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Zostaw auto i bądź eko!
RUMIA | Promowanie zbiorowego i ekologicznego transportu, zachęcenie do ruchu na świeżym 
powietrzu, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drogach – to główne cele corocznej akcji pod 
nazwą Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. 

Niemal w całej Polsce, w tym 
na terenie Rumi, zorganizowano 
Europejski Tydzień Zrównowa-
żonego Transportu. W ramach 
kampanii promującej ekologicz-
ne formy mobilności samorządy 
– także rumski - przygotowały 
szereg atrakcji. 

Bezpieczeństwo 
i ekologia

Głównym celem tegorocznego 
ETZT byłą promocja bezpiecz-
nego ruchu pieszego i rowero-
wego oraz środków transportu 
zbiorowego. Hasłem przewod-
nim ogólnokrajowej akcji jest 
„chodź z nami”. Kampania ma 

zwrócić uwagę opinii publicznej 
na korzyści płynące z korzysta-
nia ze zrównoważonych form 
mobilności, takie jak: oszczęd-
ność pieniędzy i czasu, popra-
wa zdrowia i bezpieczeństwa 
na drogach, pozytywny wpływ 
na środowisko oraz tworzenie 
przyjaznej przestrzeni miejskiej. 
Zwieńczeniem akcji był Dzień 
bez Samochodu, 

Rumska odsłona kampanii roz-
poczęła się od wręczania przez 
przedstawicieli władz miasta ga-
dżetów promujących zrównowa-
żony transport. Były to między 
innymi odblaskowe opaski i oświe-
tlenie rowerowe, które mieszkańcy 
mogli otrzymać w pobliżu dworca 

kolejowego czy przystanków au-
tobusowych. Wszystko po to, by 
poprawić widoczność pieszych 
i miłośników dwóch kółek. 

podróżuj z książką 
w ręku

Promowanie ekologicznego, 
zbiorowego transportu może 
mieć różne formy. Jedną z cie-
kawszych było zwrócenie uwagi 
na to, że podróżując pociągiem 
czy autobusem można jedno-
cześnie... czytać książkę! W po-
przedni poniedziałek każdy, 
kto mijał Stację Kultura, mógł 
wybrać sobie książkę na drogę 
i sfotografować się jako promo-

tor czytelnictwa. Wszystko po to, 
by promować przejazdy komuni-
kacją miejską z książką w ręku. 
Oprócz tego osoby oczekujące 
na przyjazd pociągu mogły po-
słuchać audiobooka. 

Miłośnicy pieszych wędrówek 
mieli natomiast okazję lepiej po-
znać Rumię dzięki spacerom hi-
storycznym, które zorganizował 
Darek Rybacki, autor serialu do-
kumentalnego o dziejach miasta 
„Śladami dawnej Rumi”. Pasjo-
nat historii zaprowadził zebrane 
pod MOSiR-em osoby m.in. na 
ulicę Kościelną, gdzie opowiadał 
o tamtejszych ruinach, a także 
przybliżył zebranym historię 
Placu Kaszubskiego. 

zdrowy ruch, 
radość śpiewania

Sportową atrakcją były odbywa-
jące się w siłowni Citygym bez-
płatne zajęcia spinningu. Chętni 
mogli uczestniczyć w profesjonal-
nym treningu na rowerach stacjo-
narnych, które zostały stworzone 
z myślą o zawodowych kolarzach. 

Natomiast pod znakiem „Rum-
skiego wokalu”, czyli projektu 
muzycznego realizowanego przez 
Miejski Dom Kultury, upłynęło 
czwartkowe popołudnie. Było 
to o tyle nietypowe i wyjątkowe 
wydarzenie, że artyści wystąpili 
przed pasażerami, czekającymi 
na przystankach. Finaliści pro-
jektu umilali czas tym, którzy 
z niecierpliwością wyglądali au-
tobusu czy pociągu. 

wielki weekendowy 
finał

W sobotę Rumię całkowicie 
opanowały rowery – w samo po-
łudnie na ulice miasta wyjechały 

riksze, które przez kilka godzin 
oferowały bezpłatne przejazdy. 
Nietypowe pojazdy można było 
napotkać m.in. na terenie miej-
skich parów oraz na ulicach: 
Żwirki i Wigury, Dąbrowskie-
go czy Towarowej. Po południu 
wystartował przejazd „Rowerem 
przez Rumię”. Trasa przebiegała 
wokół miasta i zakończyła się 
pod Miejskim Domem Kultury. 

Zwieńczeniem rumskiej od-
słony Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu 
był niedzielny festyn odbywa-
jący się w parku Starowiejskim, 
przy MDK-u. Zorganizowano 
tam zabawy uliczne, tor rowe-
rowy, zajęcia plastyczne i eko-
logiczne warsztaty. Mieszkańcy, 
którzy przyjechali na rowerach, 
otrzymali drobne podarunki, 
jak dzwonki i lampki rowerowe. 
Wydarzenie połączono z uro-
czystym otwarciem Podwórka 
Talentów Nivea (o tym także 
piszemy w bieżącym wydaniu 
Expressu Rumskiego).

Rafał Korbut
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Symboliczne odsłonięcie dwujęzycznych tablic z nazwą miasta
RedA | W ubiegłym tygodniu na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Obwodowej odbyło się symboliczne odsłonięcie tablicy nazwy miejscowości w języku kaszubskim. 

W wydarzeniu uczestni-
czyli przedstawiciele redz-
kiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Małego Trój-
miasta Kaszubskiego, wło-
darze miasta i mieszkańcy. 

Pomysł stosowania pisow-
ni nazwy miasta w języku 
kaszubskim został zgłoszo-
ny przez członków redz-
kiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko–Pomorskiego. 
Pierwszym krokiem było 
poddanie pomysłu konsul-
tacjom społecznym wśród 
mieszkańców. Proponowana 
kaszubskojęzyczna nazwa 
miasta Réda została pozy-
tywnie zaopiniowana przez 

Radę Języka Kaszubskiego 
przy Zarządzie Głównym 
Zrzeszenia Kaszubsko – 
Pomorskiego w Gdańsku. 
Kolejnym etapem było 
zwrócenie się za pośred-
nictwem wojewody pomor-
skiego do ministra spraw 
wewnętrznych i administra-
cji z wnioskiem o ustalenie 
dodatkowej nazwy miejsco-
wości w języku kaszubskim. 
Wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany przez woje-
wodę oraz Komisję Nazw 
Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych. Wszystkie 
formalności trwały ponad 
rok, a nowe tablice zostały 
zainstalowane w czerwcu, 
z okazji Dni Redy. 



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 27 września 2019 3

rusza remont 
szpitalnego oddziału
wejherowo | rozpoczął się remont oddziału 
chorób wewnętrznych, gastroenterologii i geriatrii 
w szpitalu w wejherowie.

Inwestycja kosztować będzie 1,6 mln zł i zakończona 
zostanie grudniu br. Środki na ten cel zostały przekazane 
przez samorząd województwa pomorskiego.
W ramach prac remontowych zaplanowano remont 
łazienek i sal chorych – m.in. wymianę glazury i terakoty, 
grzejników, montaż nowych urządzeń sanitarnych, drzwi 
wewnętrznych; wymienione zostanie oświetlenie sufitowe, 
medyczne panele nadłóżkowe, zamontowana instalacja 
przyzywowa, zmodernizowana instalacja gazów medycz-
nych czy też montaż zabudowy meblowej, 
- Wszystkie prace budowlane, które odbywać się będą na 
oddziale, wykonywane są w celu poprawy jakości usług 
szpitalnych, a przede wszystkim polepszeniu warunków 
hospitalizacji pacjentów oraz pracy naszego personelu – 
mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali 
Pomorskich. – Wiemy, że remont będzie stanowił pewien 
dyskomfort, ale przed rozpoczęciem prac budowalnych, 
wywiesiliśmy już informacje o niedogodnościach na sąsia-
dujących oddziałach i w głównych punktach szpitala. 
Łącznie na oddziale wyremontowanych zostanie: 13 sal 
chorych (w tym: 1 sala 5-osobowa wzmożonego nadzoru 
pielęgniarskiego; 8 sal 3-osobowych - w tym 1 sala wzmo-
żonego nadzoru pielęgniarskiego; 3 sale 2-osobowe i 1 
izolatka); 7 łazienek (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych 
oraz 1 dla personelu), 2 śluzy oraz toaleta dla personelu, 
magazyn czysty, magazyn bielizny brudnej, brudownik, 
pomieszczenie porządkowe, aneks dla pacjentów, pokój 
przygotowawczy pielęgniarek oraz gabinet zabiegowy.
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Rowery zastąpiły samochody
GM. WeJHeROWO | Uczniowie szkół podstawowych, urzędnicy oraz pozostali mieszkańcy 
gminy Wejherowo wzięli udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. 

ETZT obchodzony jest od kil-
kunastu lat w dniach od 16 do 
22 września w Polsce oraz pozo-
stałych europejskich państwach. 
Jak wcześniej zapowiadaliśmy, 

również gmina Wejherowo 
przygotowała z tej okazji róż-
norodne wydarzenia, mające na 
celu promowanie innego niż sa-
mochodowe środki transportu. 

Ich kulminacją był przyjazd 20 
września pracowników Urzędu 
Gminy Wejherowo do pracy, jak 
i uczniów do szkół na rowerach. 
Pomimo zdecydowanie jesien-

nej już aury, zwłaszcza wśród 
młodszych miłośników dwóch 
kółek, nie zabrakło chętnych do 
przyjazdu tego dnia do szkoły na 
rowerze. Dodatkową korzyścią 
z wyboru roweru jako środku 
transportu było zwolnienie rowe-
rzystów z pytania podczas lekcji. 
Z kolei 22 września, posiadacze 
samochodów z terenu gminy 
Wejherowo mogli bezpłatnie (za 
okazaniem dowodu rejestracyjne-
go) przemieszczać się za pomocą 
autobusów MZK. Jeśli ktoś nie 
zdążył, a chciałby wziąć jeszcze 
udział w wydarzeniach z okazji 
ETZT, będzie miał ku temu okazję 
w sobotę 28 września. Tego dnia 
z ArtParku w Bolszewie do Ustar-
bowa wyruszy Rajd Kaszubski, 
organizowany przez Bolszewski 
Klub Rowerowy Cyklista. Chęt-
nych do skorzystania z uroków 
wspólnej, rowerowej wyprawy, 
w imieniu organizatorów – ser-
decznie zapraszamy!

/UGW/

fot. Rafał Korbut

że od dnia 27 września 2019 r. na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz 
internetowej Gminy Wejherowo, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transpor-
towa 1,  został wywieszony wykaz dotyczący:
-  nieruchomości przeznaczonych do wniesienia 
jako wkład niepieniężny do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 882/1 
w miejscowości Gościcino, 80/1 i 97/74 w miejsco-
wości Łężyce, 746/2 i 478/1  
w miejscowości Bolszewo,  395/1 i 396/3 w miej-
scowości Kąpino.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 
58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

OGŁOSzeNIe 289/2019/DB

W tym czasie miasto Wejhero-
wo zachęcało do większej aktyw-
ności pieszej i korzystania z eko-
logicznych środków transportu, 
w tym transportu publicznego. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt wręczył nagrody 
wejherowianom, którzy wzięli 
udział w konkursie zorganizo-
wanym przez Urząd Miasta. 

Na facebookowym profilu mia-
sta przez cały tydzień prowadzona 
była zabawa z nagrodami. Każdy, 
kto dojeżdżał do pracy rowerem 
i zrobił zdjęcia, mógł wziąć udział 
w losowaniu niespodzianek, któ-
rymi były gadżety promocyjne 
i bilety do filharmonii Kaszub-
skiej na koncert Julii Pietruchy 
i „Kwiatu Jabłoni” oraz na spek-
takl „Dwie pary do pary”. 

