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Rząd każe, gmina musi
Na podniesienie stawki za odbiór odpa-

dów wpłynęło wiele niezależnych od gminy 
czynników. Wśród nich wymienić można, 
wynikające z wprowadzonej przez ministra 
środowiska podwyżki opłaty marszałkow-

skiej, wzrosty cen na wysypisku (szczegó-
łowe zestawienie w tabeli poniżej), rosnące 
ceny energii elektrycznej i zapowiadany 
przez premiera znaczny wzrost płacy mi-
nimalnej, co będzie skutkowało większymi 
kosztami zatrudnienia. 

Duże znaczenie ma również rosnąca 
ilość odpadów, co z kolei przekłada się 
na zwiększoną częstotliwość ich odbio-
ru. Na przestrzeni pięciu lat, od 2014 
do 2019 roku, roczna ilość odpadów 
generowanych przez rumian wzrosła 
z niespełna 14 do ponad 16 tysięcy ton, 
przy czym w mieście przybyło około 400 
mieszkańców.

Nie bez znaczenia jest także różnica 
pomiędzy liczbą mieszkańców wskaza-
nych w tzw. deklaracjach śmieciowych 
(około 44,5 tys.) a liczbą osób zameldo-
wanych czasowo (blisko 47 tysięcy), któ-
ra wynosi ponad 2 tysiące. Oznacza to, że 
część mieszkańców uchyla się od płatno-
ści, a za generowane przez nich odpady 
muszą płacić pozostali.

Wpływ na podwyżkę tzw. opłaty śmie-
ciowej ma też utrzymanie ulicznych ko-
szy, których na wniosek mieszkańców 
jest w Rumi coraz więcej – obecnie po-
nad 550 sztuk. Tylko na ich opróżnianie 
miasto przeznacza rocznie około 400 ty-
sięcy złotych.

Wszystko na sWoim miejscu
Ponadto decyzją Ministerstwa Środowi-

ska, wszystkie samorządy będą zmuszone 
do wydzielenia kolejnej kategorii śmieci, 
co także zwiększa koszty utrzymania sys-
temu gospodarki odpadami. 

– Będzie drożej, ponieważ od stycznia bę-
dziemy musieli odbierać i wydzielać nową 

frakcję bioodpadów – odpady kuchenne, 
a pojemniki na te odpady będzie musiała 
zapewnić mieszkańcom gmina. Oczywi-
stym jest, że im więcej frakcji, tym więcej 
pojazdów, pracowników, pojemników, wor-
ków i tak dalej. Wszystko to przekłada się 
na koszty – wylicza Stanisław Pogorzel-
ski, prezes PUK w Rumi. – Jednocześnie 
dotyka nas spadek cen skupu za tak zwane 
surowce wtórne. Jeszcze kilka lat temu za 
tonę makulatury mogliśmy otrzymać 300 
złotych, w tym momencie nasz zysk spada 
nawet do 20 złotych. W tym samym czasie 
ceny skupu plastiku spadły z 250 do 54 zło-
tych, a docierają do nas sygnały, że niedłu-
go to my będziemy musieli płacić, oddając 
plastik – uzupełnia.

odpoWiedzialność 
spada na gminy

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wyma-
ga również, by przy zawieraniu umów 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych podstawą ustalenia wyna-
grodzenia dla firmy wywozowej była ak-
tualna stawka za tonę odebranych i zago-
spodarowanych odpadów komunalnych. 
Dotychczas mogła to być stawka ryczał-
towa, a ryzyko związane ze zwiększeniem 
ilości odpadów spoczywało na firmie wy-
wozowej. Po zmianie przepisów ryzyko 
to będzie ponosić gmina.

– Gdy zsumujemy wszystkie te opłaty, 

wówczas okaże się, że roczne koszty utrzy-
mania systemu odbioru odpadów w Rumi 
przez ostatnie 5 lat wzrosły o kilka milio-
nów złotych. Zgodnie z ustawą jesteśmy 
zmuszeni podnieść wysokość tzw. opłaty 
śmieciowej do takiego poziomu, by gmina 
nie pobierała ani mniej, ani więcej pienię-
dzy, niż jest potrzebne – wyjaśnia Katarzy-
na Bielińska, naczelnik Wydziału Polityki 
Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska. – Warto przy tym podkreślić, 
że maksymalny zarobek PUK-u ustalony 
jest na poziomie 2%, czyli tzw. rozsądnego 
zysku. Co roku zewnętrzna firma dokonu-
je audytu, którego celem jest sprawdzenie 
kosztów obsługi systemu. Jeśli by się okaza-
ło, że gmina zapłaciła za dużo, to spółka 
musiałaby dokonać zwrotu pieniędzy. Na-
tomiast, jeśli spółka odnotowałaby stratę, 
gmina musiałaby dopłacić – dodaje.

nie tylko u nas
Podkreślić należy, że zapowiadane 

w Rumi zmiany nie są niczym wyjątko-
wym. Podwyżki opłaty śmieciowej są 
wprowadzane przez samorządy na terenie 
całego kraju. Różnice w ich wysokości, 
mimo że są zależne od wielu czynników, 
nie są jednak znaczące. Widać to między 
innymi na Pomorzu.

– W gminach turystycznych opłata na-
liczana jest na podstawie zużycia wody, 
w innych od metrażu lokalu, ale ostatecz-
nie są to bardzo zbliżone kwoty. Wszyscy, 
którzy oddają odpady do Eko Doliny, będą 
mieli podobne opłaty. Natomiast porów-
nując odległe geograficznie samorządy, 
trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na 
stawki wysypisk, ponieważ cena odbioru 
śmieci to nawet w 60% koszty wysypiska 
– wylicza Stanisław Pogorzelski. – Chcę 
też podkreślić, że kluczem do uniknięcia 
w przyszłości jeszcze wyższych opłat jest 
odpowiednia segregacja. Zdaję sobie spra-
wę, że jest to ogromne wyzwanie, ale mu-
simy skutecznie edukować mieszkańców 
i zachęcać ich do starannej segregacji od-
padów. To jedyna droga – podsumowuje 
prezes PUK w Rumi.

Wszyscy muszą segRegoWać
Dotychczasowa miesięczna stawka, 

która obowiązuje od kwietnia bieżącego 
roku, wynosi 15 złotych od osoby za od-
pady komunalne zbierane w sposób selek-
tywny i 40 złotych w przypadku odpadów 
niesegregowanych.

Od przyszłego roku, zgodnie z ustawą, 
będzie obowiązywać tylko jedna stawka. 
W Rumi opłata została ustalona na po-
ziomie 32 złotych od osoby, przy czym 
wszyscy mieszkańcy będą zobligowani do 
segregacji odpadów. Kwota ta została wy-
liczona na podstawie kosztów składowych, 
które musi ponosić gmina. Jeśli odpady nie 
będą segregowane, gmina zgodnie z ustawą 
będzie musiała nałożyć karną stawkę – 100 
złotych miesięcznie od osoby.

– Na właścicielu nieruchomości cią-
ży obowiązek segregowania odpadów, 
a w przypadku budynków wielolokalo-
wych nieprzestrzeganie segregacji rodzi 
odpowiedzialność zbiorową. W przypad-
ku stwierdzenia w odpadach zmiesza-
nych występowania objętościowo więcej 

Wyższa „opłata śmieciowa” - dlaczego?
Rumia | Rumia to kolejny samorząd w regionie, który zmuszony jest podnieść stawkę za wywóz śmieci. Decyzja o konieczności wprowadzenia wyższych opłat 
zapadła podczas październikowej sesji rady miejskiej. Przyczyniła się do tego m.in. rosnąca ilość odpadów, wzrost opłaty ministerialnej i kosztów wysypiska, malejące 
ceny skupu plastiku i makulatury, a także konieczność wydzielenia nowej frakcji – odpadów kuchennych. Nowe stawki zaczną obowiązywać 1 lutego.
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niż 20% odpadów, które powinny być 
segregowane, uznaje się, że selektywna 
zbiórka nie jest prowadzona – mówi Ka-
tarzyna Bielińska, naczelnik Wydziału 
Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska. – W takiej sytu-
acji PUK przyjmuje odpady jako niesegre-
gowane i powiadamia o tym burmistrza 
oraz właściciela nieruchomości. Wówczas 
wszczynane jest postępowanie w sprawie 
określenia wysokości opłaty za miesiąc lub 
miesiące, w których nie dopełniono obo-
wiązku segregacji – uzupełnia.

szansa na niższe opłaty
Właściciele nieruchomości zabudowa-

nych jednorodzinnymi budynkami miesz-
kalnymi, którzy kompostują bioodpady, 
mogą liczyć na zwolnienie z części mie-
sięcznej opłaty w wysokości 3,2 złotych od 
osoby (10% miesięcznej opłaty).

