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Wielkie serca dla dzieci

Zagrają już po raz 28! Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy będzie zbierać pieniądze - jak zawsze - na szczytny 
cel. W tym roku dla zapewnienia najwyższych standar-
dów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medy-
cynie zabiegowej. Środki przeznaczone będą na zakup 
urządzeń dla ratowania życia.
str. 3

 Zakupy w niedZielę? 

Zakaz handlu w tym roku będzie obowiązywał w więk-
szość niedziel. Przez większość miesięcy nie zrobimy za-
kupów w żadną z nich. W ciągu całego roku będzie to 
zaledwie 7 niedziel, w które sklepy mogą być czynne. Po-
znaj dokładny harmonogram dni wolnych, w które zakaz 
handlu nie będzie obowiązywał.
str. 2

Orszak trzech króli

Orszaki co roku 6 stycznia orga-
nizowane są w wielu miejscowo-
ściach w Polsce. Także w Rumi, 
gdzie w barwnym korowodzie 
przez miasto przemaszerowały 
setki osób. Tego dnia obchodzone 
jest katolickie święto - Objawie-
nie Pańskie.
str. 8

Proinwestycyjny budżet

Rada Powiatu Wejherowskiego 
przyjęła projekt budżetu na 2020 
rok. W rozpoczętym niedawno 
roku najwięcej pieniędzy samo-
rząd powiatu wyda na zadania 
z zakresu edukacji, pomocy spo-
łecznej oraz inwestycje związane 
z  budową i remontami dróg. 
str. 6

Już za tydzień!
Zdrowie&Uroda

Więcej informacji:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 10 stycznia 20202

Młodzież „Tak 
PoMagała”
WejheroWo | Uczniowie wejherowskich szkół podsta-
wowych uczestniczyli w zbiórce żywności Caritas pod 
hasłem „Tak, pomagam!” w pobliskich supermarketach.

W grudniowy weekend Caritas Polska we współpracy 
z Caritas diecezjalnymi zorganizowała w supermar-
ketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych 
w całej Polsce, siedemnastą zbiórkę żywności pod 
hasłem „Tak, pomagam!”. Do akcji przyłączyli się 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie, 
którzy zbierali artykuły spożywcze z długim terminem 
przydatności do spożycia dla podopiecznych Kuch-
ni św. Franciszka, działającej przy Klasztorze Ojców 
Franciszkanów.
– W tym roku zbieraliśmy w Mikołajki, bo to był dobry 
dzień, aby myśląc o prezentach dla najbliższych i za-
kupach, wrzucić coś do koszyka dla potrzebujących 
– wyjaśnia o. Benedykt Maciej Stolarski, wikariusz 
parafialny i katecheta.
Również wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy 
Szkole Podstawowej nr 11 zbierali artykuły spożywcze 
z długim terminem przydatności do spożycia oraz 
łatwe w przechowywaniu, z których rodziny o niskich 
dochodach, zamieszkujące parafię pw. NMP Królowej 
Polski otrzymają paczki, a placówki Caritas przygotują 
świąteczne posiłki. Bożonarodzeniowa zbiórka „Tak, 
Pomagam!” przeprowadzona została w wejherowskich 
sklepach sieci Biedronka , Lidl oraz w Kauflandzie. 
-Chcemy dotrzeć z pomocą do jak największej liczby 
osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby 
każdy mógł cieszyć się wigilijnym posiłkiem – dodają 
wolontariusze.  
Warto dodać, że każdorazowo w akcji zbierania żywno-
ści uczestniczy około 20 tys. wolontariuszy Parafialnych 
Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. W tej akcji 
wzięło udział prawie 2,5 tys. placówek handlowych.
(DD)
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praca 
czeka na ciebie!
Chcesz zawsze być najlepiej i na-
jszybciej poinformowany? Lubisz 
być w centrum wydarzeń? 
Chcesz uczestniczyć w tym, 
co najistotniejszego dzieje się 
w naszym regionie?
Dołącz do naszego zespołu 
i zostań dziennikarzem!
Kogo szukamy? Przede wszyst-
kim osób, które są dobrymi obser-
watorami i potrafią to ubrać w słowa. 
Osób z pasją, które nie boją się nowych wyzwań. Nie bez 
powodu bowiem wielu znanych dziennikarzy podpisuje 
się pod sentencją: „dziennikarz to nie zawód, to charakter”. 
Jeśli zatem chcesz spróbować czegoś nowego 
– dołącz do nas! A ci, którzy się sprawdzą, mogą 
liczyć na stałe zatrudnienie. 

Nie czekaj - wyślij do nas swoje CV 
na adres rekrutacja@expressy.pl!

handloWe niedziele 
i dni z zakazeM handlU:
Handlowe niedziele w 2020 roku:
- 26 stycznia
- 5 kwietnia
- 26 kwietnia
- 28 czerwca
- 30 sierpnia
- 13 grudnia
- 20 grudnia

Zakupów nie zrobimy: 
- 1 stycznia - Nowy Rok (to już 
dotyczyć będzie przyszłego roku)
- 6 stycznia - Trzech Króli
- 12-13 kwietnia - Wielkanoc
- 1 maja - Święto Pracy
- 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
- 11 czerwca - Boże Ciało
- 15 sierpnia - Święto Wojska 
Polskiego, Wniebowzięcie NMP
- 1 listopada - Wszystkich Świętych
- 11 listopada - Święto 
Niepodległości
- 25-26 grudnia - Boże Narodzenie
- 11 kwietnia po godz. 14.00
- 24 grudnia po godz. 14.00
(są to dni wolne od pracy, w które 
przypadają święta kościelne 
i państwowe oraz dni bezpośrednio 
poprzedzające święta Wielkanocne 
i Bożego Narodzenia)

W niedzielę po zakupy?
Region | Od tego roku wprowadzone są kolejne ograniczenia w handlu. Za złamanie zakazu grożą 
bardzo surowe kary – finansowe, a nawet ograniczenia wolności.

Zakaz handlu w tym roku będzie obowią-
zywał w większość niedziel. Przez większość 
miesięcy (w lutym, marcu, maju, lipcu, 
wrześniu, październiku i listopadzie) nie 
zrobimy zakupów w żadną z nich. W ciągu 
całego roku będzie to zaledwie 7 niedziel, 
w które sklepy mogą być czynne. Poniżej 
publikujemy dokładny harmonogram dni 
wolnych, w które zakaz handlu nie będzie 
obowiązywał. 

Kolejne istotne zmiany to wskazane w usta-
wie dni, w które handel będzie zabroniony 
po godzinie 14.00. Są to: 11 kwietnia oraz 24 
grudnia (dni przed Świętami Wielkanocnymi 
oraz Świętami Bożego Narodzenia). Obostrze-
nia te są związane ze świętami, odpowiednio: 

Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia.
W dni, w które obowiązuje zakaz han-

dlu, zakupy można zrobić: w aptekach, na 
dworcach i na stacjach benzynowych, w pie-
karniach, cukierniach, lodziarniach, kwia-
ciarniach, sklepach z prasą, sklepach z pa-
miątkami. Otwarte mogą też być niewielkie 
osiedlowe sklepy – ale tu warunek: za ladą 
musi stanąć właściciel. Czynne będą też nie-
które „sieciówki”: np. Żabki i Freshmarkety.

Złamanie zakazu handlu zagrożone jest 
bardzo wysokimi karami finansowymi (na-
wet do 100 tys. zł), a w przypadku wielokrot-
nego naruszania tych przepisów nawet ogra-
niczenie wolności.

/raf/

Polska jednoczy się, aby pomóc hospicjum
PomoRze | 4 osoby poniosły śmierć w pożarze hospicjum, kilkanaście osób trafiło do szpitala, a straty materialne są znaczne. W całym 
kraju – również w powiecie wejherowskim – organizowane są zbiórki pieniędzy.

Do pożaru doszło w nocy z 5 na 6 stycz-
nia w hospicjum w Chojnicach. Początkowe 
doniesienia mówiły o 5 ofiarach, ale jednej 
z osób poszkodowanych udało się przywrócić 
funkcje życiowe. Na chwilę obecną w pożarze 
zginęły więc 4 osoby, a kilkanaście z objawami 
zatrucia dymem i czadem trafiło do szpitala. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru było 
zaprószenie ognia przez jednego z pensjona-
riuszy, który palił papierosa. Ma to być jedna 
z ofiar pożaru. Na razie są to jednak infor-
macje niepotwierdzone, dokładne przyczyny 
będą badane przez prokuraturę, policję i po-
wołanych specjalistów. 

