
Twój głos 
ma znaczenie!

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do 
Sejmu i Senatu. Każdy z nas będzie musiał 
podjąć kilka decyzji: czy iść zagłosować, na 
którą listę (partię bądź ugrupowanie) oddać 
głos i którego kandydata poprzeć? Namawiamy: 
warto głosować, bo każdy głos ma znaczenie!
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Nie pozwól, by iNNi wybrali za Ciebie!
w najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. od tego, z jakim wynikiem się 
zakończą, będzie zależeć polityka państwa przez najbliższe lata. a to będzie miało wpływ 
dosłownie na każdego – warto więc wziąć swój los we własne ręce i pójść zagłosować.

Wybory parlamentarne odbywają się w naszym kraju co cztery lata. Podczas nich 
Polacy wybierają swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu.
Dziś, 11 października o godz. 24.00, kończy się kampania wyborcza. Natomiast w so-
botę, 12 października, przewodniczący komisji wyborczych otrzymają spisy wyborców 
i karty do głosowania. Tego dnia obowiązuje już cisza wyborcza. Niedziela, 13 paź-
dziernika, to dzień głosowania. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od godz. 
7.00 do 21.00.
Wiele osób zastanawia się, ile osób spośród kandydatów zasiądzie w ławach posel-
skich i senackich. To ściśle reguluje Konstytucja. Jeśli chodzi o Sejm, to tu wybranych 
zostanie 460 posłów. 
W przypadku wyborów do Senatu sytuacja nieco się różni. Wybierać będziemy 100 
senatorów. Nie można jednocześnie ubiegać się o miejsce w Sejmie i Senacie. 
Jak poprawnie zagłosować? Samo głosowanie nie jest trudne. Wystarczy w dniu wybo-
rów udać się do odpowiedniego lokalu wyborczego z dowodem osobistym bądź pasz-
portem. Następnie podpisać się na spisie wyborców w specjalnie przeznaczonym do 
tego miejscu obok nazwiska i adresu zamieszkania (we wskazaniu właściwego miejsca 
na podpis zwykle pomagają członkowie komisji wyborczych) i odebrać karty do głoso-
wania. W kratce obok nazwiska osoby, na którą chcemy oddać głos, należy postawić 
znak X. Ważne, aby w obrębie tej kratki co najmniej dwie linie przecinały się. Głos nale-
ży oddać tylko na jednego kandydata do Sejmu i tylko jednego kandydata do Senatu. 
rafał Korbut

Rafał Szlas, kandydat na posła:
Będę walczył o 150 mln zł na wejherowską oświatę. Jeśli rząd nie 
zwiększy środków na edukację, polskie miasta i gminy czeka bieda.

Wybory dotyczą nas bezpośrednio. 
Zapraszam na głosowanie!
WyWiad | Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt o programach wyborczych i kandydatach w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu.

Panie Prezydencie, czy zamie-
rza wziąć Pan udział w wybo-
rach w najbliższą niedzielę? Tym 
razem wybory nie dotyczą Pana 
bezpośrednio, jak rok temu…...

Każde wybory dotyczą nas 
bezpośrednio, gdyż ludzie któ-
rych wybierzemy bezpośrednio 
wpływają los naszego kraju, re-
gionu czy miasta, czyli na życie 
każdego z nas. Oczywiście, że 
pójdę na wybory 13 październi-
ka i każdego gorąco do tego za-
chęcam. Jest takie powiedzenie: 
nieobecni nie mają racji. Warto 
o tym pamiętać!

Czy może Pan nam zdradzić 
swoje sympatie wyborcze?

Jestem prezydentem wszyst-
kich wejherowian niezależnie od 
ich sympatii politycznych. Sza-
nuję różne poglądy, pozwala mi 
na to moja apolityczność, gdyż 
nie jestem członkiem żadnej 
partii politycznej. Każdy z nas, 
każdy mieszkaniec ma swoje 
poglądy polityczne czy sympatie 
osobiste i zgodnie z nimi zagło-

suje. Trzeba natomiast rozma-
wiać o programach wyborczych 
i o zamierzeniach kandydatów 
do Sejmu i Senatu.

Co w programie jest dla Pana 
ważne?

Jako samorządowiec od pra-
wie 30 lat, Prezydent Wejherowa 
od 1998 r. zwracam szczególnie 
uwagę na tematykę samorzą-
dową obecną w programach 
wyborczych, najlepjej popartą 
konkretnym doświadczeniem 
czy zaangażowaniem kandydata. 
Samorząd to wspólnota lokalna, 
to my, wszyscy mieszkańcy da-
nego miasta czy gminy. Samo-
rząd to drogi lokalne, obiekty 
sportowe, mieszkania komunal-
ne, życie sportowe czy kultural-
ne, miejscowy urząd, itd. Z tego 
powodu samorząd ma ogromny 
wpływ na jakość codziennego 
życia każdego mieszkańca. Dla-
tego to jest takie ważne! Aby sa-
morząd mógł zaspokajać potrze-
by mieszkańców, potrzebne są 
środki finansowe. Zastanawiamy 

się czy w przyszłości będą one 
dostępne, gdyż samorządy mają 
coraz większe obciążenia. Za-
czynają się poważne problemy, 
nie z winy samorządów, i trzeba 
te problemy rozwiązać systemo-
wo w skali całej Polski. 

Na kogo zatem postawić?
Każdy zdecyduje sam. Może 

warto zastanowić się nad tymi 
programami wyborczymi, któ-
re wychodzą naprzeciw proble-
mom samorządów i oczekiwa-
niom mieszkańców. Zastanowić 
się nad wyborem tych kandy-
datów, którzy chcą pomóc spo-
łecznościom lokalnym, propo-
nują gdzie w budżecie Państwa 
znaleźć środki na potrzeby 
mieszkańców. Warto postawić 
na kandydatów, którzy anga-
żują się w sprawę samorządów 
i chcą je ratować. Obecnie ko-
nieczna jest silna reprezenta-
cja polskich samorządowców 
w nowym Sejmie. Muszą wal-
czyć o Polskę lokalną. Uważam, 
że to bardzo ważne.

Uwaga mieszKańCy wejherowa
Informacja o granicach obwodów głosowania, ich numerach oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie miasta Wejherowa www.wejherowo.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych miasta, a także na słupach ogłoszenio-
wych na terenie całego miasta. 
Ważna informacja dla mieszkańców Osiedla Sucharskiego w Wejherowie – nastąpiła 
zmiana siedziby lokalu wyborczego. Głosować można w Świetlicy Osiedlowej przy ul. 
Mostnika 46 w Wejherowie. 
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Dlaczego zabraknie 150 mln zł?
 W tym roku wejherowska 

oświata będzie kosztowała 68 mln 
zł, zaś otrzymane od rządu sub-
wencje i dotacje to 39 mln, a więc 
zabraknie 29 mln zł i to bez ostat-
nich podwyżek dla nauczycieli. 
Jeśli nic się nie zmieni w polityce 
rządu po najbliższych wyborach 
do Sejmu, to w całej 5-letniej ka-
dencji samorządu do 2023 roku 

w budżecie Wejherowa zabraknie 
5 razy po ok. 30 mln, czyli co naj-
mniej 150 mln zł, bo przecież nic 
już tańsze nie będzie.

A co z działalnością szkół?
Szkoły muszą funkcjonować, 

to oczywiste. Rząd dobrze to 
wie i dlatego wymusza, aby sa-
morządy dopłacały do szkół ze 
swojego budżetu kosztem innych 

zadań dla mieszkańców. W efek-
cie te 150 mln zł zostanie zabra-
ne mieszkańcom przez politykę 
rządu.

Jakie będą skutki tego, że zabrak-
nie tych pieniędzy?

Za te 150 mln zł nie zostaną wy-
konane: drogi, boiska, mieszkania 
komunalne i inne inwestycje dla 
mieszkańców. Będzie mniej im-
prez kulturalnych i sportowych, 
itd. Dla porównania budowa Wę-
zła Wejherowo-Kwiatowa, czyli to 
co już zrobiliśmy przed dworcem 
PKP oraz powstający tunel pod to-
rami i parking przy krajowej „szó-
stce”, będą kosztowały miejskich 
środków 20,7 mln zł. Hala spor-
towa przy Szkole Podstawowej nr 
5 to koszt 9,3 mln zł. Na wymianę 
starych pieców w całej poprzed-
niej kadencji 2014-2018 miasto 
wydało z własnych środków 3,3 
mln zł, a cały Wejherowski Budżet 
Obywatelskich kosztowała od po-
czątki istnienia 4,1 mln zł.

Dlaczego to rząd powinien zapła-
ci za oświatę?

Zgodnie z przepisami edukacja 
to zadanie rządowe. Samorządy 
są jedynie wykonawcami tego 
zadania za pieniądze z budżetu 
państwa. W rzeczywistości sa-
morządy w całej Polsce od lat 
dokładają ogromne środki, aby 
szkoły w ogóle funkcjonowały. 
Dla przykładu, Rumia dopłaci 
w tym roku prawie 32 mln zł, zaś 
Reda kilkanaście milionów. To 
są problemy mieszkańców całe-
go naszego powiatu, które chcę 
rozwiązywać. Przecież bez pie-
niędzy obniży się jakość funk-
cjonowania miast i gmin, co ma 
wpływ na życie każdego z nas. 
Chcę w Sejmie walczyć o zmianę 
systemu finansowania oświaty, 
tak aby rząd płacił za to, co do 
niego należy, albo o dodatkowe 
środki dla miast i gmin, gdyż sa-
morządy są dziś pokrzywdzone. 

W jaki sposób pozyskać te dodat-
kowe środki? 

Koalicja Obywatelska propo-
nuje, aby wpływy z podatku PIT 
i CIT w całości zostały w samo-
rządach na realizację potrzeb 

społeczności lokalnych. Obec-
nie miasta i gminy dostają tylko 
38% z PIT i niecałe 7 % z CIT. 
To by wyrównało budżety lo-
kalne. Rząd bez problemu sobie 
poradzi, gdyż - jak sam twierdzi 
– bardzo wzrosły wpływy z po-
datku VAT. 

Przecież są różne rządowe 
programy np. na drogi dla sa-
morządów.

I dobrze, że są, tylko to za 
małe środki biorąc pod uwagę 
potrzeby mieszkańców i to co 
wcześniej im zabrano. Co z tego 
że rząd da samorządowi 1, 2 czy 
4 mln zł, skoro wcześniej zabrał 
10 razy tyle? Samorządność 

polega na tym, że pieniądze zo-
stają tu, na dole i to wspólnoty 
lokalne, mieszkańcy decydują 
na co je wydać, a nie na tym, że 
wpierw rząd zabiera, a potem 
wybiórczo daje komu chce i to 
wielokrotnie mniej niż zabrał, 
tak jak to się obecnie dzieje. 

Co się stanie jak nic się nie 
zmieni?

- Miasta i gminy czeka bieda. 
Nie będziemy w stanie zaspokajać 
potrzeb mieszkańców. Dziś w Sej-
mie potrzebna jest silna polska 
reprezentacja samorządowa, aby 
walczyć o Polskę gminną. Chcę 
grać w tej reprezentacji i wygrać 
dla Polski lokalnej.