Ponadto do połowy 2020 roku będzie 
prowadzona analiza mająca wykazać, jaki 
system naliczania opłat jest najbardziej 
odpowiedni dla mieszkańców Rumi. Pod 
uwagę brane jest między innymi nalicza-
nie opłaty od metra sześciennego zużytej 

wody, czego zwolennikiem jest burmistrz 
Michał Pasieczny. 

– Jest to jedna z nielicznych metod, która 
nie pozwoli na unikanie opłat śmieciowych. 
Kiedy ktoś przebywa w domu czy mieszka-
niu i produkuje śmieci, to z całą pewnością 
zużywa wodę. Dzięki temu krótkotermino-
wi wynajmujący czy osoby przyjeżdżające 
tylko na weekendy, także będą ponosić te 
koszty. Znacząco uszczelni to system pobie-
rania opłat, a dzięki temu miesięczna staw-
ka mogłaby zostać obniżona nawet o 2 złote 
– przekonuje burmistrz. 

oboWiązkoWa segRegacja, 
Wyższe ceny za WyWóz
poWiat | dziś segregacja odpadów jest dobrowolna, ale już niedługo 
będzie obowiązkiem. kto się nie zastosuje, słono zapłaci.

Obowiązek segregacji śmieci 
pod groźbą kary finansowej – 
to najważniejsza zmiana, którą 
wprowadza nowa ustawa tzw. 
„śmieciowa”. Dla mieszkańców 
poszczególnych gmin zmian 
będzie jednak znacznie więcej, 
z czego najważniejsza to zmia-
na cen. 
Segregować będą musieli 
wszyscy, bez wyjątku. Zarówno 
właściciele prywatnych posesji, 
jak i mieszkańcy bloków wie-
lorodzinnych. Autorzy zmian 
tłumaczą, że z segregacją 

odpadów w Polsce nie jest najlepiej, a przepisy unijne nakładają na nasz 
kraj bardzo wyśrubowane wymogi w tym zakresie. Dlatego zdecydo-
wano o wprowadzeniu obowiązku, nieprzestrzeganie którego będzie 
karane. W jaki sposób? Znacznie wyższymi opłatami. 
Już same te nowości powodują konieczność wprowadzenia wielu 
zmian przez gminne samorządy, które są odpowiedzialne za od-
biór i gospodarkę odpadami na swoich terenach. Do tego przepisy 
wyraźnie mówią, że wszelkie poniesione koszty muszą się bilanso-
wać z opłatami pobieranymi od mieszkańców. Oznacza to, że gminy 
nie mogą zarabiać na śmieciach, oczywiście nie chcą też dopłacać. 
A koszty są zależne od wielu czynników, jak np. pensji wypłacanej 
pracownikom, paliwa do samochodów wywożących odpady, stawek na 
wysypiskach, itd. Dlatego samorządy wprowadzają zmiany w opła-
tach. Co to oznacza? W skrócie: zapłacimy więcej, i to niemało. 
Decyzją, jakie stawki będą płacić mieszkańcy danej gminy, podejmuje 
lokalny samorząd. W każdej gminie opłaty mogą być zatem różne i róż-
nić się może sposób ich naliczania. Do tematu będziemy zatem wracać 
w kolejnych wydaniach naszej gazety. 
/raf/

bądź 
na bieżąco,
gdziekolwiek 
jesteś!

OgłOszenie 332/2019/DB

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) infor-
muję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszone zostały:
- Wykaz nr XXXiV stanowiący załącznik do zarządzenia nr 417/371/2019 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 listopada 2019 roku obejmujący nie-
ruchomość zabudowaną składającą się z działek nr 153/3 o pow. 16m², 
nr 153/5 o pow. 209m2, nr 1104/18 o pow. 170m2 i nr 1104/20 o pow. 
76m2, o łącznej pow. 471m2,  obr. 18, położoną w Rumi przy ul. Mary-
narskiej, stanowiącą własność gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej z pierwszeństwem jej nabycia na 
rzecz dzierżawcy.
 - Wykaz nr XXXV stanowiący załącznik do zarządzenia nr 418/372/2019 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 listopada 2019 roku obejmujący nieru-
chomość oznaczoną jako działka nr 11 o pow. 568m², obr. 12, położoną 
w Rumi przy ul. Władysława iV, stanowiącą własność gminy Miejskiej 
Rumia przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego, z pierwszeństwem nabycia przysługującemu poprzedniemu 
właścicielowi lub jego spadkobiercom.
- Wykaz nr XXXVi stanowiący załącznik do zarządzenia nr 419/373/2019 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 listopada 2019 roku obejmujący nie-
ruchomość składającą się z działek nr 12 o pow. 548m², nr 14/9 o pow. 
73m2 i nr 27/1 o pow. 41m2, o łącznej pow. 662m2, obr. 12, położoną 
w Rumi przy ul. Władysława iV, stanowiącą własność gminy Miejskiej 
Rumia przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego z pierwszeństwem nabycia przysługującemu poprzedniemu 
właścicielowi lub jego spadkobiercom.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi
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Zajrzyj do nas na facebooku! 
polub nas i bądź na bieżąco!

ReklaMa  203/2019/DB OgłOszenie 309/2019/DB

pRzedszkolaki mają 
noWy plac zabaW
Reda | W przedszkolu nr 2 świętowano ostatni etap 
inwestycyjny projektu pn. „przedszkolaki z perspek-
tywą”, czyli oddanie do użytku odnowionego i ponow-
nie wyposażonego placu zabaw.

Oprócz dzieci, ich rodziców i kadry pedagogicznej w uro-
czystości udział wzięli przedstawiciele redzkiego samorzą-
du, tj. radne Małgorzata Lewińska i Karolina Bochan oraz 
Łukasz Kamiński zastępca burmistrza Redy. 
- Na placu znalazły się nowe urządzenia i zabawki, które 
– mamy nadzieję – będą służyć dzieciom w edukacji oraz 
zabawie – mówi Łukasz Kamiński.
Projekt „Przedszkolaki z perspektywą - utworzenie 275 no-
wych miejsc przedszkolnych w Redzie” jest  dofinansowa-
ny z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą ponad 
4 mln złotych. Celem przedsięwzięcia ma być zwiększenie 
liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz poprawa 
jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie Redy. Pro-
jekt zakończy się w sierpniu przyszłego roku.

fot. l. Barwińska

ReklaMa 87/2019/DB

Link do książki
Weź udział 
w jubileuszu SP nr 2!

Gm. Linia | Podczas realizacji projektu „Link do książki” w Bibliotece 
Publicznej Gminy Linia odbyły się interesujące zajęcia.

Reda | 29 listopada Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego będzie obchodziła jubileusz 55-lecia istnienia.

Na spotkaniach autorskich mło-
dy podróżnik Emil Witt zabrał 
młodzież w fascynującą podróż 
po Amazonii, w Andy oraz do po-
łudniowo-amerykańskich Indian. 
Zrelacjonował swoje przygody 
podczas spływu rzeką Madre de 
Dios, obserwacje plemion izo-
lowanych, przyrodę lasów desz-
czowych. Opowiedział o wypra-
wie zakończonej odnalezieniem 
malowideł naskalnych Inków. 
Zdradził sposoby na przetrwanie 
w amazońskiej puszczy. Uczest-
nicy poznali również techniki 
współczesnego fotoreportażu: jak 
w sposób interesujący dokumen-
tować swoją podróż, poprawnie 
robić zdjęcia, jak filmować.

