Aleksandra Grubba, 
lekkoatletyka – dysk, Klub 
Sportowy AZS AWFiS
Tomasz Hirsz, kickboxing, 
Wejherowskie Stowarzyszenie 
Sportowe
Michał Jarliński, triathlon, 
uczniowski Klub Sportowy TRI-
TEAM Rumia
Konrad Kaczmarkiewicz, boks, 
Bokserski Klub Sportowy 
Skorpion
Zuzanna Kalbarczyk, 

kickboxing, KTS-K GOSRiT 
Luzino
Martyna Karwowska, 
lekkoatletyka-pchnięcie kulą, 
Rumski Klub Sportowy
Kacper Konkol, radiojachting, 
RJK PZPOW Bliza-Balexmetal
Przemysław Krause, 
kickboxing, Wejherowskie 
Stowarzyszenie Sportowe
Jacek Krawczyk, triathlon, 
uczniowski Klub Sportowy TRI-
TEAM Rumia
Oliwia Kreft, biegi na 
orientację, uKS Siódemka 
Rumia
Maciej Kubiak, duathlon, 
Endure Team
Aleksandra Lesner, 
jeździectwo, Klub Jeździecki 
Pegaz Reda
Sandra Lieske, karate 
shotokan, Klub Sportowy 
GOKKEN
Martyna Marszał, boks, 
Stowarzyszenie WKB Gryf 
Wejherowo
Zofia Melzer, biegi na 
orientację, uKS Siódemka 
Rumia
Artur Mroske, radiojachting, 
RJK PZPOW Bliza-Balexmetal
Mieczysław Müller, 
radiojachting, RJK Bliza-
Balexmetal
Dominik Noweta, boks, WKB 
GRYF Wejherowo
Bartłomiej Ogdowski, biegi 
na orientację, uKS Siódemka 
Rumia
Maja Olszewska, kręglarstwo 
klasyczne, TKKF „Dębinki” 
Gdańsk – Kręgle Klasyczne
Weronika Pawlak, boks, WKB 
Gryf Wejherowo
Katarzyna Płotka, tenis 
stołowy, Kaszubskie 
Towarzystwo Sportowo-
Kulturalne
Magda Płotka, tenis stołowy, 
Kaszubskie Towarzystwo 
Sportowo-Kulturalne
Roksana Słupek, triathlon, 
uczniowski Klub Sportowy TRI-
TEAM Rumia
Paulina Stenka, kickboxing, 
KTS-K GOSRiT Luzino
Kacper Stępniak, triathlon, 
uczniowski Klub Sportowy TRI-
TEAM Rumia
Dominika Szatkowska, karate 
shotokan, Klub Sportowy 
GOKKEN
Aleks Tomaszewski, pływanie, 
uczniowski Klub Sportowy TRI-
TEAM Rumia
Bartosz Tomczak, boks, WKB 
Gryf Wejherowo
Wiktor Trylski, triathlon, 
uczniowski Klub Sportowy TRI-
TEAM Rumia
Grzegorz Żurek, biegi na 
orientację, uKS Siódemka 
Rumia
Marta Żurek, biegi na 
orientację, uKS Siódemka 
Rumia
Bartosz Żywicki, karate, Klub 
Sportowy Karate Sakura

Najlepsi w 2018 roku:
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Michał Pasieczny   
Burmistrz Rumi

Michał Pasieczny   
Burmistrz Rumi

Ariel Sinicki   
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

Ariel Sinicki   
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

PANU

TadEuSZOWI  
KoŁKoWsKieMu

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

ż o n y

składają

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.p.
Jana GoździeWicza

Radnego Rady Miejskiej Rumi  w latach 1994 – 1998
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia

składają

Spotkanie pod hasłem „Le-
galność zatrudnienia cudzo-
ziemców” odbyło się w ramach 
cyklu „Pomorskie wspiera pra-
codawców. Cykl spotkań infor-
macyjnych z pracodawcami”. 
W konferencji wzięli udział 
przede wszystkim przedsiębior-
cy, ale też samorządowcy, przed-
stawiciele urzędów pracy, izby 
skarbowej, Państwowej Inspekcji 
Pracy i straży granicznej. 

- Taki cykl spotkań organizu-
jemy wspólnie z wojewódzkim 
urzędem pracy co roku – wy-
jaśnia Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Jako starostwo 

organizujemy ponadto więcej pa-
neli dyskusyjnych i konferencji: 
z powiatowym urzędem pracy czy 
Powiatową Radą Przedsiębior-
czości. Ale to jedno – takie jak 
dzisiejsze – pozwala przyjrzeć się 
rynkowi pracy nie tylko na po-
ziomie powiatu, ale też z punktu 
widzenia całego regionu, omó-
wić bieżące problemy i wymie-
nić się informacjami, które są 
najistotniejsze dla pracodawców. 
Pracodawcy oczekują takich spo-
tkań, bo informacje, które mogą 
podczas nich uzyskać, są dla nich 
bardzo ważne. 

Tematem piątkowego spotkania 

było zatrudnianie cudzoziemców. 
Organizatorzy konferencji pod-
kreślają, że jest to bardzo ważna 
i bardzo aktualna kwestia, która 
interesuje wielu pracodawców. 
Potwierdzeniem tego była fre-
kwencja – sala obrad starostwa 
powiatowego była wypełniona 
po brzegi uczestnikami. 

- Poruszyliśmy różne tematy, 
ale głównie skupiliśmy się na 
legalności zatrudnienia cudzo-
ziemców – relacjonuje Grażyna 
Sobieraj, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wejherowie. - 
To bardzo ważna kwestia, ponie-
waż nasz rynek pracy się zmienia 

O zatrudnianiu 
cudzoziemców 
i rynku pracy
POWIaT | Aktualna sytuacja na rynku pracy, zatrudnianie cudzoziemców 
i wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw – to główne tematy 
spotkania, które zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. 

i w ostatnim czasie nie może-
my zaspokoić zapotrzebowania 
pracodawców na pracowników. 
Z różnych powodów: np. osoby 
bezrobotne nie posiadają odpo-

wiednich kwalifikacji czy umie-
jętności, a często po prostu nie 
chcą pracować za wynagrodzenia 
proponowane przez pracodaw-
ców. Posiłkujemy się więc pra-

cownikami z zagranicy. W ubie-
głym roku zarejestrowaliśmy 
prawie 5,8 tys. oświadczeń o po-
wierzeniu pracy cudzoziemcowi. 

/raf/
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„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …”

Ks. J. Twardowski

„Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej...”

PANU

pioTRoWi 
BŁaszKoWsKieMu

Prezesowi Zarządu firmy PMP Sp. z o.o.

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

M a T K I

składają

PANU

LEChOWI
BieńKoWsKieMu

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

ROdZICóW

składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

 Ból przeszywa serce. Została pustka.
Śmierć zabrała - Syna. 

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą ukojenie.

PANI

GenoWeFie sŁoWi
Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wejherowskiego

łącząc się w bólu
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci 

       

s y n a
składają

Jacek Gafka
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa 
wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANI

JOLaNCIE 
RożyńsKieJ

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury

wyrazy głębokiego współczucia, słowa otuchy i wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

BRaTa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OGŁOSZENIE 90/2019/DB OGŁOSZENIE 35/2019/DB
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ZAcIEŚNIAJą WIęZI

Umowa o współpracy pomię-
dzy PGE EC i OPEC ma wzmoc-
nić relację partnerów. Dokumen-
ty zostały podpisane na terenie 
gdyńskiej elektrociepłowni, sy-
gnowali je: prezes zarządu OPEC 
Janusz Różalski, dyrektor PGE 
EC oddział Wybrzeże Elżbieta 
Kowalewska oraz prezes zarządu 
PGE Energia Ciepła Wojciech 
Dąbrowski. Symboliczne podpi-
sy złożyli także samorządowcy 
z Rumi, Gdyni i Kosakowa. To 
właśnie mieszkańcy tych trzech 
gmin mają skorzystać na zacie-
śnieniu współpracy.

– Miałem ogromną przyjemność 
uczestniczyć w historycznym wy-
darzeniu, jakim jest podpisanie 
umowy o współpracy na rzecz 
zwiększenia dostępności ciepła 
sieciowego dla naszych mieszkań-
ców – mówi Piotr Wittbrodt, za-
stępca burmistrza Rumi. – Jest to 
pionierskie przedsięwzięcie, reali-
zowane z myślą nie tylko o środo-
wisku naturalnym, ale i komfor-
cie życia obecnych mieszkańców 
i przyszłych pokoleń – dodaje.

rOSNąCE  
OCzEKIWANIA

Zgodnie z zamysłem przed-
sięwzięcia, ciepło wytworzone 
w wysokosprawnej kogeneracji 
(jednoczesna produkcja energii 
elektrycznej i ciepła), dostarczo-
ne klientom poprzez efektywny 
system ciepłowniczy to jedyny 
sposób, by spełnić oczekiwania 
mieszkańców dużych miast.