Chcę rozwiązywać problemy 
mieszkańców naszego powiatu

Materiał sfinansowany ze środków KW SojuSz LeWicy DeMoKratycznej 273/2019/DB

rafał szlas,
(Koalicja Obywatelska) kandydat z powiatu 
wejherowskiego do Sejmu:

Samorządy są dziś pokrzywdzone i zabraknie 
im pieniędzy na potrzeby mieszkańców. Jako 
poseł, chcę zabiegać w Sejmie o zmiany w fi-
nansowaniu społeczności lokalnych.
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Redzki samorząd zyskał 
miliony na budowę dróg

Reda | Do miasta trafiły niemałe środki na inwestycje drogowe. Władze Redy pozyskane pieniądze 
przeznaczają na modernizację głównych ulic - przebudowane zostaną ulice Polna i Obwodowa.

Z początkiem października bur-
mistrz Redy podpisał umowy na 
dofinansowanie modernizacji stra-
tegicznych redzkich dróg. Chodzi 
o ulice Polną i Obwodową.

- Pozyskaliśmy prawie dwa i pół 
miliona z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, które w całości prze-
znaczymy na kontynuację prac na 
ulicy Polnej – mówi Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy – Teraz 
będziemy mogli zrealizować całość 
zadania, gdyż w poprzednich latach 
inwestycja ta była finansowana ze 
środków własnych, co oznaczało 
konieczność podziału jej na etapy.

Przypomnijmy. Budowa ulicy Po-
lnej trwa już drugi rok. W pierw-
szym etapie, w ubiegłym roku 
wybudowano ponad 600-metrowy 
odcinek, od przejazdu kolejowego 
w kierunku ul. Karłowicza. Ulica 
zyskała nową nawierzchnię i jed-
nostronny chodnik wraz z oświe-
tleniem. Ponadto wykonano in-
frastrukturę wodno-kanalizacyjną, 
co sfinansowała spółka PEWIK. 
W tym roku trwa budowa kolej-
nych prawie 300 metrów ulicy 
w kierunku ulicy Karłowicza. Pra-
ce zakończą się w grudniu.

- Przygotowujemy procedurę 

wyłonienia wykonawcy trze-
ciego, ostatniego etapu budowy 
– dodaje burmistrz Krzemiński 
– Prace będą kontynuowane na 
dalszej części drogi aż do ulicy 
12 Marca oraz na ulicy Karło-
wicza, która również zostanie 
przebudowana. Oprócz tego 
południowa część drogi będzie 
uzupełniona o chodnik i ścieżkę 
rowerową na całej długości.

To nie wszystko. Przez ostatnie 
trzy lata Reda wspólnie z samo-
rządem powiatu wejherowskiego 
realizowała inwestycję pn. „Prze-
budowa ul. Obwodowej: budowa 

chodnika i ścieżki rowerowej na 
odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. 
Gdańskiej”. Kosztowało to ponad 
półtora miliona złotych, z czego 
połowę zapewnił starosta wejhe-
rowski. Obecnie, wraz z przyzna-
nym kolejnym dofinansowaniem 
z powiatu, przyszła pora na bu-
dowę ulicy. W przyszłym roku 
na odcinku od ul. Kazimierskiej 
do skrzyżowania z ul. Łąkową 
powstanie ponad 600 metrów no-
wej jezdni o szerokości 7 metrów. 
Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic 
Olimpijskiej, Obwodowej i Rolni-
czej powstanie rondo. 

sprawdź, sKąd bierze 
się woda w KraNie?
reda | w piątek i sobotę, 11 oraz 12 października, 
w godzinach od 10 do 16 będzie można zwiedzać 
stację uzdatniania wody na mościch błotach przy 
ulicy wodociągowej.

PEWIK Gdynia po raz kolejny organizuje dni otwarte. Tym 
razem można zwiedzać Stację Uzdatniania Wody „Reda”.
- Zapraszamy wszystkich chętnych. Spacerkiem przy 
dobrej pogodzie to pół godziny – zachęca Anna Szpa-
jer z PEWIK Gdynia.
W czasie zwiedzania pracownicy spółki w sposób przy-
stępny opowiedzą, jak działa cała sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna.
- Zwiedzanie rozpoczniemy od prezentacji w sali szkole-
niowej – mówi Anna Szpajer. – Następnie zaprosimy na 
degustację wody i przejdziemy do budynku hali filtrów, 
gdzie opowiemy o procesie uzdatniania wody. Pokażemy 
także urządzenia sterujące całym procesem technolo-
gicznym i opowiemy o działaniu studni. Przewidujemy też 
drobne upominki i niespodzianki. Chętnie odpowiemy na 
pytania typu: skąd bierze się woda w kranie? czy koniecz-
nie jest instalowanie drogich, domowych filtrów wody 
i czy można pić wodę prosto z kranu?
To wyjątkowa okazja, by poznać proces ujmowania 
i uzdatniania wody, zobaczyć nowoczesne urządzenia 
i poznać pracę ludzi odpowiedzialnych za dostawę czystej, 
zdrowej wody do naszych domów. Woda produkowana 
przez spółkę PEWIK Gdynia w całości pochodzi z ujęć 
wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 110 – Pradolina Kaszubska. Wysokiej jakości, smaczną 
i zdrową wodę pozyskuje się obecnie z ośmiu ujęć. Wszyst-
kie ujęcia dysponują Stacją Uzdatniania Wody. Proces 
uzdatniania wody polega głównie na wytrącaniu związków 
żelaza i manganu. W ramach wdrażania programu bez-
pieczeństwa bakteriologicznego w stacjach uzdatniania 
wody zainstalowano lampy promieniowania UV, mające 
bardzo silne właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze. 
Zaletą dezynfekcji wody za pomocą UV jest brak potrzeby 
stosowania reagentów, zmieniających smak i zapach wody 
oraz wymagających odpowiednio długiego czasu kontaktu 
z wodą. W procesie dezynfekcji metodą UV nie obserwuje 
się zmian organoleptycznych wody, a także nie powstają 
uboczne produkty dezynfekcji.
Przypominamy, że zwiedzanie stacji przez dzieci i mło-
dzież możliwe jest tylko pod opieką rodziców.

d o d a j  o g ł o s z e n i e
szukam pracownika

Materiał sfinansowany przez KKW KoaLicja oByWateLSKa Po .n iPL zieLoni u/2019/Pr
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szaNsa Na Nowe 
iNwestyCje
wejherowo | miasto nawiązało współpracę 
z pomorską specjalną strefą ekonomiczną.

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podpisał porozumienie o partnerstwie i wzajemnej 
współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
spółką z o.o. Jest szansa na nowe inwestycje w mieście.
W imieniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
porozumienie podpisali prezes zarządu Przemysław 
Sztandera oraz wiceprezes Paweł Lulewicz.
W ramach zawartej umowy obie strony zobowiązują się 
do podejmowania działań na rzecz rozwoju naszego 
regionu poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do 
rozwoju przedsiębiorców i napływu nowych inwestycji, 
jednocześnie realizując zadania skierowane na stymu-
lowanie gospodarki inwestycyjnej.
- Podpisanie porozumienia niesie za sobą wiele 
korzyści zarówno dla nas, jak i dla spółki. Ma ono 
stanowić ważny krok na drodze tworzenia jak najlep-
szych warunków inwestycyjnych, a przede wszystkim 
przyczynić się do rozwoju gospodarki naszego miasta. 
Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpra-
cy podczas realizacji wspólnej promocji dotyczącej 
inwestycji na terenie Gminy Miasta Wejherowa, a także 
zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. 
Dzięki temu może zwiększyć się liczba potencjalnych 
inwestorów – podkreśla zastępca prezydenta Wejhero-
wa, Beata Rutkiewicz.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na 
terenie województwa kujawsko – pomorskiego i we 
wschodniej części województwa pomorskiego. Jest 
częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest 
wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie 
atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich 
i dużych firm.
/raf/

Szkolna biblioteka
już po metamorfozie

WeJHeROWO | W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie uroczyście otwarto szkolną bibliotekę 
i czytelnię, która zyskała nowe oblicze. Placówkę wyposażono m.in. w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W skład Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejherowie wchodzi 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Jana III Sobieskiego. Nie-
dawno oddano tam do użytku cał-
kowicie odnowioną bibliotekę. 

Po przebudowie powstała 
nowa czytelnia na 40 osób, a tak-
że stanowiska multimedialne. 
W przestronnych i jasnych po-
mieszczeniach pojawiły się nowe 
regały z książkami, a bibliotekar-
ki i uczniowie zyskali komfor-
towe warunki do pracy i nauki. 
Jak zaznaczyła podczas otwarcia 
dyrektor PZS nr 1 w Wejherowie 
Katarzyna Bojke, po remoncie to 
biblioteka na miarę XXI wieku.

– To bardzo radosny dzień dla 
całej naszej społeczności szkolnej 
– podkreśliła dyrektor placówki. 
- Otwieramy szkolną bibliotekę 
w całkowicie nowej odsłonie. Cała 
przestrzeń biblioteczna została 
zaaranżowana w zupełnie nowy 
sposób. Teraz nowoczesny obiekt 
spełnia wszelkie oczekiwania 

użytkowników i pracowników. 
Biblioteka stała się bardziej 

przestronna i doświetlona, zaś 
układ pomieszczeń jest obecnie 
bardziej funkcjonalny. Czytelni-
cy zyskali dostęp do mediateki 
wyposażonej w cztery stanowi-
ska komputerowe z dostępem 
do internetu. Powstał też „kącik 
cichej pracy” dla osób, które po-
trzebują spokoju i skupienia. 

W uroczystym otwarciu odno-
wionej biblioteki udział wzięli Ga-
briela Lisius, starosta wejherowski, 
i wicestarosta Jacek Thiel.

– Po przeprowadzeniu prac re-
montowych biblioteka zyskała nową 
przestrzeń, taką w której uczniowie 
chętniej będą przebywać, uczyć się 
oraz spotykać – podkreśliła starosta 
wejherowski Gabriela Lisius.

Uroczystość odbyła się w ra-
mach obchodów Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych, który obchodzony jest 
każdego roku w październiku.
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

 działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. 
u. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. u. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2019-07-04 na 
wniosek Wójt Gminy Szemud, 84-217 Szemud ul. Kartuska 13 wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.-
„Budowa drogi gminnej w Donimierzu na długości około 670 metrów”

 
na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. Donimierz działki nr ewid.: 336, 335/1, 332/2, 514/2 (514), 335/3 (335/2), 332/4 (332/1)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. Donimierz działki nr ewid.: 332/3, 335/4 (335/2), 514/1 (514), 333/4, 334/1

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie 14 dni od daty dokonania się ob-
wieszczenia. z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział architektury 
i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub 
złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw 
w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE 
STANOWISKO URZĘDNICZE – Nr 2

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo ogłasza 
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
a) wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym, budowlanym lub go-
spodarki przestrzennej
b) znajomość i umiejętność stosowania przepisów KPa, ustawy Prawo budow-
lane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych
c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f ) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE
STANOWISKA URZĘDNICZE – NR 1

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo ogłasza 
nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze

w WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
a) wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym lub budowlanym
b) znajomość i umiejętność stosowania przepisów KPa, ustawy Prawo budow-
lane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych
c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu-
blicznych,
f ) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Pełna treść ogłoszeń wraz z informacją o ochronie danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.powiatwejherowski.pl w zakładce praca oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt 
Pomorskich w Rumi serdecznie zaprasza 
wszystkich absolwentów i sympatyków do 
udziału w uroczystych obchodach 70-lecia 
szkoły, które odbędą się 19 października br.