Pierwsze miejsce w konkur-
sie zajął Andrzej Dunst, drugie 
– Agnieszka Ślusarz, a trzecie – 
Łukasz Omernik. Prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt 
wręczył zwycięzcom nagrody, 
gratulując włączenia się w tę pro-
ekologiczną kampanię. Zachęcał 
także mieszkańców miasta do 
zwiedzania zajezdni autobusowej 
Miejskiego Zakładu Komunikacji 
i skorzystania ze specjalnej linii 
autobusowej, która kursowała 
tego dnia dwukrotnie z Placu Ja-
kuba Wejhera.

Jak powiedział zwycięzca kon-
kursu Andrzej Dunst, dojeżdża 
rowerem do pracy w Gdyni, co-
dziennie pokonuje ponad 40 km. 
Nie straszna jest mu pogoda, waż-
ne jest oczywiście odpowiednie 
ubranie i przygotowanie roweru. 

Gratulujemy zwycięzcom! 
Tego samego dnia, w sobotę, 

wejherowski Miejski Zakład Ko-
munikacji zaprosił do bezpłatne-
go zwiedzania zajezdni autobuso-
wej. Każdy chętny mógł obejrzeć 
bazę MZK. W związku z tym, zo-
stała uruchomiona bezpłatna li-
nia „Wejherowo Wita”, która tego 
dnia dwukrotnie kursowała z pla-
cu Jakuba Wejhera do zajezdni. 

- Nie mogę się doczekać, kie-
dy zobaczę autobusy w zajezdni 
i może będę mógł zasiąść za kie-

rownicą – mówi kilkuletni Kazik 
z Wejherowa, którego mama po-
twierdza, że jest wielkim fanem 
motoryzacji i taka akcja to dla 
niego ogromna radość. 

Europejską kampanię trady-
cyjnie zakończył w niedzielę, 
22 września, „Dzień bez Samo-
chodu”. Tego dnia zarówno na 
terenie Wejherowa, jak i całe-
go województwa pomorskiego, 
właściciele samochodów na 
podstawie okazanego dowodu 
rejestracyjnego mogli jeździć 

komunikacją miejską za darmo 
(także pociągami SKM i PR).

Przypomnijmy, że od ponie-
działku do piątku w szkołach, 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Miasta Wejherowa, 
odbywały się pogadanki eduka-
cyjne prowadzone przez straż-
ników miejskich. Wejherowscy 
funkcjonariusze przybliżyli 
uczniom m.in. przepisy drogowe 
i zasady bezpiecznego porusza-
nia się rowerem.

/raf/

Europejski tydzień 
zintegrowanego transportu
WeJHeROWO | Zakończył się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Wejherowo włączyło 
się w tę kampanię i przez cały tydzień aktywnie wspierało to proekologiczne przedsięwzięcie.
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ReKlaMa  203/2019/DB OGŁOSzeNIe 264/2019/DB

Ważne decyzje podjęte na sesji
WeJHeROWO | W tym tygodniu kolejny raz w bieżącej kadencji obradowali wejherowscy radni. 
Przegłosowali kilka istotnych dla mieszkańców stolicy powiatu uchwał. 

Radni miasta przyjęli m.in. 
uchwałę w sprawie zmian w bu-
dżecie na 2019 rok przeznaczając 
dodatkowe środki na: budowę na-
wierzchni ulic z płyt drogowych, 
elementy zagospodarowania te-
renu obok nowo budowanej sali 
gimnastycznej przy SP 5, działal-
ność WCK, gospodarkę wodami 
opadowymi oraz zabezpieczy-
li środki na ewentualną ugodę 
z przedszkolami niepublicznymi.

Podmioty prowadzące w Wej-
herowie przedszkola niepubliczne 
wysunęły wobec Miasta roszcze-
nia związane z wyrównaniem do-
tacji na działalność otrzymanych 
w latach 2009-2016.

 - Roszczenia przedszkoli nie 
wynikają z nieprawidłowości po 
stronie Urzędu Miejskiego. Dota-
cje były naliczane zgodnie z zale-
ceniami m.in. Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, o które zwróciły 
się władze miasta w związku z nie-
jasnymi przepisami. Taka metoda 
obliczenia dotacji jak w Wejhe-
rowie, była zresztą przyjęta przez 
zdecydowaną większość samorzą-
dów w Polsce, zgodnie z ówczesną 
powszechną interpretacją prze-
pisów. To, że obecnie samorzą-

dy mają z tym problem, gdyż po 
wielu latach pojawiają się bardzo 
odmienne interpretacje przepisów 
w wyrokach sądów świadczy wy-
łącznie o słabości i niestabilności 
polskiego prawa. Nie jest nasza 
winą, że sądy po wielu latach ina-
czej interpretują przepisy, przecież 
nikt nie mógł tego przewidzieć. 
Najlepszy dowód jest taki, że usta-
wodawca sam w końcu doprecyzo-
wał niejasne przepisy zmieniając 

je od 1 stycznia 2017 roku. – wy-
jaśnia zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz – Urząd Miej-
ski w Wejherowie zawsze wydaje 
środki dopiero jak ma pewność, 
że jest to zgodne z prawem, a jeśli 
są wątpliwości tego nie robi. Poza 
tym zawsze wydaje je oszczędnie. 
Dlatego w minionych latach do-
tacje były naliczane w taki, a nie 
inny sposób. Ponieważ władze 
miasta są skłonne do kompro-

misu prowadzą z 17. niepublicz-
nymi przedszkolami negocjacje 
w celu polubownego rozwiązania 
sporu. Aby te negocjacje zakoń-
czyć i ewentualnie zawrzeć ugodę 
w sprawie wyrównania dotacji na-
leż zabezpieczyć środki w łącznej 
kwocie 6,56 mln zł, które mogłyby 
być wypłacane w transzach przez 
5 lat. Początkowe oczekiwania 
przedszkoli za lata 2009-2016 wy-
nosiły ponad 12,5 mln zł.

ReKlaMa 87/2019/DB

radni podjęli uchwały w sprawie:
1. Zmian budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019.
2. Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa.
3. Zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wierzytelności w zakresie dotacji 
wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016.
4. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta.
5. Określenia stawek w podatku od nieruchomości. 
6. Nadania nazwy „Rondo Jana Piepki” rondu położonemu przy ulicy 12 Marca, 
na zbiegu z ulicą Władysława Sikorskiego w Wejherowie.
7. Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
8. Powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie realizacji zadania 
własnego Gminy Miasta Wejherowa.
9. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy.
10. Udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
11. Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. 
12. Zmiany uchwały dotyczącej regulaminu pobierania opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach pu-
blicznych miasta Wejherowa.
13. Zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu korzysta-
nia z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza 
pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania 
opłat na tych parkingach.
14. Nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych od Polskich Kolei Państwowych S.A.
15. Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa.
16. Nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości 
gruntowej od osoby fizycznej. 
17. Zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną.
18. Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia sieci publicznych przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa.
19. Określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 
rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu 
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowa-
nych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
20. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnio-
nych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa.
21. Przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi 
Prokuratora Rejonowego w Wejherowie w sprawie uchwały z 2011 roku dotyczą-
cej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscypli-
narnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
22. Określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Miasta 
Wejherowa składników mienia komunalnego do korzystania.
23. Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie.
24. Przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do wykonywania działalności w za-
kresie telekomunikacji.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 27 września 2019 5

Od urodzenia mieszkaniec Wej-
herowa. Ma 34 lata. Mąż i ojciec 
Konstantego, a wkrótce także 
bliźniaków.

Wykształcenie: 
EMBA w Collegium Humanum Szko-

ła Głowna Menagerska w Warszawie, 
ukończył Akademię Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, a  także Studia Podyplomo-
we na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

Kariera zawodowa:
Pracuje w Komisji Episkopatu Polski 

ds. Misji”, gdzie  kieruje Misyjnym Do-
mem Formacyjnym w Jastrzębiej Górze. 
Kierownik PT KRUS Wejherowo. Radny 
miejski w Wejherowie. Wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa w latach 
2014-2018.

Osiągnięcia:
Pomysłodawca i inicjator Konkur-

su wiedzy o Historii Wejherowa, Dnia 
Dziecka „Olimpiady Uśmiechu”, Cha-
rytatywnego Kolędowania „Festiwalu 
Serc” w Wejherowie. Propagator wiedzy 
o Martyrologii Lasu Piaśnickiego. Orga-
nizator „Motocyklowego Rajdu Piaśnic-
kiego”. Był inicjatorem nadania nazw dla 
wejherowskich rond „Żołnierzy Wyklę-

tych” (2016 r.) oraz Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski” (2017 r.) 

Od lat energicznie działa na rzecz 
regionu Kaszub i Pomorza. W Sej-
mie chciałby wykorzystać swój za-
pał i pomysły do realizacji potrzeb 
lokalnej społeczności.

program
Najważniejsze zadanie na nową kaden-

cję to przekształcenie modelu gospodar-
czego w kierunku państwa dobrobytu, 
gospodarki wysokich płac i wysokich 
dochodów. Jesteśmy dumni z Polski.

dla rodziny
- 500+ na każde dziecko od 1 lipca 

2019 roku
- 300 zł dla każdego ucznia na start 

roku szkolnego
- „Mama 4+” pomoc finansowa dla ko-

biet, które zrezygnowały z kariery zawo-
dowej, żeby opiekować się dziećmi

- „Maluch+” więcej miejsc opieki dla 
dzieci, które ukończyły 3 lata

dla seniorów
- Wyższe renty i emerytury
- „Emerytura+”, czyli trzynastka da 

emerytów
- Bezpłatne leki dla seniorów 

praca i podatki
- PIT z 18% na 17%
- PIT dla młodych 0%
- Niższy CIT dla przedsiębiorców 

z 19% na 9%
- Podwyższenie płacy minimalnej
- Mały ZUS dla drobnych firm

Bezpieczeństwo
- Powstanie i rozwój Wojsk Obrony Te-

rytorialnej
- Większe środki na rozwój polskiej armii
- Przywrócenie zamkniętych posterun-

ków Policji

infrasruktura
- rozwój infrastruktury i środki na in-

westycje dla powiatu wejherowskiego, 
puckiego, Wejherowa 

- inwestycje w portach Port Centralny 
w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni 
mają szansę stać się wiodącymi portami 
na Bałtyku

- inwestycje kolejowe, linia 201 
Gdynia-Bydgoszcz skomunikowanie 
kolejowe terenów Kaszub, linia do 
Słupska

- inwestycje drogowe, najważniejsza - 
Trasa Kaszubska, której budowa ruszy 
jeszcze tej jesieni

- budowa Obwodnicy Metropolitalnej 
Trójmiasta

- dokończenie trasy S6

ReKlaMa 114/2019/Rl

Marcin Drewa kandydat
do Sejmu RP z Wejherowa 

ReKlaMa 276/2019/DB
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młodzieżowa rada miasta kończy kadencję
reda | dobiega końca czwarta kadencja młodzieżowej rady miejskiej w redzie. co udało się zdziałać jej członkom?

fot. Rafał Korbut

W czwartek, tj. 3 października, po raz ostatni zbiera się Mło-
dzieżowa Rada Miejska IV kadencji. Jak młodzi radni i władze 
miasta oceniają współpracę?
- Udało się nam nawiązać kontakty z radami innych miast – 
mówi Kajetan Kołodziejski, przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta w Redzie. – Od razu po zaprzysiężeniu udaliśmy się na  
warszawski ,,Ideathon”, czyli Kongres Dla Młodych, gdzie wśród 
delegatów z całej Polski pracowaliśmy nad stworzeniem progra-
mu społecznego, w obrębie jednej z sześciu kategorii: kultura, 
aktywność obywatelska, sport i turystyka, innowacje oraz Inter-
net, rynek pracy, edukacja i szkolnictwo wyższe. Było to dla nas 
ogromne wyzwanie. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, a także 
spojrzeliśmy inaczej na otaczający nas świat i jego problemy.
Oprócz utrzymywania nawiązanych kontaktów, redzka młoda 
rada stale współpracuje z Młodzieżową Radą Województwa 
Pomorskiego i Młodzieżową Rada Miasta Gdyni.
- To niesamowici młodzi ludzie, z niewyczerpaną energią i chę-
ciami – zapewnia radny Radosław Farion, opiekun Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. – Wspólnie zorganizowaliśmy Grę Miejską, 
młodzież bardzo angażowała się w popularyzację naszego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Jako organ doradczy, młodzi radni brali 
także udział w niektórych spotkaniach dotyczących miejskich 
inwestycji, jak rozbudowa Fabryki Kultury.
Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie istnieje od 2015 roku i jest 
organem doradczym. Burmistrz Miasta i Rada Miejska mogą 
zasięgać jej opinii we wszystkich sprawach dotyczących dzieci 
i młodzieży, w tym funkcjonowania placówek oświatowych, 
kulturalnych i sportowych.  Na początku Młodzieżowa Rada 
Miasta liczyła piętnastu młodych ludzi, mieszkańców Redy. 
Obecnie w Radzie zasiada dwadzieścia jeden osób, kadencja 
trwa jeden rok. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej V 
kadencji odbędą się 15 października.