– Dzięki partnerskiej współpra-

cy, ciepło z PGE EC może docierać 
do coraz większej liczby miesz-
kańców Gdyni, Rumi i Kosakowa 
– zaznacza Wojciech Dąbrowski, 
prezes zarządu PGE EC. – Współ-
praca z OPEC jest kluczowa dla 
prowadzenia naszych projektów 
inwestycyjnych w sposób racjo-
nalny, skoordynowany i połączony 
z jednoczesnym wykorzystaniem 
potencjału rynkowego prężnie 
rozwijającej się Gdyni oraz gmin 
ościennych. Pozwala to na wyko-
rzystanie efektu skali, zapewniając 
akceptowalną dla odbiorcy cenę – 
dodał.

WęGIEL IdzIE  
W OdSTAWKę

Zgodnie ze strategią ciepłow-
nictwa grupy kapitałowej PGE, 
udział paliw niskoemisyjnych 
w produkowanej przez PGE 
energii do 2030 roku powinien 
przekroczyć 50 procent, co ozna-
cza stopniową rezygnację z węgla. 
Dla elektrociepłowni w Gdyni 
prowadzone są obecnie analizy 
przedinwestycyjne, których celem 
jest wypracowanie możliwych do 
zastosowania wariantów budo-
wy nowych źródeł. W pierwszej 
kolejności zastąpią one wodny 
kocioł węglowy, a w przyszłości 
kogeneracyjne bloki węglowe.

Z kolei gdyński OPEC, między 
innymi dzięki pozyskanym do-
tacjom, przeznaczy ponad 120 
milionów złotych na rozbudowę 
i modernizację sieci ciepłowni-
czych. Do roku 2023 przedsię-
biorstwo zaplanowało realizację 
kolejnych 8 projektów.

– Działania te mają na celu 
przede wszystkim zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw ciepła i ak-

Rezygnują z węgla i rozbudowują sieć
RUMIa | PGE Energia Ciepła i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisały 5-letnią umowę o współpracy na rzecz zwiększenia dostęp-
ności ciepła sieciowego dla mieszkańców Rumi, Gdyni i Kosakowa. Jednym z głównych zamierzeń przedsięwzięcia jest rezygnacja z węgla.

tywną walkę ze smogiem – podkre-
śla Janusz Różalski, prezes zarządu 
OPEC. – Zamierzamy sukcesywnie 
likwidować stare i nieefektywne pie-
ce w domach jednorodzinnych oraz 
lokalne kotłownie. Dzięki nowocze-
snym rozwiązaniom zastosowanym 
w modernizowanych i budowanych 
od nowa sieciach ciepłowniczych 
będą mniejsze straty i większe 
oszczędności. Należy podkreślić, że 
korzystanie z ciepła sieciowego nie 
wymaga magazynowania i uzu-
pełniania paliwa, nie wytwarza 
hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń 
atmosferycznych – uzupełnia.

SIłA przEbICIA

Jak podkreślają specjaliści, 
ogromną rolę w budowaniu świa-

domości ekologicznej mieszkań-
ców i kształtowaniu ich postaw 
w tym zakresie, pełnią samorządy 
lokalne. Dzięki działaniom pod-
jętym przez Rumię, tylko w roku 
2018 z terenu miasta zniknęło oko-
ło 200 pieców węglowych. Realiza-
cja programu KAWKA pozwoliła 
na zastąpienie tzw. kopciuchów 
miejskim ogrzewaniem.

Sukcesywnie na terenie miasta 
przeprowadzane są również pra-
ce termomodernizacyjne, dzięki 
którym zmniejsza się zapotrzebo-
wanie na energię m.in. budynków 
użyteczności publicznej, a gmina 
odnotowuje oszczędności.  Jedno-
cześnie miejskie obiekty zrezygno-
wały z ogrzewania węglowego na 
rzecz gazowego, które jest bardziej 
ekonomiczne i ekologiczne.

Oprócz tego gmina zakupiła 
i zamontowała pięć urządzeń słu-
żących do ciągłego, automatyczne-
go pomiaru stężeń pyłu PM10, co 
pozwoliło stworzyć miejską sieć 
monitoringu jakości powietrza. 
Wyniki są ogólnodostępne na inte-
raktywnej mapie.

NA KAżdYm pOLU

Dodatkowym działaniem służącym 
poprawie jakości powietrza w Rumi, 
podejmowanym przede wszystkim 
w okresie grzewczym, są kontrole 
pieców przeprowadzane przez straż 
miejską. Większość inspekcji odby-
wa się tradycyjną metodą, poprzez 
bezpośrednie zajrzenie do kotłowni 
i pieca. Jeśli mundurowi mają ja-
kiekolwiek wątpliwości co do pa-

liwa, wówczas pobierane są próbki 
popiołu. Funkcjonariusze zdobyli 
niezbędne do tego uprawnienia 
podczas szkolenia na rzeczoznaw-
ców, które zostało przeprowadzone 
w 2017 roku.

Ponadto Rumia zaangażowała się 
w pilotażowy projekt, prowadzony 
przez Instytut Maszyn Przepływo-
wych PAN w Gdańsku, polegający 
na bezpłatnym montażu elektrofil-
trów kominowych w prywatnych 
budynkach mieszkalnych. Wyniki 
przedsięwzięcia mają się przyczynić 
do wdrożenia tego rozwiązania na 
masową skalę, przyczyniając się do 
ograniczenia tzw. niskiej emisji.

We współpracy z urzędem mia-
sta na terenie Rumi realizowane są 
również działania edukacyjne oraz 
akcje społeczne o tej tematyce.

WEjHErOWO | W wejhe-
rowskim ratuszu spotkali 
się podczas pierwszej 
uroczystej sesji nowo 
wybrani radni rady Osiedla 
Sucharskiego.

Przewodniczącą rady zo-
stała wybrana Iwona Musiał 
wiceprzewodniczącymi: 
Michalina Potrykus i Alicja 
Piekielny, a sekretarzem 
- Irena Formela. Prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt gratulując nowo 
wybranej przewodniczącej 
podkreślił, że były to bardzo 
ważne wybory z punktu 
widzenia społecznego.
W Wejherowie powstała jedna 
Rada Osiedla – na osiedlu 
Sucharskiego, gdzie frekwen-
cja wyniosła 22,38%. Radnymi 
Rady Osiedla Sucharskiego 
zostali wybrani: Mirosława 

Buja, Brygida Honorata Buras, 
Teresa Barbara Butowska, 
Krystyna Dąbk, Irena Halina 
Formela, Dariusz Kreft, Jakub 
Filip Miotk, Iwona Musiał, 
Alicja Barbara Piekielny, Jaro-
sław Plichta, Michalina Maria 
Potrykus i Gracjan Marek 
Stencel. 
- Dziękujemy mieszkańcom, 
którzy obdarzyli nas zaufa-
niem – powiedziała Iwona 
Musiał, przewodnicząca 
rady. – Wspólnie będziemy 
podejmować różne decyzje 
na rzecz naszego osiedla. 
- Mieszkańcy Osiedla 
Sucharskiego wykazali się 
taką aktywnością poprzez 
skuteczny udział w wyborach 
- mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - uwa-
żam, że aktywność społeczna 
jest bardzo potrzebna. Dzięki 
temu mieszkańcy będą mieli 

wpływ na najbliższe otocze-
nie, w którym mieszkają. 
Gratuluję radnym, którzy 
zostali wybrani do Rady Osie-
dla i życzę im owocnej pracy 
w Radzie. 
Gratulacje radnym złożyli 
także: przewodniczący Rady 
Miasta Jacek Gafka, Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa oraz 
Bogusław Suwara, sekretarz 
miasta. 
Przewodniczącym Miejskiej 
Komisji Wyborczej był Hen-
ryk Jarosz, a zastępcą prze-
wodniczącego Ewa Michalik. 
Członkami Komisji Wybor-
czej byli: Wojciech Dzieliński, 
Marcin Drewa, Aleksandra 
Kwidzińska, Ewa Osipowska-
Rakwał, Wiesława Sobkie-
wicz, Wojciech Wasiakowski 
i Sylwia Wójtowicz.
/raf/
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Podsumowanie WOŚP:  
rumianie kochają pomagać
RUMIa | Ponad 100 tysięcy złotych udało się zebrać rumskiemu sztabowi podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wolontariusze, którzy przyczynili się do tego wyniku, zostali docenieni przez władze miasta.

rEKOrd  
HOjNOŚCI

Pomaganie jest dziecinnie 
proste – pod takim hasłem 
w niedzielę 13 stycznia na te-
renie całej Polski odbywał się 
27. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Akcja za-
gościła także w Rumi, przycią-
gając setki osób do Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dzieci, nastolatkowie i dorośli. 
Jednym słowem wszyscy chwy-
tali za puszki, by kwestować na 
rzecz najmłodszych potrzebują-
cych opieki medycznej. W wy-
niku ich starań rumski sztab 
zebrał dokładnie 102 647,54 
złotych, pobijając zeszłoroczny 
rekord (77 294 złotych). Ponad 
22 tysiące pochodziło z licytacji, 
a 80 tysięcy z puszek. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych.