Program uroczystości:
10.00 - Msza św. w Sanktuarium NMP Wspomożenia 
Wiernych w Rumi
12.00 - Gala Jubileuszowa i uroczyste otwarcie nowego 
obiektu w gmachu szkoły - hala sportowa Liceum
20.00 - Bal Absolwentów i Przyjaciół Szkoły w Hotelu 
Faltom

Kontakt: PZS nr 1 ul. Starowiejska 4,84-230 Rumia
tel./fax: 58 671-06-22, 1lo@rumia.edu.pl
Formularz rejestracyjny dostępny na stronie:
www.lo1.rumia.pl
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Na razie centralizacja wygrywa 
z samorządnością

WyWiad | Rozmowa z Michałem Pasiecznym, burmistrzem Rumi, o ciężkiej sytuacji finansowej urzędów gmin, miast i starostw, 
z czego ona wynika, oraz kto ma to wpływ.

Czy o to nam chodzi, aby politycy 
z Warszawy decydowali co się dzieje 
w każdej gminie? 

Teza odważna, ale nie wszyscy wiedzą 
dokładnie, o co chodzi. A chodzi o zabie-
ranie środków finansowych przez obecny 
rząd i zrzucanie dodatkowych kosztów 
na urzędy miast i gmin (znacznie wyższe 
koszty w oświacie), przez co zabraknie 
środków finansowych na wiele działań spo-
łecznych dla mieszkańców, które obecnie 
są realizowane. Bez środków finansowych 
na podstawowe działania, które obecnie 
realizujemy, i wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci miast staną się naczelnikami 
miast wzorem czasów „komunistycznych”. 
Będzie totalnie uzależnieni od rządu i ludzi 
z Warszawy. A czy oni są w stanie lepiej za-
rządzać gminami i miastami z Warszawy? 
Czy będą podejmować najlepsze decyzje 
służące mieszkańcom? Przecież ten system 
sprzed roku 1989 się nie sprawdził. 

W jaki sposób to działa?
Do gminy regularnie wpływa część podat-

ku PIT, który wraca z urzędu skarbowego 
w wysokości ok. 37% do gminy. W momen-
cie, kiedy rząd daje ulgi młodym osobom 
czy obniża podatek z 18 do 17%, uderza 
w to samorządy. Rząd naszymi lokalnymi 
środkami daje ulgi. Jaki mamy efekt? To 
urzędy miast i gmin muszą ograniczyć o te 
kwoty wydatki na cele społeczne, które od 
lat wykonujemy i dofinansowujemy. Jeste-
śmy za obniżaniem podatków, tak jak to 
zrobiliśmy w kilku przypadkach w Rumi, 
ale braliśmy w 100% odpowiedzialność fi-
nansową na siebie, czyli na budżet Rumi. 
Tymczasem rząd daje ulgi, ale pieniędzmi 
nie swoimi! Przecież to są środki finansowe 
lokalnych społeczności, które wykorzystują 
je na zadania społeczne.

Jakie płaszczyzny działań są najbar-
dziej zagrożone?

Czystość w mieście, odśnieżanie, zajęcia 
dodatkowe w szkołach (które niestety już 
od września zostały znacząco ograniczo-
ne), zieleń w mieście, dotacje dla organiza-
cji pozarządowych – kultura, sport, ochro-
na zdrowia, pomoc społeczna, imprezy 
w mieście, jednostkach typu MOSiR czy 
Domy Kultury, Stacja Kultura, czy też bez-
pieczeństwo – dofinansowanie dla policji, 
straży miejskiej, szpitali, straży pożarnej, 
czy też oświetlenie ulic.

Ile środków nieplanowanych Rumia, 
podobnie jak inne miasta czy gminy, 
będzie musiała dodatkowo oszczędzić, 
aby móc sfinansować zadania oświato-
we oraz załatać dziurę po ubytkach, ze 
względu na mniejsze dochody gminy na 
podatku PIT? 

Na podatku PIT prawdopodobnie będzie 
to kwota ok. 5-6 mln złotych, a dodatkowo 
do zadań oświatowych trzeba również do-
łożyć - biorąc pod uwagę podwyżki tylko 
z roku 2019 - kolejne ok. 5 mln. złotych 
nieplanowanych kosztów.

To olbrzymie środki...
Gigantyczne, ponieważ będziemy musieli 

wprowadzić oszczędności rzędu 4 milio-
nów złotych, aby zbilansować nasz budżet 
i nie być na minusie. To będzie olbrzymia 
ilość zaniechanych działań społecznych 
oraz wstrzymanie wielu remontów dróg 
czy chodników. Na tym przykładzie wi-
dzimy, jak obecny rząd zbilansował swój 
budżet – w dużej części przerzucił koszty 
na samorządy, czyli urzędy miast, gmin 
i starostwa. Nadeszły bardzo ciężkie czasy 
dla wójtów, burmistrzów, radnych, ponie-
waż nie będą w stanie spełnić oczekiwań 
mieszkańców nie mając środków finan-
sowych. Dodatkowo, bardzo zagrożone 
są duże projekty realizowane ze środków 
unijnych, ponieważ znacząco spadnie już 
w 2020 roku zdolność kredytowa gmin 
i miast. W większości przypadków trzeba 
wziąć kredyt, aby móc wykorzystać środki 
na projekty unijne, które często mają nawet 
85 % dofinansowania. Wielkim grzechem 
byłoby nie wykorzystać tak ogromnych 
finansów dotacyjnych, a niestety obecny 
rząd doprowadza do bardzo niebezpiecz-
nej sytuacji.

W najbliższą niedzielę wybory. 
I to nasi mieszkańcy wybiorą, którą drogę 

ma obrać Polska – drogę centralizacji, która 
zmierza do podporządkowania wszystkich 
instytucji (służby, sądy, samorządy) polity-
kom sprawującym władzę z Warszawy, czy-
li partii rządzącej, co prowadzi do ustroju 
totalitarnego Państwa, który reprezentuje 
PiS. Czy też mieszkańcy wybiorą model 
samorządowy, który reprezentują prawie 
wszystkie inne opcje. Nie chciałbym po-
wrotu ustroju podobnego do czasów ko-
munistycznych sprzed 1989 roku i gorąco 
wierzę w zwycięstwo demokracji. 

reKLaMa 87/2019/DB reKLaMa 298/2019/DB
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zostań dawCą Krwi
bolszewo | i ty możesz uratować komuś życie – zostań 
dawcą bezcennego leku, oddaj krew.

Już w najbliższą sobotę, 12 październi-
ka, w Bolszewie zorganizowana zostanie 
zbiórka krwi. Specjalny krwiobus będzie 

stał przy siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w godzinach od 9.00 do 13.00. 
Krew od zawsze była i jest symbolem 
życia, poświęcenia i bohaterstwa. 
Tylko ludzie wrażliwi są źródłem 
bezinteresownej pomocy. Pamiętaj 

– oddając krew ratujesz zagrożone 
życie! Wartość krwi doceniamy najczę-

ściej dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy 
dzięki niej sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest 
największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości. 
Aby zostać krwiodawcą musisz mieć ukończone 18 lat, 
ale jednocześnie mieć nie więcej, niż 65 lat. Trzeba być 
zdrowym, a na oddanie zgłosić się z dokumentem tożsa-
mości. Przed zgłoszeniem się należy zjeść lekki posiłek 
i napić się wody. Przy rejestracji otrzyma się kwestiona-
riusz, który należy wypełnić. 
/raf/
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Ekologiczne pojazdy 
zadbają o porządek i zieleń 

Rumia | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi zakupiło trzy w pełni elektryczne i zeroemisyjne 
pojazdy, które zastąpią podczas codziennej pracy mocno wysłużone samochody z początku lat dziewięć-
dziesiątych. Dzięki tym zakupom działania miejskiej spółki będą bardziej ekologiczne i ekonomiczne.

włosKa myśl 
teChNiCzNa

Nowoczesne, pełniące funkcję 
wywrotki, czteroosobowe po-
jazdy będą wykorzystywane do 
realizacji prac porządkowych 
i utrzymania zieleni.

– Są to w pełni bezpieczne dla 
środowiska włoskie pojazdy mar-
ki Alke’. Koszt jednej sztuki to 170 
tysięcy złotych, a ich koszty eks-
ploatacji są o około 30% niższe niż 
w przypadku pojazdów spalinowych 
– wyjaśnia Stanisław Pogorzelski, 
prezes PUK w Rumi. – Koszty 

funkcjonowania zlikwidowanych 
pojazdów wciąż rosły, co było spo-
wodowane coraz częstszymi napra-
wami i niedostępnością części do 
nieprodukowanych już modeli. Te 
blisko 30-letnie maszyny nie były 
przyjazne ani środowisku, ani zdro-
wiu mieszkańców – uzupełnia.

taKie są wymogi

Zakup pojazdów związany był 
również z obowiązkami nałożo-
nymi na spółki takie jak PUK 
przez ustawę o elektromobil-
ności. Wspomniany akt prawny 
zobowiązuje tego typu przed-
siębiorstwa do uzupełnienia 
floty o samochody elektryczne. 
Zgodnie z ustawą mają one sta-
nowić co najmniej 10% ogółu, 
a w niedalekiej przyszłości mi-
nimalny odsetek ma wzrosnąć 
do 20%.

– To oznacza, że w najbliższych 
latach będziemy zobligowani do 
kolejnych zakupów. Niemniej 
jest to zgodne z polityką PUK-u, 
by realizować obsługę mieszkań-
ców estetycznymi, nowoczesnymi 
pojazdami, które minimalizują 
negatywny wpływ na zdrowie 
mieszkańców i środowisko natu-
ralne – podsumowuje Stanisław 
Pogorzelski.
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wejherowo | pomyśl eKologicznie – to nazwa 
projektu, realizowanego przez grupę uczniów 
z wejherowskiej szkoły. 

- Kim jesteśmy? Grupą uczniów z Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr.4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, która 
zaangażowała się w platformę „Zwolnieni z Teorii” - mówią 
o sobie młodzi ekolodzy. - Tworzymy własny projekt 
społeczny „Pomyśl EKOlogicznie”. Nasza działalność ma 
pokazać każdemu z nas, jak bardzo nasza planeta jest 
zanieczyszczona. Mikro plastik w deszczu, śmieci w lasach, 
brak segregacji śmieci... to tylko niektóre z problemów, 
o których słyszymy coraz więcej. Chcemy zachęcić ludzi 
(przede wszystkim młodzież) do ekologicznego sposobu 
życia. To od nich głównie zależy nasza przyszłość. Każdy 
może w pewien sposób dbać o planetę – codzienne małe 
czynności to wielki krok dla naszych późniejszych pokoleń.
Uczniowie zapraszają wszystkich 19 października o godzinie 
10.00 pod PZS4 na sprzątanie wejherowskich lasów. Lasy są 
zaśmiecone, wszędzie można natknąć się na śmieci. 
- Zachęcamy wszystkich w każdym wieku, im więcej rąk 
do pracy, tym lepiej – zachęcają organizatorzy. - Połączmy 
pożyteczne z przyjemnym, będzie to rewelacyjna forma 
spędzania aktywnie czasu. Zapraszamy również na naszą 
stronę na facebooku -”Pomyśl EKOlogicznie”, na której znaj-
dują się szczegóły wydarzenia.
/raf/
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WeJHeROWO | Wejherowska „ósemka” została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu #OSE Wyzwanie.