Rumia alternatywą
mieszkaniową dla Gdyni

Dzięki temu w Rumi dostęp-
ny jest obecnie wysokiej jakości 
produkt mieszkaniowy, będący 
wynikiem ogromnego doświad-
czenia i skali działania. Atutem 
dla poszukujących swojego M są 
też ceny – konkurencyjne w sto-
sunku do tych obowiązujących 
w Gdyni.

– W przypadku dużych aglome-
racji znaczna liczba nowych osie-
dli powstaje obecnie na obszarach 
jeszcze niezabudowanych bądź 
będących we wstępnej fazie rozwo-
ju, zazwyczaj w pewnej odległości 
od ścisłego centrum. Dzięki temu 
napędzany jest rozwój dzielnic, 
które do tej pory nie były w dużym 
stopniu zamieszkałe. Rumia, jako 
miasto samowystarczalne z rozwi-
niętą infrastrukturą miejską oraz 
dogodnym dostępem do środków 
komunikacji miejskiej, stanowi 
naturalne zaplecze mieszkaniowe 
Gdyni czy nawet szerzej – Trój-
miasta, stąd nasze duże zainte-

resowanie tym rynkiem – mówi 
Ewa Nowicka, dyrektor sprzeda-
ży w Euro Styl S.A. z Grupy Dom 
Development, największego de-
welopera w Polsce. 

powiew 
doświadczenia

Rynki mieszkaniowe w mia-
stach wielkości Rumi przeważ-
nie całkowicie zdominowane są 
przez niewielkie, lokalne firmy 
deweloperskie czy budowlane. 
Atrakcyjna lokalizacja, wynika-
jąca z bezpośredniego sąsiedztwa 
Gdyni, sprawia jednak, że w tym 
mieście pojawiają się też inwe-
stycje znacznie większych pod-
miotów. Jednym z nich jest Euro 
Styl, który w swojej 12-letniej 
historii sprzedał prawie 5600 
lokali (w tym ponad 750 w ubie-
głym roku) w blisko 160 budyn-
kach na terenie Trójmiasta. 

– Obecnie w Rumi realizujemy 

dwie inwestycje – Osiedle przy 
Błoniach oraz Osiedle Locus. Obie 
wnoszą na rynek świeżość i nową 
jakość produktu. Z perspektywy 
lokalnego rynku obie inwestycje 
dają możliwość wyraźnego pod-
niesienia standardu życia, z kolei 
dla osób związanych na co dzień 
zawodowo z Gdynią czy Trójmia-
stem, to doskonała alternatywa ce-
nowa w bliskiej odległości od aglo-
meracji – dodaje Ewa Nowicka 
z Euro Styl S.A. 

Pierwszy etap Osiedla przy Bło-
niach w Rumi Janowo przy ulicy 
Błoń Janowskich to zespół czte-
rech, 3-piętrowych budynków, 
w których znajdą się mieszkania 

2- i 3-pokojowe o powierzch-
niach od 37 do 63 mkw., z ogród-
kami w lokalach parterowych 
i z przestronnymi balkonami na 
wyższych kondygnacjach. Wy-
różnikiem tej inwestycji jest zie-
lona okolica zapewniająca spokój. 
Otoczenie łąk, a w niedalekiej 
przyszłości dużego, nowego par-
ku, zapewni możliwość aktywne-
go spędzania czasu i obcowania 
z naturą. Dodatkowym atutem 
jest podniesienie inwestycji 
względem gruntu. Z kolei Osie-
dle Locus zlokalizowane przy 
ulicy Stoczniowców to inwestycja 
o wielkomiejskim charakterze, na 
którą składają się cztery nowocze-
sne budynki o wysokości 4 pięter, 

z miejscowymi podwyższeniami 
do 5. Jej charakterystycznym ele-
mentem będzie zielony, funkcjo-
nalny dziedziniec. Atutem jest 
rozwinięta infrastruktura wokół 
osiedla (szkoły, przedszkola, han-
del, usługi i komunikacja miej-
ska), która zapewni codzienną 
wygodę życia. Z Osiedla Locus 
bardzo blisko jest do centrum 
Gdyni, a także do pobliskich la-
sów, jezior i plaż. 

gotowa 
infrastruktura 

na oBrzeżach gdyni

Plusem inwestowania w Rumi 
jest gotowa i wciąż rozwijająca 

się infrastruktura transportowa, 
oświatowa, medyczna czy spor-
towa. Przykładem są plany po-
wstania dużego Parku Miejskiego 
Błonia Janowskie, który doskona-
le będzie się nadawać na rodzinny 
wypoczynek.

– Niewątpliwym atutem naszych 
inwestycji w Rumi jest doskona-
ła lokalizacja, dogodny dostęp 
do zorganizowanej infrastruktu-
ry miejskiej, tak istotnej w dzi-
siejszych czasach z perspektywy 
mieszkańca każdej grupy wieko-
wej – uzupełnia Ewa Nowicka. 

rozsądny zakup 
to Bezpieczny zakup

Kapitał doświadczenia na rynku 
deweloperskim przekłada się na 
jakość finalnego produktu i znaj-
duje odzwierciedlenie w ciekawej 
architekturze, wysokim stan-
dardzie budownictwa oraz stylu 
wykończenia czy osiedlowej in-
frastrukturze. Poszukując miesz-
kania należy zatem wnikliwie 
przyjrzeć się temu, co oferuje de-
weloper, jakie jest jego rzeczywi-
ste doświadczenie rynkowe oraz 
zaplecze kompetencyjne. Zakup 
mieszkania to często inwestycja 
na całe życie, warto więc ogra-
niczyć ryzyko i postawić na do-
świadczonego dewelopera.

Rumia, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Trójmiasta i potencjał rozwoju, zyskuje na znaczeniu jako rynek mieszkaniowy. Potencjał tej lokalizacji został do-
strzeżony również przez dużych, także ogólnopolskich deweloperów, w przypadku których inwestycja w miastach tej wielkości nie jest częstym zjawiskiem. 

fo
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Mieszkańcy decydują
WeJHeROWO | Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Wejherowa przyjęła uchwałę w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wejherowa. Jej celem jest włączenie wejhero-
wian w procesy decyzyjne, aktywizacja i wzrost zaangażowania społeczeństwa.

Uchwała została przygotowana 
i przyjęta na wniosek radnych 
Ruchu Społecznego Wolę Wej-
herowo i Koalicji Obywatelskiej 
Ponad Podziałami.

- Uchwała dotycząca konsul-
tacji daje możliwość bezpośred-
niego wypowiedzenia się miesz-
kańcom. Wprowadza przejrzystą, 
jednakową dla wszystkich, kom-
pleksową i powtarzalną proce-
durę konsultacji społecznych. 
– podkreśla radny Wojciech Ko-
złowski, przewodniczy Klubu 
Radnych Wolę Wejherowo, któ-
re było inicjatorem tej uchwa-
ły  – Mieszkańcy będą mogli 
wypowiadać się we wszystkich 
tematach związanych z pracą 
samorządu miejskiego, zarówno 
ogólnomiejskich, jak i lokal-
nych. Rzetelne poznanie opinii 
mieszkańców jest wstępem do 
podejmowania decyzji. Chcemy 
w praktyce realizować zasadę 
„Mieszkańcy decydują”.

/raf/

fo
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rafał szlas,
radny miasta

Jako klub radnych  Koalicji Obywatelskiej 
Ponad Podziałami cieszymy się, że mogliśmy 
wesprzeć tę uchwałę dlatego, że służy ona 
przede wszystkim mieszkańcom. Przypomnę, 
że cztery lata wsparliśmy powstanie Budżetu 
Obywatelskiego. Mam nadzieję, że ta uchwała 
zaktywizuje mieszkańców i stworzy nowe 
pole do działania.

główne założenia:
Konsultacje społeczne w konkretnej sprawie •	

przeprowadzone będą na wniosek grupy 200. 
mieszkańców lub Rady Miasta Wejherowa 
w następujących formach:

Otwarte spotkania z mieszkańcami.•	
Badania opinii mieszkańców poprzez •	

zamieszczenie, projektu aktu prawa miejscowego, 
projektu dokumentu (lub założeń do projektu 
dokumentu), propozycji rozwiązania ważnej sprawy 
dla Miasta, na stronie internetowej i przyjmowanie 
uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej lub 
formularza zgłoszenia.

Warsztatów dla mieszkańców, prowadzących do •	
wypracowania proponowanych rozwiązań.

Zbierania opinii za pomocą kwestionariuszy ankiet •	
wypełnianych przez mieszkańców, udostępnianych 
w internecie.

Innych formach uzasadnionych potrzebami •	
i celami konsultacji.

zakończyła się Budowa 
ul. polnej w Bolszewie
Bolszewo | kilka dni temu dokonano oficjalnego 
odbioru kolejnego, już iV, etapu budowy ul. polnej 
w Bolszewie.

Zakres prac objął budowę nowej nawierzchni asfalto-
wej, odwodnienia i oświetlenia drogowego. Planowany 
termin zakończenia robót budowlanych przewidywany 
był na koniec listopada br., ale inwestycję udało się 
oddać do użytku znacznie szybciej.
W ramach zadania wykonano roboty związane z budo-
wą sieci kanalizacji deszczowej, wykonaniem na-
wierzchni asfaltowej ul. Polnej na długości ok. 308mb 
wraz z chodnikami jednostronnymi i zjazdami z kostki 
brukowej betonowej oraz zamontowano nowe oświe-
tlenie w technologii LED. Wartość inwestycji to niemal 
1,5 mln zł. Inwestycja zrealizowana została przez firmę 
G.M.M. Marzena Gaffka.
/ugw/

fot. UGW

Seniorzy rozpoczynają semestr,
można się jeszcze zapisać na zajęcia
RedA | W środę 2 października odbędzie się inauguracja XXXI semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie. Do uczestnictwa 
w spotkaniu organizatorzy zachęcają seniorów.

Rok akademicki 2019/2020 stu-
denci zainaugurują w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
gdzie o godz. 16:30 odbędzie się 
pierwszy wykład pt. „Porówna-
nie monoteistycznych religii (ju-
daizm, chrześcijaństwo, islam)”, 
który wygłosi dr Ewa Polińska-
Mackiewicz. Wykład ten będzie 
wprowadzeniem do wyjazdu 
szkoleniowego do Gdańska, pt. 
„Cerkiew, synagoga, meczet”.

- Do tej pory do redzkiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku zapi-
sało się 220 osób i nadal przyj-

mowani są chętni - zapewnia 
Łukasz Kamiński, zastępca bur-
mistrza Redy. -  Harmonogram 
zajęć XXXI semestru przewiduje 
47 spotkań. Na studentów cze-
kają wykłady z różnych dziedzin 
wiedzy, warsztaty, zajęcia spraw-
nościowe oraz wycieczki.