WETErANI  
WOŚp-U

– Nigdy nie myślałam, że 
przekroczymy kwotę ponad 
100 tysięcy złotych. Kiedy 
rozpoczynaliśmy jako sztab, 
a było to 15 lat temu, ze-
braliśmy zaledwie 17 tysięcy 
złotych – wspominała Jolan-
ta Król, szef sztabu. – Tego-
roczny wynik to w dużej mie-
rze zasługa doświadczonych 
wolontariuszy, którzy po raz 
kolejny zbierali pieniądze na 
WOŚP. To przede wszystkim 
oni wiedzą, jak zachęcić lu-
dzi do wsparcia akcji, a ru-
mianie po prostu kochają po-
magać – dodała.

Wszyscy, którzy zaanga-
żowali się w zbiórkę, zostali 
docenieni podczas oficjalnej 
uroczystości, odbywającej się 
8 marca na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Uroczystość otworzyli wspólnie 
przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki oraz burmistrz Mi-
chał Pasieczny, którzy tradycyjnie 
złożyli paniom życzenia, wręczyli 
podarunki oraz kwiaty i wyjątko-
wo odśpiewali im „Sto lat”.

– Serdeczne życzenia dla wszystkich 
naszych wspaniałych kobiet. Radości, 
miłości, spełnienia marzeń i codzien-
nego promiennego uśmiechu – życzył 
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Zwieńczeniem spotkania była 
muzyczna oprawa, którą przygo-

towali wspólnie Krzysztof Brzo-
zowski oraz Anna Osior.

– W naszym oddziale Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów jest zdecydowana więk-
szość pań, stanowią one ponad 60% 
oddziału. Poza tym wywodzimy się 

z okresu, w którym skromnie obcho-
dzono Dzień Kobiet, a teraz kulty-
wujemy te tradycję hucznie i bardzo 
uroczyście. Nasze panie na to zasłu-
gują – podsumowuje Mieczysław 
Grzenia, przewodniczący Rumskiej 
Rady Seniorów.

w Rumi. Pisemne podzięko-
wania, słodycze, kwiaty oraz 
zestawy miejskich gadżetów 
wręczali wolontariuszom za-
stępca burmistrza miasta Piotr 
Wittbrodt oraz szef sztabu i dy-
rektor MOSiR Jolanta Król.

– Ogromne podziękowania 
należą się wolontariuszom, 
którzy poświęcili swój czas na 
niesienie bezinteresownej po-
mocy, skierowanej do zupełnie 
obcych im ludzi. Jest to posta-
wa godna do naśladowania, 
możecie być wzorem dla innych 
– podkreślał Piotr Wittbrodt, 
zastępca burmistrza Rumi.

CHęć pOmOCY 
I ATrAKCjE

Podczas rumskiego finału na 
scenie odbywały się koncerty, 
pokazy taneczne i występy ar-
tystyczne. Chętni mogli także 
dołączyć do bazy Fundacji 
DKMS, skorzystać ze stanowi-
ska fryzjerskiego czy też zoba-
czyć wystawę pająków.

Głównymi punktami progra-
mu była jednak zbiórka datków 
do puszek, stoisko z gadżetami 
oraz aukcje charytatywne. Na 
licytacje wystawione zostały 
między innymi: piłka koszyko-
wa z autografem Marcina Gor-
tata, plakat z podpisem Beaty 
Kozidrak, a także gadżety z au-
tografem Ewy Chodakowskiej. 
Zwieńczeniem wydarzenia 
było wypuszczenie „światełka 
do nieba”.

rumscy włodarze odśpiewali paniom „Sto lat”
RUMIa | Serdeczne życzenia, kwiaty, podarunki i artystyczne występy – w ten sposób, w towarzystwie przedstawicieli władz miasta i rady 
seniorów, oficjalnie świętowały Dzień Kobiet panie należące do rumskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

WEjHErOWO| Kolejna 
rocznica zakończenia działań 
wojennych w Wejherowie 
była okazją do zorganizowa-
nia XII miejskich podchodów 
dla wejherowskich szkół.

Organizatorem podchodów 
była Szkoła Podstawowa nr 9 
w Wejherowie. Za bazę impre-
zy posłużył Ratusz Miejski.
Do podchodów zgłosiło się 
6 szkół z terenu Wejhero-
wa, pięć szkół samorządo-
wych i Społeczna Szkoła 
Podstawowa nr 1. Zawody 
rozpoczęły się od oficjalnego 
otwarcia z udziałem zastęp-
cy prezydenta Arkadiusza 
Kraszkiewicza oraz wykona-
nia przez wszystkie drużyny 
(3-osobowe) zadań w postaci 
krzyżówki. Następnie wszy-
scy z trasami na mapach 
udali się w teren poszukując 
miejsc związanych z pro-
wadzonym dochodzeniem, 

bowiem drużyny poszukiwały 
sprawcy pewnego wydarzenia 
o znaczeniu historycznym. 
Po powrocie z tras do ratuszu 
mali inspektorzy musieli do 
swych działań wykorzystać 
zdobyte ślady i rozpracować 
je przy pomocy m.in. mikro-
skopu i narzędzi laboratoryj-
nych m.in. do daktyloskopii. 
W trakcie finału okazało 
się, że osobą poszukiwaną 
przez młodych inspektorów 
okazał się twórca sal tradycji 
w ratuszu – sekretarz miasta 
Bogusław Suwara, co należało 
udowodnić w wyniku podję-
tych działań.
W wejherowskich podcho-
dach zwyciężyła drużyna SP 
nr 8 wyprzedzając drużynę 
SP nr 11 oraz drużynę SP nr 
9. Czwarte miejsce zajęła 
drużyna SSP nr 1, piąte – 
drużyna SP nr 5, a szóste – 
drużyna – SP nr 6.
/raf/ 
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Rusza program sterylizac ji 
i kastrac ji zwierząt
WeJHeROWO | Od 1 kwietnia br. po raz pierwszy rusza Program sterylizacji 
suk i kotek należących do mieszkańców Wejherowa, który finansowany będzie 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Celem akcji jest popularyzacja 
tej najbardziej skutecznej i hu-
manitarnej metody ograniczenia 
nadpopulacji zwierząt domowych 
(szczególnie psów i kotów), co 
w efekcie końcowym zminimali-
zuje liczbę zwierząt trafiających 
do schronisk. Zwierzęta pozba-
wione możliwości rozmnażania 
są spokojniejsze, zmniejsza się 
u nich poziom niekontrolowanej 
agresji powodowanej hormonami, 
zmniejsza się ryzyko wystąpienia 

groźnych dla życia schorzeń ukła-
du rozrodczego. 
Miejsce zamieszkania właściciela 
zwierzęcia ustala się na podsta-
wie oświadczenia i weryfikowane 
jest na podstawie ewidencji pro-
wadzonej przez Urząd Miejski 
w Wejherowie.
Akcja prowadzona będzie przez 
Wejherowski Zarząd Nierucho-
mości Komunalnych do wyczer-
pania środków finansowych, 
przeznaczonych na ten cel w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2019.
Koszt zabiegu ponosi Gmina 
Miasto Wejherowo. Akcja doty-
czy zwierząt powyżej 6 miesiąca 
życia oraz kwalifikujących się do 
znieczulenia ogólnego.
Koszt zabiegu obejmuje:
- wizytę kwalifikującą - badanie kli-
niczne przed zabiegiem w siedzibie 
zakładu leczniczego dla zwierząt 
(w tym 1 - krotne badanie krwi),
- wykonanie standardowego zabiegu 

Gabinety weterynaryjne 
realizujące projekt:
- przychodnia weterynaryjna ul. 
Chopina 11, tel. 58-672-15-62
- gabinet weterynaryjny, ul. Pucka 
33, tel. 58-672-13-04
- gabinet weterynaryjny, ul. Sobie-
skiego 241, tel. 58-672-22-61
- przychodnia weterynaryjna, ul. 
Morska 9A, tel. 58-351-28-06
- przychodnia weterynaryjna, ul. 
Ofiar Piaśnicy 4, tel. 603-395-712

Ważne informacje:
- Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui. 
- Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie. 
- Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – 
podajemy tylko wodę do picia. 
- Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez 
lekarza weterynarii.
- Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby kotki dostarczane na 
zabieg i po zabiegu przewożone były w transporterach. 