W chwili wybuchu ognia w budynku hospi-

cjum znajdowało się 23 podopiecznych i per-
sonel. Strażacy przybyli na miejsce musieli 
wyważać drzwi, mówi się też o niewystarcza-
jącym zabezpieczeniu przeciwpożarowym, 
a wręcz o braku jakichkolwiek instalacji 
sygnalizujących zagrożenie. Po pożarze 
w Chojnicach ogłoszono dwudniową żałobę. 

- Będziemy szukać sposobu aby pomóc 
w jak najszybszym przywróceniu działania 
tej placówki hospicyjnej – napisał na face-
bookowym profilu Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomorskiego. - Póki co 
łączę się w bólu z rodzinami ofiar i trzymam 
mocno kciuki, aby wszyscy poszkodowani 
szybko wrócili do zdrowia.

Szkody materialne w hospicjum są znacz-
ne, budynek będzie wyłączony z użytku na 
co najmniej dwa miesiące. Tymczasowo 
pacjenci hospicjum pozostaną w szpitalu. 
W całej Polsce organizowane są zbiórki pie-
niędzy, przede wszystkim na odbudowanie, 
doposażenie remont i ponowne uruchomie-
nie hospicjum. 

UKS Lekkoatletyka Reda także organizuje 
zbiórkę, poprzez serwis pomagam.pl. Każdy 
może wpłacić dowolną kwotę i przyłączyć się 
do odbudowy zniszczonej przez żywioł pla-
cówki. Wystarczy wejść na stronę: https://po-
magam.pl/a9b29yut i przekazać datek.

/raf/
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Zagrają dla dzieci
PoWiAT | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagra, by pomóc chorym dzieciom! 
W tym roku zebrane pieniądze przekazane zostaną na dziecięcą medycynę zabiegową.

Chirurdzy wszystkich specjalności dzień 
i noc w całej Polsce ratują życie dzie-
ci. W tym roku WOŚP skupi się przede 
wszystkim na takich dziedzinach medy-
cyny dziecięcej, jak chirurgia ogólna, kar-
diochirurgia czy neurochirurgia.

Aby operacje były skuteczne i  bez-
pieczne i aby jak najmniej było powi-
kłań, a wyniki wczesne i odległe nie 
różniły się od najlepszych na świecie, 
potrzebne są najnowocześniejsze i bar-
dzo kosztowne urządzenia medyczne. 
Stanowią one niezbędne wyposażenie 
sal operacyjnych, oddziałów intensyw-
nej terapii pooperacyjnej, czy zakładów 
diagnostyki obrazowej.

Należą do nich m.in.: lampy i stoły 
operacyjne, aparaty do znieczulenia, 
sprzęt monitorujący, urządzenia tele-
transmisyjne i wiele innych. 

Cel tegorocznego Finału obejmuje tak-
że zakup wyposażenia dla oddziałów in-
tensywnej terapii pooperacyjnej. W ich 
przypadku planowane są zakupy inkuba-
torów, monitorów, respiratorów, a także 
strzykawek automatycznych i objętościo-
wych. Ponadto, zarówno dla sal opera-
cyjnych jak i oddziałów pooperacyjnych, 

niezbędne będą zakupy ultrasonografów 
i echokardiografów.

W całej Polsce zorganizowanych zosta-
nie wiele wydarzeń (koncertów, licytacji, 
występów, itd.). A co będzie się działo 
w powiecie wejherowskim?

WejheroWo 
W najbliższą niedzielę, 12 stycznia na 

ulice Wejherowa wyjdą wolontariusze 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
28. Finał WOŚP w Wejherowskim Cen-
trum Kultury startuje o godz. 12.30. Wo-
lontariuszy spotkamy na ulicach miasta 
Wejherowa oraz w budynku Filharmonii 
Kaszubskiej w godzinach: 9-17.30. 

Impreza będzie podzielona na osobne 
bloki obejmujące kilka prezentacji i wy-
stępów. Usłyszymy m.in. hymn WOŚP 
w wykonaniu Orkiestry Dętej Fermata, 
będziemy mogli wziąć udział w aukcji 
na sali głównej i obejrzeć występy grup 
tanecznych.

Jak informuje Sebastian Niewola, 
koordynator sztabu wejherowskiego 
WOŚP, na scenie Filharmonii Kaszub-
skiej usłyszymy i zobaczymy wielu ar-
tystów m.in. wychowanków Marty For-

meli z sekcji pianina, młodych artystów 
ze studia piosenki i wokalu Bartłomieja 
Fica i sekcji perkusji WCK, tancerzy  ze 
studia tańca Rytm Dance, artystów z te-
atru MO-SHE. Wystąpią także sekcje 
taneczne Elżbiety Czeszejko. 

Na scenie wystąpi także Koncert ze-
społu M3TROPOLIS. Na każdy z blo-
ków obowiązują osobne wejściówki 
dostępne w kasach Wejherowskiego 
Centrum Kultury.

reda
Tradycyjnie również Reda zagra z Wiel-

ką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Głów-
ny sztab znajdował się będzie na terenie 
Aquaparku. W najbliższą niedzielę Fa-
bryka Kultury zaprasza do Zielonej Wio-
ski (właśnie w miejscowym Aquaparku), 
gdzie funkcjonowała będzie kawiarenka 
i odbywały się będą liczne koncerty oraz 
licytacje. Na scenie wystąpią: Martyna 
Piesiak, Krzysztof Kreft, Agata Jasińska, 
Natalia Modzelewska, Redzka Orkiestra 
Dęta oraz Heavymetalowe Jaśki. 

rUMia
W niedzielę hala widowiskowo-sporto-

wa rumskiego MOSiR-u zamieni się w ki-
piący energią i pomysłami sztab miejski, 
który skupia ludzi pełnych inicjatywy 
i chętnych do wspierania innych.

Na licytacje charytatywne przygoto-
wano wiele gadżetów. Przedmioty, które 
zostaną wystawione na licytacje to m. 
in.: piłka koszykowa z autografem Mar-
cina Gortata, koszulka z autografem 
Mai Włoszczowskiej, kurs na ratownika 
WOPR, podwójne zaproszenie do restau-
racji, dwie drewniane repliki żaglowców, 
vouchery na usługi krawieckie, podwójne 
wejście do dyskoteki, bon na basen, kręgle 
i masaż, maskotki i wiele, wiele innych. 

Rumski sztab zagra w niedzielę w godz. 
13.00-20.00. W programie są występy 
wokalne, taneczne, popisy kadrowiczek 
Polski w gimnastyce artystycznej, mini-

spektakl, oraz – obowiązkowo – świa-
tełko do nieba. W trakcie imprezy za-
planowano zbiórkę datków do puszek, 
możliwość nabycia gadżetów WOŚP,  
licytacje, kawiarenkę, zamki dmuchane, 
stoisko fryzjerskie i kosmetyczne, a także 
punkt pokazowo-pomiarowy PCK.  

Podczas tegorocznego Finału odbędzie 
się akcja honorowego oddawania krwi 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w Rumi (w godz. 9.00-14.00). Przewi-
dziano także imprezy towarzyszące: 
w Domu Kultury Spółdzielni Mieszka-
niowej Janowo (program artystyczny 

od godz. 16.00) oraz  na terenie Osiedla 
Rumia Park (sprzedaż słodkości w godz. 
9.00-11.00). Ponadto w lokalu „Lody 
i Kawa” przy ul. Chylońskiej 10 będzie 
możliwość wrzucenia datku do puszki, 
a na zmarzniętych wolontariuszy będzie 
czekać gorąca kawa i herbata. 

Organizatorami wydarzenia są: Miej-
ski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w Rumi, 
Urząd Miasta w Rumi, I Liceum Ogól-
nokształcące im. Książąt Pomorskich, 
Miejski Dom Kultury oraz Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo.   

/WA, RaF/
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rUMia Coraz liCzniejsza
rUMia | z roku na rok rośnie liczba mieszkańców rumi. i to zarówno Polaków, jak i cu-
dzoziemców. obecnie większość miejskiej społeczności stanowią kobiety.

