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Bo sport to zdrowie!

Nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej 
nr 5 w Wejherowie została oddana do użytku. Będzie 
służyła nie tylko uczniom ze Śmiechowa, ale też wszyst-
kim mieszkańcom Wejherowa. To już kolejna inwestycja 
w infrastrukturę sportową w stolicy powiatu. Inwestycja 
pochłonęła niemal 10,3 mln zł z budżetu miasta. 
str. 3

 

Prestiżowy tytuł dla miasta

Samorząd 30-lecia Polskiej Trans-
formacji – taki tytuł zdobyła Reda, 
w Ogólnopolskim Plebiscycie Syl-
wetki i Marki 30-lecia Wolności 
RP. Statuetkę Diament 30-lecia 
Polskiej Transformacji wraz z ty-
tułem odebrał w imieniu miasta 
burmistrz Krzysztof Krzemiński. 
str. 2

Nowe PracowNie zawodowe

W Powiatowym Zespole Szkół 
w Redzie powstały dwie nowocze-
sne pracownie: Pracownia druko-
wania cyfrowego oraz Pracownia 
poligraficznych procesów graficz-
nych. Koszt wyposażenia sal to 
ponad 200 tys. zł . Sprzęt zaku-
piony został z budżetu powiatu. 
str. 4

Już 14 lutego!

Zapraszamy do współpracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco
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24 stycznia w Warszawie, Burmistrz 
Miasta Redy Krzysztof Krzemiński ode-
brał w imieniu Gminy Miasto Reda statu-
etkę Diament 30-lecia Polskiej Transfor-
macji wraz z tytułem Samorządu 30-lecia 
Polskiej Transformacji. 

Podczas Wielkiej Gali „Sylwetki i Marki 
30-lecia Wolności RP” nagrodzone zosta-

ły podmioty, które świadczą o sile polskiej 
gospodarki: liderzy i marki, firmy i insty-
tucje innowacyjne i rzetelne oraz ci, którzy 
na przestrzeni ostatnich 30 lat przyczynili 
się do rozwoju społeczno-gospodarczego 
naszego kraju. 

Bez wątpienia kreatorami polskiej rzeczy-
wistości były również samorządy, dlatego 

też Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 
Polska-Azja Pan Janusz Piechociński oraz 
Pan Tomasz Waźbiński – Prezes Mazo-
wieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu 
i Usług wręczyli statuetki „Samorząd 30-
lecia Polskiej Transformacji” dla tych gmin 
i powiatów, które w ocenie Rady Progra-
mowej zasłużyły na najwyższe laury. Tytuł 

ten jest przyznawany gminom i miastom, 
które inwestują w rozwój swojego regio-
nu, podnoszą standard życia mieszkańców 
oraz wyróżniają się na tle innych samorzą-
dów. Tytuł Samorządu 30-lecia Polskiej 
Transformacji jest przyznawany po analizie 
takich obszarów, jak ekonomia, inwestycje 
i osiągnięcia ostatnich lat, rzetelność, etyka 
i relacje z przedsiębiorcami, zaangażowa-
nie społeczne, kultura i edukacja.

Organizatorem projektu Sylwetki i Mar-
ki Polskiego Samorządu są Ogólnopolska 
Federacja Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców – Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie 
Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług.

Zmiany w Radzie Miasta Wejherowa
W poprzednim numerze gazety informowali-

śmy, iż radny Tomir Ponka zrezygnował z człon-
kostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość oraz 
z członka klubu radnych PiS. Tym samym klub 
PiS przestał istnieć. To nie koniec zmian w wej-
herowskiej radzie.

Do klubu radnych Ruchu Społecznego Wolę Wej-
herowo przystąpił radny Leszek Szczypior, zaś klub 
rozstał się – w wyniku różnicy poglądów – z do-

tychczasowymi członkami, radymi Dariuszem 
Kreftem i Czesławem Kukowskim. Klub Wolę Wej-
herowo liczy obecnie dziewięciu radnych.

Powyższe nie powoduje zmiany sytuacji w Radzie 
Miasta Wejherowa. Radni Wolę Wejherowo wraz 
z koalicyjnymi radnymi Platformy Obywatelskiej 
Ponad Podziałami tworzą stabilną  i przewidywal-
ną większość, która blisko współpracuje z  Prezy-
dentem Wejherowa.