jak skorzystać z dofinansowania?
- W przypadku psa zaczipować zwierzę, jeżeli nie jest jeszcze 
oznakowane lub jeżeli jest oznakowane na terenie innej gmi-
ny, wypełnić i złożyć formularz zgłoszenia do ewidencji urzędu 
Miejskiego w Wejherowie (formularz dostępny w BIP uM w Wej-
herowie). Czipowanie zwierząt jest darmowe dla każdego miesz-
kańca naszego miasta, można je wykonać w każdym gabinecie 
weterynaryjnym na terenie miasta. W przypadku kota, jeżeli nie 
został wcześniej zaczipowany, w dniu przeprowadzanego zabie-
gu sterylizacji będzie on dodatkowo oznakowany.
- Wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej wejhero-
wo.pl „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji suki 
/kotki na koszt Gminy Miasta Wejherowo w 2019 roku, w ramach 
Programu „Sterylizacja kotek i suk właścicielskich”
- udać się z wypełnionym ww. formularzem do Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych, ul. Obrońców Helu 1, 84-
200 Wejherowo nie wcześniej niż 1 kwietnia br., celem wstępnej 
weryfikacji wniosku. W tym celu wnioskodawca będzie zobowią-
zany do okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu 
potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta (np. rachunek 
za prąd czy wodę), natomiast w przypadku gdy zabieg będzie 
dotyczyć psa – dodatkowo dokumentu potwierdzającego aktu-
alne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
- Wnioski zostaną rozpatrzone w kolejności wpływu (data, go-
dzina). Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie, 
do którego gabinetu ma zgłosić się na wizytę kwalifikacyjną. 
Wizyta odbędzie się w gabinecie najbliższym miejscu zamiesz-
kania Wnioskodawcy lub w przypadku wyczerpania środków fi-
nansowych w kolejnym najbliższym gabinecie.
- Po otrzymaniu informacji od Wejherowskiego Zarządu Nieru-
chomości Komunalnych, udajemy się do wskazanego gabinetu 
weterynaryjnego, gdzie, po wizycie kwalifikacyjnej, zostanie 
ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia. 

sterylizacji w narkozie infuzyjnej,
- zapewnienie psu/kotu opieki 
pooperacyjnej do czasu wybu-
dzenia psa/kota z narkozy, w tym 
podanie środka przeciwbólowego 
i antybiotyku,
- wizytę kontrolną, w siedzibie 
zakładu leczniczego dla zwierząt, 
obejmującą badanie kliniczne oraz 
zdjęcie szwów.
Gmina nie finansuje zabie-
gów przygotowujących zwierzę 
do zabiegu (np. odrobaczenie, 
szczepienie, odpchlenie), opie-
ki stacjonarnej po wykonanym 
zabiegu ani dodatkowego lecze-
nia w razie nieprzewidzianych 
powikłań wynikających np.  
z samookaleczenia się zwierzę-
cia z powodu niedopilnowania 
przez właściciela (np. wygryza-
nie szwów), bądź wystąpienia 
uczulenia na szwy. Gmina nie 
finansuje też zapewnienia przez 
gabinet weterynaryjny kaftanika 
pooperacyjnego lub kołnierza dla 
zwierzęcia.

Spotkaj Czerwonego Kapturka
RUMIa | Historia małej dziewczynki, której na drodze do domu 
babci staje groźny wilk, to chyba jedna z najpopularniejszych baśni. 
Już w najbliższą sobotę jej zabawną adaptację poznają maluchy, które 
odwiedzą Port Rumia CH Auchan. 

Opowieść o małej dziewczynce 
w czerwonym kapturku i złym 
wilku, który zjadł babcię, ponad 
trzysta lat temu przedstawił po raz 
pierwszy Charles Perrault, a wiele 
lat później przypomnieli ją bracia 
Grimm. Całkowicie nowa adapta-
cja tej klasycznej opowieści zosta-
nie zaprezentowana najmłodszym 
widzom na scenie w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan.  
Czy straszny wilk musi być zły? Jak 
Czerwony Kapturek poradzi sobie 
ze zwierzakiem? Opowiedziana lek-
ko i z humorem historia z pewnością 
podbije serca nie tylko najmłodszych 
uczestników spektaklu. Przedsta-
wienie uatrakcyjnią również barwne 
kostiumy i scenografia. 
Teatrzyk pt. „Czerwony Kapturek” 
odbędzie się 16 marca w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Au-
chan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi. Spektakl zostanie odegra-
ny trzykrotnie, o godz. 13:00, 15:00 
i 17:00. Wstęp wolny!
/raf/

rUmIA | proste składniki zna-
lezione w kuchni mogą zostać 
użyte do produkcji ekologicz-
nych środków czyszczących. 
W porcie rumia Centrum 
Handlowym Auchan mogły 
przekonać się o tym dzieci, 
które uczestniczyły w Akade-
mii małych odkrywców.
Uczestnicy zajęć poznawali 
właściwości substancji, takich 
jak soda oczyszczona, ocet czy 
cukier, które można znaleźć na 
domowych półkach. Powyższe 
produkty wykorzystywane 
były do tworzenia barwnych 
i ciekawych pokazów. 

Dzieci miały między innymi możliwość sprawdzenia, jak napar z czerwonej kapusty zacho-
wuje się wobec różnych domowych substancji. W ramach zajęć z cukru i sody oczyszczo-
nej powstawały węże, a rozpuszczony w wodzie atrament znikał. Można było również 
pobawić się w detektywa i odczytywać wiadomości zaszyfrowane jodyną. 
Spotkanie z cyklu Akademia małych odkrywców zorganizowane zostało w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan. Bezpłatne zajęcia prowadzone były od godz. 12 do 18. 
WA

UCzYLI pOprzEz zAbAWę
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WycIąG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZyM PRZETARGU USTNyM OGRANIcZONyM 
NA SPRZEDAŻ NIERUcHOMOŚcI POŁOŻONEJ W RUMI 

W REJONIE UL. BORóWKOWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 61/5 
o pow. 100 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033845/2 ob-
ręb 6, położonej w Rumi w rejonie ul. Borówkowej. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi uchwalonego Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej 
Rumi z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwa-
nego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego wę-
zła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu 
ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działka nr 
61/5 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem D18.MN,U - co 
oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługo-
wej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funk-
cji mieszkaniowej. Wzdłuż działki biegnie sieć wodociągowa.
 W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033845/2 wpisane jest 
ograniczenie w korzystaniu z tej nieruchomości do działek o nr ewidencyj-
nym 4, 12/2, 21 oraz ograniczone prawo rzeczowe związane działką nr 59/5. 
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskie-
go 7, pok. 100. 
cena wywoławcza wynosi 32.000,00 zł netto (trzydzieści dwa tysią-
ce złotych). 
Wadium wynosi 3.200,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 kwiet-
nia 2019r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 
7 oraz na stronach internetowych 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.

 
WycIąG Z OGŁOSZENIA  

O PIERWSZyM PRZETARGU USTNyM OGRANIcZONyM 
NA SPRZEDAŻ NIERUcHOMOŚcI POŁOŻONEJ W RUMI 

W REJONIE UL. BORóWKOWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składająca się z działek nr 61/6 
o pow. 39 m2 i nr 61/8 o pow. 75 m2, o łącznej powierzchni 114 m2, zapisa-
nej w księdze wieczystej KW GD1W/00033845/2 obręb 6, położonej w Rumi 
w rejonie ul. Borówkowej. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi uchwalonego Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej 
Rumi z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwane-
go „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła 
oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu uli-
cą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki nr 61/6 
i nr 61/8 zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem D18.MN,U - co 
oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługo-
wej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funk-
cji mieszkaniowej. Wzdłuż działek biegnie sieć wodociągowa.   
 W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033845/2 wpisane jest 
ograniczenie w korzystaniu z tej nieruchomości do działek o nr ewidencyj-
nym 4, 12/2, 21 oraz ograniczone prawo rzeczowe związane działką nr 59/5. 
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 
1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskie-
go 7, pok. 100. 
cena wywoławcza wynosi 33.000,00 zł netto (trzydzieści trzy tysiące 
złotych). 
Wadium wynosi 3.300,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 kwietnia 
2019r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 
7 oraz na stronach internetowych 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.

Występ znanego aktora 
i komika przyciągnął do 
bolszewskiej hali widowi-
skowo-sportowej prawdziwe 
tłumy. Na początku wszyst-
kich mieszkańców powitali 
wójt Henryk Skwarło i dy-
rektor Biblioteki i Centrum 
Kultury Natasza Sobczak. 
Z okazji swego święta przy-
byłe Panie otrzymały słodki 
upominek. Cezary Pazura, 

znany z kultowych polskich 
filmów i seriali, zafundował 
publiczności niemal 2 go-
dziny świetnej zabawy i do-
brego humoru.

Widzowie nagrodzili wy-
stęp gromkimi brawami, 
a na zakończenie spotkania 
mogli także sfotografować 
się z aktorem i otrzymać au-
tograf.

/uGw/

Cezary Pazura przyciągnął tłumy
GM. WeJHeROWO | Jak co roku, Dzień 
Kobiet w gminie Wejherowo obchodzony 
był hucznie i wesoło. Gwiazdą tegorocznego 
Gminnego Dnia Kobiet był Cezary Pazura. 

OGŁOSZENIE 106/2019/DB OGŁOSZENIE 107/2019/DB
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Święto sołtysów
GM. WeJHeROWO | Niedawno obchodzono święto sołtysów. Z tej 
okazji w nowej świetlicy wiejskiej zorganizowano uroczyste spotkanie.