Wygrali multimedialną 
pracownię w konkursie
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Do wejherowskiej „ósemki” tra-
fi mobilna pracownia multime-
dialna, dzięki której szkoła będzie 
mogła prowadzić cyfrowe lekcje, 
a uczniowie będą korzystać z inter-
netowych zasobów edukacyjnych. 

Do udziału w konkursie zgłosi-
ło się aż 1606 szkół z całej Polski. 
Komisja Konkursowa zdecydo-
wała o przyznaniu 764 nagród, 
a podstawą do ich przyznania 
była liczba punktów, które zdoby-
ła szkoła zgłaszająca się do kon-
kursu. Wśród zadań konkurso-
wych było przygotowanie pracy 
plastycznej pt. „Smart Szkoła”. 

- Dla szkoły to powód do dumy, 
każda nowoczesna pracownia 
poszerza i uatrakcyjnia bazę dy-
daktyczną placówki – mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – Dobra 
komunikacja ze światem niesie 
szanse nie tylko dla młodzieży, 
ale dla nas wszystkich, w końcu 
będziemy korzystać z młodych 
wykształconych i kompetentnych 
cyfrowo pracowników. Gratuluję 
i życzę dalszych sukcesów!

Nagrodą w konkursie jest pra-
cownia mobilna, składająca się 
z 16 laptopów. Szkoła będzie 

miała zapewniony dostęp do bez-
piecznego, szybkiego i bezpłat-
nego internetu oraz nowoczesną 
mLegitymację szkolną, którą 
uczniowie będą posiadali w swo-
im smartfonie. Dzięki mobilnej 
pracowni multimedialnej kom-
petencje cyfrowe będzie można 
kształcić i podnosić podczas 
zajęć z dowolnego przedmiotu 
i w każdej sali lekcyjnej.

W Wejherowie laureatami 
w konkursie została także Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa i I LO 
im. Jana III Sobieskiego. 

/raf/
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Rumia | Starość nie radość, młodość nie wieczność – tak mówi popularne polskie przysłowie, które w Rumi 
zupełnie nie funkcjonuje. Mieszkańcy tego miasta 5 października świętowali „Dzień Seniora”, a główną atrakcją 
tego wieczoru był koncert Andrzeja Cierniewskiego, podczas którego rumianie śmiali się, tańczyli i śpiewali. 

Andrzej Cierniewski 
wystąpił dla seniorów

jaK za dawNyCh lat

Obchody Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych mają w Rumi 
kilkuletnią tradycję. Od 2016 roku 
w hali MOSiR występowali m.in. 
Halina Frąckowiak, Krystyna Gi-
żowska i Krzysztof Krawczyk. 

Andrzej Cierniewski, będący 
gwiazdą tegorocznych obcho-
dów, pojawił się w Rumi już po 
raz drugi. Muzyczne wsparcie 
dla słynnego wokalisty stanowiła 
Gdańska Orkiestra Ogrodowa, 
którą mieszkańcy miasta mieli już 
okazję usłyszeć m.in. podczas ro-
dzinnego festynu zorganizowane-
go z okazji dnia patrona Rumi.

podNiosłe Chwile

Zanim jednak scenę w pełni 
przejęli artyści, głos zabrali przed-
stawiciele władz miasta oraz za-
proszeni goście. Życzenia składali 
seniorom m.in. przewodniczący 
Rumskiej Rady Seniorów Mieczy-
sław Grzenia oraz przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki.
Z kolei marszałek województwa 

pomorskiego Mieczysław Struk 
wykorzystał swoje przemówienie, 
by uhonorować miasto tytułem 
„Gmina przyjazna seniorom”. 

Natomiast burmistrz Michał Pa-
sieczny oraz wiceburmistrz Piotr 
Wittbrodt wspólnie wręczyli wy-
różnienie wieloletniemu dyrek-
torowi MDK-u oraz prezesowi 
rumskiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Ludwi-
kowi Bachowi. Lokalny działacz 
otrzymał nagrodę finansową za 
całokształt dokonań w dziedzinie 
upowszechniania kultury, ochrony 
dóbr i dziedzictwa kulturowego.

– Niech ta nagroda będzie wyrazem 
wdzięczności za wykazane zaanga-
żowanie w propagowaniu kultury 
kaszubskiej, zarówno na stanowisku 
dyrektora Miejskiego Domu Kultu-
ry w Rumi, jak i prezesa rumskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego oraz podczas wszelkiej 
działalności społecznej – powiedział 
wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.

Czas Na zabawę!

Po części oficjalnej sceną 
zawładnęła muzyka płynącą 
z akordeonu, skrzypiec i per-
kusji. Gdańska Orkiestra Ogro-
dowa, wspólnie z wokalistką 
Marceliną Winczewską, rozru-
szała zgromadzoną publiczność. 
Zwieńczeniem artystycznych 
występów był koncert Andrzeja 
Cierniewskiego, który nie tylko 
serwował publiczności swoje 
najsłynniejsze utwory, ale i nie 
szczędził żartów czy anegdot. 
Oprócz muzycznych atrakcji na 
seniorów czekały również upo-
minki i poczęstunek. Rumianie 
ciepło przyjęli występ, o czym 
mogą świadczyć ich reakcje.

– Dużo pozytywnej energii. 
Była moc i była radość. Dzięki, aż 
chce się żyć – powiedziała pani 
Aleksandra.

– Dziękuję za koncert, suweniry 
i ogólnie za wszystko. To był cudow-
ny wieczór – dodała pani Halina.

Wydarzenie poprowadził dyrek-

tor Domu Kultury „Janowo” Le-
szek Winczewski. Organizatorami 
spotkania byli: Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rumi, Urząd 
Miasta Rumi oraz Dom Kultury 
„Janowo”.

o artyśCie

Andrzej Cierniewski to dojrzały 
artysta obdarzony silnym, ciepłym 
charakterystycznym głosem. Zna-
ny jest z doskonałego warsztatu 
wokalnego oraz z tego, że każdy 
swój koncert traktuje jako ten naj-
ważniejszy. Jest wszechstronnie 
utalentowany – przede wszystkim 
śpiewa, ale i komponuje. Już jako 
nastolatek rozpoczął karierę mu-
zyczną. Pierwszy autorski recital 
artysty nosił tytuł „Andrzej i jego 
piosenki”, krótko po tym muzyk 
uczestniczył w niemal wszystkich 
ówczesnych festiwalach i kon-
kursach. W 1977 roku muzyczne 
plany Andrzeja Cierniewskiego 
zmieniła decyzja o wyjeździe do 
USA, gdzie szybko stał się artystą 
cenionym w najbardziej eksklu-
zywnych klubach polonijnych. Po 
dwóch latach zawiesił na ponad 
dwadzieścia lat swoją działalność 
artystyczną. W 1999 roku zo-
stał przekonany do powrotu na 
polską scenę muzyczną. Od tego 
czasu muzyk występował w pol-
skich programach telewizyjnych 
i radiowych, wydał wiele płyt 
oraz dał setki koncertów. Jego 
repertuar to przede wszystkim 
piosenki o miłości i o relacjach 
międzyludzkich. Artysta koja-
rzony jest również z twórczością 
poświęconą tęsknocie emigranta 
za ojczystym krajem oraz muzyką 
opatrzoną piękną nutą słowiań-
ską. Wśród najbardziej znanych 
utworów Andrzeja Cierniewskie-
go wymienić można: „Tu jest two-
je miejsce”, „Słodka Karolina” czy 
„Dwie morgi słońca”.

reKLaMa  203/2019/DB

oGłoSzenie 264/2019/DB
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KrótKa podróż 
w Czasie

Świętowanie rozpoczęło się 
w niedzielny wieczór (6 paź-
dziernika). Tego dnia w hali 
MOSiR odbywała się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej Rumi, pod-
czas której prelekcję na temat 
historii miasta wygłosił lokalny 
pasjonat Dariusz Rybacki. Wy-
kładu wysłuchali przedstawiciele 
władz miasta i okolicznych sa-
morządów, a także zebrani na sali 
mieszkańcy. Ponadto profesor 

Edmund Wittbrodt został uhono-
rowany nagrodą z okazji 15-lecia 
istnienia Rumskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku.

ChCieli to Usłyszeć

Po oficjalnej uroczystości przy-
szedł czas na koncert pod tytułem 
„Najpiękniejsze melodie świata”, 
podczas którego blisko 80 arty-
stów zaprezentowało najsłynniej-
sze utwory operowe, operetkowe 
i musicalowe. Występom towarzy-
szył pokaz malowania piaskiem.

Na scenie pojawili się wówczas 
m.in. artyści z rumskich chórów 
(Chór św. Cecylii i Chór Kaszub-
ski „Rumianie”) i Pomorskiej 
Orkiestry Kameralnej pod dy-
rekcją Krzysztofa Brzozowskie-
go, a także soliści Teatru Wielkie-
go w Łodzi i Teatru Muzycznego 
Roma w Warszawie. Koncert po-
prowadził dyrektor artystyczny 
wydarzenia Marek Gerwatowski. 
Wstęp był wolny, a licznie zgro-
madzona publiczność dosłownie 
zapełniła trybuny. 

– Z całego serca dziękuję arty-

stom za to, że przyjęli zaproszenie 
na koncert. Dziękuję za emocje, 
które przekazali wszystkim oso-
bom świętującym urodziny Rumi. 
Publiczność jak zawsze stworzyła 
niezwykłą atmosferę, za co dzię-
kuję w imieniu artystów i swoim. 
Właśnie to sprawiło, że było to 
wyjątkowe wydarzenie – powie-
dział Marek Gerwatowski.

– Dziękuję, że mogłam być czę-
ścią tej muzycznej podróży przez 
musical, operetkę i operę. Dla 
nas, artystów, najpiękniejszą na-
grodą są pokoncertowe uśmiechy 

i gratulacje od słuchaczy, których 
tego wieczoru nie zabrakło – do-
dała Anastazja Simińska, ak-
torka Teatru Muzycznego Roma 
z Warszawy.

Kawa Czy herbata?

Z kolei poniedziałek (7 paź-
dziernika) rozpoczął się od wy-
jątkowego przywitania mieszkań-
ców przez przedstawicieli władz 
miasta. Wiceburmistrz Piotr 
Wittbrodt oraz przewodniczą-
cy rady miejskiej Ariel Sinicki 
częstowali chętnych ciastkiem, 
herbatą i kawą. Włodarzy można 
było spotkać na stacjach kolejo-
wych oraz pętli autobusowej. 