Cztery grupy młodzieży uczest-
niczyły w warsztatach nagrywania 
audiobooka. Zadaniem uczestni-
ków było napisanie wymyślonej 
przez siebie historii, a następnie 
nagranie tekstu przez lektorów 
i zaprojektowanie okładki przez 
grafików. Młodzież miała również 
okazję odegrać rolę realizatorów 

dźwięku w studiu nagrań, ob-
sługiwać profesjonalny program 
do nagrywania dźwięku. Każdy 
uczestnik warsztatów otrzyma 
płytę z nagranym słuchowiskiem.

Odbyły się również 2-dniowe 
warsztaty fotograficzne „Sleevefa-
ce – ubierz się w książkę”.

Na zajęciach 15-osobowa grupa 
młodzieży poznała podstawowe 
zasady kompozycji obrazu, czyli 
regułę trójpodziału, złoty po-
dział, złotą spiralę, a także tech-
niczne aspekty sztuki fotografii 
– ISO, przysłona, migawka itp. Tę 
wiedzę uczestnicy wykorzystali 
do „ubrania się w książkę”, czyli 
wykonania sleeveface - zdjęcia, 
którego elementem jest okładka 
książki wmontowana w ten spo-
sób, że widoczna jest jako część 
twarzy, ciała bądź całej sylwetki 
fotografowanego. Powstało 20 
interesujących fotografii.

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

- Serdecznie zaprasza-
my do udziału w ob-

chodach jubileuszu 
byłych nauczycieli 

i pracowników, 
a b s o l w e n t ó w 
oraz przyjaciół 
szkoły – mówi 
Iwona Nowicka, 
dyrektor Szko-
ły Podstawowej 

nr 2 w Redzie. 
– Nasza placów-

ka jest jedną z naj-
starszych w Redzie 

i wychowało się tu kilka 
pokoleń uczniów. 

Uroczystość jubileuszowa od-
będzie się 29 listopada w murach szkoły przy ul. Zawadzkiego 12. 
W ramach wydarzenia zorganizowana zostanie m.in. gala jubile-
uszowa. Dodatkowo odbędzie się  spotkanie byłych i obecnych pra-
cowników oraz absolwentów szkoły.

W celu ułatwienia organizacji uroczystości dyrekcja placówki za-
chęca osoby, które chcą uczestniczyć w jubileuszu, do zgłaszania 
się drogą mailową bądź telefoniczną. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 26 listopada. Pisać można na adres: sp2reda@wp.pl lub dzwonić 
pod nr: 58 678 60 33. 

WA

Z a p r a s Z a m y
n a  n a s Z  p o r ta l !

/gwe24
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ReklaMa U/2019/PR ReklaMa U/2019/PR

Centralnym punktem obchodów ju-
bileuszowych była uroczysta sesja Rady 
Gminy Wejherowo, która odbyła się 8 li-
stopada w Szkole Podstawowej w Bolsze-
wie. Sesję otworzył Przewodniczący RG 
Hubert Toma. Wśród przybyłych gości 
znaleźli się: poseł na Sejm RP Kazimierz 
Plocke, samorządowcy, radni i sołtysi, 
dyrektorzy placówek oświatowych, pro-
boszczowie, reprezentanci instytucji i or-
ganizacji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, 
a także byli wójtowie, przewodniczący rad 
poprzednich kadencji, byli radni i sołtysi 

oraz urzędnicy i mieszkańcy gminy.
W swoim wystąpieniu wójt gminy Wej-

herowo Henryk Skwarło podkreślił po-
trzebę dokumentowania dziejów gminy, 
co znalazło swój wyraz w nowej, trzeciej 
już monografii o gminie, która swoją pre-
mierę miała właśnie podczas sesji. Z oka-
zji 85-lecia gmina wydała także album 
„Gmina Wejherowo dawniej i dziś oczami 
mieszkańców”. 

Wójt podziękował mieszkańcom, spo-
łecznikom, samorządowcom – wszyst-
kim ludziom, dzięki którym gmina trwa 

i rozwija się. Szczególne słowa uznania 
i wdzięczności skierował do równolat-
ków gminy. Spośród nich wójt przekazał 
nagrodę najdłużej zamieszkującej gminę 
osobie – mieszkance Gościcina. Wójt Hen-
ryk Skwarło podkreślił także stały i dyna-
miczny wzrost liczby mieszkańców gminy 
i pogratulował 25-tysięcznej mieszkance, 
która z jego rąk wraz z trzema synami 
otrzymała nagrodę i prezenty. Następnie 
wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć film 
prezentujący przemiany w gminie, jakie 
dokonały się w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Tuż po tej prezentacji głos zabrał Henryk 
Tomaszewski, poprzedni prezes PEWIK 
Gdynia, który podkreślił dobrą współ-
pracę między gminą a przedsiębiorstwem, 
która przełożyła się na liczne inwestycje 
realizowane w gminie, znacznie polepsza-
jące komfort życia jej  mieszkańców w za-
kresie dostępu do kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej. Zaproszeni goście 
podczas sesji mogli również wysłuchać 
kapeli kaszubskiej oraz występów uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie.

Centralną częścią uroczystości było 
wręczenie medali, odznaczeń i wyróż-
nień. Prezydent RP nadał  pracownikom 
urzędu złote, srebrne i brązowe Medale za 
Długoletnią Służbę. Ponadto odznakę ho-
norową  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
otrzymali: Natasza Sobczak, Marek Czo-
ska, Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo, 
KGW w Bolszewie. „Za zasługi dla Spor-
tu”odznakę honorową otrzymali: Krysty-
na Gelo, Justyna Lademann, Mirosław Ci-
rocki. Janina Witzling z rąk wójta przyjęła 
odznakę „Zasłużony dla ochrony zdro-
wia”, a Ryszard Zieliński odznakę honoro-
wą „Zasłużony dla Rolnictwa”. Uroczysta 
sesja stała się również doskonałą okazją 
do wręczenia najwyższego wyróżnienia 
przyznawanego przez gminę Wejherowo. 
Statuetkę Gryfa Kaszubskiego otrzymało 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział 
Gościcino, w którego imieniu wyróżnie-
nie odebrał jej prezes ks. kanonik Stani-
sław Bach. Podczas uroczystości wręczo-
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Gmina świętowała 85 lat
Gm.WejheRoWo | W gminie Wejherowo rok 2019 upływa pod znakiem obchodów 85-lecia powstania samorządu. 

ne zostały także nagrody rzeczowe, które 
otrzymali laureaci konkursów: Konkursu 
Fotograficznego „Gmina Wejherowo 
w fotografii – Dawniej i Dziś” i Gminnego 
Konkursu Historycznego „Dzieje  Gminy 
Wejherowo w latach 1934–2019. 85. rocz-
nica powstania Gminy Wejherowo”. Na 
zakończenie zgromadzeni goście złożyli 
na ręce wójta i przewodniczącego rady 
życzenia i gratulacje.