VI Sabat Kaszubski
POWIaT | Szósty już raz w wejherowskim muzeum miało miejsce nieco-
dzienne wydarzenie – Sabat Kaszubski.

Sabat jest nietypowym wyda-
rzeniem, skierowanym, przede 
wszystkim do kobiet. 

- Sabat Kaszubski to przedsię-
wzięcie kulturalne, które łączy 
w sobie kilka dziedzin kultury 
– wyjaśnia Tomasz Fopke, dy-
rektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. - Były więc takie 
elementy, jak: koncert Weroni-
ki Korthals -Tartas, część po-
pularno-naukowa, wystawa pt. 
„Drewno i dom. Drewno w ar-
chitekturze mieszkalnej dawne-
go Wejherowa” a także swojski 
poczęstunek.

Tematem przewodnim tego-
rocznego spotkania był „Dom 
jako dziedzictwo materialne 
i niematerialne Kaszub”. 

- Dom - jako budynek, dom - 
jako miejsce, w którym groma-
dzi się rodzina, ale też ale też 
dom - jako wspólnota samorzą-

dowa – tłumaczy Tomasz Fopke, 
- To spotkanie wprawdzie nie 
jest organizowane wyłącznie dla 
pań, ale jego termin, czyli Dzień 
Kobiet, jest nieprzypadkowy. 
Podczas Sabatu chwalimy kobie-
ty, dajemy im szansę powiedzieć 
o sobie i o świecie widzianym 
oczami kobiety. Kobiety są prze-
cież obecne wszędzie, w każdej 
dziedzinie życia. Oprócz tego, ze 
to wydarzenie kulturalne i po-
pularnonaukowe, to traktujemy 
je też z lekkim przymrużeniem 
oka, organizując konkurs na naj-
lepszy sprzęt do latania.

Podczas sesji popularno-nau-
kowej p5relekcje wygłosiły: 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski, Barbara Borzyszkowska 
z Muzeum  Zachodniokaszub-
skiego w Bytowie, Bogumiła 
Cirocka, dziennikarka, adiusta-
torka współpracująca z wieloma 
pomorskimi wydawnictwami 

i Anita Jaśkiewicz-Sojak, archi-
tekt, Miejski Konserwator Zabyt-
ków w Wejherowie. 

- Kobieta jest wersją udoskona-
loną, bo Bóg stworzył najpierw 
Adama, a więc prototyp, a potem 
kobietę, czyli tę wersję już ulep-
szoną – powiedziała Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. - 
W tym roku święto kobiet ob-
chodzimy w czasie szczególnym, 
bo świętujemy 100. rocznicę od-
zyskania niepodległości. I w tym 
czasie prawa wyborcze zyskały 
kobiety. Od tego momentu zaczę-
ła się nasza „kobieca przygoda” 
z działalnością społeczną i poli-
tyczną. My – kobiety – jesteśmy 
od zadań specjalnych i myślę, że 
nie ma takiego zadania, z jakim 
byśmy sobie nie poradziły.

Co roku tematyka Sabatu jest inna, 
ale zawsze dotyka spraw kobiet. 

- Każdy Sabat jest poświęcony 
jakiemuś tematowi dotyczącemu 

działalności kobiet – wyjaśnia 
Beata Humeniuk-Czech, koor-
dynatorka wydarzenia. - Tym 
razem tematyką jest dom – 
a można powiedzieć, że kobieta 
w domu jest najważniejsza. Tą 
osobą, która wszystko łączy i dba 
o ognisko domowe.

Inspiracją do organizowania 
tego typu spotkań była... wystawa 
o czarownicach, przygotowana 6 
lat temu w muzeum. 

- Stąd pojawił się pomysł, aby 
nazwać to Sabat i aby poroz-
mawiać o czarownicach i o ko-
bietach – dodaje  Beata Hume-
niuk-Czech. - To byłą z jedna 
z większych i ważniejszych wy-
staw w ostatnich latach. I tak 
to się zaczęło. Okazało się, że 
paniom się to spodobało, wyda-
rzenie przyjęło się, panie lubią 
w nim uczestniczyć i w ten spo-
sób świętować swój dzień.

Rafał Korbut

Z okazji obchodzonego 11 mar-
ca w całej Polsce Dnia Sołtysa wójt 
gminy Wejherowo Henryk Skwarło 
wraz z sekretarzem Ryszardem Sta-
churskim złożyli życzenia i podzię-

kowali za pracę w mijającej kadencji 
wszystkim sołtysom i radom sołec-
kim. Spotkanie zorganizowano w no-
wej świetlicy wiejskiej w Kąpinie. 
 /uGw/

WEJHEROWO | Podczas zawodów Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego o Strzałę św. Sebastiana w strzelnicy 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt uhonorował wejherow-
skie KBS miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera. 

- Cieszę się, że jesteście Państwo bardzo aktywni. Uczest-
niczycie w wielu działaniach, co widać po wyeksponowa-
nych osiągnięciach, a ponadto znakomicie promujecie 
miasto Wejherowo. Jesteście bardzo ważną częścią 
aktywnej społeczności w naszym mieście. Z okazji 25. 
lecia reaktywowania bractwa wyróżniam Kurkowe Brac-
two Strzeleckie w Wejherowie miniaturą Statuetki Jakuba 
Wejhera - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt 
wręczając statuetkę Kazimierzowi Gołąbkowi, prezesowi 
wejherowskiego bractwa. Podziękował też braciom za 
doroczne uczestnictwo w obchodach śmierci założyciela 
miasta i innych uroczystościach w Wejherowie.   
Prezes bractwa Kazimierz Gołąbek dziękując za wyróżnie-
nie i dobra współpracę z Prezydentem Miasta Wejherowa 
powiedział, że Dzień św. Sebastiana obchodzony jest 
zawsze 20 stycznia, ale wejherowskie bractwo nie posiada 
strzelnicy ogrzewanej, więc organizują to święto w marcu. 
Przy okazji jest to również impreza rozpoczęcia sezonu 
strzeleckiego. Natomiast w okresie zimowym organizują 
bale, spotkania i akademie. 
Po krótkim poczęstunku odbyło się strzelanie do Kura 
o Strzałę św. Sebastiana, gdzie główną nagrodą było po-
piersie - nagroda przechodnia. W strzelaniu wzięło udział 14 
członków KBS. Złotą strzałę zdobył po raz trzeci z rzędu brat 
strzelmistrz Dariusz Krasiński. Srebrną strzałę zdobył Brat 
Józef Bukowy, a brązową siostra Ludmiła Gołąbek.
/raf/

WYróżNIENIE 
dLA brACTWA 
STrzELECKIEGO
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Zagrali dla Maksa, jego 
marzenie się spełni

www.gwe24.pl/aktualności 19

tańczący tłum zaprosił 
na mistrzostwa Polski

Przystanek w nowym miejscu

RUMIa | Podczas koncertu charytatywnego, zorganizowanego dla chorującego na zespół Di George-
’a Maksa, udało się zebrać prawie 13 tysięcy złotych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu artystów oraz 
hojnej publiczności, spełni się jedno z największych marzeń 10-latka. 

RUMIa | Osoby, które w miniony weekend robiły zakupy w Porcie 
Rumia, mogły się natknąć na nietypową atrakcję. Przez kilka minut 
częścią obiektu zawładnęli tancerze ze studia Creative Dance. Kil-
kadziesiąt osób, prezentując układ taneczny, zapraszało na zbliża-
jące się Mistrzostwa Polski FTS w 10 Tańcach.

Reda | Uwaga pasażerowie! Zmianie ulega lokalizacja przystanku 
„Reda Gdańska Dworzec PKP 02”.

TAńCząCA  
zApOWIEdź

Zawody odbędą się 23 i 24 
marca w hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Główną atrakcją będzie wie-
czorna Gala Mistrzostw Pol-
ski – zarówno sobotnia, 
jak i niedzielna – podczas któ-
rej zaprezentują się najlepsze 
pary z całego kraju. Niedzielną 
galę poprowadzi znana z „Tańca 
z Gwiazdami” jurorka – Iwona 
Pavlovic. Nie zabraknie również 
niespodzianek.

– Myślę, że nasza impreza jest na 
tyle atrakcyjna, że wpisała się już 
na stałe do miejskiego kalendarza. 
Sam fakt, że dostajemy od federacji 
możliwość organizacji mistrzostw, 
świadczy o wysokim poziomie 
przygotowań – podkreśla Paweł 
Muchewicz, trener tanecznego 
klubu sportowego i organizator 

wydarzenia. – Zainteresowanie 
jest spore, rangi wydarzeniu z pew-
nością dodaje także obecność Iwo-
ny Pavlovic – dodaje.

przEKrój  
pOKOLEń

Pary taneczne wystartują 
w siedmiu kategoriach: juniorzy 
12-14 lat, młodzież 16-18 lat, 
młodzież starsza 16-21 lat, doro-
śli powyżej 18 lat, senior I, senior 
II oraz senior III. Przedstawiciele 
młodszych kategorii zaprezentują 
się podczas Ogólnopolskiego Tur-
nieju Tańca Sportowego o Puchar 
Burmistrza Rumi, który odbędzie 
się przy okazji mistrzostw Polski.