Zajęcia stacjonarne Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku odbywać 
się będą głównie w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
To m.in. dietetyka, informatyka, 
sztuka i rękodzieło artystyczne, 
język angielski oraz niemiecki, 

a także warsztaty fotograficzne 
i turystyka. Zaplanowano rów-
nież gimnastykę rekreacyjną 
w Szkole Podstawowej nr 4 oraz 
zajęcia gimnastyczne „Aqua Se-
nior”  w redzkim aquaparku. 
Przewidziana jest także wyciecz-
ka do Teatru Muzycznego na 
najnowszy spektakl „Hairspray”.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
powstał w 2004 roku z inicja-
tywy Stowarzyszenia „INERA” 
w Redzie, wychodząc naprze-
ciw potrzebom ludzi starszych, 
samotnych i nieaktywnych 

zawodowo. Naczelnym celem 
działania UTW jest aktywi-
zacja i poprawa jakości życia 
seniorów poprzez włączenie 
osób starszych w proces do-
kształcania zgodnie z ich zain-
teresowaniami, przezwycięże-
nie osamotnienia oraz izolacji 
społecznej. Uniwersytet skupia 
grono słuchaczy z miasta Redy, 
jak i okolicznych miejscowości 
powiatu wejherowskiego, którzy 
chcą pogłębić swą wiedzę, mile 
spędzić czas i zintegrować się ze 
środowiskiem lokalnym.
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OGŁOSzeNIe 284/2019/DB

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O pIErWSZYm prZEtArGu uStNYm NIEOGrANICZONYm NA SprZEdAż NIEruChOmOśCI pOŁOżONEjW rumI,

 u ZbIEGu ul. tYSIĄClECIA I żWIrkI I WIGurY, StANOWIĄCEj WŁASNOść GmINY mIEjSkIEj rumIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Rumi, składającej się z działki nr 
18/1 o powierzchni 556 m², położonej przy ul. Tysiąclecia i działki nr 536/8 o powierzchni 601 m², położonej przy ul. Żwirki i Wigury, obie zapisane w księdze wieczystej 
nr KW GD1W/00114647/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 86 o powierzchni 5120 m², położonej przy ul. Żwirki i Wigury, zapisanej w księdze 
wieczystej nr KW GD1W/00087318/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz działki nr 87/5 o powierzchni 302 m2, położonej przy ul. Generała Sikorskiego 
zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033849/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie w obrębie 11; o łącznej powierzchni 6.579 m2.

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/66/2011 
z dnia 31 marca 2011 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „CeYNOWY”, 
zmienionym Uchwałą Nr l/686/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Rumi, zwanego „CeYNOWY” dla strefy 26.U/MW, nieruchomość zlokalizowana została na terenie oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że 
jest to teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zaś niewielki fragment działek oznaczonych numerami 86 i 87/5 obr. 11, znajduje 
się w obszarze oznaczonym symbolem 20.MN/MW/U - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej - zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/66/2011 z dnia 31 marca 2011 r., w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „CeYNOWY”. 
Przez działkę nr 536/8 w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 563 przebiegają: ciepłociąg oraz linia elektro-energetycznego niskiego napięcia, które to 
wchodzą w działkę nr 86 i biegną wzdłuż granicy z działką nr 188 i nr 87/5 oraz przechodzą przez działkę nr 87/5 obr. 11. Na działce nr 86 znajduje się studzienka 
kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż całej działki nr 87/5 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i znajdują się trzy studzienki kanalizacyjne. Nieruchomość jest porośnięta 
krzewami i drzewami (samosiejki).

pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 1200, w siedzibie urzędu miasta rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 3.010.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wynosi 301.000,00 zł, które należy wnieść 
do dnia 25 listopada 2019 roku w pieniądzu. do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAt.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, rgn@um.ru-
mia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

OGŁOSzeNIe 270/2019/DB

Na podstawie § 37 w związku  z § 35 i § 36 regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie miasta Wejherowa - uchwała Nr VIIk/XV/174/2015 
rady miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (dz. urz. Woj. 
pomorskiego z 2016 r. poz. 32)  prezydent miasta Wejherowa zarządza:

§ 1
W okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. przeprowadzić powszechną akcję 
deratyzacji na terenie Miasta Wejherowa.

§ 2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca 
najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infra-
strukturze technicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:

zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),•	
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, pro-•	

dukcyjnych,
pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, ma-•	

gazynów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanali-•	

zacyjnych itp.

§ 3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywat-
ne, spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, 
osoby prawne oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele nie-
ruchomości władający obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję 
deratyzacji na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

§ 4
1. z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wy-
łożenia trucizny nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych 
o zagrożeniu i skutkach zatrucia. z tych samych powodów szczególnym nadzo-
rem należy otoczyć również zwierzęta domowe.
2. zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem 
deratyzacji odpadów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działal-
nością i bytowaniem człowieka, a w szczególności odpadów mogących stano-
wić pożywienie dla gryzoni.

§ 5
1. trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 października do 8 października 2019 r. 
i pozostawić do dnia 27 października 2019 r., uzupełniając ją w miarę spożywania 
przez gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.
2. W dniach od 28 października do 31 października 2019 r. należy zebrać 
pozostałe trutki oraz padłe gryzonie. 
3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące 
deratyzacji.

§ 6
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej 
zgodnie z przepisami o wykroczeniach.

§ 7
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

prEZYdENt mIAStA WEjhErOWA
krZYSZtOF hIldEbrANdt

ObWIESZCZENIE
prEZYdENtA mIAStA WEjhErOWA

W SprAWIE prZEprOWAdZENIA pOWSZEChNEj AkCjI dErAtYZACjI
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Kształcenie ustawiczne – szansa czy 
konieczność współczesnych czasów?
edUkAc JA | Wkraczamy w czwartą rewolucję przemysłową, kojarzoną z dynamicznie rozwijającymi się technologiami. Z jednej strony stwarza to nowe 
możliwości dla rynku pracy, z drugiej – wymusza konieczność dopasowania się do nowych zadań i organizacji pracy. By dotrzymać kroku zmieniającej 
się rzeczywistości, zachodzi potrzeba dokształcania się bez względu na wiek czy zajmowane stanowisko. 

czym jest 
kształcenie 
ustawiczne?

Kształcenie ustawiczne to pro-
ces ciągłego, trwającego przez całe 
życie odnawiania i uzupełniania 
wiedzy ogólnej i kwalifikacji za-
wodowych, czyli całożyciowa edu-
kacja. Coraz częściej używany jest 
też termin lifelong learning. 

Pamiętajmy, że kształcić się 
może każdy, bez względu na 
wiek, miejsce, poziom wykształ-
cenia czy zajmowane stanowisko 
– podkreśla Joanna Witkowska, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Gdańsku. – W do-
bie innowacji technologicznych 
i nieustannie postępującego 
rozwoju w każdej sferze życia, 
zdobyte umiejętności szybko się 
dezaktualizują. Wiedza i kwa-
lifikacje uzyskane na poziomie 
kształcenia szkolnego nie są 
wystarczające, aby konkurować 
na współczesnym rynku pracy. 
Uzupełnianie tradycyjnej wie-
dzy jest na obecnym rynku pracy 
niezbędne i bardzo przez praco-
dawców pożądane.

postaw na rozwój 

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku w tym roku zo-
stał partnerem ogólnopolskiej 
kampanii społecznej Dni Ucze-
nia się Dorosłych, która ma na 
celu wspieranie osób dorosłych 

w uczeniu się przez całe życie 
i pokazanie płynących z tego ko-
rzyści. Pod hasłem „Postaw na 
rozwój” w Gdańsku i w Słupsku 4 
października nasi doradcy zawo-

dowi poprowadzą warsztaty roz-
wojowe i indywidualne konsulta-
cje. Każdy, kto odwiedzi nas tego 
dnia, będzie mógł skorzystać ze 
specjalnie przygotowanej oferty, 

w tym m.in.: stworzyć swój plan 
poszukiwania pracy, przeanali-
zować z doradcą swój biznesplan 
czy nauczyć się, jak wykorzystać 
swoje mocne strony w życiu za-

wodowym i osobistym. Uczest-
nicy wydarzenia będą również 
mieli okazję dowiedzieć się, jak 
planować karierę zawodową na 
pomorskim rynku pracy oraz 

gdzie szukać inspiracji i wspar-
cia. Zapraszamy.

Więcej informacji o wydarzeniu: 
www.wup.gdansk.pl/dniuczenia

Uroczystości ku czci pomordowanych w Lasach Piaśnickich
PIAśnIcA | Podczas II wojny światowej w Piaśnicy zamordowano tysiące osób. Co roku na początku 
października organizowana jest uroczystość dla uczczenia pamięci pomordowanych.

Wójt gminy Wejherowo oraz 
proboszcz Parafii Chrystusa 
Króla i bł. Alicji Kotowskiej 
w Wejherowie, przy współ-
udziale prezydenta miasta Wej-
herowa, wójta gminy Krokowa, 
Stowarzyszenia „Rodzina Pia-
śnicka” i dowódcy Garnizonu 
Wejherowo serdecznie zapra-
szają na uroczystość ku czci 
osób pomordowanych w Lesie 
Piaśnickim w latach 1939-1940. 

Uroczystości odbędą się w naj-
bliższą niedzielę, 6 października. 

Program uroczystości:
10.45 – Nabożeństwo Oczeki-

wania, podniesienie flagi i ode-
granie hymnu oraz wystąpienie 
Henryka Skwarło, wójta gminy 
Wejherowo

11.30 – Msza święta, wypusz-
czenie gołębi, apel pamięci i sal-
wa honorowa oraz składanie 
kwiatów przez delegacje

Miejski Zakład Komunikacji 
w Wejherowie informuje, że 
w związku z uroczystościami 
w Lesie Piaśnickim w niedzielę 
6 października uruchomione 
zostanie specjalne połączenie 
autobusowe oznakowane literą 
„P” na trasie: Broniewskiego 
PKP – I Brygady Pancernej Woj-
ska Polskiego – Rybacka - Prusa 
- Pomorska - Kochanowskiego - 
I Brygady Pancernej WP – Cho-
pina – Jagalskiego – DW 218 – 
Las Piaśnicki.

Odjazdy z początkowego 
przystanku Broniewskiego PKP 

o godzinach: 8:25, 9:05, 9:45, 
10:25, 11:05. Czas przejazdu do 
przystanku końcowego wynosi 
niespełna 30 minut. 

Pasażerowie przyjeżdżający po-
ciągami SKM na Dworzec Główny 
proszeni są o korzystanie z przy-
stanku Broniewskiego Dw. PKP 02 
(w kierunku Redy), a pasażerowie 
przyjeżdżający do Wejherowa Na-
nic - z przystanku Kochanowskie-
go SKM Nanice 01 (w kierunku 
Wejherowa). Szczegółowe infor-
macje zostaną umieszczone na 
plakatach na przystankach. 

Przejazdy specjalną linią 
„P” są bezpłatne. Z inicjatywy 
prezydenta Wejherowa koszty 
przejazdów do Lasu Piaśnickie-
go zostaną pokryte ze środków 

miasta Wejherowa. 
Dodatkowe informacje doty-

czące przejazdów w najbliżsszą 
niedzielę można znaleźć na stro-

nie www.mzkwejherowo.pl.
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ReKlaMa 24/2019/zM

Uczniowie i mieszkańcy sprzątają 
swoje miasto

WeJHeROWO | Wejherowscy uczniowie, przedszkolaki i mieszkańcy po raz 
kolejny aktywnie włączyli się w proekologiczną akcję „Sprzątanie świata”.

Hasłem przewodnim przyświe-
cającym tegorocznej kampanii 
jest „Nie śmiecimy, sprzątamy, 
zmieniamy”, zaś jej głównym 
celem - podejmowanie działań, 
dzięki którym nauczymy się nie 
tworzyć niepotrzebnych odpa-
dów i będziemy stawać się coraz 
bardziej odpowiedzialnymi kon-
sumentami, co w konsekwencji 
ma przyczynić się do mniejszego 
zaśmiecania środowiska.

Podobnie jak w poprzednich 
latach, także i tym razem w ogól-

noświatową kampanię włączyły 
się wejherowskie szkoły, stowarzy-
szenia i mieszkańcy. Teren wokół 
swojej placówki sprzątali m.in. 
uczniowie i nauczyciele wejherow-
skiej Szkoły Podstawowej nr 9.