Pod koniec 2018 liczba osób zameldo-
wanych w Rumi na pobyt stały i czasowy 
wynosiła łącznie 46 850 mieszkańców. 
Pod tym względem rok 2019 okazał się 
bardziej udany. Obecnie miasto zamiesz-
kują 46 943 osoby, z czego niemal 52% 
stanowią kobiety. Z kolei według najbar-
dziej aktualnych danych prezentowa-
nych przez Główny Urząd Statystyczny 
(Ludność. Stan i struktura w przekroju 
terytorialnym – stan w dniu 30.06.2019) 
Rumia liczy jeszcze więcej, bo aż 49 160 
mieszkańców.
W Rumi przybywa również cudzoziemców. 
Pod koniec 2018 roku zameldowanych na 
pobyt stały i czasowy było łącznie 186 
obcokrajowców, natomiast według zeszło-
rocznych statystyk liczba ta wzrosła do 
299 cudzoziemców.
Tendencja wzrostowa dotyczy także rum-

skich dzieci narodzonych poza granicami 
kraju. W roku 2018 liczba tzw. transkrybo-
wanych aktów urodzenia wynosiła 68, na-
tomiast w minionym roku wzrosła do 93. 
Ponadto jedno dziecko urodziło się bez-
pośrednio na terenie miasta. Nieznaczny 
spadek odnotowany został w przypadku 
zameldowanych w Rumi noworodków. 
Jeszcze w 2018 roku było to 523 dzieci, 
w minionym roku liczba ta spadła do 450.
Niemal na tym samym poziomie utrzymuje 
się liczba zarejestrowanych w Rumi mał-
żeństw, w tym zawieranych poza granicami 
kraju. W Roku 2018 w związek małżeński 
wstąpiło 225 par, natomiast w roku 2019 
liczba ta spadła o 4, czyli do 221 par.
Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to w roku 2018 
odnotowano ich na terenie Rumi 314, nato-
miast w roku 2019 liczba ta wzrosła do 338.
/opr. raf/

Jubileusz nadania praw miejskich

13 stycznia 2020 roku przypada 370. rocznica nada-
nia praw miejskich dla Wejherowa. Tego właśnie dnia 
1650 roku ukazał się przywilej na lokację miasta, któ-
ry wydał król Jan Kazimierz.

Z tej okazji w najbliższy poniedziałek odbędą się 
uroczyste obchody 370. rocznicy nadania praw miej-
skich dla grodu Wejhera. Rozpoczną się one o godz. 
16.50 złożeniem kwiatów przez delegacje w krypcie 
Klasztoru OO. Franciszkanów. Obchody uświetni 

uroczysta Msza Św. w kościele  pw. św. Anny, która 
zaplanowana jest na godz. 17.00. Po zakończeniu 
nabożeństwa nastąpi przejście delegacji z pocztami 
sztandarowymi na Plac Jakuba Wejhera, gdzie po 
godz. 18.00 prezydent miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt wygłosi okolicznościowe przemówienie. 
Na zakończenie uroczystości delegacje złożą kwiaty 
przed pomnikiem Jakuba Wejhera.

/raf/

WeJHeRoWo | W najbliższy poniedziałek przypada 370. rocznica praw miejskich Wejherowa. 
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Karetka już stacjonuje
RedA | Karetka Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, dzięki 
środkom z budżetu województwa pomorskiego, od 1 stycznia przez całą dobę stacjonuje w Redzie.

To kolejne miejsce na terenie powiatu wejhe-
rowskiego, gdzie działają zespoły ratownictwa 
medycznego Szpitali Pomorskich. Poza Redą 
pozostałe karetki stacjonują w Wejherowie, 
Gniewinie, Rumi i Szemudzie. 

Całodobowy dyżur pełni zespół ratowniczy 

(dwóch wykwalifikowanych ratowników), 
mający do dyspozycji użyczony od Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w Gdańsku ambulans, 
co pozwala na szybkie dotarcie do osób wy-
magających pomocy medycznej. 

- Jeszcze w pierwszym półroczu 2020 roku 

planujemy, dzięki środkom z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego 
w kwocie 450 000 zł, zakupić nową karetkę, 
która zastąpi tę z gdańskiego pogotowia – 
mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Za-
rządu Szpitali Pomorskich.

Lokal, w którym ratownicy oczekują na zgło-
szenia wyjazdów, mieści się budynku Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie przy ul. 
Łąkowej 59. Został on odpowiednio dostosowa-
ny i wyposażony radiowo oraz technicznie.

- Stacjonowanie zespołu ratunkowego w Re-
dzie przede wszystkim wpłynie na bezpieczeń-
stwo mieszkańców, bowiem skróci się czas do-
jazdu ratowników medycznych, m.in. do osób 
oczekujących na szybką interwencję oraz osób 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyj-
nych – dodaje wiceprezes Andrzej Zieleniewski.

WA

PrzedsiębiorCo, nie zaPoMnij

Część płatników składek do 31 stycz-
nia musi złożyć informację o danych 
do ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe za rok 2019, czyli for-
mularz ZUS IWA. Dzięki temu można 
ocenić stopień zagrożenia dla bez-
pieczeństwa i zdrowia pracowników, 

a później ustalić wysokość składki na 
ubezpieczenie wypadkowe.
Obowiązek dotyczy tych płatników, 
którzy byli zgłoszeni w ZUS jako płat-
nicy składek na ubezpieczenie wypad-
kowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 
r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 

2020 r., zgłaszali do ubezpieczenia 
wypadkowego w 2019 r. co najmniej 
10 osób oraz byli wpisani do rejestru 
REGON w dniu 31 grudnia 2019 r. Dla 
pozostałych składka na ubezpiecze-
nie wypadkowe jest stała i do końca 
marca tego roku wynosi 1,67%.
Szczegółowe informacje - na stronie 
www.zus.pl. 
/raf/

region | do końca stycznia należy złożyć ważny formularz do zUs.
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji 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 postę-
powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) 
zawiadamiam, że w dniu 2019-11-08 na wniosek Wójta gminy Wejherowo, 
84-200 Wejherowo ul. Transportowa 1, wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polega-
jącej na budowie drogi gminnej pn.: „Budowa drogi na odcinku o długo-

ści około 255m wraz z sieciami w Bolszewie, gmina Wejherowo” 

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Wejherowo okre-
ślonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obręb Bolszewo działki nr ewid.: 562, 563, 601/1 (z podziału działki 
nr 601), 561/1 (z podziału działki nr 561)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:
- obręb Bolszewo działki nr ewid.: 555, 601/2 (z podziału działki nr 601)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właści-
we 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 do-
wodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji 
kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krót-
szym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. z aktami sprawy 
można zapoznać się w starostwie Wejherowskim Wydział Architektury 
i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 
7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi 
na piśmie w Biurze Obsługi interesanta na 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. Kodek-
su postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Mieszkańcy dostali nową ulicę
WeJHeRoWo | Mieszkańcy nie kryją zadowolenia z nowo wybudowanej ulicy Krofeya. Prace obejmowały nawierzchnię oraz całą infrastrukturę.

Zakończono budowę ul. Krofeya na 
odcinku od ul. Mostnika do ul. Jana Ko-
tłowskiego wraz z kanalizacją deszczo-
wą i teletechniczną oraz linią kablową 
oświetleniową, teletechniczną i elektro-
energetyczną. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł ponad 1,6 mln zł.

Zakres prac objął m.in. budowę drogi 
o długości 295 m i powierzchni jezdni 
1811 m2. Powstały chodniki, zjazdy, 
oraz zatoki z kostki betonowej - posto-
jowe i autobusowa. Wykonano również 
kanalizację deszczową oraz łącznik 
z kostki betonowej pomiędzy ul. Kro-
feya i Mostnika o długości ok. 100m 
i powierzchni blisko 400 m2.

- To bardzo ważna inwestycja dla 
mieszkańców osiedla Sucharskiego. 
Poprawi ona nie tylko bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w tym rejonie, ale 
zwiększy także komfort jazdy - mówi 

prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, który wraz z zastępcami - 
Arkadiuszem Kraszkiewiczem i Beatą 
Rutkiewicz, sekretarzem miasta Bogu-
sławem Suwarą, radnymi miasta i Rady 
Osiedla Sucharskiego, Kurkowym Brac-
twem Strzeleckim oraz okolicznymi 
mieszkańcami dokonali uroczystego 
otwarcia ulicy.

Warto dodać, że w ramach przebudo-
wy sieci oświetlenia ulicznego, na ul. 
Krofeya ustawiono 10 nowych latarni 
ulicznych oraz wymieniono 24 oprawy 
na ledowe w sięgaczach prostopadłych 
do tej ulicy. Ponadto, od września 2020 
roku zostanie wydłużona trasa linii nr 
16, która kursować będzie właśnie do 
ul. Krofeya.

Z realizacji inwestycji nie kryli zado-
wolenia też mieszkańcy osiedla Suchar-
skiego.