Dodajmy, że z okazji jubileuszu prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
uhonorował gminę miniaturką Statuetki 
Jakuba Wejhera. Statuetkę w imieniu pre-
zydenta miasta wręczyli wójtowi Henry-
kowi Skwarło zastępcy prezydenta - Arka-
diusz Kraszkiewicz i Beata Rutkiewicz.
/UGW/
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Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

OgłOszenie 327/2019/DB

Panu

JAcKoWi JAnoWSKiemu

mAtKi
łącząc się w bólu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Pracownikowi urzędu miejskiego w Wejherowie

składa

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10 i art. 49 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego /tekst 
jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm../ zawiadamia, że w dniu 07.11.2019r., 
na wniosek z dnia 02.08.2019r. (uzupełniony ostatecznie 28.10.2019r.) wydano 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„Budowa ulicy Stoczniowców - dróg wewnętrznych gminnych nr 91; 92; 93; 
odchodzących od drogi gminnej nr 132229G - ul. Stoczniowców w Rumi”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Rumi określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. 16 działki nr ewid.: 56/2, 32/6, 192/2, 192/26 (z podziału działki nr 192/25), 
192/28 (z podziału działki nr 192/1)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:
- obr. 16 działki nr ewid.: 192/3, 192/27 (z podziału działki nr 192/25), 51/4, 51/3, 
192/29 (z podziału działki nr 192/1)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją o możliwości zapoznania się z decyzją 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 pi-
śmie w Biurze Obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki 
w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępo-
wania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

byłego nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej nr 8 w Wejherowie oraz byłego pracownika 

urzędu miejskiego w Wejherowie

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OgłOszenie 333/2019/DB

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. eligiuSzA 
KorzenioWSKiego

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OgłOszenie 328/2019/DB

Pani

e W i e  r z e P c e

mAtKi
łącząc się w bólu,

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

składają

Ból przeszywa Pani serce. Została pustka. Śmierć zabrała najbliższą osobę – MATKĘ. 
W tych niezmiernie trudnych chwilach, przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą Pani ukojenie. 

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu i współpracownikami

OgłOszenie 297/2019/DB OgłOszenie 331/2019/DB

Pani

e W i e  r z e P c e

mAtKi
wyrazy szczerego współczucia  

i słowa otuchy z powodu śmierci

składają

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”.

Emily Dickinson
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ReklaMa U/2019/PR

Marsz, hymn i wspólne śpiewanie
Gm. WejheRoWo | Mieszkańcy gminy Wejherowo wspólnie świętowali Niepodległość.

Program gminnych obchodów 101. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości obfitował w różne wyda-
rzenia, a centralnym ich punktem był 
Marsz Niepodległości.

W niedzielę, 10 listopada mieszkańcy 
gminy Wejherowo spotkali się na gmin-
nym Placu Pamięci w Bolszewie, gdzie 
odśpiewano wspólnie Hymn Państwo-
wy, by stamtąd wyruszyć w biało- czer-
wonym pochodzie do ArtParku. Tam 
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
Gminy Wejherowo i wtórowaniu scholi 
„Dzieci Kalasancjusza” zebrani wspólnie 
śpiewali pieśni patriotyczne. Można było 
obejrzeć motocykle i stare samochody. 
Można było również posmakować trady-
cyjnej żołnierskiej grochówki. 

11 listopada odprawiona została msza 
św. za Ojczyznę w kościele parafialnym 

w Bolszewie. To jednak nie koniec ob-
chodów - przed nami jeszcze Turniej 
Piłki Nożnej Klubów Sportowych, który 

zaplanowano na 17 listopada na godz. 14 
na boisku w Gościcinie.
/UGW/fo
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inauguRacja śWięta 
niepodległości
WejheRoWo | tegoroczne obchody święta niepodle-
głości zainaugurowano w wejherowskiej „piątce”.

Powiatowo-miejskie obchody 101. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości zainaugurowała uroczysta 
akademia w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie. 
Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści to jedna z najważniejszych dat w historii Polski.
- Tego dnia czcimy bohaterstwo i męstwo naszych 
przodków zjednoczonych wspólną myślą i wspólnym 
dziełem, zobowiązani jesteśmy oddać im należny hołd – 
powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
- Przez 123 lata Polacy, nie mając swojego państwa, 
przetrwali jako naród. Język, zwyczaje, tradycja, historia 
i miłość do Ojczyzny były pielęgnowane w polskich 
domach i dawały siłę na odrodzenie. Wejherowo dłużej 
czekało na swoją wolność. Traktat wersalski podpisany 
28 czerwca 1919 roku, ratyfikowany 10 stycznia 1920 
roku w Paryżu, przyznał ziemie powiatu wejherowskiego 
Polsce. Przypieczętowaniem wolności naszego miasta 
był symboliczny akt Zaślubin Polski z morzem, którego 
100. rocznicę będziemy obchodzili 10 lutego 2020 roku. 
Program artystyczny przygotowali uczniowie i absol-
wenci SP nr 5, orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Wejherowie oraz uczniowie Szkoły Muzycz-
nej Yamaha w Wejherowie i Szkoły Sióstr Zmartwych-
wstanek w Wejherowie.
/raf/

fot. UM Wejherowo

MASZ CIEKAWY 
TEMAT/ ZDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS! r.korbut@expressy.pl
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Tłumy na biało-czerwonej paradzie
Rumia | Rumia hucznie świętowała 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym punktem obchodów, w których uczestniczyły tysiące osób, 
była biało-czerwona parada.

to już tRadycja
Obchody, jak co roku, rozpoczęły 

się 11 listopada o godzinie 12:30 przy 
pomniku Wybickiego i Derdowskiego, 
gdzie kwiaty złożyli przedstawiciele 
władz miasta: burmistrz Michał Pa-
sieczny oraz radni. Natomiast o godzi-
nie 13:00 w Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych 
odprawiona została msza święta w in-
tencji Ojczyzny.

czołg na ulicy
Chwilę po nabożeństwie z ulicy Pił-

sudskiego ruszyła biało-czerwona para-
da. Na jej czele stali harcerze ze Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej i żołnierze 
18. Wojskowego Oddziału Gospodarcze-
go. Zaraz za piechotą dumnie prezento-
wał się aktor odgrywający marszałka 
Józefa Piłsudskiego, przemieszczający 
się repliką polskiego kabrioletu z po-
czątku XX wieku. Następne w kolumnie 
były prawdopodobnie największe ru-
chome atrakcje tego dnia, czyli pojazdy 
z Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf ”, 
z czołgiem na czele. Nie zabrakło też 
rekonstruktorów, samochodu-muzeum 
oraz zabytkowych pojazdów zrzeszo-

nych w ramach zlotu organizowanego 
przez właściciela „Rumskiego Fiata 
125p”. Oficjalny korowód zamykał wóz 
strażacki, Orkiestra Dęta Gminy Wej-
herowo, Towarzystwo Rekonstrukcji 
Historycznej „Chorągiew Jakuba Wejhe-
ra”, poczty sztandarowe, władze miasta, 
a także harcerze ze Związku Harcerstwa 

Polskiego oraz uczniowie i nauczyciele.

edukacja i RozRyWka
Przemarsz zakończył się przy obelisku 

na ul. Chełmińskiej, gdzie zgromadze-
ni mogli wysłuchać przemówień i apelu 
wygłoszonego ku czci poległych bohate-
rów. Zakończeniem ceremonii była  sal-

wa honorowa oraz wystrzał armatni, po 
których rozpoczął się rodzinny festyn 
militarny. Mieszkańcy mogli się tam 
m.in. zapoznać ze sprzętem militarnym 
pochodzącym z różnych epok, poroz-
mawiać z rekonstruktorami historyczny-
mi, posmakować wojskowej grochówki, 
a także wykonać pamiątkowe zdjęcia.

patRiotyczne nuty
Z kolei kulturalne atrakcje czekały w hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi, gdzie chętni mogli posłuchać 
koncertu pieśni patriotycznych w wy-
konaniu Zespołu Śpiewaczy św. Cecylia 
i Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej pod 
dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego.
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michał pasieczny
burmistrz Rumi

Cieszę się niezmiernie, że rumianie tak pięknie i tłumnie 
świętowali tego dnia. W paradę i organizację atrakcji towa-
rzyszących zaangażowanych była masa ludzi, z przewodni-
czącym rady miejskiej Arielem Sinickim włącznie. 
To pokazuje, że jest w nas potrzeba, by upamiętnić 
odzyskanie niepodległości, by wspólnie świętować i nie 
dopuścić już nigdy więcej do wojen i przemocy
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Miejskie i powiatowe obchody święta 
narodowego w Wejherowie rozpoczęły 
się Marszem Niepodległościowym Nordic 
Walking, a w kościele pw. Trójcy Świętej 
odprawiona została Msza św. w intencji 
Ojczyzny. Na placu Jakuba Wejhera w po-
łudnie wspólne odśpiewanie Hymnu Pań-
stwowego zaintonował zastępca prezyden-
ta Arkadiusz Kraszkiewicz. Wykonano też 
pamiątkowe zdjęcie, do którego ustawiło 
kilka tysięcy mieszkańców Wejherowa. 
Następnie ulicami miasta przemaszero-
wała do Parku Miejskiego kilkutysięczna 
Parada Niepodległościowa.