- Co roku bierzemy udział w tej 
proekologicznej kampanii, bo za-
leży nam na tym, aby na terenie 
naszej placówki było czysto i ład-
nie. W ramach tegorocznej akcji 
nasi uczniowie sprzątali boisko 
szkolne, a także teren wokół szko-
ły. Poprzez promowanie kampanii 

chcemy zachęcić dzieci, aby już od 
najmłodszych lat dbały o nasze 
środowisko – mówi Ewa Aleksan-
drowicz-Szwarc, która od wielu lat 
prowadzi zajęcia kółka ekologicz-
nego w SP nr 9 w Wejherowie.

Oprócz terenów przyszkol-
nych, zarówno dzisiaj, jak i przez 
cały weekend, sprzątane będzie 
praktyczne całe miasto - od Kal-
warii Wejherowskiej, aż po teren 
nad rzeką Redą.

W wejherowskiej akcji sprzą-
tania uczestniczą łącznie 24 gru-

py, które dzięki wsparciu miasta 
otrzymały rękawice, worki oraz 
worki do segregacji odpadów. 

Pojemniki na odpady udostępnił 
zaś Zakład Usług Komunalnych 
w Wejherowie, który następnie 

odbierze je nieodpłatnie z terenu 
miasta.
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odkryj tajemnice 
parków narodowych
rumia | warsztaty przyrodnicze, studio fotograficzne, 
czytanki dla dzieci oraz zajęcia kreatywne to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie czekają na gości portu rumia. 

W Polsce są ich 23 i każdy jest wyjątkowy! Parki narodowe, 
bo o nich mowa, będą tematem warsztatów przyrodni-
czych, które odbędą się 28 i 29 września w Porcie Rumia. 
Głównym bohaterem zajęć i zabaw dla dzieci będzie Żubr 
Pompik – bohater popularnego cyklu książeczek poświę-
conych polskim parkom narodowym. 
Podczas dwudniowego wydarzenia odbędą się animacje 
dla dzieci, które połączą zajęcia przyrodnicze z warsz-
tatami kreatywnymi i zabawą. Maluchy zapoznają się ze 
szlakami turystycznymi i atrakcjami polskich parków na-
rodowych oraz dowiedzą się jak prawidłowo zachowywać 
się w lesie. Podczas zajęć przyrodniczych dzieci nauczą się 
rozpoznawać różne gatunki zwierząt, w tym tych chronio-
nych oraz ich tropy i ślady. Zajęcia teoretyczne i praktycz-
ne pozwolą rozpoznawać i badać gatunki roślin, a także 
stworzyć oryginalne zielniki i figurki z wykorzystaniem 
darów lasu. Przy pomocy prostych metod fizyko-chemicz-
nych uczestnicy zajęć zbadają również jakość wody oraz 
zagrają w leśne koło fortuny. Wiedzę uzupełni spotkanie 
z przyrodnikami i prezentacja ich dorobku fotograficznego. 
W pasażu centrum zostanie również zaaranżowane spe-
cjalne studio fotograficzne, w którym goście będą mogli 
zrobić sobie wyjątkowe, drukowane na miejscu zdjęcie 
z Żubrem Pompikiem. W strefie czytanek, o pełnych godzi-
nach dzieci wysłuchają opowiadań o przygodach sympa-
tycznego bohatera. Wszyscy chętni wezmą również udział 
w zajęciach kreatywnych, podczas których powstaną 
oryginalne, kolorowe plakaty. Nie zabraknie gier interak-
tywnych i planszowych oraz ciekawych konkursów. 
Atrakcje odbędą 28 i 29 września w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Zajęcia będą prowadzone od godz. 11.00 do 18.00. Wstęp 
bezpłatny!
/raf/
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RUMIA | Trampoliny, konstrukcje do wspinania się, układ słoneczny, przestrzenna 
mapa ziemi, urządzenia z których można wydobyć rozmaite dźwięki wiele innych 
elementów znalazło się na otwartym właśnie Podwórku Talentów Nivea. 

Podwórko pełne 
zabawy i nauki

Wyjątkowy plac zabaw powstał 
w Rumi i w miniony weekend zo-
stał oficjalnie otwarty. Ale okre-
ślenie „plac zabaw” to nieco za 
mało – Podwórko Talentów Nivea 
jest bowiem tak skonstruowane 
i wyposażone, że służy nie tylko 
do zabawy, ale też do zdobywania 
wiedzy i rozwijania talentów naj-
młodszych. 

Przypomnijmy: od 2017 roku na 
terenie całego kraju powstało oko-
ło 40 takich Podwórek Talentów 
Nivea – nowoczesnych obiektów 
edukacyjno-rekreacyjnych. Każde 
z nich to koszt 250 tys. zł. Dzię-
ki zaangażowaniu mieszkańców 
Rumi takie „podwórko” powstało 

i zostało otwarte również w par-
ku Starowiejskim, przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi. 

Wygranie takiego obiektu nie 
jest łatwe, przede wszystkim z po-
wodu bardzo dużej konkurencji. 
Aby wygrać Podwórko, trzeba 
było się znaleźć w ścisłej czołówce 
ogólnopolskiego głosowania, któ-
re trwało ok. dwóch miesięcy. Ru-
mia została zakwalifikowana do 
kategorii miejscowości liczących 
od 20 do 60 tysięcy mieszkańców. 
Każda zarejestrowana osoba mo-
gła oddać jeden głos dziennie. 

Dzięki wyjątkowej mobilizacji 
lokalnej społeczności Rumi uda-
ło się zgromadzić ponad 42,2 tys. 

głosów, co uplasowało miasto na 
trzecim spośród pięciu miejsc 
na podium, które miały zagwa-
rantowaną budowę Podwórka 
Talentów Nivea. 

W obrębie tego wyjątkowe-
go placu zabaw powstały m.in. 
huśtawka w kształcie bocianiego 
gniazda, gra twister, ścianka wspi-
naczkowa, piaskownica naukowa, 
mini-planetarium, muzyczne ta-
blice z bębnami czy scenka te-
atralna. W trzech różnych strefach 
(naukowej, artystycznej i sporto-
wej) dzieci mogą już kształtować 
poprzez zabawę swoją sprawność, 
wiedzę oraz wyobraźnię.

- Co istotne, samorząd nie wydał 

na tę inwestycję żadnych pieniędzy 
– podkreśla Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Rumi. 
- Wszystkie koszty poniosła firma 
kosmetyczna, która jest sponso-
rem. Wiele osób bardzo zaangażo-
wało się w to, aby codziennie brać 
udział w głosowaniu i „wyklikać” 
to podwórko. W niektóre dni po-
nad 1 tys. osób głosowało i dzięki 
temu udało nam się zostać jednym 
z finalistów. 

Oficjalne otwarcie boiska i uro-
czyste przecięcie wstęgi miało 
miejsce w minioną niedzielę. 
Mieszkańcy Rumi mogą więc ko-
rzystać z nowej atrakcji w mieście. 

Rafał Korbut
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Mówiono o nim „Bruno”. Urodził 
się 27 listopada 1934 r. w Luzinie, 
ale początkowo mieszkał w Wej-
herowie na Śmiechowie. Tam cho-
dził do szkoły i przeżył wojnę. Po 
wyzwoleniu przeniósł się z rodzi-
ną do Luzina. Mieszkał w starym 
domu przy ul. Kościelnej, do-
kładnie naprzeciwko świątyni pw. 
Św. Wawrzyńca. Ze swą pierwszą 
żoną Heleną z d. Wicon z Luzina 
miał pięcioro dzieci. Po jej śmierci 

(1981) ożenił się z Krystyną 
Glaeser z Wejherowa i zo-

stał ojczymem jej córki. 
Doczekał się spore-

go grona wnucząt 
i prawnucząt, 
rozsianych po 
kraju i świecie.

Z a w o d o w o 
zajmował się 
wodociągami 
i był w tej bran-

ży znawcą. Rów-
nolegle działał na 

rzecz kultury ka-
szubskiej. Prezesował 

luzińskiemu oddziałowi 
Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego. W kaszubskim 
stroju brał udział we wszystkich 
spotkaniach i imprezach lokalnych 
i regionalnych, które często uświet-
niał śpiewem i grą na akordeonie. 
Miał wielkie poczucie humoru, za 
które też go ceniono.

Był Kaszubą tradycyjnym. Mowę 
i obyczaje wyniósł z dzieciństwa. 
Już po wojnie zetknął się z twórca-
mi i działaczami kaszubskimi, co 
potem kontynuował przez długie 
dziesięciolecia, powoli sam stając 

się postacią tej rangi – nestorem 
tutejszego środowiska. Bywał 
krytyczny, ale miał swoje zdanie 
o wszystkim, co go poruszało i in-
teresowało, nawet o tzw. paradach 
równości. Czasem też je zapisy-
wał, prozą i wierszem. Brał udział 
w lokalnych konkursach i zdoby-
wał nagrody. Otrzymał taką m.in. 
za pracę poświęconą Leonowi Ko-
walewskiemu, zamęczonemu po 
wojnie przez UB.

Brunon Szpica otrzymał od losu 
długie życie, które sobie bardzo ce-
nił, owocnie wykorzystywał i które 
przeżył w dobrym zdrowiu. Wiele 
pamiętał, znał tysiące anegdot, sam 
też był bohaterem niejednej. Dużo 
czytał, śledził życie kulturalne i po-
lityczne, w którym brał udział.

Jeszcze 6 lipca br. senior był na 
zjeździe Kaszubów w Chojnicach. 
Kilka dni później dopadł go udar, 
który wymagał hospitalizacji. Ro-
kowania były pomyślne, ale 22 
września br. popularny „Bruno” 
odszedł z grona żywych. Pogrzeb 
jego przyciągnął olbrzymie tłumy 
i licznych gości. Pewne jest, że pa-
mięć o nim przetrwa długie lata. 

(SC)

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Reszke

wraz z Radą Powiatu 
Wejherowskiego

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

OGŁOSzeNIe 283/2019/DB

OGŁOSzeNIe 288/2019/DB

OGŁOSzeNIe 287/2019/DB

OjCaOjCa

Pani
GRaŻYniE 
SOBiERaj

Pani
GRaŻYniE 
SOBiERaj

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy
 z powodu śmierci 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Wejherowie

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Wejherowie

składa
składają

WSPOMnIenIe | W niedzielę wieczorem zmarł Brunon Szpica, kaszubski śpiewak, muzyk, dzia-
łacz i komentator, jedna z najpopularniejszych postaci Luzina, człowiek znany na całym Pomorzu, 
jak i poza jego granicami. Za 2 miesiące skończyłby 85 lat.