– Mam nadzieję, że tak roz-
poczęty poniedziałek przyniósł 
mieszkańcom same dobre chwile, 
a życzenia, które składali miastu, 
spełnią się co do joty – podsumo-
wał akcję zastępca burmistrza 
Piotr Wittbrodt.

o mieśCie wiedzą 
wszystKo

Tego samego dnia dwukrotnie 
został przeprowadzony rów-
nież interaktywny test wiedzy 
o Rumi. Uczniowie oraz dorośli 
odpowiadali na pytania, takie 
jak: – Ile trzeba mieć lat, aby 
móc głosować w rumskim Bu-
dżecie Obywatelskim? – Kto jest 

patronem Szkoły Podstawowej 
numer 6 w Rumi? – Co ozna-
czają symbole zawarte w herbie 
miasta? czy – Ile kobiet rządziło 
Rumią od 1920 roku? Zmagania 
na poziomie szkolnym wygrali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
numer 4, natomiast wśród doro-
słych najlepsi okazali się strażni-
cy miejscy. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali zestawy gadżetów, 
a laureatom wręczono dodatko-
wo pamiątkowe dyplomy.

warto pamiętać

Rumia zaczęła się rozwijać po 
zakończeniu drugiej wojny świa-
towej, a 7 października 1954 
roku otrzymała prawa miejskie. 
W skład nowego miasta weszły: 
Stara Rumia, Biała Rzeka, Zagó-
rze, Szmelta i Janowo. Liczba lud-
ności wynosiła wówczas około 11 
tysięcy osób. Szybki rozwój mia-
sta pod względem ludnościowym 
odbywał się w dwóch etapach. 
Najpierw w latach 1955-69, gdy 
rozparcelowano teren dawnego 
lotniska na działki, a następnie 
w latach 80., kiedy rozpoczęła się 
budowa osiedla mieszkaniowego 
w Janowie. Pod koniec lat 80. licz-
ba mieszkańców sięgała około 36 
tysięcy, a obecnie jest to ponad 46 
tysięcy osób, dzięki czemu Rumia 
jest największym miastem w Pol-
sce niebędącym stolicą powiatu.

Mieszkańcy świętowali 
urodziny miasta
Rumia | Z okazji 65. rocznicy nadania praw miejskich Rumi przez dwa dni mieszkańcy mieli okazję 
świętować wspólnie z samorządem. Wśród atrakcji wymienić można koncert, interaktywny turniej 
wiedzy o mieści czy też poniedziałkową kawę i ciastko. Wydarzenia przyciągnęły setki gości.
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na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018r., poz. 1945 ze zm.), 
oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. 
z 2018r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez radę Miejską rumi:

Uchwały Nr XLVIII/118/2019 z dnia 24 marca 2019r. w sprawie przy- -
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIX/362/2012 
z dnia 29 listopada 2012r. dla jednostki B, dla stref B4.MW,U1; B5.MW,U1; 
B6.MW,U1; B05.KDW; w rejonie ulic Józefa Rzepki i Artura Grottgera.

Uchwały Nr VII/101/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przystąpie- -
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi dla obszaru w rejonie ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. 
Jęczmienną, a granicą z miastem Reda. 

Uchwały Nr X/146/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2019  -
roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Rumi w dla strefy D14.MNU, dla obszaru 
w rejonie ul. Świętopełka i ul. Malinowej.

Uchwały Nr X/147/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przystą- -
pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 
z dnia 28.04.11r. w obszarze pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Cegielnianą,

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczącej w/w projektu i zmian miejscowych planów.

załączniki graficzne do w/w uchwał, określające granice przystąpień do spo-
rządzenia miejscowego planu oraz zmiany miejscowych planów eksponowane 
są na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta rumi oraz na stronie internetowej www.
bip.rumia.pl.
zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektów w formie pisemnej 
do Burmistrza Miasta rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 
7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komuni-

kacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl 
w terminie do dnia 04.11.2019r.
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.

informuję, że:
1. złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze obwieszczenie.
2. administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz 
Miasta rumi, przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 rumia, e-mail: urząd@um.rumia.
pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@um.rumia.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (roDo) oraz 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym – w szczególności art. 17. 
4. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do 
podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
a także prawo do przenoszenia danych.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia 
sprawy, po czym zostaną przekazane z godnie z polskim prawem archiwal-
nym jako dokument „a” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych 
wieczyście) do składnicy akt.
6. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes urzędu ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter 
obowiązkowy.
8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku 
bez rozpatrzenia.
9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – 
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec 
przetwarzania danych.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Rumi 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Bądź na bieżąco! Odwiedź nasz portal.
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Spektakl uliczny „Alicja” wy-
stawiła młodzież z franciszkańc-
kiego teatru ognia w ramach 
przypadających uroczystości ku 

czci św. Franciszka z Asyżu. 
Bez słów, z muzyką i siłą obra-

zów opowiedziana została histo-
ria o niezwykłej postaci – s. Alicji 

Kotowskiej i okrutnych wydarze-
niach, które rozgrywały się pod-
czas II wojny światowej w Wej-
herowie i Piaśnicy. Spektakl, 

który połączył różne techniki 
tańca z akrobacjami z płonącymi 
przyborami, zachwycił zgroma-
dzoną na rynku publiczność. 

- Piękna opowieść, która przy-
prawiła o dreszcz emocji – mówi 
Joanna, mieszkanka Wejherowa. 
– Młodzi artyści pięknie i w nie-
zwykle wzruszający sposób po-
kazali życie i tragiczną śmierć s. 
Alicji Kotowskiej. 

Tytułowa „Alicja” to przed-
wojenna dyrektor Prywatnego 
Żeńskiego Gimnazjum Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego w Wejherowie, roz-
strzelana przez Niemców w la-
sach piaśnickich, jesienią 1939 
r. Siostra Alicja Kotowska beaty-
fikowana została przez papieża 
Jana Pawła II w Warszawie 13 
czerwca 1999 r. w grupie 108 pol-
skich męczenników, ofiar II woj-
ny światowej. Jej imię nosi jedna 
ze szkół podstawowych w Wej-
herowie oraz prywatne gimna-
zjum Sióstr Zmartwychwstanek 
w Warszawie. 

W spektaklu wziął udział m.in. 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

/raf/

„Alicja” - wyjątkowy 
spektakl na rynku

WeJHeROWO | Przejmującą opowieść o życiu bł. s. Alicji Kotowskiej można 
było obejrzeć na wejherowskim rynku. Niezwykły spektakl poruszył widzów..
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seNiorzy odwiedzili 
miasto partNersKie
reda | przez trzy dni grupa redzkich seniorów, w tym 
członkowie kaszubskiego zespołu folklorystycznego 
redzanie, przebywała w lublińcu.

Program wizyty był intensywny – mówi Hanna Janiak, 
sekretarz miasta Redy, pilot i opiekun grupy. – Już 
pierwszego dnia spotkaliśmy się z władzami Lublińca 
i wzięliśmy udział we wręczeniu nagród w konkursie fo-
tograficznym „Lubliniec – dawniej i dziś” oraz spotkaniu 
autorskim Marii Dziuk, połączonym z promocją książki 
„Opowieści małej Edytki Stein”.
Grupa odwiedziła muzeum Edyty Stein, zwiedziła ko-
palnię srebra w Tarnowskich Górach, Zespół Pałacowy 
w Koszęcinie - siedzibę Państwowego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” oraz spotkała się z zaprzyjaźnionymi 
seniorami z Lublińca, którzy w maju tego roku odwiedzi-
li Redę. Punktem kulminacyjnym wizyty były występy 
artystyczne w Miejskim Domu Kultury, w tym koncert 
Orkiestry Dętej z Węgier oraz występ zespołu Redzanie, 
na co dzień działającego przy Fabryce Kultury w Redzie.  
- Przez całe trzy dni opiekował się nami osobiście 
burmistrz Miasta Lublińca, Edward Maniura, za co mu 
serdecznie dziękujemy – dodaje Hanna Janiak. -  Nie ma 
wątpliwości, że współpraca miast partnerskich to w przy-
padku Redy nie tylko kontakty między samorządami, ale 
i spotkania, a nawet przyjaźnie naszych mieszkańców.

fot. Michał Kaczmarek
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Na zaproszenie Polonii Amery-
kańskiej gniewińscy muzycy mieli 
możliwość zaprezentowania się 
za oceanem. Paradę (w rocznicę 
śmierci generała Kazimierza Pu-
łaskiego) poprzedziła msza święta 
w katedrze Świętego Patryka, którą 
odprawił ks. bp Andrzej Zglejszew-
ski. Następnie Gminna Orkiestra 
Dęta wraz z zespołem tanecznym 
uczestniczyła w największej w Sta-
nach Zjednoczonych manifestacji 
polskości. Słynną Piątą Aleją na 
Manhattanie przeszła w paradzie 
z innymi rodakami. 

Tegoroczna parada nawiązywa-
ła do stulecia polsko-amerykań-
skich stosunków dyplomatycznych 
i przypominała wkład Ignacego 

Jana Paderewskiego w odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. Hasło 
parady brzmiało: „Oddając hołd Pa-
derewskiemu - premierowi, mężowi 
stanu, kompozytorowi i muzykowi, 
w setną rocznicę polsko-amery-
kańskich stosunków dyplomatycz-
nych”. Organizatorem święta był 
specjalny komitet, który przez cały 
rok urządzał bale i koncerty, a do-
chód z nich przeznaczył na paradę, 
w której uczestniczyli również Po-
lacy, mieszkający w stanach New 
Jersey, Pensylwania i Connecticut, 
a także przedstawiciele duchowień-
stwa i władz Nowego Jorku, nowo-
jorscy policjanci i strażacy oraz ka-
deci z elitarnej akademii wojskowej 
w West Point.  (DD)

Prelekcje podróżnicze, pokazy 
zdjęć i filmów, warsztaty, kon-
kursy, a także rajd na orientacje 
i spływ kajakowy rzeką Redą to-
warzyszyły 8. Festiwalowi Przy-
goda „Wanoga”, który odbywał 
się w Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie. W „Wanodze” 
wzięło udział około 2 tys. uczest-
ników, którzy mieli okazję wy-
słuchać opowieści 20. prelegen-
tów-podróżników.

Festiwal Przygody „Wanoga”, 
to najwieksza tego typu impreza 
odbywająca się jesienią w pół-
nocnej Polsce, której nazwa 
nawiązuje do słowa w języku 
kaszubskim, czyli wycieczki, po-
dróży lub wędrowania. Wydarze-
nie jest inspiracją do pogłębienia 
wiedzy krajoznawczej, a także 
rozbudzenia zainteresowania 
walorami turystycznymi świata 
i regionu pomorskiego.

Główny organizator „Wanogi” 
Michał Witkiewicz - podróż-
nik z Polskiego Klubu Przygo-
dy, a także pracownik naukowy 

Wydziały Oceanografii i Geo-
grafii Uniwersytetu Gdańskiego, 
mówi że przy organizacji im-
prezy, oprócz Wejherowskiego 

Centrum Kultury, współpracuje 
z nim liczna grupa studentów 
i wolontariuszy. 