W uroczystości udział wzięli m.in. pre-
zydent Wejherowa Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i Starosta Powiatu Wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius. 

- Dziękuję wszystkim wejherowianom, 
którzy zamanifestowali swój patriotyzm 
podczas obchodów Dnia Niepodległości 
– mówi prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. – Świętujemy tę najbardziej 
radosną ze wszystkich patriotycznych 
rocznic wspólnie - z radością i dumą tak 
jak Ci, którzy o tę wolność walczyli, a któ-
rzy 101 lat temu ją odzyskali. To ważna data 
w naszej historii, która przyniosła Polakom 
zwycięstwo i upragnioną wolność.

- To radosne święto dla wszystkich Po-
laków – dodała Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Ale musimy też pamiętać, 
że Niepodległa nie jest raz na zawsze. Mu-
simy o nią dbać i musimy tez pamiętać 
o bohaterach, którzy oddali życie za to, 
abyśmy mogli żyć i pracować w wolnej 
Polsce. 

Podczas spotkania w Parku Miejskim 

przy akompaniamencie orkiestry dętej 
śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne. 
Można było również posmakować trady-
cyjnej żołnierskiej grochówki. Zwieńcze-
niem tego wyjątkowego dnia był Maraton 
Pieśni Patriotycznej w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie.
/raf/

Radosne świętowanie 
w stolicy powiatu

WejheRoWo | Wejherowianie tłumnie świętowali 101. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
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Mieszkańcy Redy świętowali niepodległość
Reda | Msza święta, wspólne odśpiewanie hymnu, odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
i występy artystyczne - tak wyglądały obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości. 

Obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości rozpoczęły się od mszy świętej, 
która odprawiona została w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. W sumie uczestniczyli 
proboszczowie miejscowych parafii, lokal-
ni samorządowcy, a także przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i redzkich 
szkół. Na zakończenie zorganizowany 
został koncert Miejskiego Chóru Kame-
ralnego.

niepodległa do hymnu
Kolejnym punktem programu było 

złożenie wieńców i wiązanek pod tablicą 
upamiętniającą poległych mieszkańców 
Redy. Następnie uczestnicy uroczystości 
przeszli pod siedzibę Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Redzie, gdzie w ramach akcji 
„Niepodległa do hymnu” wspólnie od-
śpiewali Mazurka Dąbrowskiego. 

- Oddajemy dziś hołd tym wszystkim, 
którym zawdzięczamy wolność i nie-
podległość naszej ojczyzny – mówił do 
zebranych Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. - Dzisiejsze święto, niosące 
dla nas dumę i radość, jest także czasem 
refleksji nie tylko nad wspaniałymi i też 

bolesnymi losami naszej ojczyzny, ale 
także nad obecną sytuacją oraz tym, jak 
na co dzień pielęgnujemy tak ciężko wy-
walczoną wolność.

zasłużeni uhonoRoWani
Ważnym punktem obchodów było 

odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
80. rocznicę śmierci Lucjana Kellasa 
i Franciszka Talaśki, założycieli Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Redzie, którzy 
11 listopada 1939 roku zostali zamor-

dowani w lasach piaśnickich. W ten 
sposób uhonorowano również pozo-
stałych strażaków, którzy poświęcili się 
społecznej działalności na rzecz miesz-
kańców i niesieniu pomocy w nagłej 
potrzebie. 

- Już cztery lata temu pojawiła się ini-
cjatywa upamiętnienia Lucjana Kellasa 
i Franciszka Talaśki, założycieli najstar-
szego w mieście stowarzyszenia - mówi 
Wiesław Kornacki, prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Redzie. - Bardzo się 
cieszymy, że nasze działania i starania 
przyniosły zamierzony efekt. 

Występy i poczęstunek
Po oficjalnej części uroczystości zebra-

ni mogli skosztować gorącej grochówki 
i rogali marcińskich. Redzkie obchody 
Narodowego Święta Niepodległości pod 
względem artystycznym uświetniły wy-
stępy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
5 im. Jana Drzeżdżona.

- Choć frekwencja nie była oszałamia-
jąca, to mieliśmy okazję do wspólnego 
świętowania i wzmocnienia poczucia 
przynależności do danej wspólnoty, co 
obecnie jest bardzo ważne - podsumo-
wuje burmistrz Krzysztof Krzemiński.
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statuetka za film o kieRoWcach
WejheRoWo | prestiżowe wyróżnienie dla miejskiego zakładu komunikacji w Wejherowie.

International Tourfilm 
Academy Award wyróżniło 
Miejski Zakład Komunikacji 
w Wejherowie za film „Mój 
zawód kierowca MZK”. 
Jurorzy docenili wejherow-
ski dokument za warto-
ściowe podjęcie tematu 
bezpieczeństwa na drogach 
w roku prezydencji Polski 
w Euro Controle Route. 
Czesław Kordel, prezes 
Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji sp. z o.o. w Wejherowie 
odebrał dyplom i statuetkę 
„Oskara” podczas gali Fil-
mAT Festival, która odbyła 
się w Warszawie. 
- Dyplom i „Oskar” to prestiż 
w dążeniu do zwiększania 
bezpieczeństwa w trans-
porcie miejskim, przekaza-

ny w obrazie filmowym, którego właścicielem i pomysłodawcą jest MZK Wejherowo – mówi 
Czesław Kordel. - Przesłaniem filmu było zaproszenie kandydatów do pracy na stanowisku 
kierowcy autobusu poprzez przybliżenie ich codziennych obowiązków. 
Film powstał na podstawie scenariusza Lilii Wilczyńskiej, a zrealizowali go: Lilii Wilczyńska 
i Arkadiusz Jaskułka, który odpowiedzialny był także za zdjęcia i montaż. 
Festiwal FilmAT jest polskim członkiem Międzynarodowej Organizacji Festiwali Filmów 
Turystycznych – CIFFT (Comité International des Festivals du Film Touristique) z siedzibą 
w Wiedniu. Celem tego festiwalu jest prezentacja najnowszych trendów w dziedzinie filmów 
dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów korporacyjnych 
i   instytucjonalnych oraz ocena produkcji audiowizualnych w zależności od ich poziomu ar-
tystycznego i możliwości wpływania na grupę docelową. Festiwal wspiera rozwój krajowych 
i zagranicznych produkcji i organizuje odrębny konkurs filmowy dla filmów polskich oraz 
filmów z całego świata.
/raf/

fot. UM Wejherowo
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Pierwsze miejsce w kraju
PoWiaT | Ośrodek Powiatu Wejherowskiego zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na najlepszy 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Podczas VI Konferencji Technicznej, która 
odbyła się w Jachrance koło Warszawy, ogło-
szono wyniki i wręczono nagrody w plebi-
scycie użytkowników technologii iGeoMap/
ePODGiK na „Najlepszy PODGiK”. Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie zostało oce-
nione najwyżej w kraju i Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
zajął pierwsze miejsce. Warto przypomnieć, 
że w poprzednich latach Powiatowy Ośrodek 
zdobył dwa razy drugie miejsce i raz trzecie. 
Wśród kryteriów, które brano pod uwagę 
wymienić można m.in. automatyzację obsłu-
gi zgłoszonych prac, płatności internetowe 

oraz terminy załatwiania spraw.
Technologia służąca do internetowego 

zgłaszania prac geodezyjnych i automatycz-
nego procesu przygotowania dla nich odpo-
wiednich materiałów z zasobu funkcjonuje 
w Polsce od ponad 12 lat. Powiat Wejherow-
ski uruchomił usługę w 2008 r. i był jednym 
z pierwszych powiatów w kraju. W ciągu tych 
lat systematycznie wzrastała liczba prac geode-
zyjnych zgłaszanych za pośrednictwem środ-
ków komunikacji elektronicznej. Obecnie już 
80 procent prac zgłaszanych jest internetowo, 
zamiast tradycyjnej metody papierowej.