- Jesteśmy zachwyceni nowym wyglą-
dem ulicy. Droga zmieniła się nie do 
poznania. Czekaliśmy trochę czasu na 

tę chwilę i jesteśmy za to wdzięczni, bo 
naprawdę było warto. Uważam, że jest 
to teraz najpiękniejsza ulica na naszym 

osiedlu - mówi pani Mirosława, miesz-
kanka ulicy Krofeya.

/opr. RaF/
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W rozpoczętym niedawno roku najwięcej pienię-
dzy samorząd wyda na zadania z zakresu edukacji, 
pomocy społecznej oraz zadania drogowe. 

W 2020 r. planowane dochody wyniosą 213.080.585 
zł, a wydatki 218.148.919 zł. Źródłami dochodów po-
wiatu będą subwencje ogólne, które stanowią 49,61% 
budżetu ogółem (105.716.986 zł), następnie dochody 
własne 39,61% (84.388.610 zł) oraz dotacje z budżetu 
państwa 10,78 % (22.974.989 zł). 

– To dobry budżet, proinwestycyjny, odważny, 
skonstruowany w oparciu o dochody własne, sub-
wencje, dotacje i przy udziale pozyskanych przez 
Zarząd środków zewnętrznych – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. –Środki zabezpieczo-
ne w budżecie gwarantują realizację zadań z zakresu 
oświaty, kultury, usług społecznych oraz zapewniają 
remonty i przebudowy na drogach powiatowych. 

Największy udział w wydatkach powiatu zajmują 
wydatki na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej 
opieki wychowawczej, które w tym roku wyniosą 
105.547.808 zł. Obejmują one przede wszystkim wy-
datki dotyczące bieżącej działalności edukacyjnej. 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki 
społecznej oraz rodziny powiat wyda 45.619.432 zł, 
a na poprawę infrastruktury drogowej 20.083.249 zł.

– Priorytetem dalej będzie modernizacja infrastruk-
tury drogowej. Wśród zadań zaplanowanych na bieżący 
rok znalazły się inwestycje i remonty dróg, które wpłyną 
na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększą standardy 
lokalnej sieci drogowej. Budżet na 2020 r. wprowadza 
wiele nowych zadań inwestycyjnych na drogach. Przy 
pomocy środków z Funduszu Dróg Samorządowych 

modernizowana będzie ulica Obwodowa w Redzie, 
ulica Pomorska w Rumi, drogi powiatowe na odcinku 
Szemud – Kamień, Kielno – Karczemki. Remontowane 
będą drogi powiatowe Kolkowo-Strzebielinek, Chocze-
wo-Łętowo, Linia-Niepoczołowice, Wejherowo-Gnie-
wowo, Rozłaski Bór-Dzięcielec. Przeznaczamy środki 
na dokumentacje projektowe m.in. na budowę nowego 
odcinka drogi powiatowej wraz z budową ronda w miej-
scowości Koleczkowo, rozbudowę drogi Reda – Gnie-
wowo czy przebudowę drogi Zamostne - Góra – mówi 
Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Budżet uwzględnia kontynuację zadań rozpoczę-
tych w 2019 r., w tym projektu dotyczącego rozwoju 
i podniesienia jakości edukacji zawodowej w powie-
cie wejherowskim. Realizowanych będzie wiele pro-
jektów edukacyjnych dla młodzieży, które pozwolą 
uczniom zdobyć dodatkową wiedzę i podwyższyć 
umiejętności językowe.

– W 2020 r. zabezpieczono również środki na roz-
poczęcie rozbudowy budynku Starostwa Powiatowe-
go o kolejną kondygnację, co stworzy lepsze warunki 
do obsługi mieszkańców powiatu – dodaje Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

Ponadto budżet na 2020 r. zabezpiecza wszystkie po-
zostałe potrzeby, środki na pomoc społeczną, w tym 
na zabezpieczenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej 
rodzinnej i instytucjonalnej, dotacje dla organizacji 
pozarządowych, dofinansowanie prac remontowych 
zabytków, zakupy pomocy dydaktycznych w placów-
kach oświatowych oraz realizację zadań z zakresu 
bezpieczeństwa, sportu, kultury i promocji powiatu. 
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Proinwestycyjny budżet 
PoWiAT | Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła projekt budżetu na 2020 rok.
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Muzyczne rozpoczęcie roku
RumiA | Za nami dwa noworoczne koncerty, podczas których publiczność mogła nie tylko wysłuchać polskich kolęd i świą-
tecznych utworów z całego świata, ale i podziwiać efektowne taneczne układy choreograficzne.

Oba bezpłatne wydarzenia odbywały się 
w miniony weekend w Rumi. 

białorUski akCenT
Pierwszym krokiem do muzycznego 

wejścia w nowy rok był koncert w wy-
konaniu polskich i białoruskich arty-
stów. Odbywający się w sobotni wieczór 
występ zgromadził w hali MOSiR liczną 
publiczność.

Na scenie pojawili się wychowankowie 
Międzynarodowej Szkoły Tańca i Studia 
Wokalnego School Stars z Polski i Bia-
łorusi oraz podopieczni Szkoły Muzycz-
nej Yamaha Show oraz Ballet Sensation. 
Rumianie z pewnością pamiętają wielu 
z tych artystów z Festiwalu Kultury Biało-
ruskiej, który co roku odbywa się w MO-
SiR Rumia i cieszy się dużym zaintereso-
waniem oraz aplauzem publiczności.

W programie koncertu znalazły się wy-
stępy wokalne i taneczne, a także utwo-
ry o tematyce świątecznej i popularne 
szlagiery. W repertuarze nie zabrakło 
takich utworów, jak: „Snow Queen”, „Gdy 
Gwiazdka”, „Winter Time”, „Jedziemy au-
tostopem”, czy „King of the Jungle”.

Wydarzeniu towarzyszyła radosna 
i odświętna atmosfera, a artyści dostar-
czyli mieszkańcom niezapomnianych 
wrażeń. Wstęp na koncert był bezpłat-

ny, a gospodarzem imprezy był MOSiR 
Rumia. Imprezę poprowadziła Karolina 
Szczepańska.

kolędy i MUsiCaloWe hiTy
Zwieńczeniem muzycznego wejścia 

w 2020 rok był niedzielny koncert świą-
teczno-noworoczny. Wyjątkowe emo-
cje i doznania muzyczne towarzyszyły 
wszystkim, którzy wybrali się do Kościoła 
pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza Rumi.

Repertuar obfitował w polskie kolędy 
oraz znane na całym świecie piosenki 
świąteczne i musicalowe. Wybrzmiały 
m.in. "Wśród nocnej ciszy", "Przybieżeli 
do Betlejem, "White Christmas" i "Win-

ter wonderland", a także utwory z musi-
cali "Jesus Christ Superstar" czy "Upiór 
w operze". Pomysłodawcą i dyrektorem 
artystycznym wydarzenia był pocho-
dzący z Rumi tenor Opery Krakowskiej 
- Marek Gerwatowski.

Piękny śpiew artystów oraz impo-
nująca gra instrumentalistów porwała 
publiczność, która tego wieczoru wy-
pełniła kościół po brzegi. Artyści zo-
stali nagrodzeni długimi owacjami na 
stojąco. Pomysłodawcą i dyrektorem 
artystycznym wydarzenia był tenor po-
chodzący z Rumi, artysta Opery Kra-
kowskiej Marek Gerwatowski. Wyda-
rzenie odbyło się w ramach Rumskich 

Spotkań Muzycznych. Współorganiza-
torem koncertu było Starostwo Powia-
towe w Wejherowie.

- Dziękuję artystom za piękny kon-
cert i za cudowną energię podczas prób 
i koncertu – mówi  Marek Gerwatowski, 
dyrektor artystyczny Rumskich Spo-
tkań Muzycznych. - Dziękuję również 
publiczności, która stworzyła magiczną 
atmosferę, a także ogromne podzięko-
wania kieruję do tych, dzięki którym ten 
koncert mógł się odbyć. 

Podczas koncertu wystąpili: Sonia Wa-
rzyńska-Dettlaff - sopran, Agata Flon-
dro – mezzosopran, Kamil Pękala - ba-
ryton oraz Marek Gerwatowski - tenor. 
W koncercie wzięli także udział artyści 
związani z miastem: Zespół Śpiewaczy 
św. Cecylia oraz Chór Dziecięcy z Pod-
stawowej Ekologicznej Szkoły Społecz-
nej pod dyrekcją dyrygenta Krzysztofa 
Brzozowskiego. Wszystkim wykonaw-
com towarzyszyli instrumentaliści: pia-

nista Łukasz Jankowski, klarnecista Da-
wid Głowacki oraz perkusista Tomasz 
Skrętkowski.