Wśród gości „Wanogi” byli 

w tym roku m.in. laureaci 
gdyńskich „Kolosów”, a także 
podróżnicy o imponujących 
dokonaniach jak np. himalaiści 
i polarnicy, a także zwyczajni 
wędrowcy. Trudno wymienić 
wszystkich. Atrakcyjnych pre-
legentów w tegorocznej „Wa-
nodze” nie brakowało. Wielu 
słuchaczy zgromadził znany 
himalaista Krzysztof Wielicki, 
który opowiadał o szczycie K2 
(8611 npm.), także Piotr Opa-
cian, gdy opowiadał o spływie 
dziką rzeką Rosjii - Oleniok, czy 
znawca syberyjskich zakątków 
Romuald Koperski, jak również 
doświadczony traper Afgani-
stanu i znawca kultur Bliskiego 
Wschodu Andrzej Meller. Spore 
zainteresowanie towarzyszyło też 
prelekcji podróżnika o wejhe-
rowskim rodowodzie Marka Po-
łchowskiego, który wraz z Nor-
bertem Pokorskim, przemierzył 
niedostępne obszary północnej 
Grenlandii w porze zimowej, co 
o mało nie przypłacił życiem. 

Podczas zakończenia festiwalu 
Michał Witkiewicz złożył po-
dziękowanie patronom, spon-
sorem oraz swoim najbliższym 
współpracownikom. Natomiast 
gratulacje organizatorom, pre-
legentom i uczestnikom złożył 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, podkreślając, że 
na całokształt przebiegu „Wa-
nogi” składa się olbrzymi zapał 
i talent organizacyjny Michała 
Witkiewicza. Potwierdziły to go-
rące oklaski.

/raf/

KultuRa | Gminna Orkiestra Dęta z Gniewina wraz z żeńskim 
zespołem tanecznym  uczestniczyła w 82 Paradzie Pułaskiego 
w Nowym Jorku na Manhattanie.

Z Gniewina do 
Nowego Jorku
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Z najdalszych
zakątków świata

WeJHeROWO | Wanoga, czyli coroczny festiwal przygody, po raz kolejny 
przybliżył uczestnikom odległe zakątki świata.
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Będzie nowa płyta!
WeJHeROWO | Debiutancka płyta zespołu Art’n’Voices powstanie jeszcze 
w tym roku. Wydanie albumu będzie dofinansowane przez miasto.

Znany wejherowski zespół wo-
kalny Art’n’Voices przygotowuje 
się do wydania debiutanckiej, 
profesjonalnej płyty. Miasto 
udzieli artystom wsparcia finan-
sowego na ten cel. Z tej okazji 
w wejherowskim ratuszu prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt gościł prezesa zarządu 
Art’n’Voices, Annę Rocławską – 
Musiałczyk.

Wejherowski zespół wciągu 
swojej ponad 8-letniej działalno-
ści zdobył wiele nagród na festi-

walach i konkursach wokalnych. 
Młodzi wykonawcy postanowili 
tym razem nagrać debiutancką 
płytę „Midnight Stories”.

Wsparcia finansowego na na-
granie, wydanie i promocję płyty 
udzielił wejherowskim wokali-
stom prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. Art’n’Voices otrzymał od 
miasta dotację w wysokości 9,5 
tys. zł. 

- Po dziewięciu latach od za-
łożenia zespołu zdecydowali-
śmy się na nagranie i wydanie 

autorskiej płyty, która zawiera 
kompozycje młodych twórców 
z różnej części Polski. Utwory 
wykonywane są w różnych języ-
kach – polskim, angielskim, nie-
mieckim, łacińskim, czy choćby 
naszym rodzimym, kaszubskim. 
Natomiast to, co łączy wszystkie 
piosenki, to ich tematyka, któ-
rą jest tajemnica nocy. Dlatego 
nowa płyta będzie nosiła nazwę 
Midnight Stories - mówi Anna 
Rocławska-Musiałczyk.

/raf/

oGłoSzenie 296/2019/DB

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
rumi, uchwalonym uchwałą nr Vii/66/2011 rady Miejskiej rumi z dnia 31 marca 
2011r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rumi, zwanego „ceynowy”, zmienionym 
uchwałą nr L/686/2018 rady Miejskiej rumi 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, nierucho-
mość szczegółowo wyżej opisana, zlokalizowana została na terenie oznaczonym 
symbolem 26.u/MW - co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej oraz 
mieszkaniowej wielorodzinnej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. 
W poprzek działki, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 68/2 obr. 
11, przebiega sieć wodociągowa, dalej zaś kabel elektroenergetyczny niskiego 
napięcia. na działce znajdują się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 roku o godzinie 
1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy 
złotych 00/100). Wadium wynosi 50.000,00 zł, które należy wnieść do 
dnia 9 grudnia 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, tel. 
58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wto-
rek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI, 
PRZY UL. TYSIĄCLECIA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 

MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi
ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. 
Tysiąclecia, oznaczonej jako działka nr 18/2 o powierzch-

ni 1180m2, obręb 11, zapisanej w księdze wieczystej 
KW GD1W/00114647/6 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Materiał sfinansowany ze środków KW PraWo i SPraWieDLiWość 295/2019/DB

WeJHeROWO | Tłumy wejherowian i przyjaciół Magdy Groenke wzięły udział w festynie charytatywnym 
zorganizowanym w wejherowskim parku, podczas którego zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację 
wejherowianki. 

Pobiegli, by pomóc Magdzie 
wygrać walkę z rakiem

Magda Groenke choruje na no-
wotwór kości. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
Organizatorkami wydarzenia były: 
Monika Formella, Weronika Hinc 
oraz Martyna Blaszke – Jóskowska.

Podczas festynu charytatywne-
go uczestnicy mogli skorzystać 
z przejazdu samochodami tere-
nowymi, motorami, bryczką i qu-
adem. Zaprezentowane zostały 
także wozy strażackie, a także po-
kazy siłowo – treningowe. Dla naj-
młodszych przygotowano atrakcje 
dla dzieci - animacje, malowanie 
twarzy, warkoczyki, zjeżdżalnie. 

Wszystko przy dźwiękach zespołu 
muzycznego i saksofonu.  

Wszyscy, którzy tego dnia po-
jawili się na festynie charytatyw-
nym mogli skorzystać ze strefy 
gastronomicznej, gdzie można 
było spróbować m.in. grochówki, 
chleba ze smalcem, dań z grilla, 

a także bałkańskich przysmaków. 
W czasie wydarzenia został prze-
prowadzony kiermasz oraz loteria 
cegiełkowa oraz licytacja. 

Wydarzeniem towarzyszącym 
był bieg na dystansie 200 metrów 
(dzieci) oraz 2,5 km (dorośli). 

/raf/
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Mimo upływu już 80 lat od tej 
zbrodni hitlerowskiej, która zapo-
czątkowała akty masowego ludo-
bójstwa na Kaszubach i Pomorzu 
przedstawicieli polskiej inteligen-
cji i elit lokalnej społeczności, na 
uroczystość w Piaśnicy przybyło 
ponad tysiąc osób w celu upamięt-
nienia bestialskiej śmierci polskich 
patriotów, którzy oddali życie za 
ojczyznę. Dla wielu uczestników 
tej uroczystości, była to również 
trudna chwila przypomnienia 
utraty swoich bliskich.

Tuż przed głównymi uroczy-
stościami w Piaśnicy odbyło się 
poświęcenie grobu numer 1 (po 

odrestaurowaniu), nad którym in-
stytucjonalną opiekę sprawuje Sta-
rostwo Powiatowe w Wejherowie.

O skali masowej zbrodni w Piaśni-
cy, gdzie zginęli polscy nauczyciele, 
samorządowcy, księża a także dzia-
łacze społeczni i zwykli obywatele, 
mówił w wystąpieniu otwierającym 
uroczystość wójt gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło. Powiedział o tym 
również w swojej homilii ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź, który podkre-
ślił, że zbrodnia ta była jedna z naj-
tragiczniejszych w dziejach Pomo-
rza Gdańskiego i Kaszub, a ludzie 
byli mordowani tylko dlatego, że 
byli Polakami.

W trakcie uroczystości został 
przeprowadzony Apel Pamięci, 
a kompania honorowa jednostki 
Marynarki Wojennej z Wejhero-
wa oddała trzykrotną salwę ho-
norową. W przestrzeń nad lasami 
piaśnickimi zostały wypuszczone 
gołębie pocztowe okolicznych 
hodowców, jako symbol pokoju. 
Na zakończenie Starosta Powiatu 
Wejherowskiego Gabriela Lisius 
odczytała treść aktu ślubowania 
ułożonego przez siostrę Kotowską. 
Następnie zgromadzone delegacje 
złożyły wieńce i kwiaty u stóp oł-
tarza, m.in. starosta Gabriela Li-
sius, sekretarz miasta Wejherowa 

Bogusław Suwara i wójt gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło. 

W uroczystości uczestniczyli 
parlamentarzyści, delegacje sa-
morządów, instytucji i organizacji 
społecznych z pocztami sztanda-
rowymi, m.in. kombatanci, oraz 
przedstawiciele służb munduro-
wych, wojska, policji, więziennic-
twa, straży pożarnej i harcerze.

- Pamięć jest nam potrzebna 
żebyśmy nie utracili swojej toż-
samości - powiedział mediom ks. 
prałat Daniel Nowak, proboszcz 
kościoła pw. Chrystusa Króla 
i Bł. s. Alicji Kotowskiej w Wej-
herowie, którego wujek został 
zamordowany w Piaśnicy. Wielu 
mieszkańców Wejherowa skła-
dało kwiaty i zapalało znicze ma 
mogiłach swoich bliskich lub gro-
bach zbiorowych i paleniskach.

Przypomnijmy: ofiarą ludobój-
stwa dokonanego przez Niemców 
w latach 1939-1940 padło od 12 
tys. do 14 tys. ludzi. W gronie 
ofiar znaleźli się liczni przedsta-
wiciele pomorskiej inteligencji. 
W Piaśnicy został zamordowany 

także pierwszy wójt gminy Wej-
herowo major Edward Łakomy, 
co zostało upamiętnione również 
z punktu widzenia obchodzonego 
w tym roku roku jubileuszu 85-
lecia utworzenia gminy.

/raf/

Uczczono pamięć ofiar 
zbrodni piaśnickiej
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Piaśnica | Podczas uroczystości patriotyczno-religijnej w Sanktuarium Piaśnickim uczczono pamięć kilku-
nastu tysięcy ofiar zamordowanych przez Niemców w lasach piaśnickich po rozpoczęciu II wojny światowej.
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Obywatel Senior
WeJHeROWO | 14 słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku awansowało 
do etapu wojewódzkiego II Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej. 

roK aKademiCKi ropzpoCzęty
wejherowo | w minioną sobotę studenci rozpoczęli naukę w kolejnym roku 
akademickim w Kaszubsko-pomorskiej szkole wyższej w wejherowie.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania 
hymnu państwowego. Następnie wszystkich 
zgromadzonych powitał rektor KPSW prof. 
dr hab. Marcin Pliński. Podczas uroczystości 
dokonano również pasowania na studentów. 
Nie zabrakło też okolicznościowych wystą-
pień przybyłych gości.
- Gratuluję rektorowi Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej tego, że w ciągu zaledwie 
kilkunastu lat  istnienia wejherowska uczelnia 
osiągnęła bardzo wysoki standard nauczania 
oraz kwalifikacji wykładowców, czego dowo-
dem jest wzrastająca z każdym rokiem liczba 
studentów, czy choćby wypełniona dzisiaj 
po brzegi aula - powiedział sekretarz miasta 
Bogusław Suwara, który w imieniu Prezydenta 
Miasta Wejherowa uczestniczył w inauguracji 
roku akademickiego KPSW.