– W dobie komputeryzacji e-usługi stają się 
coraz bardziej popularne i to pokazują sta-
tystyki. Każdego roku obserwujemy bowiem 
wzrost liczby prac zgłaszanych za pomocą 
serwisu iGeoMap. W ubiegłym roku przyję-
to elektronicznie 6553 prace, a od początku 
2019 r. zgłoszono i przetworzono już ponad 
6800 prac geodezyjnych, przy liczbie 1600 
złożonych tradycyjnie. – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. – Bardzo się 
cieszę, że pracownicy naszego Ośrodka zo-
stali docenieni w skali kraju. 

Warto dodać, że od początku istnienia sys-
temu liczba zgłaszanych tą metodą prac geo-
dezyjnych w Powiatowym Ośrodku w Wej-
herowie przekroczyła 52 000. To pokazuje, 
jak chętnie korzystają z tej usługi użytkow-
nicy i że niebawem całkowicie wyprze ona 
tradycyjną metodę. 
/raf/
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INFORMACJA

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

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interne-
towych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.
bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, 
wykaz nr XVi/2019 nieruchomości, stanowiącej 
własność skarbu Państwa, położonej w gminie 
Choczewo,  przeznaczonej do zbycia.

Wyślij sMs, wpisz prefiks
EXP.PDP. i podaj treść 
swojego ogłoszenia 
 na numer: 

szukasz
pracownika?

79657
OgłOszenie 330/2019/DB
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Spektakl powstał w oparciu o sztukę Willia-
ma Szekspira a wystawiła go amatorska grupa 
teatralna „Srebrna Nitka”, której liderem jest 
Elżbieta Kilikowska. Działająca od 6 lat przy 
Stowarzyszeniu Wejherowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku grupa teatralna „Srebrna 
Nitka” liczy kilkanaście osób i znana jest nie 
tylko w Wejherowie z wielu spektakli charyta-
tywnych i okolicznościowych, a także z aktyw-
ności w projektach Budżetu Obywatelskiego.

Spektakl wyreżyserował Maciej Wizner 
z Teatru Miejskiego w Gdyni w ramach pro-
jektu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 
„Teatralny Pasjans”. Przed spektaklem Maciej 
Wizner powiedział, że projekt w „Teatralny 
Pasjans” realizowany jest już po raz piaty i za-
angażowane są w nim trzy grupy spełczne - 
seniorzy, osoby niepełnosprawne i młodzież- 
z Gdańska, Gdyni, Sopotu i Wejherowa, które 
równolegle przygotowują 3 sztuki. 

Licznie zgromadzona w auli dawnego gim-
nazjum publiczność (blisko 200 osób) obej-
rzała bardzo ciekawe widowisko oparte na 
motywie rozdzielonych bliźniaków, będącymi 
sługami u bardzo podobnych do siebie kup-
ców, którzy nie wiedząc nic o sobie znajdują 
się w tym samym mieście. Na dodatek wido-
wisko jest próbą teatralną. Ci sami aktorzy 
występują w różnych rolach i na scenie panuje 
spore zamieszanie. Zagranie w tak trudnym 
spektaklu wymagało od wszystkich wielu 
przygotowań. Efekt okazał się znakomity. Na 
koniec były gorące oklaski i podziękowania. 

Gratulacje reżyserowi, seniorom-aktorom 
i pomysłodawczyni projektu, złożyli: zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Bogdan Tokłowicz i dyrektor Miejskiej BI-
blioteki Publicznej Ewelina Magdziarczyk-
Plebanek. Za zangażowanie w organizację 
i przygotowanie widowiska podziękowała 
również reżyserowi i wykonawcom Marta 
Nowicka z Działu Edukacji Teatru Szekspi-
rowskiego, która przyjeżdżała także na próby 
teatralne do Wejherowa. 

Jak nam powiedziała Krystyna Laskowska 
- prezes SWUTW, która występowała w tym 
spektaklu, aktorzy „Srebrnej NItki” bardzo 
zadowoleni są ze wspópracy z reżyserem Ma-
ciejem Wiznerem. Dzieląc się w czasie prób 
swoimi cennymi uwagami z zespołem, wniósł 
wiele w pracę i rozwój grupy teatralnej senio-
rów, co na pewno zaowocuje w dalszej działal-
ności „Srebrnej Nitki”.

Srebrna Nitka wystąpiła niedawno na de-
skach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. 
/raf/

dzień jeża W miejskiej 
bibliotece
Reda | były pogadanki tematyczne, nie zabrakło też 
zabaw integracyjnych i zajęć plastycznych. obchody 
dnia jeża, które zorganizowano w miejskiej bibliotece 
publicznej, były pełne atrakcji. 

10 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jeża. 
Z tej okazji w redzkiej bibliotece sporo się działo.  
– Przez dwa dni gościliśmy w naszych progach redzkie 
przedszkolaki – mówi Bożena Natzke, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Redzie. - Jeże znamy przecież od 
dzieciństwa, jako bohaterów bajek, filmów i książeczek. 
Pod okiem pań z biblioteki dzieci kolorowały jeżowe 
opaski, brały udział w zabawach integracyjnych i jeżowych 
quizach. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w wyjątkowych 
obchodach dowiedziały się wielu nowych, ciekawych rze-
czy na temat kolczastych ssaków. W zajęciach uczestni-
czyły przedszkolaki z trzech przedszkoli, tj. Akademii Pana 
Kleksa, Calineczki i Chatki Puchatka.

Seniorzy na scenie
WejheRoWo | W auli Szkoły Podstawowej nr 9 odbyła się 
prapremiera spektaklu „Komedia omyłek – próba otwarta”

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

ReklaMa U/2019/PR ReklaMa U/2019/PR

fot. Michał kaczmarek



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 Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

Wolny, spragniony kobiecego to-
warzystwa, na stałe, od Lęborka do 
Trójmiasta, tel. 723 910 644

RÓŻNE

spRzedam drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

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

spRzedam rury plastikowe 
250x10x05 szare, cena 5 zł szt., tel. 
511 841 826

NIERUCHOMOŚCI

spRzedam

jastRzębia góRa ładne m., 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
po remoncie 238 000, tel. 505 454 
919

spRzedam 2 działki budowlane 
Kębłowo Nowowiejskie 3 km od Lę-
borka, 1033 m, cena 45 000, tel. 602 
306 210

poszukuję Wynająć

poszukuję do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe w rozsądnej cenie, tel. 
605 966 593

Wynajmę

Wynajmę niedrogo garaż z działką 
o pow. 616 m2, Reda, 12 Marca, tel. 
602 306 210

pokój do wynajęcia z używalnością 
kuchni i łazienki w Lęborku, tel. 695 
052 776

kupię

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

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!

MOTORYZACJA

spRzedam

skup, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

VolksWagen Polo 1,4 1998 r., stan 
bardzo dobry, przegląd ma, tanio sprze-
dam, tel. 58 672 34 13, 501 549 579

Rok 2006 Mercedes B Silnik 1.8, Die-
sel, spalanie 5-6 l, bezwypadkowy, 
cena 13.900 zł, tel. 602 306 210

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

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

słoma w balotach 120x150 siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

ziemniak, odpady, 30 groszy, Sze-
mud, tel. 510 751 837

słoma 120x120, sucha, 50 zł, tel. 510 
751 837

sianokiszonka 120x120, 80 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

spRzedam kanapę 250 zł, stolik 
160 zł, piecyk gazowy viessmann 
dwufunkcyjny 550 zł, zabawki, tel. 
794 583 441

obsypnik do ziemniaków, trzy rzę-
dy 390 zł, tel. 600 667 860

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

bRyczka na drewnianych kołach do 
odnowienia, 1950 zł do negocjacji, tel. 
600 667 860

klatki z karmnikami do królików od 
120 do 160 zł, tel. 600 667 860

spRzedam dużą pufę 65x55 z po-
jemnikiem, tel. 507 486 424

spRzedam komórkę Nokia, spraw-
ną, 40 zł i dwie niesprawne za 30 zł, 
Sierakowice, tel. 790 290 835 