Wydarzenie odbyło się w ramach Rum-
skich Spotkań Muzycznych, wstęp był 
wolny. Organizatorami byli: Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, parafia pw. św. 
Józefa i św. Judy Tadeusza Rumi, Stowa-
rzyszenie Zespół Śpiewaczy św. Cecylia 
z Rumi oraz Rumskie Spotkania Muzycz-
ne. Partnerzy: Urząd Miasta Rumi, Miej-
ski Dom Kultury w Rumi oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
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Orszaki co roku 6 stycznia organizo-
wane są w wielu miejscowościach w Pol-
sce. Także w Rumi, gdzie w barwnym 
korowodzie przez miasto przemaszero-
wały setki osób. Tego dnia obchodzone 
jest katolickie święto - Objawienie Pań-
skie. Jest to uroczystość mająca uczcić 
objawienie się Boga człowiekowi oraz 
fakt obecności Boga w historii czło-
wieka. Symbolami święta jest historia 
opisana w Ewangelii Mateusza, według 
której Mędrcy ze Wschodu przybyli do 
Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi, 
chrzest Chrystusa w Jordanie oraz cud 
przemienienia wody w wino w Kanie 
Galilejskiej. W kościele rzymskokatolic-
kim jest to święto nakazane. Potocznie 
nazywane jest Świętem Trzech Króli. 

W tegorocznym Orszaku – siódmym 
już zorganizowanym w Rumi z okazji 
Święta Trzech Króli -  uczestniczyły 
tłumy mieszkańców. Uroczysty prze-
marsz rozpoczął się pod Kościołem św. 
Jana z Kęt w Rumi. Po mszy świętej, 

a zaraz po niej po armatnim wystrza-
le, świętujący wyruszyli spod świątyni 
w kierunku pomnika św. Jana Pawła 
II. Uroczystej kolumnie tradycyjnie 
już przewodzili halabardnicy, rycerze 
na koniach, szlachcice, Trzej Królowie, 
zastęp aniołów oraz święty Mikołaj. Nie 
zabrakło również przedstawicieli szkół, 
stowarzyszeń, władz miasta, a także du-
chownych oraz setek mieszkańców.

Po przemarszu rozpoczęły się uroczy-
stości i atrakcje sceniczne. Tradycyjnie 
odegrana została inscenizacja pokłonu 
mędrców Świętej Rodzinie, głos zabra-
li także marszałek orszaku Jan Klawiter 
oraz burmistrz Michał Pasieczny. Zwień-
czeniem obchodów był koncert kolęd 
w wykonaniu zespołu „Ciepły Kożuch” 
oraz gorący poczęstunek.

Organizatorami wydarzenia byli: Fun-
dacja "Słowo", Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Urząd Miasta Rumi. 

/raf/

Barwny orszak Trzech Króli
RumiA | Przedstawiciele stowarzyszeń, placówek edukacyjnych, władz miasta, duchowieństwa a przede wszystkim  
mieszkańcy – barwny korowód przeszedł ulicami miasta. Na czele maszerowali Trzej Królowie.
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Cuda, cuda ogłaszają!
WeJHeRoWo | Setki osób uczestniczyło w Orszaku Trzech 
Króli, który przeszedł ulicami stolicy powiatu.

Tradycyjnie 6 stycznia ulicami miasta 
przemaszerował kolorowy i rozśpiewa-
ny Orszak Trzech Króli. Setek wiernych 
nie zniechęciła nawet kapryśna pogoda, 
którzy na wspólną modlitwę przybyli 
z okolicznych miejscowości i parafii, ale 
też nieco odleglejszych miejsc.

Tegorocznej uroczystości Objawienia 

Pańskiego przyświecało hasło „Cuda, 
cuda ogłaszają”, czyli fragment refrenu 
kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Na trawni-
ku za pałacem była okazja do wspólnego 
kolędowania i obejrzenia historycznych 
scen odnoszących się do Święta Trzech 
Króli, które odgrywali aktorzy ze Stowa-
rzyszenia Misternicy.

Trasa Orszaku Trzech Króli tradycyjnie 
wiodła spod Pałacu Przebendowskich 
i Keyserlingków do Kolegiaty Świętej 
Trójcy, gdzie została odprawiona msza 
św. Podobnie jak w poprzednich latach, 
uczestnikom święta rozdawano papiero-
we korony, nalepki i śpiewniki.

Organizatorem wydarzenia byli Wej-
herowscy Misternicy, Parafia Trójcy 
Świętej i Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie.. Patronat honorowy nad uroczy-
stością sprawowali prezydent miasta 
Wejherowa i starosta wejherowski.

/raf/
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OgłOszeNie 7/2020/DB

OgłOszeNie 5/2020/DB

OgłOszeNie 8/2020/DB

aktywnego działacza społecznego i gospodarczego.

Prezes Stowarzyszenia
 Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Barka’’

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
Wraz ze Współpracownikami 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
Wraz ze Współpracownikami 

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

LEONA 
WESSERLINGA

WOjcIEch 
KAczKOWSKI

LEONA 
WESSERLINGA

WOjcIEchA 
KAczKOWSKIEGO

Wejherowianina, człowieka mądrego, otwartego na świat i ludzi,
długoletniego członka oraz kronikarza wejherowskiego oddziału

Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oraz
członka zarządu oddziału „Domu Kaszubskiego”.
W naszej pamięci pozostanie jako osoba życzliwa,

której na sercu leżało dobro miasta.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz Przyjaciołom  
wyrazy najgłębszego współczucia składają     

Osoba zasłużona, ciesząca się powszechnym 
szacunkiem i poważaniem.  

Jest to wielka strata, która jeszcze 
długo będzie napełniać smutkiem nasze serca. 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa otuchy i wsparcia 

składa

wieloletniego kronikarza i skarbnika zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Wejherowo, działacza 

społeczno-regionalnego oraz propagatora kultury 
kaszubskiej

wieloletniego prezesa 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom  

Niepełnosprawnym „Barka” 

"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …"

Ks. J. Twardowski

Niech spoczywa w pokoju. Najszczersze wyrazy 
współczucia Rodzinie i Bliskim składają:

Pogrążonej w żalu Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia 

składają:
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stosownie do art. 136 ust. 2a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 
2204 z późn. zm.) informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobie-
skiego 7, na okres 3 miesięcy wywie-
szone zostało obwieszczenie Burmistrza 
Miasta Rumi o przysługującym poprzed-
niemu właścicielowi lub jego spadko-
biercom roszczeniu o zwrocie nierucho-
mości oznaczonej jako działka nr 46/1 
o powierzchni 2381m2, obr. 5, położonej 
w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej, stano-
wiącej własność gminy Miejskiej Rumia.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

OgłOszeNie 10/2020/DB

Zrobiłeś ciekawe 
Zdjęcie?

Wyślij do nas!
redakcja@expressy.pl

Oficjalnie ferie zimowe rozpoczynają się 13 
stycznia, ale tak naprawdę już dziś uczniowie 
pomorskich szkół kończą naukę i mają wolne. 
W naszym województwie przerwa potrwa do 
24 stycznia. Wciąż trwa sprzedaż biletów na 
Warsztaty Feryjne w Filharmonii Kaszubskiej. 
Jak co roku podczas ferii odbywać się będą 
także zajęcia sportowo-ruchowe pod nazwą 
„Akcja Zima”.

Na tegoroczne warsztaty składają się zajęcia 
z: makramy, kolografii, ceramiki, plecionkar-
stwa, fotografii analogowej, a także kreatywne 

warsztaty twórcze, warsztaty komiksowo-mu-
zyczne i cyrkowe. Zajęcia są zróżnicowane pod 
względem wieku, czasu trwania i specjalizacji. 
Koszt udziału wynosi 15 zł. 

Do sportowego kalendarza miejskiego na 
stałe weszła także organizacja zajęć sportowo-
rekreacyjnych w halach sportowych wejherow-
skich szkół. Zajęcia będą odbywały się w dniach 
13 – 17 stycznia i 20 – 24 stycznia w Szkołach 
Podstawowych nr 6 i 11. W programie: piłka 
ręczna, piłka nożna, badminton, siatkówka.