Zmarł Brunon
Szpica (1934-2019)

fot. archiwum

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Reszke

wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

BRUnOna
SzPiCY

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

działacza społeczno-regionalnego, współzałożyciela i prezesa 
w latach 1989-1995 luzińskiego Oddziału zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oraz muzyka i akordeonisty

niech spoczywa w pokoju.
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- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta rumi uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 rady miejskiej 
rumi z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy d18.u1 w rejonie ul. Zby-
chowskiej;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru położonego w rumi w rejonie ulic kosynierów, żwirki i Wigury, 
reja,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
rumi w rejonie ul. dębogórskiej i ul. Gdańskiej,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
rumi w rejonie ul. katowickiej,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
rumi w rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowymi 
a rzeką Zagórską Strugą,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta rumi uchwalonego uchwałą Nr XlVIII/657/2018 rady miej-
skiej rumi z dnia 28 czerwca 2018r. dla obszaru położonego w rejo-
nie ul. targowej.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu:

- zarządzeniem Nr 321/275/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 
26.07.2019r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy D18.U1 w rejonie ul. zbychowskiej;
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji 
o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokal-
nej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglą-
du w dniach 24.05.2019r.-16.06.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 04.06.2019r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł 
wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 30.06.2019r. na adres: Urząd 
Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
- zarządzeniem Nr 377/331/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 
19.09.2019r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 
obszaru położonego w Rumi w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, 
Reja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji 
o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokal-
nej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego 
wglądu w dniach 14.06.2019r.-05.07.2019r. a następnie 09.08.2019r.-
29.08.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 

w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 18.06.2019r. oraz 13.08.2019r. została przepro-
wadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł wnieść 
uwagi w formie pisemnej do dnia 21.07.2019r. następnie do 13.09.2019r. na 
adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
- zarządzeniem Nr 375/329/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 
19.09.2019r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko,
Informacje o w/w dokumentach:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji 
o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokal-
nej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglą-
du w dniach 09.08.2019r.-29.08.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 13.08.2019r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 
mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 13.09.2019r. na adres: 
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7,
a także:
- zarządzeniem Nr 374/328/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 
19.09.2019r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi w rejonie ul. Katowickiej wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko,
- zarządzeniem Nr 376/330/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 
19.09.2019r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi w rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowymi 
a rzeką zagórską Strugą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- zarządzeniem Nr 373/327/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 
19.09.2019r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr XlVIII/657/2018 Rady Miej-
skiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018r. dla obszaru położonego w rejonie 
ul. Targowej, dla której odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko,
Informacje o w/w dokumentach:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji 
o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokal-
nej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglą-
du w dniach 12.07.2019r.-04.08.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 17.07.2019r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 
mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 19.08.2019r. na adres: 
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

OGŁOSZENIE burmIStrZA mIAStA rumI
o przyjęciu dokumentów
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W samorządzie działa już ponad dwie 
dekady. Zaczynał od gminy, a dziś jest 
radnym Sejmiku Pomorskiego.  W latach 
2006-2018 był przewodniczącym Ko-
misji Nauki,  Edukacji, Kultury i Spor-
tu.W tym czasie samorząd pomorski 
realizował bardzo ważne dla regionu 
działania w sferze edukacji. Rozpo-
czął się wart prawie 400 mln zł projekt 
„Kształtowanie Sieci Szkół Zawodowych 
w Regionie” czy nie mniej istotny projekt 
„Zdolni z Pomorza”. Z komisją kierowaną 
przez niego konsultowane były również 
inwestycje poszerzające infrastrukturę dl 
a sportu i wychowania fizycznego. Dzie-
ki nim każda większa szkoła na Pomorzu 
ma dziś halę sportową i boiska. 

Jego pasja i uwarunkowania zawodo-
we spowodowały, że zajął się rozwija-
niem sportu szkolnego. Wkrótce stało 
się to jego misją. Osiągnął w niej szczyt 
organizując w pomorskim dodatkowe 
zajęcia sportowe dla 20 tys. uczniów. 
Działania te zostały ocenione przez Mi-
nisterstwo Sportu, jako wzorcowe, a Da-
riusz Męczykowski kierując pomorskim 
Szkolnym Związkiem Sportowym stał 
się jednocześnie członkiem jego władz 
centralnych. 

zdoBył zaufanie 
mieszkańców

Dzisiaj, jako samorządowiec zajmuje się 
sprawami istotnymi dla mieszkańców. To 
poprawa jakości dróg czy sprawy pomo-

cy społecznej. Podejmowane przez niego 
skuteczne interpelacje dotyczyły m.in. DW 
224, 228 czy 225. 

Od wielu lat zaangażowany w pomoc 
dla najuboższych, organizowaną przez ko-
ścierski Civitas Christiana i Caritas. Jest 

jednym z pierwszych, którzy odpowiedzie-
li na ich wezwanie i włączyli się w takie 
akcje jak „Wigilia dla ubogich”, „Śniadanie 
wielkanocne”.

Miarą zaufania do radnego było po-
wierzenie mu funkcji przewodniczącego 

Społecznej Rady Szpitala Specjalistycz-
nego w Kościerzynie. Pełnił ją przez 7 lat 
do czasu przekształcenia go w spółkę. Do 
dziś z nią duchowo związany, żywo intere-
suje się jej losami. 

…z kaszuBskiej wsi

Urodził się i mieszka w Grabówku – ma-
łej kaszubskiej wsi koło Nowej Karczmy. 
Tu od pokoleń jego rodzina ma gospodar-
stwo rolne i prowadzi gospodarkę rybacką 
na własnym jeziorze. Efektem wieloletniej, 
wspólnej pracy są dziś dwa obiekty gastro-
nomiczne – „Zajazd nad Stawem” i „Ry-
baczówka”. Prowadzi je jego żona Joanna, 
a pomagają dzieci Oskar i Nikola. 

Żyjąc na wsi dobrze poznał potrzeby jej 
mieszkańców, szczególnie z tych małych 
miejscowości, czasami oddalonych od głów-
nych traktów. Wie co potrzeba kaszubskiej 
wsi, terenom wiejskim. Działając w gastro-
nomii poznał, czym jest dobra tradycyjna 
żywność. Według niego, może być ona mo-
torem napędowym polskiego rolnictwa. Ży-
jąc „z jeziora”, na terenach zielonych, docenia 
wartość ekologii. W swoim życiu prywat-
nym, zawodowym i w służbie samorządowej, 
zawsze kieruje się zasadą, że zgoda buduje. 

Wśród radnych Sejmiku Pomorskiego obecnej kadencji jest wielu znanych i wyrazistych samorządowców. Na pewno zaliczyć do nich można Dariusza 
Męczykowskiego, który już od 13 lat godnie reprezentuje samorząd pomorski. 

Dariusz Męczykowski – 
samorządowiec z 20-letnim stażem

Dariusz Męczykowski raDny sejMiku wojewóDztwa PoMorskiego

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

PReNUMeRaTa:
p.ruszewski@expressy.pl

ONlINe:

/ Express biznesu

RUMIA | Kilkudziesięciu mieszkańców Rumi wzięło udział w konferencji „Seniorze, czuj się bezpiecznie”.

W trosce o seniorów

fo
t. 

M
O
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R 
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Spotkanie odbyło się w środę 
na antresoli Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Zostało ono 
zorganizowane przez Rumski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
w ramach projektu „Akademia 
Seniorów w Rumi”, dofinansowa-
nego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. 

Sporym zainteresowaniem 
cieszył się wykład prowadzo-

ny przez policjantów na temat 
potencjalnych przestępstw, 
których ofiarami mogą stać 
się osoby starsze. Drugą część 
konferencji stanowiła prelekcja 
„Senior w rodzinie” z udziałem 
zaproszonych prawników z Po-
morskiej Izby Adwokackiej. 

Dodać należy, że seniorzy ob-
chodzą w tym roku jubileusz. 

- Rumski Uniwersytet Trzecie-

go Wieku powstał dokładnie 15 
lat temu z inicjatywy prof. Ed-
munda Wittbrodta – mówi Re-
nata Grzesiak, prezes RUTW. – 
Na co dzień współpracujemy m. 
in. z Politechniką Gdańską oraz 
Wyższą Szkołą w Wejherowie, 
zaś w grudniu planujemy kon-
ferencję podsumowującą naszą 
działalność w ciągu mijającego 
roku.
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Noc Bibliotek 
w Redzie

RedA | W piątek, tj. 4 października, w ramach piątej edycji akcji pn. „Noc Bibliotek” 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie odbędzie się niezwykłe spotkanie 
autorskie z Romualdem Koperskim, pisarzem, podróżnikiem oraz pianistą. 

- Przybyli słuchacze będą mogli 
przybliżyć sobie piękno i bogac-
two krajobrazów Syberii, cieka-
wostki dotyczące tego rejonu geo-
graficznego, a przede wszystkim 
wysłuchać osobistych historii pi-
sarza o przeżyciach towarzyszą-
cych mu podczas podróży – mówi 
Bożena Natzke, dyrektor Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Redzie.

Romuald Koperski jest czło-
wiekiem o wielu różnorodnych 
i ciekawych pasjach. To pionier 
wypraw samochodowych po roz-
ległych terenach Syberii, pilot 
samolotowy I klasy, dziennikarz, 
reportażysta, fotograf, nurek, my-

śliwy, zawodowy muzyk, pianista, 
rekordzista Guinnessa w grze na 
fortepianie, organizator rajdów 
samochodowych „Transsyberia” 
oraz „Yekaterina”. Jest zdobyw-
cą prestiżowej nagrody „Kolosa” 
oraz tytułu „Podróżnika Roku 
1999”. Ponadto o autor wielu pu-
blikacji i książek, w tym „Pojedy-
nek z Syberią”, „Przez Syberię na 
gapę”, „1001 Obrazów Syberii”, 
„Na wiosłach przez Atlantyk”. Na 
zakończenie spotkania zaintere-
sowani będą mogli nabyć książ-
ki oraz zdobyć autograf znanego 
podróżnika. 

Przypominamy, że Noc Biblio-

tek to ogólnopolska akcja, która 
w nieszablonowy sposób promuje 
czytelnictwo i biblioteki jako naj-
bardziej dostępne instytucje kul-
tury. Dla bibliotek to niecodzien-
na okazja do pokazania zbiorów, 
przedstawienia kreatywnych 
działań edukacyjnych i rozrywko-
wych, które zachęcą do czytania. 
Podczas akcji w całej Polsce przy-
gotowywane są specjalne wyda-
rzenia. Biblioteka jest promowana 
jako najbardziej otwarta i dostęp-
na instytucja kultury z ofertą dla 
osób w każdym wieku, miejsce 
łączące ludzi, lokalne centrum 
kultury i edukacji. 

ReKlaMa 115/2019/Rl
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Uczczono pamięć ofiar 
„Marszu śmierci”
RYBnO | Zgodnie z 28-letnią już tradycją w niedzielę 15 września na cmentarzu w Rybnie odbyła się uroczystość 
ku czci poległych więźniów KL Stutthof, ofiar „Marszu Śmierci” z 1945 roku.

Na Cmentarzu Ofiar „Marszu 
Śmierci” pochowanych jest ponad 
800 ofiar, a także wszystkich więź-
niów, których hitlerowcy zbrod-
niarze na przełomie lutego i marca 
1945 r., w obawie przed wkracza-
jącą Armią Czerwoną, ewakuowa-
li z obozu koncentracyjnego Stut-
thof. Wielu z nich nie doczekało 
wolności, znacząc krwią i ciałami 
tragiczną drogę ewakuacji.

Po wprowadzeniu pocztów 
sztandarowych przybyłych na 
uroczystość mieszkańców gminy 
Gniewino i gości, a wśród nich 
przedstawiciela starosty wejherow-
skiego, sekretarza powiatu Marka 
Panka, przywitał prowadzący uro-
czystość Łukasz Krefta, nauczyciel 
historii w SZS w Gniewinie. 

- Co roku spotykamy się w tym 
tak ważnym dla Gminy Gniewino 
i jej mieszkańców miejscu pamię-
ci, by oddać cześć pokoleniu, któ-
re 74 lata temu stanęło do walki 
z oprawcami o wolność i god-
ność – stwierdził Łukasz Krefta. 

– Dramatyczna historia „Marszu 
Śmierci” i jego uczestników, obraz 
bohaterstwa miejscowej ludności, 
chociaż coraz bardziej oddala się 
w czasie, to jednak pozostaje żywa 
w naszej pamięci.

Niestety, nieuchronność mi-
jającego czasu spowodowała, że 

w tym roku po raz kolejny na 
cmentarzu w Rybnie nie było 
dawnych uczestników „Marszu 
Śmierci”, którzy jeszcze dwa lata 
temu uczestniczyli w uroczystości. 
Jedynym z byłych więźniów obozu 
był Karol Wardański, obecny Pre-
zes Gdańskiego Okręgu Polskiego 

Związku Byłych Więźniów Poli-
tycznych i Obozów Koncentracyj-
nych, który jako 5-letnie dziecko 
był więźniem obozu i uczestniczył 
w „Marszu Śmierci”.

Po złożeniu meldunku o goto-
wości do rozpoczęcia uroczysto-
ści przez dowódcę kompanii ho-
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norowej, przy dźwiękach hymnu 
narodowego odegranego przez 
Gminną Orkiestrę Dętą pod ba-
tutą Waldemara Szczypiora wcią-
gnięto flagę na maszt. 