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

spRzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 

ReklaMa 32/2019/Rl

WydzieRżaWię

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

tel. 793-600-155

Burmistrz Miasta Rumi
ogłasza nabór na wolne stanowisko

pracy w Urzędzie Miasta Rumi 

1) od Młodszego Referenta do inspektora 
w Wydziale edukacji kultury i sportu 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 326/2019/DB

stan idealny, 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 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

OgłOszenie 329/2019/DB

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz zarządze-
nia nr 421/375/2019 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 08.11.2019r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. sobieskiego 7, wywieszony został, 
na okres 21 dni, wykaz obejmujący nierucho-
mości położone w Rumi, stanowiące własność 
i będące we władaniu gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczone do dzierżawy w formie bezprze-
targowej. Przedmiotowy wykaz zamieszczony 
został również na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rumi: http://bip.rumia.pl/

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

/gwe24odwiedź i polub nasz fanpage!
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Początek pojedynku to przewaga gości, 
którzy od pierwszych minut wzięli się za 
rozgrywanie piłki. Skuteczną grę w ataku 
pozycyjnym uniemożliwiała murawa, która 
nie była w najlepszym stanie. Do pierwszej 
groźnej sytuacji doszło w 22. minucie meczu. 
Swoją szansę z rzutu wolnego miał Filip 
Szewczyk. Pomocnik Żółto-Czarnych popisał 
się znakomitym uderzeniem ze stałego 
fragmentu – Jakuba Knuta uratowała w tej 
sytuacji poprzeczka. Od tego momentu mecz 
nabrał dynamizmu. Obie ekipy zaczęły grać 
coraz śmielej. Efektem dynamicznych szarż 
okazała się sytuacja z 35. minuty w której 

to w pole karne Elany dośrodkowywał 
Majewski, ale na straży pozostał Onsorge, 
który ofiarnie wybił futbolówkę z szesnastki 
gości. W 43. minucie spotkania dobrą 
akcję przeprowadzili goście. Błyskawiczne 
rozegranie piłki zostało zwieńczone strzałem 
Zagórskiego. W pojedynku z 22-letnim 
pomocnikiem lepszy okazał się Ferra, który 
dzięki doskonałej interwencji uratował Gryfa 
przed utratą gola.
Tuż po przerwie w dobrej okazji znalazł się 
Lisiecki. Piłka po uderzeniu zawodnika Gryfa 
odbiła się od jednego z piłkarzy i minimalnie 
minęła słupek bramki strzeżonej przez 

Knuta. Na odpowiedź Elany należało 
poczekać do 67. minuty spotkania. Wówczas 
próbował Stryjewski, ale futbolówka po 
jego strzale nieznacznie minęła bramkę 
gospodarzy. W międzyczasie na murawie 
zameldował się Maks Hebel, który zastąpił 
Pawła Czychowskiego. W konsekwencji 
gospodarze zaczęli częściej utrzymywać się 
przy piłce. W 85. minucie znakomitą okazję 
do uzyskania prowadzenia mieli podopieczni 
Łukasza Kowalskiego. Rewelacyjnego 
podania od Nowickiego nie wykorzystał 
jednak Sikorski. Zaledwie 120 sekund 
później doszło do dużego zamieszania w polu 
karnym Elany Toruń. Z linii bramkowej przy 
użyciu ręki piłkę wybijał Bierzało. W efekcie 
arbiter Mateusz Jenda podyktował rzut karny 
dla Gryfa, a zawodnika z Torunia ukarał 
czerwoną kartką. Niestety z jedenastu metrów 
pomylił się Mateusz Majewski, którego strzał 
poszybował nad bramką gości. Kilka minut 
później sędzia zakończył spotkanie na 
Wzgórzu Wolności. Gryf - Elana 0:0.

Gryf wejherowo : Ferra – Gęsior, 
Lisiecki, Koprowski, Sikorski, 
Prusinowski, Baranowski, Majewski, 
Goerke, Czychowski, Szewczyk

elana Toruń : Knut – Onsorge, 
Górka, Zagórski, Stryjewski, 
Kościelniak, Boniecki, Kisiel, 
Andrzejewski, Bierzało, Sokół

O włos od zwycięstwa
ii LiGa | Po serii porażek i spadku na ostatnie miejsce w ligowej tabeli każdy punkt dla 
podopiecznych Łukasza Kowalskiego jest na wagę złota. W spotkaniu z Elaną Toruń udało się 
dopisać do punktacji jedno oczko, choć zwycięstwo było o włos.

Na inaugurację rundy jesiennej Gryf na własnym stadio-
nie musiał uznać wyższość Widzewa przegrywając 1:2. 
Po 17 seriach gier Łodzianie zajmują trzecią lokatę, a ich 
forma z każdym spotkaniem idzie ku górze. W ostatnim 
pojedynku podopieczni Marcina Kaczmarka zwyciężyli 
w wyjazdowym spotkaniu ze Zniczem Pruszków aż 6:0. 
To 10 zwycięstwo Widzewa w tym sezonie ligowym. 
Dzięki niemu Łodzianie mają na koncie 34 oczka i tracą 
zaledwie jeden punkt do lidera w postaci Górnika Łęczna. 
O ofensywnym potencjale drużyny z Łodzi najlepiej 
świadczy forma Marcina Robaka, który otwiera klasy-
fikację ligowych strzelców z dorobkiem 12 goli. Kibice 
Widzewa licznie odwiedzą stadion przy ulicy Piłsudskie-
go licząc na grad bramek ze strony swoich ulubieńców. 
Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 19.10h.

czy żółto-czaRni 
spRaWią niespodziankę?
ii LiGa | Najbliższym rywalem Gryfa Wejherowo będzie Wi-
dzew Łódź. Czy Żółto-Czarni są w stanie sprawić niespodziankę 
w wyjazdowym spotkaniu z faworyzowaną drużyną z Łodzi?

Wiesław renusz
Dyrektot Sportowy Gryfa Wejherowo

Murawa podczas ostatniego spotkania nie była w najlepszym 
stanie, co wpłynęło na poziom widowiska. Mimo to, warto 
podkreślić, że warunki były równe dla obu ekip. Stadion na 

Wzgórzu Wolności jest jednym z najstarszych stadionów na 
poziomie II ligi przez co stan nawierzchni jest daleki od ocze-

kiwanego. Piękne położenie stadionu w Wejherowie sprawia, że 
powinien on być kompleksowo wyremontowany, aby zapewnić wysoki poziom 
zarówno zawodnikom, jak i kibicom naszego klubu. 

Łukasz Kowalski
Trener Gryfa Wejherowo

Przede wszystkim cieszymy się, że kolejny raz udało nam się 
zachować czyste konto. Mieliśmy kilka okazji do zdobycia 
bramki, ale niestety tym razem nam się nie udało. Żałuję sytu-

acji w której heroiczna interwencja obrońcy gości uniemożliwiła 
nam wyjście na prowadzenie oraz jej następstwo, czyli niewyko-

rzystanie rzutu karnego w ostatnich minutach. Jeśli nie będziemy 
wykorzystywać tego typu okazji, to nie będziemy wygrywać. Jeśli chodzi o stan 
murawy, to był on taki sam dla obu drużyn. Szanse były wyrównane.



Piątek, 15 listopada 2019 15www.gwe24.pl/sport

Maraton odbył się w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. Na każdą zumbowiczkę 
czekała specjalna koszulka, dzięki której wszystkie 
tancerki wyróżniały się w światłach ultrafioletu. Do-
datkowo, przed wejściem twarze uczestniczek zostały 
pomalowane specjalnymi neonowymi farbami. Zum-
bę w ultrafioletach poprowadzili najlepsi trójmiejscy 
intruktorzy. Trwający 2,5 godziny maraton był ol-
brzymią dawką energetycznej zabawy w neonowym 
świetle przy porywającej do tańca muzyce.

Niepowtarzalna Zumba w ultrafioletach, którą pro-
wadzić będą najlepsi Trójmiejscy intruktorzy. 