Wstęp na wydarzenie jest bile-
towany, całodniowy wstęp kosz-
tuje 30 złotych. Więcej szcze-
gółowych informacji można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
730 559 797.

zACzęłO SIę Od… 
NAKręTEK

Mieszkańcy Rumi i okolic po-
znali chłopca pod koniec 2018 
roku, przyłączając się do akcji 
społecznej pod nazwą „Do korka 
korek i uzbiera się worek”. Dzięki 
inicjatywie, rodzina Maksa może 
kontynuować walkę o jego zdro-
wie. Rehabilitacja jest potrzeb-
na, ponieważ 10-latek cierpi na 
zespół Di George’a – czyli szereg 
wrodzonych wad genetycznych, 
powodujący liczne schorzenia, 
dysfunkcje i anomalie orga-
nizmu. Układ odpornościowy 
chłopca praktycznie nie istnieje, 
przez co nie może chodzić do 
szkoły czy bawić się z innymi 
dziećmi. Maks przeszedł także 
udar mózgu oraz dwie opera-
cje serca. Mały rumianin często 
musi odwiedzać szpitale.

SzANSA  
NA zdrOWIE

Nadzieją na sprawność Mak-
sa jest kosztowna rehabilitacja, 
w czym postanowił pomóc zwią-
zany z Rumią artysta – Marek 
Gerwatowski. Rumianin i tenor 
Opery Krakowskiej zorganizo-
wał 10 marca w Parafii pw. św. 

Józefa i Judy Tadeusza koncert 
charytatywny pod tytułem „Zo-
stań moim bohaterem”.

Zaproszenie do udziału w wy-
stępie przyjęli artyści wykonujący 
różne gatunki muzyczne: śpie-
wacy operowi, a także wokaliści 
musicalowi i rozrywkowi, wystę-
pujący między innymi na scenach 
Opery Bałtyckiej oraz Teatru 
Muzycznego w Gdyni. Solistom 
towarzyszył zespół kameralny, 
składający się z instrumentali-
stów z całego Pomorza. Na scenie 
pojawił się także bohater całego 
wydarzenia, czyli 10-letni Maks.

Osoby, które zagościły w mu-
rach parafii, usłyszały między 
innymi „Imagine” Johna Lenno-
na, „Żegnajcie przyjaciele” An-
drew Webber’a czy też „Toleran-
cję” Stanisława Sojki. Niektóre 
z zaprezentowanych utworów 
publiczność nuciła wraz z arty-
stami, nagradzając ich owacja-
mi na stojąco.

mArzENIA 
 SIę SpEłNIAją

– Bardzo dziękuję panu Mar-
kowi Gerwatowskiemu za zor-
ganizowanie koncertu, który 
był przepiękny, artyści cudowni 
i niesamowicie empatyczni. Cała 

oprawa była na bardzo wysokim 
poziomie, a co najważniejsze, 
Maks pojedzie na upragniony 
turnus. Jest szczęśliwy i podeks-
cytowany – podkreśla Aneta 
Mrozkowiak, mama Maksa. – To 
wspaniałe uczucie mieć wsparcie 
miasta i przyjaciół w tak trud-
nej drodze, jaką jest wychowa-
nie chorego dziecka. Apeluję do 
wszystkich rodziców, którzy zna-
ją tę drogę, żeby nigdy się nie po-
dawali – dodaje.

Głównym punktem wyda-
rzenia była jednak licytacja 
na rzecz chłopca, prowadzona 
przez dyrektora Domu Kultu-
ry „Janowo” Leszka Winczew-
skiego, oraz kwesta do puszek, 
którą zajęli się przedstawiciele 
Rady Miejskiej Rumi: Teresa 
Hebel, Leszek Grzeszczyk, Ka-
rolina Rydzewska, Beata Ław-
rukajtis oraz Lucyna Miotk. 
Dzięki hojności mieszkańców 
Rumi i okolic udało się zebrać 
łącznie 12 810 złotych. Wśród 
przedmiotów cieszących się 
największym zainteresowaniem 
licytujących można wymienić: 
piłkę podpisaną przez rugbistki 
z drużyny Biało-Zielone Ladies 
Gdańsk (1200 złotych), obraz 
autorstwa rumskiego malarza 
Andrzeja Sobieraja (670 zło-

tych), a także unikatowe kol-
czyki Instytutu Dekoracji Arty-
stycznej Agu-Art (550 złotych).

„WSzYSCY jESTEŚCIE 
bOHATErAmI”

– Jestem szczęśliwy i poruszony 
niezwykłą atmosferą, która pano-
wała na koncercie – mówi Marek 
Gerwatowski, rumianin i tenor 
Opery Krakowskiej. – Dziękuję 
z całego serca publiczności, że byli 
z Maksem, że razem z nami wsparli 
tego młodego i dzielnego chłopca, 
bo dzięki temu wieczorowi Maks 
będzie mógł pojechać na upragnio-
ny obóz rehabilitacyjny. Dziękuję 
również znakomitym artystom, 
którzy nie pobrali honorariów za 
ten piękny koncert. Dziękuję także 
darczyńcom za hojność. Dziękuję 
też wszystkim, którzy pomogli przy 
organizacji tego wydarzenia. Wszy-
scy jesteście bohaterami Maksa – 
dodaje pomysłodawca koncertu.

Wydarzenie odbyło się w ramach 
cyklu „Rumskie Spotkania Mu-
zyczne” i zostało objęte honoro-
wym patronatem burmistrza Rumi 
Michała Pasiecznego. W organiza-
cję koncertu włączyły się: MOSiR 
Rumia, Fundacja Serce Dziecka, 
Parafia pw. św. Józefa i Judy Tade-
usza oraz Urząd Miasta Rumi.

REda | Wiele pozytywnych emocji wzbudził koncert, który 
z okazji Dnia Kobiet zorganizowany został w Fabryce Kul-
tury. Na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentowała 
się Martyna Jakubowicz wraz z zespołem. 

Piątkowy koncert stanowił doskonały dowód na to, że 
spokojny, kobiecy głos może porwać publiczność bardziej 
niż niejeden heavymetalowy występ. W Fabryce Kultury 
udowodniła to Martyna Jakubowicz, która na scenie wy-
stępuje już od 1977 roku 
Popularna artystka w Redzie zaprezentowała nie tylko 
swój autorski repertuar, ale i aranżacje kompozycji Boba 
Dylana. Utwory te można znaleźć na wydanym w 2018 
roku krążku pt. „Zwykły włóczęga”.
W podziękowaniu za niezapomniany występ Tomasz Wi-
śniewski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, wręczył arty-
stce bukiet kwiatów. Zdobyć autograf Martyny Jakubowicz 
mógł każdy, kto podszedł do wokalistki po występie. 
WA

mArTYNA jAKUbOWICz 
zACHWYCIłA pUbLICzNOŚć

Miejski Zakład Komunika-
cji w Wejherowie informuje, 
że w związku z planowanym 
zamknięciem prawego pasa ru-
chu na ul. Gdańskiej w kierun-
ku Rumi od wtorku przystanek 

„Reda Gdańska Dworzec PKP 
02” (obowiązujący dla linii 8, 9, 
18 i 19) zostanie przeniesiony o 
około 80 metrów dalej, w kie-
runku Wejherowa.
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NIERUCHOMOŚCI

SprzEdAm

dOm całoroczny w kamieniu, w są-
siedztwie jeziora i lasów, 500 000 PLN, 
tel. 794 710 073

SprzEdAm działkę ogrodniczą w Go-
ścicinie, koło Wejherowa, tel. 517 159 
871

WYNAjmę

pOKój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709

pOSzUKUję WYNAjąć

KUpIę

KUpIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SprzEdAm

NEKROLOGI 
KONdOLENCJE

VOLKSWAGEN POLO, czerwony, 2001, 
r. benzyna, poj. 1390, zadbany, po re-
moncie, cena 700 zł., Wejherowo, tel. 
517 159 871

KUpIę

SKUp, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKT.

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

SprzEdAm lodówkę, tel. 570 009 915

USŁUGI

dOSKONAłE dekoracje w dobrej cenie 
- śluby, komunie, wieczory panieńskie, 
18-tki, 40-tki i inne okazje, tel. 573 280 
760 

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

REKLAMA                   19/2019/DB

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                    32/2019/RL

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

prOfESjONALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697 442 
013

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię, gorąca Blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

drEWNO opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SłOmA w balotach 120x150 siano, 
słowa w kostkach z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

WYprzEdAż: szkło barowe, grill do 
tortilli, frytkownica, duża mikrofala, 

tel. 781 426 010

TANIO chłodziarka do napojów, piwa, 
Rollbar z kompletnym osprzętowie-
niem, tel. 781 426 010

SprzEdAm rower damski, 3 przerzut-
ki, bardzo dobry stan, 600 zł., tel. 507 
486 424

SprzEdAm segment pokojowy, tel. 
570 009 915

SzLIfIErKA 450 zł., Szemud, tel. 