/raf/

Ferie zimowe czas zacząć!
WeJHeRoWo | Dziś ostatni dzień nauki w pomorskich szkołach przed dwutygodniową przerwą. 
Rozpoczynają się zimowe ferie.W Rodzinnym Parku Miejskim zorganizowano Mikołajki.
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łyżWiarskie szaleńsTWo
Cały czas czynne jest lodowisko 
w Wejherowie przy Szkole Podsta-
wowej nr 8. Podczas ferii z obiektu 
można korzystać w godzinach 9.00 
– 20.50. Bilet normalny kosztuje 7 zł, 
ulgowy – 3 zł. Przy lodowisku można 
skorzystać z szatni, naostrzenia 
łyżew oraz wypożyczenia łyżew 
i kasku. Nowością w tym sezonie jest 
chodzik do nauki jazdy na łyżwach.

Dodajmy, że działają też lodowiska 
w Redzie, Gościcinie i Bolszewie. 
„Biały Orlik” w Redzie mieści się na 
terenie MOSiR Reda – obok kom-
pleksu Orlik 2012 przy ul. Łąkowej 
59. Czynne w ferie jest w godz. 10.00 
– 20.50. Wstęp na lodowisko: dzieci 
– 3 zł, dorośli – 5 zł.

Lodowisko w Gościcinie znajduje się 
przy kompleksie sportowym Szkoły 
Podstawowej, ul. Wejherowskiej 22.  
Nowo otwarte lodowisko znajduje 
się w ArtParku w Bolszewie, czynne 
od poniedziałku do niedzieli w godz. 
12-20 (wejście na 60 min.) do 26 
stycznia br. Na miejscu znajduje się 
cennik, można wypożyczyć niezbęd-
ne wyposażenie. 
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Radny Miasta Wejherowa 
w latach 1990 – 1998

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
Wraz ze Współpracownikami 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
Wraz ze Współpracownikami 

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska

BOGdAN 
SAdOWSKI

dANIELOWI NOWAKOWI

Człowiek, który z olbrzymim sercem pełnił posługę 
publiczną oraz z oddaniem służył miastu.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim 
zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia składa

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

Księdzu Prałatowi,
dziekanowi dekanatu Wejherowskiego,

Proboszczowi Parafii pw. chrystusa Króla
i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

MAtKI

składają

Grudniowy konkurs od wielu lat cieszy się 
niegasnącym zainteresowaniem wśród dzie-
ci i młodzieży. W tym roku Powiatowy Ze-
spół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie otrzymał 1580 prac w katego-
rii: kartka świąteczna, grafika komputerowa, 
szopka i praca literacka z podziałem na prozę 
i poezję, z czego nagrodzonych zostało 197 
uczestników. Dzięki funduszom Starostwa 
Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Rumi 
oraz nagrodom rzeczowym Urzędu Miasta 
w Wejherowie, atrakcyjnymi upominkami na-

grodzono 197 laureatów.
- Co roku poziom prac w konkursie jest 

niezwykle wysoki, więc jury musi obradować 
kilka dni, aby wyłonić najpiękniejsze dzieła 
z tych najładniejszych – mówi wicedyrektor 
placówki Mariola Błaszczuk.

Dla rozbawienia laureatów uroczystość  roz-
poczęła się pochodem pani Mikołajowej wraz 
ze świtą Elfów i Świętego Mikołaja w rytm 
piosenki „Świąteczna noc”, którą zaśpiewa-
li wychowankowie Studia Wokalnego. Po 
zabawnym wstępie rozpoczęła się oficjalna 

część konkursu, podczas której dyrektor i wi-
cedyrektor PZPOW z przedstawicielami Sta-
rostwa Powiatowego w Wejherowie wręczyli 
laureatom dyplomy oraz nagrody rzeczowe od 
Grand Prix, pierwszego, drugiego i trzeciego 
miejsca do wyróżnień. 

Przerwy pomiędzy kategoriami umilała re-
cytacja wierszy laureatów oraz śpiew wycho-
wanków Studia Wokalnego w składzie: Alek-
sandra Hutnik, Monika Zawadzka, Robert 
Szultk, Alicja Blaszke i Adrianna Klinkosz.

(DD)

naUka i zabaWa
rUMia | Warsztaty i chemiczne eksperymenty czeka-
ją na uczestników eko akademii w Porcie rumia. 

W najbliższą sobotę staruje Eko Akademia. Podczas comie-
sięcznych spotkań mali adepci w trakcie zabawy i warszta-
tów poznają zjawiska przyrodnicze występujące na ziemi, 
a także dowiedzą się, jak dbać o środowisko naturalne. 
W trakcie pierwszego spotkania Eko Akademii w trak-
cie zabawy i eksperymentów z użyciem przedmiotów 
dostępnych w domu, dzieci poznają bliżej zjawisko 
grawitacji, a także dowiedzą się, jak obserwować przy-
rodę. Z butelek napełnionych wodą najmłodsi wykonają 
model, który zilustruje zjawisko tornada i jego wpływ na 
morze czy jezioro. Następnie z produktów i substancji 
dostępnych w kuchni, młodzi naukowcy wykonają wul-
kan i odtworzą  efektowane zjawisko erupcji. 
Podczas sobotniego spotkania Eko Akademii dzieci prze-
konają się, jak złożone są ludzkie zmysły – węch i słuch. 
Będą mogły wziąć udział w quizie, w którym do rozpo-
znania będzie ponad 30 zapachów! Niektóre będą dobrze 
znane – jak woń owoców i kwiatów, ale pojawią się również 
zapachy mniej oczywiste. Dzieci przekonają się także, że 
zmysł słuchu jest bardzo precyzyjny, ale istnieje wiele 
czynników, które mogą utrudniać prawidłowe słyszenie. 
Pomoże im w tym doświadczenie z wykorzystaniem plasti-
kowej rurki i lejków. Pierwsze zajęcia z cyklu Eko Akademia 
przybliżą dzieciom także zagadnienia związane z ekologią, 
a w trakcie warsztatów będą mogły m.in. poznać nowe 
zasady segregacji odpadów.
Eko Akademia to cykl comiesięcznych spotkań, podczas 
których dzieci poprzez barwne eksperymenty poznają 
pojęcia związane z ziemią i klimatem. Zagadnienia zostają 
przedstawione w ciekawy sposób, na przykładach z co-
dziennego życia, tak aby zainteresować dzieci tematem 
i zachęcić do własnych poszukiwań. 
Eko Akademia - 11 stycznia w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Zajęcia będą prowadzone od godz. 12:00 do 17:00. Udział 
w zabawie jest bezpłatny.  /raf/

Świąteczne prace nagrodzone
PoWiAT | Ponad 1500 prac plastyczno-literackich wpłynęło na konkurs pt. „Gwiazdka tuż, tuż…”, 
z czego nagrodzonych zostało 197 uczestników.
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Dołącz
do naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:
Kolporter! Obowiązki:

Do zadań zatrudnionej osoby  »
będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet 
w obszarze województwa 
pomorskiego.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. B. »
Oczekujemy rzetelności w pracy  »

i sumiennego wykonywania 
powierzonego zadania.

Umiejętności podstawowej  »
orientacji w terenie.

Znajomość topografii  »
województwa pomorskiego.

Komunikatywność, otwartość,  »
wysoka kultura osobista, 
punktualność oraz miła aparycja.

Oferujemy:
Pracę w stabilnej firmie. »
Stałe zatrudnienie  »

i wynagrodzenie.
Więcej informacji również pod  »

numerem telefonu:  796-600-155
Wybrane osoby zostaną  »

zaproszone na rozmowę 
rekrutacyjną.

CV proszę kierować na e-mail:
 m.chmielewska@expressy.pl

Szampana w sylwestrową 
noc nie było, ale za to 
emocji towarzyszącym 
rodzicom - niezwykle 
dużo. Pierwszy noworo-
dek w Nowym Roku 2020 
w powiecie wejherowskim 
urodził się o godzinie 
piątej rano. To chłopiec 
o imieniu Hubert, który 
przyszedł na świat siłami 
natury w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Wejhe-
rowie. Tego dnia urodziło 
się jeszcze pięć innych 
maluchów.
- Przewidywany termin 
rozwiązania miałam na 3 

stycznia, więc z medycznego punktu widzenia synek urodził się o czasie, ale dla nas samych 
była to noworoczna niespodzianka – mówi 24-letnia mama. - Cały przebieg porodu trwał 
siedem godzin, jednak same narodziny już tylko 30 minut. O dziecko staraliśmy się z mężem 
prawie pięć lat, tym bardziej czujemy się przeszczęśliwi.
Hubert Kass z Kębłowa urodził się na Oddziale Położniczym w Wejherowie o godzinie 5:00 
rano. Maluch waży 3465 gramów i mierzy 57 cm. To pierwsze dziecko pani Martyny Kass i jej 
męża Roberta. Szczęśliwy tata pracuje zawodowo, a młoda mama zajmuje się domem. Cała 
rodzina cieszy się, że pierwszy dzień nowego roku powitała z nowym członkiem rodziny.
(DD)

hUberT – PierWsze dzieCko W rokU
PoWiaT | hubert kass to pierwszy mieszkaniec powiatu wejherowskiego, który przy-
szedł na świat w nowy rok 1 stycznia w wejherowskim szpitalu specjalistycznym.

fot. Daria Dunajska

Szukasz 
pracownika? 
Dodaj ogłoszenie!