Z kolei głos zabrały: w imieniu 
władz samorządowych Judyta 
Smulewicz, przewodnicząca Rady 
Gminy Gniewino oraz Elżbieta 
Grot, emerytowana Kierownik 
Działu Naukowego Muzeum KL 
Stutthof, przypominając tragiczną 
historię tego miejsca, która jest 
przestrogą dla dzisiejszych poko-
leń oraz to wszystko, co czyni się, 
by pamięć o Ofiarach „Marszu 
Śmierci” nigdy nie zaginęła.

Po Apelu Poległych odczytanym 
przez ppor. Marcina Buskę i trzy-
krotnej salwie honorowej oddanej 
przez kompanię reprezentacyjną 
18 Wejherowskiego Oddziału 
Gospodarczego i Batalionu Do-

wodzenia Marynarki Wojennej, 
delegacje kombatantów, samo-
rządowców, sołectw, młodzieży, 
instytucji, organizacji i przedsię-
biorstw, a także krewnych spoczy-
wających na Cmentarzu, złożyły 
wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem ofiar, a potem uczennice 
Samorządowego Zespołu Szkół 
w Gniewinie zaprezentowały 
krótki program artystyczny po-
święcony pamięci Ofiar, przygo-
towany pod kierunkiem nauczy-
cielki Róży Metz-Szymikowskiej. 

Część patriotyczną zakończono 
odśpiewaniem „Roty” a po niej 
odbyła się, pod przewodnictwem 
ks.  Tadeusza Galikowskiego, no-
wego proboszcza parafii p.w. św. 
Ottona w Kostkowie, koncelebro-
wana msza św. w intencji Ofiar 
Marszu Śmierci i Ojczyzny.

(MOD)
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Małżeństwa z długoletnim stażem 
spotkały się w Górze
GM. WeJHeROWO | O przepisie na udane i zgodne małżeństwo oraz o tym, dlaczego warto iść przez życie 
razem, opowiadali małżonkowie, którzy 12 września zebrali się w Dworku Rajska Góra w Górze, by wspólnie 
świętować pięćdziesiąte a także sześćdziesiąte i kolejne rocznice swoich ślubów.

Ta wyjątkowa tradycja corocz-
nych spotkań par z terenu gminy 
Wejherowo, obchodzących tak 
imponujące rocznice zawarcia 
swoich związków małżeńskich 
stanowi wspaniałą okazję do pod-
kreślenia najszlachetniejszych 
i najważniejszych w życiu war-
tości, co w swoim wystąpieniu 
niezmiennie podkreślał gospo-
darz uroczystości, Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło. Na 
ręce zebranych, złożył serdeczne 
życzenia, gratulacje, a także wią-
zanki kwiatów i prezenty. Pary 
obchodzące w tym roku Złote 
Gody, otrzymały ponadto Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, które w imieniu Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej wręczył 
także Wójt Gminy Wejherowo.

Przybyli na uroczystość goście, 
wśród których znalazło się 28 
par obchodzących 50. rocznicę 
ślubu oraz 20 z 60 -letnimi i ko-

lejnymi rocznicami ślubu mieli 
również okazję do wysłuchania 
kaszubskich utworów w wykona-
niu chóru ze Szkoły Podstawowej 
w Górze, a także do pośpiewania 

i tańców przy dźwiękach zespołu 
„Grupa Marka”. W uroczystości 
udział wzięli także radni gminy 
Wejherowo oraz księża.
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WeJHeROWO | Uroczyście świętowano jubileusz 50-lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 
H. Sucharskiego w Wejherowie. 

Pół wieku ogrodów 
działkowych
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Medalem Róży z okazji 50-lecia 
działalności zostały uhonorowane 
przez Prezydenta Miasta Wejhero-
wa Rodzinne Ogrody Działkowe 
im. mjr. Henryka Sucharskiego 
w Wejherowie. Medal przyznany 
ogrodom wręczył prezesowi ROD 
Andrzejowi Nowackiemu - za-
stępca prezydenta miasta Arka-
diusz Kraszkiewicz.

W trakcie okolicznościowych 
wystąpień wielokrotnie podkre-
ślano bardzo dobrą współpracę 
z prezydentem Wejherowa Krzysz-
tofem Hildebrandtem, władza-

mi i jednostkami miasta, w tym 
Strażą Miejską i ZUK. Miasto 
Wejherowo jest jednym z niewie-
lu w województwie pomorskim, 
które podpisało porozumienie 
o współpracy z Rodzinnymi 
Ogrodami działkowymi zapew-
niając im perspektywę funkcjo-
nowania. W efekcie tej współ-
pracy został utworzony Komitet 
Prezesów ROD do bezpośrednich 
kontaktów z Prezydentem Miasta 
Wejherowa, któremu przewodni-
czy Ryszard BIelec - prezes ROD 
im. Jakuba Wejhera.

Podczas uroczystości, która 
miała miejsce w siedzibie ROD, 
wielu działkowców za swoją pracę 
i działalność społeczną otrzymało 
wyróżneinia indywidualne. Mie-
dzy innymi wśród wyróżnionych 
pucharem znajdowało się kilkuna-
stu działaczy z 50. letnim stażem. 
Z okazji jubileuszu organizatorzy 
zaprosili gości na spacer po ogro-
dach, a nastepnie na okoliczno-
ściowy poczęstunek. Wszyscy też 
otrzymali Kalenadarze Działkow-
ca na 2020 rok.

/raf/
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Fotograficzny konkurs rozstrzygnięty
GM. WeJHeROWO | Znamy już nazwiska zwycięzców Konkursu Fotograficznego. Ze zdjęć uczestników powstanie album, który zostanie wydany 
z okazji jubileuszu gminy Wejherowo. 

Rozstrzygnięto konkurs foto-
graficzny „Gmina Wejherowo 
w fotografii – Dawniej i Dziś” 
organizowany w ramach ob-
chodów 85-lecia Gminy Wej-
herowo. Zwycięzcy i autorzy 
najciekawszych zdjęć otrzymają 
nagrody rzeczowe, wyróżnienia 
i upominki. Dodatkowo prace 
konkursowe zostaną zamiesz-
czone w albumie zdjęciowym 
wydanym specjalnie z okazji 
przypadającego w tym roku ju-
bileuszu gminy. Każdy uczest-
nik konkursu otrzyma taki al-
bum w prezencie. Wręczenie 
nagród odbędzie się 8 listopada 
podczas uroczystej sesji Rady 

Gminy Wejherowo. Lista nagro-
dzonych w konkursie „Gmina 
Wejherowo w fotografii – Daw-
niej i Dziś” prezentuje się nastę-
pująco: 

Kategoria I. Wykonanie aktu-
alnych zdjęć na podstawie zdjęć 
z etapu I lub ze zbiorów wła-
snych – Gmina Dawniej i Dziś: 
I miejsce - Izabela Albecka, II 
miejsce - Mikołaj Lange, III 
miejsce - Edyta Pastuła. 

Kategoria II. Współczesne 
miejsca Gminy Wejherowo: 
I miejsce - Lidia Urbanowicz, 
II miejsce - Edyta Pastuła, III - 
Alicja Lange. 

/raf/

turyści-seniorzy
na zlocie
wejherowo | ponad stu uczestników z wejherowa 
wzięło udział w Vi zlocie turystów seniorów miasta 
i powiatu wejherowskiego „śladami stolemów”, który 
odbył się w gniewinie. 

Organizatorem zlotu jest Sekcja Turystyki Pieszej Stowa-
rzyszenia WUTW „Wejherowskie Trampy”.
W otwarciu zlotu uczestniczyli wejherowscy prezydenci - 
Krzysztof Hildebrandt i Arkadiusz Kraszkiewicz, starosta 
wejherowski Gabriela Lisius ze swoim zastępcą Jackiem 
Thielem, senator Kazimierz Kleina, prezes Stowarzyszenia 
WUTW Krystyna Laskowska oraz przewodniczący Rady 
Kombatantów Stanisław Harasiuk i wiceprezes Związku 
Inwalidów Wojennych RP Rafał Miszke.
W organizację zlotu zaangażowali się głównie czołowi 
działacze Sekcji Turystyki Pieszej „Wejherowskie Tram-
py”: Beata Myszka (komendant zlotu), Bożena Krywald, 
Wiesława Cywińska i Alicja Orszulak. Wśród uczestników 
obecny był również Edwin Nawrocki - twórca sekcji i jej 
były kilkuletni prezes.
/raf/
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tura, regulacja okien PCV, itd, tel. 
518 204 992

kanapa rozkładana, oddam gratis 
tel. 570 009 915

Beczki plastikowe 200 l, na działkę 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

sprzedam rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5 zł szt., tel. 
511 841 826

sprzedam wytwornicę acytle-
nową, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia, tel. 693 678 887

sprzedam drewno opałowe, gałę-
ziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sprzedam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

sprzedam materac rehabilitacyjny, 

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

wynajmę

rumia, mieszkanie do wynajęcia, tel. 
694 642 709

poszukuję wynająć

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sprzedam

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

kupię

inne

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

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!

opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

wdowa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

szukam kobiety do 47 lat celem za-
łożenia rodziny. Ja mam 33 lata, tel. 
503 069 330.

RÓŻNE

sprzedam blokadę samochodową 
na kierownicę, Wejherowo, cena 35 
zł, tel. 510 688 509

opryskiwacz 400 l, 1500 zł, 
maszyna do siana, 1200 zł, tel. 600 
667 860

Bryczka na drewnianych kołach 
do odnowienia, 2100 zł, tel. 600 
667 860

sprzedam odkurzacz-dmuchawa 
do liści, nowy, tel. 694 642 709

sprzedam 2 rowerki dziecięce, 4 
kółka, uchywty dla rodzica, koszyk, 
stan bardzo dobry, Wejherowo, tel. 
660 739 652
złota Rączka, malowanie, arma-
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grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

sprzedam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

wydzierżawię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155

sprzedam
spodnie Apico rozmiAr 
44/46, czArne, cenA zA 

sztukę 25 zł

tel. 660 731 138

OGŁOSzeNIe 286/2019/DB

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 
w Urzędzie Miasta Rumi: 
 1)      Główny specjalista – Pełnomocnik ds. inwe-
stycji w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu,
2)      od Podinspektora do Inspektora w Referacie 
Geodezji w Wydziale Geodezji Gospodarki Nie-
ruchomościami i Rolnictwa, w pełnym wymiarze 
czasu pracy,
3)      od Młodszego Referenta do Podinspektora 
w Referacie Geodezji w Wydziale Geodezji Gospo-
darki Nieruchomościami i Rolnictwa, w pełnym 
wymiarze czasu pracy.
 Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

OGŁOSZENIE
burmistrza miasta rumi

www.expressbiznesu .pl

Odwiedź naszą strOnę 
internetOwą

Polub nasz 
fanpage!

/gwe24
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567



Sensacja na wyciągnięcie ręki

Euforia na stadionie zapanowa-
ła w 3. minucie meczu, kiedy to 
wynik spotkania otworzył Maks 
Hebel. Przy uderzeniu pomocnika 
Gryfa Wejherowo Alomerovic nie 
miał najmniejszych szans. Zanim 

defensorzy Lechii obudzili się po 
utracie pierwszego gola, bramkarz 
gości kolejny raz był zmuszony do 
wyciągania piłki z siatki. Autorem 
gola z 5. minuty meczu był Bar-
tosz Gęsior, który znalazł drogę do 

bramki rywali po znakomitej asy-
ście wspomnianego Hebla. W ko-
lejnych fragmentach pojedynku 
przy piłce częściej pozostawała 
gdańska Lechia. Wejherowianie 
rozbijali ataki pozycyjne gości 
czyhając na odpowiednią okazję 
do kontrataku. W 29. minucie 
spotkania sędzia Wojciech Krztoń 
zdecydował się na przerwanie po-
jedynku. Powodem pauzy w grze 
były chuligańskie wybryki na try-
bunach. Po dwudziestu minutach 
pojedynek został wznowiony, ale 
do końca pierwszej części meczu 
nie padła już żadna bramka.

W przerwie meczu trener Sto-
kowiec zdecydował się na prze-
prowadzenie zmian. Najpierw na 
boisku zameldował się Jarosław 
Kubicki, a po kilku minutach 
w miejsce Chrzanowskiego od-
delegowany został Maciej Gajos. 