ElEktronicznE książki w zasięgu ręki
rEda | Można już wypożyczyć darmowe e-booki. do dyspozycji jest ok. 60 tys. tytułów. 

Od stycznia, w ramach projektu „Legimi – 
konsorcjum Pomorskie”, czytelnicy redzkiej 
biblioteki mają bezpłatny dostęp do ponad 
60 000 tytułów e-booków, przede wszystkim 
z dziedziny literatury popularnej (bestsellery, 
nowości, kryminały, fantastyka, powieści 
obyczajowe i romanse).
- Udostępnione e-booki można czytać za 
pośrednictwem wybranych czytników, a tak-
że na komputerach, tabletach i smartfo-
nach. Aplikacja działa na iPadach, iPhonach, 
Androidach, Windows Phone, Windows 8 
i czytnikach (z wyłączeniem Kindle) – mówi 
Bożena Natzke, dyrektor redzkiej bibliote-

ki.- Aby wypożyczyć e-booka, należy pobrać 
unikatowy kod od bibliotekarza. Dostęp do 
konta jest całkowicie darmowy, umożliwia 
tworzenie własnej biblioteczki i czytanie 
nieograniczonej liczby książek.

Jak korzystać z systemu?
1. Wejdź na stronę www.legimi.pl/pomorskie 
i wpisz unikatowy kod, który wręczono Ci 
w bibliotece. Uwaga! Masz na to czas do koń-
ca miesiąca, w którym otrzymałeś kod (karta 
czytelnika jest niezbędna)
2. Zaloguj się lub załóż darmowe konto 
w Legimi
3. Pobierz bezpłatną aplikację Legimi 
dostępną w Google Play (system operacyj-
ny Android), iOS (AppStore) lub Windows 
Phone (Windows Phone Store)
4. Zaloguj się do aplikacji i czytaj e-booki 
bez ograniczeń przez cały miesiąc! Jeżeli po 
tym czasie nadal chcesz korzystać z Legimi 
przyjdź odebrać nowy kod dostępu

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

Prestiżowy tytuł dla miasta
Reda | Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji – takim tytułem szczyci się Reda, po zdo-
byciu nagrody w Ogólnopolskim Plebiscycie Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP.
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Zakaz skrętu upłynni ruch?
RUMIa | Od najbliższego wtorku (4 lutego) wprowadzona zostanie testowa zmiana organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu ulic Dębogórskiej, Kościelnej i Mickiewicza w Rumi. Zmiana ma zmniejszyć korki. 

Ustawiony zostanie tam znak pionowy B-21, 
czyli zakaz skrętu w lewo, który będzie obowią-
zywał pojazdy nadjeżdżające od strony ronda 
Jana Pawła II, uniemożliwiając im wjazd w ulicę 
Kościelną. Jest to próbne rozwiązanie, którego 
celem jest upłynnienie ruchu na skrzyżowaniu. 
Dotychczasowa organizacja ruchu powodo-
wała, że skręcające w lewo pojazdy blokowały 
przejazd na wprost.

Po zmianie organizacji ruchu, kierowcy chcą-
cy udać się w kierunku ul. Kościelnej, powinni 
przejechać na wprost przez skrzyżowanie, zawró-
cić na rondzie Płażyńskiego, a ostatecznie skręcić 
w prawo na skrzyżowaniu w ul. Kościelną.

Dla pewnej grupy kierowców zmiana oznacza 
nieznaczne wydłużenie trasy, natomiast dla zde-
cydowanej większości zmniejszenie się korków, 
które niejednokrotnie sięgały od skrzyżowania 
do ronda Jana Pawła II. 

/raf/

EkologicznE torby zE starych firanEk
ruMia | Pracownicy centrum integracji społecznej w rumi chcą dać drugie, ekologiczne 
życie niepotrzebnym już firankom. organizują akcję, aby zamienić je w wielorazowe torby. 