Wyślij SMS, 
wpisując EXP.PDP. 
i treść ogłoszenia  
na numer 79657



liwość transportu, tel. 506 250 477

dreWno opałowe buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

słoMa w balotach 120x120, sucha, 
45 zł, Szemud, tel. 510 751 837

sianokiszonka w balotach, 
120x12, sucha, 80zł, Szemud, tel. 510 
751 837

sPrzedaM pilnie kanapę, 140x200, 
700 zł, tel. 503 300 245

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

obsyPnik do bulew trzy rzędy oraz 
brony trójki, zawieszane, 890 zł, tel. 
600 667 860

sPrzedaM lodówkę, z zamrażalką, 
w dobrym stanie, wys. 125, szer 60 
cm, cena 310 zł, Sierakowice, tel. 790 
390 835

sPrzedaM odkurzacz przeciwaler-
giczny, do prania dywanów i tapice-
rek, 950 zł, Sierakowice, tel. 790 390 
835

sPrzedaM pralkę małą z wirówką 
2w1, nowa, wys. 73 cm, szer. 63 cm, 
cena 410 zł, Sierakowice, tel. 790 290 
835

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

sPrzedaM lodówkę Daewoo, stół 
na kółkach, szybkowar, tel. 576 204 
945

drzWi pełne, jasne, drzwi metalowe, 
chodnik dywanowy, - 1x6m, tanio, tel. 
576 204 945

sPrzedaM Żelazko tefal, ekspres 
do kawy, szybkowar, garnitur chlop. 

140/146, tel. 576 204 945

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, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

sPrzedaM materac rehabilitacyj-
ny, 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 Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

@expressy.pl

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

TOWARZYSKIE

50-kilku latek pozna miłą panią, stan 
cywilny nieistotny, tel. 573 974 135

RÓŻNE

sPrzedaM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

słoMa w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedaM

PoszUkUję WynajĄĆ

WynajMę

kUPię

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

kUPię działkę ogrodniczo-rekreacyj-
ną (Wejherowo i okolice), może być 
zaniedbana, niedroga, tel 531 792 039

skUP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

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!
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Napisz ogłoszenie!

MOTORYZACJA

sPrzedaM

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

jaWa typ 223, 1977 farbig Rote Cre-
me, 2T, 2os., OC, BT, cena 2023 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

roMeT Ogar Caffe 124, 2019 r, blue/
black, 4T, cena 1222 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

Piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os., 2 
T, czarny, cena 1616 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

kUPię

skUP aut za gotówkę, w trójmieście 
i okolicach tel. 507 741 990

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, 
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WydzierżaWię

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

tel. 793-600-155

Miałeś wypadek?
Będąc: kierowcą, pasażerem, pieszym, 

rowerzystą.

pomożemy uzyskać ci należne, 
wyższe odszkodowanie. 
tel. 665 217 763 / 665 962 456

centrumodszkodowanbolszewo@gmail.com

OgłOszeNie 1/2020/DB

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie gminy Wejhero-
wo, ul.Transportowa 1, na stronie internetowej oraz 
w Biuletynie informacji Publicznej gminy Wejhero-
wo, zostały wywieszone: 
wykaz nieruchomości lokalowych (lokali mieszkal-
nych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych) prze-
znaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym;
obwieszczenie Wójta gminy Wejherowo z dnia 27 grud-
nia 2019 r. w sprawie o przystąpieniu do regulacji tytu-
łów prawnych nieruchomości stanowiących własność 
gminy Wejherowo zajętych pod urządzenia infrastruk-
tury technicznej poprzez ustanowienie służebności 
przesyłu lub zawarcie umów na zajęcie nieruchomości.
 szczegółowych informacji o nieruchomościach ob-
jętych wykazem i obwieszczeniem można uzyskać 
w Referacie gospodarki Nieruchomościami i Środo-
wiska, tel. (58) 677-97-07.

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

OgłOszeNie 6/2020/DB
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Jak podaje Krzysztof Sędzicki - w Wi-
dzewie będącym liderem drugoligowych 
rozgrywek trwają pierwsze przymiar-
ki przed oficjalnym otwarciem okienka 
transferowego. Istnieje spora szansa na 
to, by do Rafała Wolsztyńskiego dołączył 
jego brat – Łukasz. Na łamach katowickie-
go „Sportu” możemy wyczytać, iż piłkarz 
Górnika Zabrze byłby mile widziany przy 
Alei Piłsudskiego.  Z łódzkim Widzewem 
łączy się jeszcze kilka nazwisk. Wśród 
nich dużą popularnością cieszy się wy-
pożyczony Mateusz Michalski, który im-
ponuje dobrą forma w pierwszoligowym 
beniaminku – Radomiaku Radom. Wła-
dze Widzewa sondują również możliwość 
sprowadzenia do drużyny zawodnika 
GKSu Bełchatów – Krzysztofa Wołko-

wicza. Na ten moment z całą pewnością 
możemy powiedzieć, że szeregi utytuło-
wanego klubu zasilił 17-letni pomocnik 
– Robert Prochownik, który zebrał mnó-
stwo pozytywnych recenzji za występy 
w UKS-ie SMS Łódź. Wychowanek kra-
kowskiej Akademii Piłkarskiej parafował 
2,5-letni kontrakt.

Nota bene – były piłkarz Widzewa 
– Bogdan Jóźwiak objął trenerski ster 
w przedostatniej drużynie rozgrywek – 
Legionovii Legionowo. Tuż przed świę-
tami umowę za porozumieniem stron 
rozwiązał Serhij Zajcew. 49-letni Jóźwiak 
prowadził dotychczas m.in. Lechię Toma-
szów Mazowiecki, Sokoła Aleksandrów 
Łódzki, Pelikana Łowicz oraz Wartę Sie-
radz. Doświadczony szkoleniowiec pod-

pisał w Legionowie kontrakt na 1,5 roku. 
Jego celem ma być budowa solidnej dru-
żyny na zbliżający się sezon. Zmiany za-
chodzą również w ostatniej drużynie II ligi 
– Gryfie Wejherowo. Zarząd Żółto-Czar-
nych dał zielone światło w poszukiwaniu 
nowych klubów ośmiu zawodnikom. Na 
liście znaleźli się – Mateusz Majewski, 
Filip Szewczyk, Oskar Koprowski, Bar-
tosz Gęsior, Igor Biedrzycki, Maciej Pru-
sinowski, Mateusz Goerke oraz Mikołaj 
Gabor. Letnia rewolucja transferowa nie 
przyniosła na Wzgórzu Wolności ocze-
kiwanych skutków. Zawodnicy z Wejhe-

rowa plasują się na ostatnim 
miejscu tracąc do bezpiecznej 
pozycji aż 14 oczek. Czy decyzje 
zarządu klubu świadczą o nad-
chodzących zmianach w zbliżają-
cym się oknie transferowym? Na razie 
wiele wskazuje na to, że skład drużyny 
zostanie odświeżony, a potencjalne ru-
chy transferowe pozostają kwestią czasu. 
W zespole Łukasza Kowalskiego kiepsko 
radzili sobie zwłaszcza defensorzy.  Świad-
czy o tym spora liczba straconych bramek. 
Mogło być ich znaczenie więcej gdyby nie 
świetna forma doświadczonego golkipera 

Wiesława Ferry. Na Wzgórzu Wolności 
przyda się również skuteczny napastnik,  
który zwiększy efektywność formacji 
ofensywnej. O ewentualnych ruchach 
transferowych przekonamy się w najbliż-
szych tygodniach.