Jak mówi kanclerz uczelni Rafał Gierszewski,  Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa 
w Wejherowie cały czas prowadzi jeszcze rekrutację na studia niestacjonarne I-ego 
stopnia, a także studia podyplomowe.
- Osoby u nas studiujące otrzymują szeroki zakres, zarówno teoretycznej jak i praktycz-
nej wiedzy społecznej, pozwalającej dostrzegać i rozumieć przemiany życia społecznego, 
odróżniać fakty społeczne od innych rodzajów zjawisk i jednocześnie umieć je analizo-
wać. W tym roku największą popularnością wśród naszych studentów cieszy się kierunek 
socjologia o specjalnościach: kryminologia z elementami kryminalistyki, zarządzanie 
zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne. Rekrutacja 
cały czas jest otwarta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Jak dodaje Rafał Gierszewski, KPSW przy współpracy z powiatem wejherowskim, puc-
kim, a także Szpitalem Puckim oraz spółką Szpitale Pomorskie, cały czas czyni starania 
o reaktywację kierunku pielęgniarstwo. Uczelnia niedawno uzyskała pozytywną reko-
mendację Ministerstwa Zdrowia - Krajowa Rada Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Po-
łożnych podczas wizytacji przyznała wejherowskiej szkole wyższej 97 na 97 możliwych 
punktów. Jak zapewnia kanclerz KPSW, już wkrótce ruszy rekrutacja.
/raf/

W Wejherowie odbyły się eli-
minacje do II Olimpiady Wie-
dzy Obywatelskiej „Obywatel 
Senior”. W eliminacjach wzięło 
udział 28 studentów-seniorów 
z Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku m.in. z Wejherowa, Rumi 
i Redy. Awans do eliminacji wo-
jewódzkich wywalczyło 14 osób.

Koordynator olimpiady - Tere-
sa Malinowska ze Stowarzyszenia 
Wejherowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, przekazała uczest-
nikom ankiety z 30 pytaniami 

opracowanymi przez organiza-
torów, w których należało zazna-
czyć prawidłową odpowiedź. Po 
około 45 minutach ankiety trafiły 
do komisji w składzie: Krystyna 
Laskowska (prezes Stowarzysze-
nia WUTW), Alicja Włodarczyk 
(przedstawiciel zastępcy prezy-
denta Wejherowa) i Marek Panek 
(sekretarz powiatu).

Najlepszy wynik uzyskała trój-
ka seniorek z 28 prawidłowymi 
odpowiedziami: Danuta Kaczma-
rek, Felicja Ptak i Anna Vogt. Do 

wygranej „czternastki” zakwali-
fikowały się ponadto: Krystyna 
Bolc, Henryka Jucha, Ewa Koza-
kiewicz, Aleksandra Łukuć, Irena 
Miecznikowska-Friedel, Julita 
Reschke, Małgorzata Rydzyńska, 
Krystyna Jedynak, Janusz Jedy-
nak, Aleksandra Szmytkiewicz, 
Aleksandra Bach.

Jak powiedziała Teresa Mali-
nowska eliminacje wojewódzkie 
odbędą się w sobotę 26 paździer-
nika w Gdańsku. 

/raf/
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zna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

siNgiel 41, 182/72 bez nałogów. Szukam 
Pani 33-63 l., zadbanej, bardzo samotnej, 
miłej, trójmiasto, sven, tel. 574 797 077

RÓŻNE

sprzedam drewno opałowe, gałęziów-
kę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 888 783

lodówKę, stół na kółkach-lawa, szyb-
kowar-tanio, tel. 885 557 151

sprzedam kanapę rozkładaną roz. 
220x120, Wejherowo, 574 688 023

blaChy stalowe do wypieku z pieca, 40-
60 cm, tel. 694 642 709

obsypNiK do bulew z szpilką do balo-
tów 450 zł, tel. 600 667 860

sprzedam piecyk gazowy dwufunkcyj-
ny viessman, 750 zł, Wejherowo, tel. 538 
443 446

sprzedam stolik 170 zł, kanapę 150 zł, 
Wejherowo, tel. 538 443 446

sprzedam kołdrę dużą, grubą, wełnia-
nią, w róże, 215x185 cm, 190 zł, 790 290 
835

sprzedam odkurzacz przeciwalergicz-

NIERUCHOMOŚCI
sprzedam

wyNajmę

poKój do wynajęcia z używalnością 
kuchni i łazienki w Lęborku. Tel. 695 052 
776

rUmia, pokój dla dwóch osób do wynaję-
cia, tel. 694 642 709

poszUKUję wyNająć

KUpię

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

MOTORYZACJA

sprzedam

sKUp, złomowanie, kasacja aut, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

jawa typ 223. 1977 r., farbig Rote Creme, 
2T, 2 os., OC, BT, cena 2023 zł, Sopot, tel. 
574 797 077

piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1os., 2T, 
1995r., czarny, cena: 1666 zł, Tczew tel. 
574 797 077

sKoda 105S, 38 lat, iGaS (BEC), cytryna, 
cena 2222 zł, Tczew, tel. 574 797 077

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!

sprzedam Hyundai i30, 2009r., Rumia, 
tel. 516 095 258

KUpię

iNNe

EDUKACJA

leKCje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opaKowaNia jednorazowe, tel. 501 175 
330

KotłowNie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

profesjoNalNa fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

wdowa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finansowo 
i mieszkaniowo, zmotoryzowanego. Na 
SMS nie odpowiadam, tel. 881 237 164
sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi po-
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ny oraz cały zestaw do prania dywanów 
i tapicerek, 950 zł, tel. 790 290 835

sprzedam lodówkę białą, używaną 
wys. 125 cm, 63c. W dobrym stanie, tel. 
790 290 835

sprzedam pralkę małą z wirówką 2w1, 
nowa, wys. 73 cm, szer. 63 cm, cena 410 
zł, tel. 795 019 958

prasa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

słowa w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

rozdrabNiaCz BAK z silnikiem 790 
zł, tel. 600 667 860

Krata kuta na drzwi 190, 85, cena 200 
zł, tel. 570 009 915

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-

tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Lu zina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sprzedam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ide-
alny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sprzedam materac rehabilitacyjny, 

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

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

sprzedam grobowiec w Pierwoszynie, 
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

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

oGłoSzenie 297/2019/DB

Pani

KATARzyNIe BIeLIńSKIeJ

TATy
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

składają:

Burmistrz Miasta Rumi
ogłasza nabór na dwa wolne

stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Rumi: 
1) od Podinspektora do Głównego specjalisty w Wy-
dziale Geodezji Gospodarki nieruchomościami i rol-
nictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta rumi oraz 
w Biuletynie informacji Publicznej urzędu Miasta rumi 
/www.bip.rumia.pl/”.

oGłoSzenie 300/2019/DB



Wymarzony początek spotkania 
zanotowali gospodarze. W 9. mi-
nucie meczu w Rzeszowie wynik 
pojedynku otworzył Głowacki, 
który znakomicie wykorzystał 
prostopadłe dogranie i płaskim 
strzałem po długim rogu zapewnił 
swojej drużynie prowadzenie. Pod-
opieczni Łukasza Kowalskiego na 
utratę gola zareagowali spokojem. 
Utrzymywali swoje pozycje w głębi 
pola czekając na odpowiednią oka-
zję do kontrataku. W 21. minucie 

spotkania bramkę dającą remis 
strzelił Szymon Nowicki. Uderze-
nie z 40 metrów zaskoczyło Wikto-
ra Kaczorowskiego – golkipera Sta-
li. Gospodarze podrażnieni utratą 
gola zareagowali błyskawicznie. 
Najpierw Płonka obił poprzeczkę 
bramki gości, a następnie Pląskow-
ski sprawdził refleks Wiesława 
Ferry, który rewelacyjnie wybronił 
uderzenie 25-letniego napastnika 
z Rzeszowa. W ostatniej minucie 
pierwszej części gry podopieczni 

Janusza Niedźwiedzia musieli być 
już myślami w szatni, ponieważ ich 
gapiostwo w świetnym stylu wy-
korzystał Maks Hebel. Pomocnik 
Gryfa zdecydował się na silne ude-
rzenie z dystansu, które okazało się 
wystarczająco skuteczne do poko-
nania Kaczorowskiego.

 
Początek drugiej części spotka-

nia to wyrównana gra obu zespo-
łów. Zarówno Gryf, jak i Stal mieli 
swoje okazje w pierwszym kwa-

dransie pojedynku, jednak żadna 
z nich nie była na tyle klarowna, 
by zakończyć się golem. Dopiero 
w 67. minucie zamieszanie w polu 
karnym gości próbował wykorzy-
stać Damian Kostkowski, ale jego 
strzał wyśmienicie wybronił Ferra. 
Znakomita dyspozycja bramkarza 
gości dała o sobie przypomnieć 
już w doliczonym czasie spotka-
nia. Ferra rewelacyjnie interwe-
niował po uderzeniu z dystansu 
Wojciecha Reimana. W ostatniej 
minucie pojedynku w Rzeszowie 
piłkarze gospodarzy zdołali po-
nownie obić poprzeczkę, a gdy 
wreszcie udało im się znaleźć dro-
gę do bramki Gryfa, sędzia Paweł 
Dziopak zasygnalizował pozycję 
spaloną i gola nie uznał. Tuż po 
tej sytuacji wybrzmiał ostatni 
gwizdek arbitra z Tychów.

St. Rzeszów: Kaczorowski 
– Cyfert – Kostkowski – 
Głowacki – Sierant – Ligienza 
– Reiman – Michalik – 
Szczepanek – Pląskowski – 
Płonka
Gryf: Ferra – Gęsior – Lisiecki 
– Koprowski – Majewski – 
Hebel – Bukhardt – Szewczyk 
– Nowicki – Kankowski

Hebel i Nowicki zapewniają 
zwycięstwo Gryfowi!

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

www.gryfwejherowo.com.pl

ii liGa | Gryf Wejherowo nie schodzi ze zwycięskiego szlaku. Po ostatniej wygranej ze Skrą Częstochowa 
przyszedł czas na wyjazdowy pojedynek ze Stalą Rzeszów. Żółto-Czarni dzięki golom Szymona 
Nowickiego i Maksa Hebla zwyciężają z faworyzowaną Stalą Rzeszów 2:1.