Były pomocnik Lecha Poznania 
zaliczył przysłowiowe „wejście 
smoka”, ponieważ kilka chwil po 
wbiegnięciu na murawę zdobył 
bramkę kontaktową. Zaledwie 
cztery minuty później – w 57. 
minucie meczu, Gajos kolejny raz 
pokonał Wiesława Ferrę. Od tego 
momentu piłkarze z Gdańska rzu-
cili wszystkie siły do ataku. 

Heroiczna postawa Gryfa  w stre-
fie obronnej przynosiła zamierzo-
ne skutki do 89. minuty. Wtedy to 
zwycięską bramkę zdobył Flavio 
Paixao. Jak się okazało był to gol 
na wagę awansu. 

Gryf wejherowo - Lechia 
Gdańsk 2:3 
Bramki: 1:0 Maksymilian 
Hebel (3), 2:0 Bartosz Gęsior 
(5), 1:2 Maciej Gajos (53), 2:2 
Maciej Gajos (57), 2:3 Flavio 
Paixao (89-głową).

II LIGA | Zaledwie kilka minut spóźnienia mogło zaważyć na przegapieniu historycznych chwil 
na Wzgórzu Wolności. W 5. minucie pucharowego pojedynku z Lechią Gdańsk - Gryf Wejherowo 
prowadził 2:0. Wówczas wydawało się, że awans do kolejnej rundy Pucharu Polski jest na 
wyciągnięcie ręki. Niestety… Tym razem się nie udało.

Elma
K.D.NORTHPOL
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Mecze 
Gryfa w PPV

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce 
podczas meczu 1/32 finału Totolotek Puchar Polski 
pomiędzy Gryfem Wejherowo i Lechią Gdańsk, Zarząd 
WKS Gryf Wejherowo stanowczo potępia sposób w jaki 
zachowywali się poszczególni kibice. 
W związku z zaistniałą sytuacją zarząd klubu podkre-
śla, iż 2 godziny przed rozpoczęciem spotkania sta-
dion został oddany pod opiekę profesjonalnej agencji 
ochrony, która miała za zadanie zadbać o bezpieczeń-
stwo uczestników tego spotkania. 
Ponadto pragniemy podkreślić, iż potępiamy zacho-
wanie kibiców oraz nie bierzemy odpowiedzialności za 
ich zachowanie podczas wtorkowego meczu. 
Nagrania z monitoringu zostały natychmiastowo 
zabezpieczone. Obecnie Policja wraz z firmą zabezpie-
czającą to spotkanie wyjaśnia okoliczności wtorkowe-
go meczu. 
Osoby, które zostały urażone chuligańskim wybrykiem 
pragniemy przeprosić oraz zapewnić, że w przyszłości 
podobne sytuacje nie będą mieć miejsca.

zarząd wks gryf wejherowo

oświadczenie gryfa 
wejherowo w sprawie 
meczu gryfa z lechią 
gdańsk

ważne informacje dla posiadaczy karnetów!

W najbliższa sobotę (28.09.2019) na Wzgórzu Wolności Gryf Wejherowo podejmie skrę 
częstochowa. mecz ten rozpocznie punktualnie o godzinie 16.00. to ważna informacja dla 
posiadaczy karnetów, ponieważ w harmonogramie dotyczącym tego pojedynku widnieje 
nieaktualna godzina 17.00. serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym widowisku!
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zakończył się sezon Strongman 2019, podsu-
mujmy go zatem. Był dla Ciebie lepszy niż po-
przedni?

- O, to na pewno. Przede wszystkim startów 
było więcej, ale też moja dyspozycja była już 
wyższa. Kontuzje nie były tak poważne, jak 
w roku 2018 i mogłem sobie pozwolić na kon-
tynuowanie sezonu. Poprzedni niestety mu-
siałem przerwać, dlatego z rezultatów obec-
nego jestem zadowolony.

Które zawody możesz zaliczyć do najcięższych, 
a gdzie czułeś się najlepiej w tym roku?

- Ta dyscyplina sportu wymaga wiele, jednak 
staram się być takim zawodnikiem, który pod-
chodzi do każdej konkurencji i nie narzeka na 
ich układ na zawodach. Mogę stwierdzić, że 
najlepiej fizycznie i psychicznie czułem się na 
Pucharze Polski Strongman  w parach w Ło-

wiczu. Mimo tego, że 
zaliczyłem tam aż 340 

kilogramów w martwym 
ciągu, to uważam rów-

nież, że był to jednocześnie 
bardzo ciężki start i trzeba 

było się wykazać, bo poziom 
był wysoki. Autorskie zawody 

Strongman Cup Kielno 2019 także nie należały 
do najłatwiejszych, po piętach ciągle deptał mi 
Darek Wejer, który jest rewelacyjnym zawod-
nikiem. Po przedostatniej konkurencji potrze-
bowałem pomocy medycznej jednak udało mi 
się wyjść do ostatniej i zająć pierwsze miejsce. 
Dlatego nie da się tak tego rozdzielić i odpo-
wiedzieć bezpośrednio na pytanie, gdzie było 
najlepiej, a gdzie najgorzej.

jakie masz plany na kolejny rok zmagań?
- Na pewno takie starty, jak dotychczas, czy-

li puchary na terenie całej Polski. Ale myślę 
również o starcie na mistrzostwach nasze-
go kraju. Poza tym organizacja corocznego 
Strongman Cup Kielno 2020, mam też za-
miar wystąpić w zawodach na Ukrainie, które 
w tym sezonie ostatecznie odpuściłem. Może 

odwiedzę też inne państwa, wszystko zależy 
od zdrowia i sił. Planów do zrealizowania jest 
naprawdę wiele.

a propos zdrowia: jesteś obecnie jedynym 
czynnie dźwigającym zawodowcem na terenie 
Wejherowa i okolic, mimo swoich przebytych 
kontuzji.

- Niestety, ale tak się złożyło. Jednak mam 
nadzieję, że Mateusz „Sumik” Ostaszewski 
szybko wróci do pełnego zdrowia i np. zdobę-
dziemy jeszcze razem w parze ciekawy tytuł, 
taki jak ten, który już mamy - wicemistrzo-
stwo Europy na Łotwie. Czekamy również na 
jego indywidualne sukcesy, których ma wiele 
na swoim koncie. Zdradzę, że rozważam też 
Strongman Cup Kielno 2020 w parach, więc 
niech wraca do dźwigania, bo muszę mieć 
z kim wystąpić (śmiech). Mamy też począt-
kującego Michała Reich z Wejherowa, który 
potrafi coraz więcej, jest młody i widać, że się 
stara. Jeśli to utrzyma i wytrwa, to myślę, że 
w przyszłości pokaże dużo.

Co w takim razie robi Strongman Krzysiek 
Kacnerski w tzw. fazie odpoczynku po sezonie?

- Wiele rzeczy, ale przede wszystkim od-
poczywa, stara się regenerować zmęczone 
ciało, basen, sauna, różne zabiegi i masaże 
u fizjoterapeuty. Na co dzień również trenuje 
innych i stara się przekazać im swoją wiedzę, 
która ma nadzieję tym osobom w życiu się do 
czegoś przyda. Planuje już wstępnie kolejny 
sezon i poświęca uwagę rodzinie. Jednak ten 
odpoczynek nie trwa w nieskończoność – bo 
potem ponownie wraca do ciężkich trenin-
gów i pracy nad lepszą formą.

najbliższy sezon będzie Twoim 14. w karierze, 
nie jesteś zmęczony? nie masz czasem ochoty 
odpuścić? Powiedzieć, że już wystarczy? Ostat-
nio nawet na Facebook'u pisałeś o tym, że nie-
które osoby o to pytały.

- Wiadomo, że czasem pojawiają się mo-
menty zwątpienia i zawahania, ale kiedy dłuż-
szą chwilę się nad tym wszystkim, co udało 
mi się wywalczyć, zastanowię  - stwierdzam, 
że jeszcze nie. Wiem, że „trzeba wiedzieć, 
kiedy ze sceny zejść”, jednak to bardzo ważna 
część mojego życia, moja praca i pasja i przez 
najbliższych kilka lat jeszcze nie chcę z niej 
rezygnować.

Chwila wytchnienia 
i znów ciężka praca

WYWIAd | Z Krzysztofem Kacnerskim zawodnikiem Strongman Polska, trenerem 
i instruktorem personalnym, rozmawia Rafał Korbut.

WeJHeROWO | Piotr Rzeszutek i Aleksandra Zabrocka zwycięzcami inauguracyjnego etapu Garmin MTB Series.

Mistrzowie dwóch kółek

Prawie 450 zawodników wzięło 
udział w pierwszym etapie jesien-
nej edycji cyklu Garmin MTB 
Series, który już po raz czwarty 
został rozegrany w Wejherowie. 
Zarówno w rywalizacji mężczyzn, 
jak i kobiet nie było niespodzianek 
– zwyciężyli faworyci. Wydarzenie 

zostało wspólnie zorganizowane 
przez Miasto Wejherowo oraz La-
bosport Polska sp. z o.o.

Tegoroczna edycja dostarczyła 
kibicom prawdziwych kolarskich 
emocji. Wśród mężczyzn zwycię-
żył Piotr Rzeszutek (Klub Kolar-
ski Lew Lębork), a wśród pań na 

50-kilometrowym dystansie – po-
dobnie jak w poprzednim roku – 
triumfowała Aleksandra Zabrocka 
(MLKS Baszta Bytów).

Najszybszym zawodnikiem na dy-
stansie Mini (25 km) okazał się Da-
mian Ciba (TA KO Team). W kate-
gorii kobiet zwyciężyła Agnieszka 

Patoka (ASE Trek Gdynia).
Nagrody najlepszym uczestni-

kom zawodów wręczali: prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz oraz prezes zarządu 
Labosport Polska Marcin Florek.
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unihohej ku pamięci
lidii lipińskiej
RUMIA | Turniej unihokeja poświęcony pamięci 
przedwcześnie zmarłej Lidii Lipińskiej już na dobre wpisał się 
w kalendarium wydarzeń sportowych w naszym mieście. 

W tym roku odbędzie się w dniach 28-29 września w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.
Rozgrywki potrwają w sobotę w godz. 9.00-17.00 
(z oficjalnym otwarciem ok. 13.00) i w niedzielę w godz. 
9.00-14.00. Szykują się dwa dni sportowej rywalizacji 
oraz dobrej zabawy.
Przypomnijmy, że patronka turnieju - Lidia Lipińska – była 
znana mieszkańcom Rumi jako nauczycielka wychowa-
nia fizycznego i trener UKS „Zagórzanka”. Zajmowała się 
propagowaniem unihokeja oraz organizowaniem imprez 
sportowych. Chociaż z wykształcenia była socjologiem, 
życie poświęciła swojej największej pasji, jaką był sport. 
Zaczynała jako trener drużyny piłki ręcznej dziewcząt, póź-
niej zainteresowała się unihokejem, widząc jak dużą popu-
larnością cieszy się ta dyscyplina wśród rumskich uczniów.
Założyła pierwszy UKS w Rumi pod nazwą „Czwórka”. Lidia 
Lipińska przez blisko 10 lat pracy ze swoją drużyną zdoby-
ła srebrny i brązowy medal Wojewódzkich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej, a jej podopieczni sięgnęli po brązowy medal 
mistrzostw Polski i awansowali do I ligi seniorów. Trenerka 
wychowała kilku reprezentantów kraju, a jej wysiłki zostały 
nagrodzone medalem za wybitne zasługi dla sportu 
szkolnego. Odeszła nagle, a obecnie co roku pod koniec 
września odbywa się memoriał unihokejowy nazwany jej 
imieniem. Jest to inicjatywa nauczycieli i absolwentów 
Gimnazjum nr 2 w Rumi oraz bliskich współpracowników 
zmarłej (a w szczególności Jolanty Król, dyrektor MOSi-
R-u), którym zależało na upamiętnieniu tak popularnej 
i zasłużonej dla Rumi osobowości sportowej. Pośmiertnie 
Lidii Lipińskiej nadano tytuł „Zasłużony dla miasta Rumi”.
/raf/
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