Czas na zmiany?
ii LigA | Lada moment ruszy transferowa karuzela. Eksperci oraz publicyści zajmujący się II ligą coraz śmielej szafują 
nazwiskami. Niektóre z nich wydają się być gorące. Sporo zamieszanie wywołuje Widzew Łódź. Zbrojenia rozpoczęła 
również Legionovia okupująca dno ligowej tabeli. Gryf Wejherowo także rozpoczął odświeżenie składu.
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www.sklep.gryfwejherowo.com.pl

1% 
na Wejherowski Klub Sportowy Gryf

Zachęcamy do oddania

nr krs

0000275298

podatku

Zawodnik rola Wiek Liczba meczy Liczba goli Żółte kartki

Mateusz 
Majewski

Napastnik 27 lat 20 meczów 5 goli 3 żółte kartki

Filip Szewczyk Pomocnik 22 lata 17 meczów 1 gol 2 żółte kartki

Oskar 
Koprowski

Obrońca 20 lat 18 meczów 0 goli 4 żółte kartki

Bartosz Gęsior Pomocnik 22 lata 12 meczów 0 goli 3 żółte kartki

Igor Biedrzycki Obrońca 26 lat 10 meczów 0 goli 0 żółtych kartek

Maciej 
Prusinowski

Obrońca 26 lat 13 meczów 0 goli 4 żółte kartki

Mateusz 
Goerke

Obrońca 22 lata 17 meczów 0 goli 4 żółte kartki

Mikołaj Gabor Pomocnik 21 lat 11 meczów 0 goli 1 żółte kartki

statystyki W seZonie 2019/20
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Od trzech lat w drugiej połowie roku 
placówka organizuje szkolenia, nie tyl-
ko  dla instruktorów, ale dla wszystkich 
zainteresowanych nauczycieli oraz dzia-
łaczy sportowych z terenu całego powia-
tu wejherowskiego. Dzięki spotkaniom 
udoskonala i wzbogaca się warsztat pracy 
nauczycieli oraz trenerów. W starym roku 
zorganizowano dwa szkolenia. Pierwsze 
z zakresu nauczania gry w tenisa stoło-
wego, a drugie z piłki nożnej. Z tenisem 

stołowym spotkano się w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie. Za-
jęcia poprowadził trener Tadeusz Gaweł 
wraz z zawodnikami I ligowej Akademii 
Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto”. 

- Celem szkolenia była promocja tenisa 
stołowego w naszym powiecie oraz za-
poznanie się z nowoczesnymi metodami 
nauczania techniki i taktyki  dzieci i mło-
dzieży w procesie treningowym – wyja-
śnia Bartłomiej Woźniak z PZPOW. 

Trzy tygodnie później spotkano się w hali 
sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 
w Wejherowie na szkoleniu z piłki nożnej. 
Zajęcia prowadzili trenerzy reprezentacji 
powiatu z 2010 rocznika - Arkadiusz Janor 
i Dariusz German. Gościem specjalnym 
był Rafał Kaczmarczyk, były reprezentant 
Polski, zdobywca Pucharu Polski, zawod-
nik wielu klubów z polskiej ekstraklasy. 
Prowadzący przedstawili zarys programu 
Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

Okres zimowy to także czas podsu-
mowań. W auli Starostwa Powiatowego 
odbyło się wręczenie stypendiów staro-
sty wejherowskiego oraz podsumowanie 
sportowej klasyfikacji szkół ponadpod-
stawowych, które poprowadził dyrektor 
placówki Andrzej Byczkowski. Trzy naj-
lepsze szkoły w rywalizacji Powiatowej 
Licealiady otrzymały z rąk starosty Ga-
brieli Lisius nagrody pieniężne i pamiąt-
kowe dyplomy. Najlepszą szkołą okazał 
się Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi, 
na drugim miejscu uplasował się Powia-
towy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie, 
natomiast na trzecim podium znalazł się 
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejhero-
wie. Wyróżniono dwóch młodych spor-
towców, którzy osiągnęli rewelacyjne 

wyniki na arenie międzynarodowej. Był 
to Tytus Bytowski, zdobywca brązowego 
medalu w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Świata w Żeglarstwie w klasie Laser Ra-
dial oraz Kacper Konkol, zdobywca brą-
zowego medalu na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w Radiojachtingu.

Powiatowy Zespół Placówek Oświato-
wo–Wychowawczych zorganizował w ra-
mach rozgrywek Igrzysk Dzieci, Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady 70 
imprez rangi powiatowej i wojewódzkiej. 

- Gospodarzami największej liczby fi-
nałów wojewódzkich byliśmy w kategorii 

szkół średnich, czyli wojewódzkiej lice-
aliady i dzięki gościnności „Samochodów-
ki” oraz PZS nr 3 mogliśmy te imprezy go-
ścić na terenie naszego powiatu – dodaje 
dyrektor Andrzej Byczkowski. 

Największym sukcesem szkół średnich 
z powiatu wejherowskiego było Mistrzo-
stwo Województwa Pomorskiego w sztafe-
towych biegach przełajowych, wywalczone 
przez dziewczęta z PZS nr 4 w Wejherowie 
oraz tytuł mistrzyń województwa w teni-
sie stołowym, zdobyty przez zawodniczki 
z PZS nr 3 w Wejherowie. 

(DD)

Pracowity zimowy 
sezon sportowy
PoWiAT | Zima dla Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo–Wychowawczych 
w Wejherowie to okres szkoleń, podsumowań i organizacji zawodów sportowych.
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Pożegnanie z Pucharem Polski
WeJHeRoWo | W swoim czwartym meczu w Pucharze Polski ekipa Tytanów Wejherowo zmierzyła 
się z KSZO Ostrowcem Świętokrzyskim. Ostatecznie przegrała spotkanie 27:29.

Przyjezdni potraktowali mecz bardzo poważnie 
i do Wejherowa zawitali już dzień wcześniej, gdzie 
w hali sportowej wejherowskiej Samochodówki 
odbyli wieczorny trening. Gospodarze chcieli pod-
trzymać zwycięską passę w rozgrywkach i udanie 
zakończyć rok. Hala jak zwykle wypełniła się po 
brzegi, a doping i wspaniała atmosfera były odczu-
walne od samego początku spotkania. Na uwagę 
zasługuje fakt, że mimo, iż klub z Ostrowca odda-
lony jest o 600 km, też miał swoich przedstawicieli 
na trybunach, którzy wspierali go przez całe spo-
tkanie. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana 
z lekkim wskazaniem na gości, którzy skutecznie 

atakowali z drugiej linii. Tytani zagrali szybko, jed-
nak momentami niedokładanie. Bolączką była też 
skuteczność, która zawodziła od początku sezonu. 
Do przerwy goście schodzili z dwupunktowym 
prowadzeniem.

Druga odsłona meczu to typowa wymiana cio-
sów, w której to piłkarze KSZO Ostrowca Święto-
krzyskiego okazywali się skuteczniejsi. Tytani po-
mimo, że grali z wielkim poświęceniem, zawodzili 
w najważniejszych momentach. Ostatecznie prze-
grali spotkanie wynikiem 27:29 i w nie najlepszych 
nastrojach zakończyli stary rok.

(DD)
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TUzin Medali dla MałyCh redzian
WeJHeRoWo | W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie odbyły się XVIII 
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Halowej Lekkoatletyce. Najwięcej medali (12) zdobyło miasto Reda.

W rywalizacji wzięło udział ponad 200 
uczniów z całego powiatu wejherowskiego. 
Poziom sportowy zawodników był bardzo 
emocjonujący, gdyż w ponad piętnastolet-
niej historii zawodów na halach sportowych 
powiatu wejherowskiego przewinęło się 
wielu późniejszych medalistów Mistrzostw 
Polski, Europy, a nawet uczestników Igrzysk 
Olimpijskich. Uroczystego otwarcia zawodów 
dokonali dyrektor Szkoły Podstawowej nr 

6 Piotr Litwin oraz dyrektor Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświatowo–Wychowaw-
czych Andrzej Byczkowski. Rywalizowano 
w pięciu kategoriach, w biegu na 30, 600 
i 800 metrów, skoku wzwyż i skoku w dal 
z miejsca oraz w pchnięciu piłką lekarską. 
W klasyfikacji medalowej zwyciężyła Reda, 
zdobywając 12 krążków w tym 6 złotych, 1 
srebrny i 5 brązowych, Drugie miejsce zajęło 
Wejherowo z 7 medalami, trzecie miejsce 
Rumia – 5, czwarte Bolszewo i Orle – 2, 
a szóste miejsce Kębłowo i Gniewino – 1. Na 
zakończenie zawodów młodzi lekkoatleci zo-
stali nagrodzeni medalami, dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez 
prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta. Dekoracji medalami dokonali 
dyrektor Piotr Litwin, kierownik Michał Je-
liński i dyrektor Andrzej Byczkowski. Sędzią 
głównym zawodów był Arkadiusz Szlas.
(DD)
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Interesujesz sIę sportem?
Wyślij zdjęcie swojego ulubionego klubu!

redakcja@expressy.pl