 

nie mOżeSz być 

nA StAdiOnie? 
OGLĄdAJ mecz 

nA TVCOM.PL

Mecze 
Gryfa vPPv

A rywalem tym, w najbliższą sobotę okaże się Legio-
novia Legionowo, czyli drużyna, która zajmuje obecnie 
ostatnie miejsce w drugoligowej tabeli. Piłkarze 
z Legionowa zgromadzili na swoim koncie zaledwie 
4 oczka. To o połowę mniej niż znajdujący się tuż 
przed nimi Gryf. Ligowy beniaminek zdołał zwyciężyć 
tylko raz i to w pierwszej serii gier. Piłkarze, którzy 
w poprzednim sezonie świętowali tryumf w pierwszej 
grupie trzecioligowych rozgrywek rozprawili się z in-
nym nowicjuszem – Skrą Częstochowa, pokonując klub 
spod Jasnej Góry 2:0. Kolejne spotkania w wykonaniu 
Legionovii to długa seria porażek. Wyjątkiem od regu-
ły jest dość zaskakujący remis ze Zniczem Pruszków, 
którzy przydarzył się w ostatni weekend. 

Teoretycznie jest to niezbyt pozytywny prognostyk 
przed sobotnim spotkaniem na Wzgórzu Wolności. 
Teoretycznie, bo w praktyce piłkarze z Wejherowa 
w dwóch ostatnich kolejkach zgromadzili 6 oczek, 
a styl ich gry zasługuje wyłącznie na słowa pochwały. 
Efektywna gra Żółto-Czarnych nie jest dziełem przy-
padku. W doskonałej formie znajduje się napastnik 
Gryfa – Mateusz Majewski, za którego plecami dyry-
guje grą niemniej skuteczny Maks Hebel. Na uwagę 
zasługuje ponadto dojrzała gra Szymona Nowickie-
go, który w ostatnim spotkaniu z Resovią Rzeszów 
zapewnił swojej drużynie zwycięstwo. Jeśli dodamy do 
tego pozytywne recenzje występów Wiesława Ferry 
i poprawę gry bloku obronnego to możemy z czystym 
sumieniem stawiać na wygraną podopiecznych Łuka-
sza Kowalskiego. Przedłużenie serii zwycięstw byłoby 
w tym przypadku swoistą drogą z piekła do nieba.

Czy w szeregach Biało-Żółto-Czerwonych jest się 
kogo bać? Najlepszym snajperem zespołu z Ma-
zowsza pozostaje Karol Podliński. 21-latek trafiał 
w obecnym sezonie trzykrotnie, co stanowi pokaźny 
dorobek względem łupów bramkowych całego ze-
społu. Bilans bramkowy 8-25 sprawia, że podopieczni 
Serhija Zajcewa zajmują ostatnie miejsce w tabeli 
biorąc pod uwagę ilość goli zdobytych oraz straco-
nych. Czy bilans ten ulegnie zmianie? O tym przeko-
namy się w najbliższą sobotę na Wzgórzu Wolności. 
Spotkanie Gryf Wejherowo – Legionovia Legionowo 
rozpocznie się o godzinie 15.00. 

z pieKła do Nieba?
ii liGa | 10 meczów bez zwycięstwa – tyle trwała fatalna 
passa Gryfa Wejherowo. Zły los odwrócił się w pojedynku ze 
Skrą Częstochowa. W ostatniej kolejce Żółto-Czarni okazali 
się skuteczniejsi od faworyzowanej Stali Rzeszów. Wiele 
wskazuje na to, że seria wygranych zostanie przedłużona za 
sprawą kolejnego rywala piłkarzy ze Wzgórza Wolności...
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Choć deszczowa pogoda nie sprzyjała 
naszym biegaczom, to uśmiechów pod-
czas imprezy nie brakowało. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach, także i tym razem 

w biegu wzięli udział nie tylko uczniowie, 
nauczyciele i absolwenci I Liceum Ogólno-
kształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, ale 
również mieszkańcy Wejherowa i okolic. 

Celem zawodów była zarówno kontynuacja 
organizacji cyklicznych biegów, mających 
upamiętnić  wybitnego nauczyciela Macieja 
Kanteckiego, jak i popularyzacja aktywności 
fizycznej, rekreacji ruchowej i zdrowego 
stylu życia.
W tym roku odbyły się dwa biegi. Najpierw 
pobiegli najmłodsi z roczników 2006-2010, 
a na końcu odbył się finał w kategorii 
„open” na dystansie 2000 m. Na mecie 

wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, które wręczali m.in. kierownik Wy-
działu Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie Michał Jeliński oraz dyrektor 
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana 
III Sobieskiego Katarzyna Bojke. W organi-
zację biegu zaangażował się Urząd Miejski 
w Wejherowie. 
/raf/

pogoda Nie przeszKodziła biegaCzom
WeJHeROWO | Już po raz piąty miłośnicy biegania wzięli udział w Otwartych Biegach 
Przełajowych w ramach Memoriału Macieja Kanteckiego.

fot. uM Wejherowo

Bolszewo na „piątkę”
Rumia | Po raz drugi w Bolszewie odbyła się impreza biegowa pod nazwą ,,Bolszewo na 5”. 

Wielkie święto 
siatkówki na 
urodziny miasta Wystartowało w niej blisko 300 

osób. Zawodnicy mogli wybrać 
różną formę aktywności na dy-
stansie 5 km: przejść z kijkami 
albo pobiec. W imprezie udział 
wzięli sportowcy z naszego regio-
nu i z całej Polski. Sygnał do startu 
w biegu na 5 km dał Wójt Gmi-
ny Wejherowo Henryk Skwarło. 
W biegu wystartował między 
innymi wicewójt gminy Inowro-
cław Marek Karólewski, który 
w swojej kategorii wiekowej zajął 
4 miejsce z czasem 24min 14 sek. 
Najlepsi w tej konkurencji okazali 
się Michał Zajk z Redy z czasem 
17:58, drugi był Grzegorz Kepka 
z Gościcina 18:21, trzeci Sebastian 
Klein z Kąpina 18:33. Wśród star-
tujących w Nordic Walking pierw-
sze miejsce zajął Adam Kuźmicz, 
drugi był Marian Drewa (obaj 
PolipackTeam GWE), trzeci Grze-

gorz Sałabon z drużyny Lęborskie 
Lwy. Imprezą towarzyszącą był 
„Bieg w Szpilkach” zorganizowany 
przez Bibliotekę i Centrum Kultu-
ry Gminy Wejherowo. Wydarze-
nie zgromadziło na starcie sporo 
zawodników. Wygrał mężczyzna 
ale pozostałe miejsca na podium 
należały już do pań. Najlepsi za-
wodnicy wszystkich konkurencji 
otrzymali puchary. Na mecie na 
wszystkich startujących czekały 
pamiątkowe medale oraz poczę-
stunek. Szczęśliwcy mogli rów-
nież wylosować drobne upominki 
ufundowane przez posła Kazimie-
rza Plocke, Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, Wójta Gminy Wej-
herowo, Przewodniczącego Rady 
Gminy Wejherowo Huberta Tomę, 
firmy z Bolszewa: Porta oraz Od-
żyweczki. Nagrody wręczali poseł 
Kazimierz Plocke, Lucyna Pran-

schke oraz radny Wojciech Kuziel 
– inicjator biegów, który czuwał 

nad przebiegiem całej imprezy.
/UGW/

Rumia | „W 65-te urodziny Rumi wszyscy gramy w siatków-
kę!” – takie hasło towarzyszy kolejnej z cyklu imprez, zorgani-
zowanych z okazji jubileuszu miasta.

MOSiR Rumia wraz z miesz-
kańcami obchodzą urodziny na-
szego miasta na sportowo. Turniej 
odbędzie się w hali MOSiR-u Ru-
mia w sobotę 12 października 
w godz. 10.00 - 18.00 (z oficjal-
nym otwarciem i poczęstunkiem 
ok. godz. 14.00). Celem imprezy 
jest przede wszystkim uczczenie 
65-tej rocznicy nadania praw 
miejskich Rumi, ale także po-
pularyzacja piłki siatkowej jako 
dyscypliny sportu stanowiącej 
doskonałe urozmaicenie wolne-
go czasu, zarówno dla młodzieży, 
jak i dla dorosłych.

Tradycyjnie, wszystkie zespo-
ły zostaną podzielone na dwa 
kolory (czerwony i niebieski). 
O kolorze koszulek danej druży-
ny zadecyduje losowanie. Mini 
mecze będą się odbywały na 3 

boiskach równocześnie, zawsze 
pomiędzy czerwonymi a niebie-
skimi. Podczas imprezy zostanie 
rozegranych 65 setów. 

Organizatorami jubileuszowe-
go turnieju są: Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rumi oraz 
Urząd Miasta Rumi. Przypo-
mnijmy, że pierwszy 50-cio seto-
wy mecz siatkarski odbył w 2004 
r. z okazji 50-lecia nadania praw 
miejskich Rumi. Pomysłodawcą 
setów był pan Tadeusz Piątkow-
ski. W hali MOSiR-u rywalizo-
wały drużyny: czerwona i nie-
bieska. Zwyciężył zespół grający 
w czerwonych koszulkach 31:19. 
W kolejnych latach rozgrywano 
o jeden set więcej, czyli za każ-
dym razem tyle, ile lat liczy sobie 
Rumia. 
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rafał szlas
KaNdydat Na posła
Okręg nr 26, pozycja nr 11
KKW Koalicja Obywatelska
---
Miejsce zamieszkania: Wejherowo 
Wiek: 45 lat 
zawód: przedsiębiorca 
Prowadzi własną firmę – Northpol
Bezpartyjny
Honorowy prezes WKS Gryf Wejherowo 
Członek Zarządu Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej.
Od 2014 r. zasiada jako radny 
w Radzie Miejskiej Wejherowa.
W wyborach samorządowych w 2018 
r. ubiegał się o stanowisko prezydenta 
Wejherowa.

Co propoNUję?
POMÓŻMy SaMOrzĄDOM
Rząd zabiera miastom i gminom 
miliony złotych. Tracą Mieszkańcy, 
dlatego postuluję o:
- pozostawienie w samorządach 
dla lokalnych społeczności całości 
wpływów z podatku PIT i CIT (obec-
nie jest to tylko 38% z PIT i niecałe 7% 
z CIT)
- pełne finansowanie oświaty przez 
rząd z budżetu państwa
- realizacja programu „Polska 
Samorządna” - Państwo bliżej ludzi

WSPIeraNIe OrGaNIzacJI 
SPOŁeczNycH
- zwiększenie obecnego 1% z roczne-
go rozliczenia PIT na cele charytaty-
wne i społeczne
- ulgi podatkowe dla prywatnych 
darczyńców
- wzmocnienie roli organizacji 
pozarządowych – budowanie więzi 
lokalnych 

rOzWÓJ SPOrTU
- rządowe dofinansowanie inwestycji 
w sport, m.in. rozbudowa i modern-
izacja Orlików
- programy rozwojowe dla dzieci 
i młodzieży „Trener Junior” i „Program 
Diament” finansowane m.in. z odpisu 
1% podatku od gier hazardowych
- ogólnopolski program wsparcia 
„Szatnia na Medal” dla lokalnych 
klubów sportowych
- dofinansowanie klubów sportowych

Materiał sfinansowany ze środków KW KoaLicja oByWateLSKa. rP  