510 751 837

SIEWNIK, poznaniak, stan dobry, 2150 
zł., Szemud, tel. 510 751 837

dmUCHAWA stan dobry, 550 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

SprzEdAm segment pokojowy tel. 
570 009 915

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

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

skuteczna
REKLAMA?

to proste!

REKLAMA U/2019/RL

REKLAMA 73/2019/DB



Piątek, 15 marca 2019www.gwe24.pl/sport22

–Musieliśmy ten mecz 
wygrać bez żadnej zbęd-
nej dyskusji i bez wzglę-
du na okoliczności, które 
nas spotkały. Wiemy już, 
że do końca sezonu nie za-
gra z nami Tomasz Bartoś. 
Nie mamy też do dyspo-
zycji Piotra Jankowskiego. 
Także osłabienia w zespole 
są, ale nie złożyliśmy bro-
ni i w Olsztynie wywalczy-
liśmy trzy punkty – mówi 
trener Piotr Rembowicz. 
Rywal wejherowian to ze-
spół, który w tym sezonie 
wygrał zaledwie pięć razy 

i zajmuje dwunaste miejsce 
w ligowej tabeli. Była więc 
to szansa dla żółto–czer-
wonych, aby powrócić na 
ścieżkę zwycięstw. 
–Drużyna była w lekkim doł-
ku po tych przegranych, dla-
tego ważne było dla nas, aby 
szybko z niego wyjść. Klu-
czem na pewno była solidna 
gra, która dała nam wyjazdo-
we zwycięstwo. Musimy da-
lej grać tak jak umiemy naj-
bardziej, a więc szybką zde-
cydowaną grą – dodaje Piotr 
Rembowicz.
Tytani Wejherowo po oka-

załej wygranej w Olsztynie 
z miejscowym Szczypior-
niakiem, będą chcieli pod-
trzymać passę zwycięstw. 
W najbliższą sobotę 16 mar-
ca o godzinie 18:00 w hali 
sportowej w „Samochodów-
ce” w Wejherowie stawi się 
ekipa MKS Brodnica. So-
botni rywal to bezpośred-
ni sąsiad żółto-czerwonych 
w ligowej tabeli na trze-
cim miejscu, a zatem czeka-
ją kibiców nie lada emocje 
i mecz pełen walki. Wstęp 
bezpłatny. 
(dd)

Olsztyn pokonany 
przez Tytanów
LIGa | Tytani Wejherowo po dwóch porażkach z rzędu z Energetykiem 
Gryfino i MKS Grudziądz powrócili na drogę zwycięstw. Okazja nadarzyła 
się w ubiegłą sobotę, kiedy to wejherowianie udali się do Olsztyna na mecz 
z miejscowym Szczyporniakiem. 
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Zawody odbyły się w hali 
sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Wejherowie 
i były eliminacją do finału 
wojewódzkiego, który od-
będzie się w Nowej Karcz-
mie. W rywalizacji wzięły 

udział cztery zespoły z po-
wiatu lęborskiego, kartu-
skiego, puckiego i wejhe-
rowskiego. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonał 
dyrektor szkoły Piotr Li-
twin oraz referent PZPOW 

Uroczystego otwarcia tur-
nieju dokonała wicedyrek-
tor szkoły Justyna Zabrodz-
ka oraz dyrektor Powiato-
wego Zespołu Placówek 
Oświatowo–Wychowaw-
czych Andrzej Byczkow-
ski. W rywalizacji wzię-
ły udział zespoły z powiatu 
lęborskiego, puckiego, kar-
tuskiego i wejherowskie-
go. Zwycięzcą turnieju zo-

stała drużyna z Szkoły Pod-
stawowej w Chwaszczynie. 
Drugie miejsce zajęła SP nr 
3 w Redzie w składzie Maja 
Formela, Agata Halkiewicz, 
Lilianna Kreft, Oliwia Rec-
laf, Martyna Pawlik, Nina 
Plotzke, Amelia Roczyniew-
ska, Klaudia Sudnik, Lilian-
na Tadda i Nikola Tarnaw-
ska, trzecie SP nr 8 w Lę-
borku i czwarte SP w Gnież-

dżewie. Zmagania młodych 
siatkarek były bardzo cieka-
we i przysporzyły licznych 
wrażeń zgromadzonym ki-
bicom. Liczyła się dobra za-
bawa i propagowanie sportu 
wśród najmłodszych. Na za-
kończenie rywalizacji zespo-
ły zostały nagrodzone statu-
etkami i dyplomami, które 
wręczył Bartłomiej Woźniak 
z PZPOW. (dd)

Pokonały wszystkich  
w drodze do finału
POWIaT | Gospodynie półfinałów wojewódzkich igrzysk młodzieży 
szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt w Wejherowie pokonały wszystkich 
przeciwników i tym samym dostały się do finału wojewódzkiego. 

Bartłomiej Woźniak. Zwy-
cięzcą turnieju została dru-
żyna gospodarzy, czyli Szko-
ły Podstawowej nr 6 w Wej-
herowie, zdobywając 6 punk-
tów w bramkach 30:13. Eki-
pa gospodyń nie przegrała 
w zawodach żadnego meczu. 
W zwycięskim składzie za-
grały: Magdalena Bobkow-
ska, Amelia Ruszkowska, 
Michalina Korosacka, Mag-
dalena Lesner, Wiktoria Le-
sner, Martyna Mikolcz, Wik-
toria Szopińska, Agnieszka 
Węska, Marta Węska, Mar-
tyna Wielgosz, Amelia Woź-
niak i Zuzanna Szyc. Drugie 
miejsce wywalczyło Gimna-
zjum w Kamienicy Szlachec-
kiej z 4 punktami w bram-
kach 35:15, trzecie miejsce 
SP w Cewicach z 2 punktami 
w bramkach 22:27 i czwar-
te miejsce SP w Krokowej 
z zerowym punktem w bram-
kach 11:43. Turniej stał na 
dobrym poziomie, a mecze 
były wyrównane. Na zakoń-
czenie zawodów zespoły zo-
stały nagrodzone pucharami 
oraz dyplomami, które wrę-
czył organizator zawodów 
Arkadiusz Szlas . dd)

POWIAT | W hali spor-
towej Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Wejhero-
wie odbył się półfinał 
wojewódzkich igrzysk 
dzieci w mini piłce 
ręcznej chłopców. Wi-
cemistrzami zawodów 
zostali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 11 
w Wejherowie. 

 
Zawody były eliminacją do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Kwidzynie. 
W rywalizacji uczestniczyły cztery zespoły z powiatu lęborskiego, kartuskiego, puckie-
go i wejherowskiego. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał dyrektor Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświatowo–Wychowawczych Andrzej Byczkowski. Zwycięzcą turnieju 
została drużyna z SP nr 1 z Żukowa, zdobywając 4 punkty w bramkach 44:25. Drugie 
miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 11 w Wejherowie z 4 punktami w bramkach 
31:23, grająca w składzie: Paweł Bojke, Mateusz Damps, Mateusz Gogoliński, Alan Gosz, 
Olaf Gosz, Maciej Grunwald, Marek Kobiella, Jakub Konopiński, Jakub Krefta, Dorian 
Kupc, Jakub Lewańczyk, Jakub Nowociński i Michał Nowociński. Trzecie miejsce dobyła 
SP nr 5 w Lęborku z 1 punktem w bramkach 21:32 i czwarte miejsce SP w Krokowej z 1 
punktem w bramkach 21:37. Mecze były bardzo emocjonujące i dostarczyły kibicom 
wiele wrażeń.  Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone pucharami oraz 
dyplomami które wręczał organizator zawodów Arkadiusz Szlas. 
(DD)

WICEmISTrzOWIE półfINAłóW 
z „jEdENASTKI”

Wicemistrzynie siatkówki z redy
Reda | Podczas półfinałów wojewódzkich igrzysk dzieci w mini piłce siatkowej dziewcząt, które odby-
ły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie, gospodynie zostały wicemistrzyniami.
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ZROBIŁEŚ ZDJęcIE?
NAPISAŁEŚ ARTyKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS! r.korbut@expressy.pl
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23 seria gier na boisku drugo-
ligowych Błękitnych Stargard 
rozpoczęła się dla żółto-czar-
nych szczęśliwie. Już w 6 mi-
nucie meczu prowadzenie go-
ściom zapewnił Dawid Ro-
galski. Oba zespoły przez 
pierwszy kwadrans toczyły 
wyrównany bój, aż do 20 mi-
nuty w której to kontuzję od-
niósł Krzysztof Wicki – strze-
lec bramki w poprzednim me-
czu z Widzewem. W jego miej-
sce na boisku w Stargardzie 
zameldował się Adrian Libe-
racki, który tego spotkania nie 
może zaliczyć do udanych. Za-
nim jednak o pechu 25-letniego 

obrońcy Gryfa, warto wcze-
śniej odnotować 31 minutę me-
czu – wtedy to, Wiesława Fer-
rę pewnym strzałem pokonał 
napastnik Błękitnych – Adrian 
Kwiatkowski. Wyżej  wymie-
nieni zawodnicy odegrali głów-
ne role w jednej z ostatnich sy-
tuacji pierwszej połowy spo-
tkania, bowiem w doliczonym 
czasie  Liberacki sfaulował we 
własnym polu karnym Adriana 
Kwiatkowskiego. Główny arbi-
ter bez wahania wskazał „wap-
no”. Rzut karny na bramkę za-
mienił Przemysław Brzeziński. 
Gospodarze schodzili na prze-
rwę z przewagą jednego gola.