Takiej imprezy w okolicy jeszcze nie było! 
- To było 2,5 godziny energetycznej zabawy w neo-

nowym świetle przy porywającej muzyce podsumo-
wują organizatorzy.
/raf/

Maraton zumby w ultrafiolecie
Rumia | Ponad 100 pań wzięło udział w Maratonie Zumby w Neonach.

Karty na stół po zwycięstwo
Reda | Rozpoczęła się kolejna edycja spotkań Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej.

Zawodnicy rywalizują o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Kazimierza Okroja. 
Nowi sympatycy kaszubskiej gry karcianej 
wciąż mogą spróbować swoich sił w tych roz-
grywkach. Redzka liga trwa od 5 listopada 
2019 roku do 25 marca 2020 roku i składa się 
z cyklu 19 turniejów eliminacyjnych.

W pierwszej rundzie ligi 2019/2020 zagrało 
16 osób. Zwyciężył Kazimierz Sychowski, który 
uzyskał 7 punktów, w tym +120 małe punkty. 
Drugie miejsce zajął Wacław Trocki z 7 punkta-
mi (+96), trzecie Andrzej Kolmetz z 7 punktami 
(+64), czwarte Jacek Pohl z 7 punktami (+40) 
i piąte miejsce Jarosław Beyrowski z 5 punktami 
(+48). Ostatnie wyniki przedstawiają się nastę-
pująco: w drugiej rundzie rozgrywek zagrało 
już 28 graczy. Również i tym razem zwyciężył 
Kazimierz Sychowski, zdobywając 14 punktów, 
w tym +145 małe punkty. Drugie miejsce zajął 
Wacław Trocki z 12 punktami (+115), trzecie 
Andrzej Kolmetz z 12 punktami (+87), czwar-
te Jerzy Grubba z 10 punktami (+109) i piąte 
miejsce Jacek Pohl z 9 punktami (-111).  Turniej 
wygra gracz, który uzyska w 17 turniejach eli-
minacyjnych najwyższą ilość punktów. Uroczy-
ste wręczenie pucharu dla zwycięzcy nastąpi po 
ostatnim turnieju tj. 25 marca 2020 roku. (DD) fo
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Interesujesz sIę 
sportem?
Wyślij zdjęcie swojego 
ulubionego klubu!

Grupa wejherowian 101. rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości 

uczciła marszem Nordic Walking. Po 
wspólnej rozgrzewce na wejherowskim 

rynku, kilkadziesiąt osób wyruszyło 
z kijkami w 6-kilometrową trasę.
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, który wspólnie 
z Jackiem Thielem, wicestarostą po-
wiatu wejherowskiego otworzył Marsz 
Niepodległościowy podkreślił, że to 
świetna inicjatywa uczczenia w ten 

sposób Święta Niepodległości.
- Dzisiaj oddajemy szacunek 
i wdzięczność dla wielu pokoleń 
Polaków walczących za Ojczyznę – 
powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz. 
- Pamiętajmy również o wejherowia-
nach, którzy zapisali się w historii 
składając ofiarę życia, abyśmy mogli 

mieszkać w bezpiecznym, pięknie 
rozwijającym się mieście. 
- Rajd Nordic Walking organizowany 
już po raz kolejny, to taki nasz sposób 
na świętowanie – na sportowo i z fan-
tastycznymi ludźmi – mówi Krystyna 
Pisała, organizatorka rajdu. 
/raf/

z kijkami uczcili niepodległość
WejheRoWo | Z okazji Święta Niepodległości zorganizowano Wejherowski 
Rajd Nordic Walking.

fot. UM Wejherowo

Oldboje zagrali dla 
Niepodległej
Gm. WejheRoWo | Oldboje rozegrali mecze z okazji 85-lecia 
Gminy Wejherowo oraz 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

10 listopada w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Bolszewie 
odbył się tradycyjny turniej 
piłki nożnej w kategorii męż-
czyzn 40+.  Łącznie rozegrano 
10 meczów. W rozgrywkach nie-
zwyciężoną okazała się drużyna 
z Władysławowa, drugie miejsce 
zajął zespół z Sychowa, trzecie 
miejsce przypadło gospodarzom 
– gminie Wejherowo, czwarty 
był Prosport z Wejherowa, piąta 
była reprezentacja gminy Gnie-
wino. Królem strzelców turnie-
ju został Zbigniew Lengiewicz 

z Władysławowa, najlepszym 
bramkarzem okazał się Krzysztof 
Szałas z Sychowianki. Wszystkie 
drużyny oraz wyróżnieni za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe 
puchary i dyplomy. Nagrody, 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Wejherowo, posła Kazimierza 
Plocke oraz firmę Mark Metal, 
wręczali zawodnikom wójt Hen-
ryk Skwarło, radni gminy Wej-
herowo oraz organizatorzy roz-
grywek Roman Stanisławczyk 
i Wojciech Kuziel.
/UGW/
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Finał igrzysk zakończył się zdobyciem tytułu 
mistrza przez Podstawową Ekologiczną Szkołę 
Społeczną z Rumi.

Zawody odbyły się w hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rumi. W rywalizacji 
wzięło udział 6 najlepszych zespołów z całego 
województwa pomorskiego. W meczu finało-
wym rumianie pokonali Szkołę Podstawową nr 
48 z Gdyni dopiero po rzutach karnych. Jest to 
ogromny sukces „Ekologa” z Rumi. Zwłaszcza, 
że rywale to ubiegłoroczni mistrzowie.

- Mecz finałowy - podobnie, jak cały turniej 
- stał na bardzo wysokim poziomie – infor-
muje Bartłomiej Woźniak z Powiatowego Ze-
społu Placówek Oświatowo–Wychowawczych 
w Wejherowie. – Na zakończenie zespoły zo-
stały nagrodzone pucharami, medalami oraz 
dyplomami.

Organizatorami zawodów byli: PZPO
-W w Wejherowie, MOSiR Rumia oraz Woje-
wódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.
/raf/

Rozgrywki odbywały się w minioną niedzielę w hali 
widowiskowo-sportowej, a wzięły w nich udział drużyny 
z całego Pomorza. Przypomnijmy, że Jerzy Zienkiewicz 
to człowiek, który na zawsze zostanie w pamięci miesz-
kańców nie tylko Rumi, ale całego powiatu, oraz współ-
pracowników jako sympatyk i promotor tenisa stołowego 
w Małym Trójmieście Kaszubskim. Przybył na Pomorze 
ze Śląska na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego 
wieku. Tu założył wraz z żoną własną firmę, która od 
początku wspierała drużynę młodych piłkarzy z Redy. 
Potem rozpoczął współpracę z Klubem ,,Viking” Rumia 
jako sponsor koszykarzy, a później z drużyną „Kager” 
Gdynia. To właśnie z inicjatywy Jerzego Zienkiewicza 
oraz ks. Jacka Pływacza w 2011 r. została zreaktywowana 
sekcja tenisa stołowego SL SALOS Rumia. Dwa lata póź-
niej powstało Stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisa 
Stołowego ,,Małe Trójmiasto”.
/raf/

tuRniej pamięci jeRzego 
zienkieWicza
Rumia | V Memoriał Jerzego Zienkiewicza rozegrano 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi.

fot. MOsiR Rumia

ReklaMa  138/2019/Rl

Ekolodzy mistrzami
Rumia | Za nami XXI Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców.
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kolejność końcoWa:
1. miejsce - Podstawowa Ekologiczna Szkoła Spo-
łeczna w Rumi
 Skład zwycięskiego zespołu: Maksymilian Adam-
czyk, Bartosz Augustyniak, Kajetan Bieliński, Jakub 
Brzozowski, Tymon Doan, Jan Górecki, Franciszek 
Kisielewski, Marek Kokoszczyński, Stanisław Koło-
wrocki, Jakub Kopała, Wojciech Kozłowski, Łukasz 
Rybiński, opiekun drużyny – Andrzej Rybiński
2. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni
3. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku
4. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku
5. miejsce – Szkoła Podstawowa we Wrześciu
6. miejsce – Szkoła Podstawowa w Liniewie