W kolejnych 45 minutach 
strzelali już wyłącznie zawod-
nicy ze Stargardu. Najpierw 
w 52 minucie, Krystian Sa-
nocki uwolnił się spod opie-
ki obrońców Gryfa i płaskim 
uderzeniem trafił do siatki go-
ści, a zaledwie 5 minut póź-
niej ostatnią bramkę dla Błę-
kitnych zdobył Michał Cy-
wiński, który wykorzystał do-
środkowanie z rzutu rożnego.  
Bliski strzelenia bramki w 65 
minucie był Grzegorz Gul-
czyński, ale jego strzał okazał 
się minimalnie niecelny. Po-
rażka ze znajdującymi się po 
22 kolejkach piłkarzami Błę-

kitnych  sprawiła, że zawod-
nicy ze Stargardu wydostali 
się ze strefy spadkowej. Zbli-
żył się za to do niej Gryf, któ-
ry ma zaledwie 2 punkty prze-
wagi nad Rozwojem Katowi-
ce plasującym się na miej-
scu 15. Warto podkreślić, że 
trzy ostatnie drużyny 2 ligi 
– ROW Rybnik, Olimpia El-
bląg i Siarka Tarnobrzeg mają 
do rozegrania po jednym za-
ległym spotkaniu. W kolej-
nej serii gier rywalem Wejhe-
rowian będzie Pogoń Siedlce. 
Mecz na Wzgórzu Wolności 
odbędzie się w niedzielę – 17 
marca o godzinie 13.00.

BłękITNI STaRGaRd – 
GRyf WeJHeROWO 4:1 (2:1)
BRaMkI: 0:1 - Dawid Rogalski (6), 1:1 
- Adrian Kwiatkowski (31), 2:1 - Prze-
mysław Brzeziański (45+1 karny), 3:1 
- Krystian Sanocki (52), 4:1 - Michał Cy-
wiński (57) 
 
BłękITNI: Rzepecki – Baranowski, 
Błyszko, Ogrodowski (81. Sitkowski), 
Szrek – Sanocki, Shimmura Ż.K, Kar-
mański, Kwiatkowski (84. Starzycki)– 
Brzeziański, Kurbiel (41. Cywiński) 

GRyf: Ferra – Brzuzy, Gulczyński, Wicki 
(20. Liberacki Ż.K), Goerke – Sikorski Ż.K 
(46. Węsierski), Koziara Ż.K – Macierzyń-
ski (66. Ryk), Pietroń, Chwastek - Rogal-
ski (64. Czychowski)

Kolejna porażka Gryfa. 
Wejherowianie o włos 
od strefy spadkowej
PIłka NOŻNa | Piłkarze Gryfa Wejherowo przed starciem Błękitnymi Stargard zapowiadali, iż jest to mecz 
o przysłowiowe 6 punktów. Pomimo udanego początku spotkania i bramki Dawida Rogalskiego w 6 minucie 
meczu, zawodnicy ze Wzgórza Wolności musieli uznać wyższość rywala. Spotkanie zakończyło się zwycię-
stwem gospodarzy 4-1, a Wejherowianie znaleźli się tuż nad strefą spadkową.

W sobotę - 9 marca miały zostać oficjalnie zainaugurowane 
wiosenne rozgrywki juniorów, których organizatorem jest Po-
morski Związek Piłki Nożnej. Na ten dzień zaplanowano 3 spo-
tkania młodzieży wejherowskiej. Ze względu na zły stan mu-
rawy spowodowany rzęsistymi opadami deszczu, związkowcy 
podjęli decyzję o odwołaniu spotkań. Ich ponowny termin zo-
stanie wyznaczony najprawdopodobniej w piątek - 15 marca. 
Poniżej prezentujemy zestawienie odwołanych meczów.

Gdańsk - D2 Młodzik Grupa 2 (rocznik 2007)
16 kolejka : Gryf I Wejherowo - AP Bałtyk I Gdynia 
(godz.11.00)
I Liga Wojewódzka A1 Junior (roczniki 2000-2002)
14 kolejka : Gryf Wejherowo - UKS Lider Rychnowy 
(godz.12.30)
I Liga Wojewódzka B1 Junior Młodszy (roczniki 2002-2003)
14 kolejka : Gryf Wejherowo - Kaszubia Kościerzyna 
(godz.14.00)

złY STAN mUrAWY pOWOdEm 
OpóźNIENIA rOzGrYWEK

Autorem honorowego trafie-
nia dla Gryfa  w przegranym 
meczu z Błękitnymi Stargard 
był Dawid Rogalski. 22-letni 
napastnik zanotował 7 trafienie 
w sezonie. Tym samym Dawid 
awansował na 6 miejsce w kla-
syfikacji strzelców II ligi.

Dawid Rogalski karierę pił-
karską zaczynał na Wyspach 
Brytyjskich. Reprezentował 
on angielską drużynę White 
Wings, następnie w roku 2011 
przeniósł się do Wealdsto-
ne FC. Najwięcej występów 
zanotował w kadrach junior-
skich klubu Maidenhead Uni-
ted. Mierzący 184cm napast-
nik imponował formą strze-
lecką już w meczach kontro-
lnych. W ośmiu sparingach 
zanotował dwie bramki sta-
jąc się drugim – najskutecz-
niejszym piłkarzem drużyny 

ze Wzgórza Wolności. Dobre 
występy Dawida sprawiły, że 
ma on pewne miejsce w pod-
stawowym składzie Gryfa. 
Dotychczas – w 23 rozegra-
nych meczach II ligi zdobył 7 
bramek, co czyni go 6 strzel-
cem drugoligowych rozgry-
wek. Liderem w wyścigu po 
koronę króla strzelców po-
zostaje napastnik Radomiaka 
Radom – Leandro, który  15-
krotnie znajdował drogę do 
bramki rywala.

Dawid rogalski w czołówce 
klasyfikacji strzelców
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Uzbierana kwota przezna-
czona będzie na rehabilitację 
i zakup protezy dla Darii. Każdy 
uczestnik biegu na mecie otrzy-
mał medal w kształcie serca 
i właśnie tego serca było w całej 
imprezie najwięcej. Bieg połą-
czony był z festynem rodzin-

nym i - jak wszyscy podkreślali 
- tego dnia, to dla Darii wyszło 
słońce! Daria wzięła udział 
w biegu, a wcześniej na małej 
scenie w wejherowskim parku, 
motywowała biegaczy i podzię-
kowała za tak liczną pomoc.

- Spotkaliśmy się tutaj, aby 

pomóc Darii i jak widzimy jest 
cudowny odbiór wszystkich lu-
dzi dobrego serca – mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, który 
dekorował na mecie biegaczy 
wspólnie z Bogusławem Suwa-
rą, sekretarzem miasta i wejhe-

rowskimi radnymi: Tomaszem 
Grothem i Rafałem Szlasem. 
– Jeszcze przed chwilą było po-
chmurno i zimno, a teraz wy-
szło słońce. 

Organizatorem biegu było 
Małe Trójmiasto Biega.

 /raf/

Pobiegli dla Darii Styn 
WeJHeROWO | W niedzielę w Parku im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie ponad setka osób wzięła 
udział w biegu charytatywnym “Pomagamy Darii Styn”. 
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złOTO dLA „błęKITNYCH” 
WEjHErOWO

WeJHeROWO | W „samochodówce” odbył się halowy turniej 
piłki nożnej dla rocznika 2012 Lotos Griffin cup 2019. Za 
organizację zmagań odpowiadał Pomorski Związek Piłki 
Nożnej i Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” 
Wejherowo.

Bardzo dobrze w trakcie turnieju zaprezentowali się młodzi 
piłkarze „Błękitnych” Wejherowo, którzy wywalczyli pierwsze 
miejsce. Najlepszym bramkarzem okazał się Miłosz Czwat-
schka, a najlepszym zawodnikiem był Gustaw Rybiński, który 
zdobył w sumie siedem bramek. Trenerami drużyny „Błękit-
nych” są Stefan Machaliński i Łukasz Kostuch.
Przypominamy, że Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błę-
kitni” Wejherowo zaprasza do udziału w treningach chłop-
ców w rocznikach 2012, 2013, 2014 i 2015. Więcej można 
dowiedzieć się, dzwoniąc pod numer 600 244 072. WA
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