Przyuczając 
podopiecznych do 
zawodu kraw-
cowej, przerobią 
zużyty materiał na 
wielorazowe torby 
i wręczą je miesz-
kańcom. Ma to 
pomóc rumianom 
w rezygnacji z uży-
wania foliowych 

siatek. Akcja ruszyła w tym tygodniu. Miejska 
jednostka zachęca mieszkańców do udziału 
w akcji „Drugie życie firanki”. Pomysłodawcy 
przedsięwzięcia, oprócz zużytych tkanin, będą 
przyjmować także białe nitki i bawełniane 
sznurki. Wszystkie materiały posłużą do uszy-
cia wielorazowych toreb, które ostatecznie zo-
staną wyłożone w sklepach na terenie miasta 
i rozdane mieszkańcom. W Centrum powstało 
już stoisko krawieckie. Pierwsze wielorazowe 

torby zostały już uszyte, przeszły testy i po-
myślnie zdały egzamin. Zdaniem koordynato-
ra, są one trwałe, a na dodatek można je łatwo 
wyprać i wysuszyć. Nadają się do przechowy-
wania suchych owoców i warzyw, pieczywa 
czy też produktów mącznych. Nie zajmują 
dużo miejsca, mają też ściągacz, a co najważ-
niejsze - są zamiennikiem dla kilkudziesięciu 
albo nawet kilkuset jednorazowych siatek. 
Wszelkie materiały, mające posłużyć do stwo-
rzenia wielorazowych toreb, można przynosić 
do siedziby Centrum Integracji Społecznej 
w Rumi (ul. Starowiejska 46), od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:30-15:30. Materiały 
będą także przyjmowane w Szkole Podstawo-
wej nr 8 w Rumi (ul. Rodziewiczówny 10) od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-
14:00. Organizatorzy proszą, by przynoszone 
firanki były wyprane. Chętni mogą również 
pomóc w szyciu toreb.
/raf/

Miasto inwestuje w bazę sportową
WejheRoWo | Nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie została oddana do użytku. Będzie służyła zarówno uczniom ze 
Śmiechowa, jak i wszystkim mieszkańcom Wejherowa.

Podczas oficjalnego otwarcia dokona-
no symbolicznego przecięcia wstęgi oraz 
poświęcenia hali sportowej. Uroczystość 
zgromadziła społeczność szkolną i wie-
lu gości.

sPEłniEniE MarzEń
Nowy obiekt kosztował miasto blisko 

10,3 mln zł – jest to łączny koszt wyko-
nania projektu technicznego i robót bu-
dowlanych na hali oraz ułożenia nowej 
nawierzchni na drodze dojazdowej (ul. 
Waśkowskiego). 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wyróżnił Beatę Dampc, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 5 Medalem 
Róży, doceniając jej wkład pracy oraz 
zaangażowanie w budowę hali sporto-
wej przeznaczonej dla uczniów i miesz-
kańców Wejherowa.

Jak podkreśliła Beata Dampc, nowa 
hala sportowa jest spełnieniem marzeń 
nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, 
rodziców i lokalnej społeczności. 

- Chciałabym podziękować wszyst-
kim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, 
wsparciem, doradztwem na każdym 
etapie budowy – mówi Beata Dampc, 
dyrektor szkoły. - Jestem przekonana, że 
ta nowoczesna i funkcjonalna hala, na 
którą czekaliśmy wszyscy tyle lat, będzie 
dawała dużo radości wszystkim z niej 
korzystającym. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt podziękował Stanisławowi Re-
pińskiemu - właścicielowi firmy z Ko-
ścierzyny, która była wykonawcą, Beacie 
Dampc - dyrektor szkoły, a także swoim 
zastępcom – Beacie Rutkiewicz i Arka-
diuszowi Kraszkiewiczowi. 

PEłnowyMiarowa 
i wiElofunkcyjna

Przypomnijmy, że w 2016 roku prezydent 
Krzysztof Hildebrandt podjął decyzję o bu-
dowie sali i zabezpieczył pierwsze środki na 
ten cel oraz zlecił wykonanie dokumentacji 
technicznej tego obiektu. Budowa hali, od 
momentu podpisania umowy z wykonaw-
cą trwała niespełna 14 miesięcy. 

- Sala została tak zaprojektowana, aby 
spełniać oczekiwania wszystkich grup wie-
kowych – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – Płyta boiskowa ma 
powierzchnię około 1200 metrów kwadrato-
wych - 44,5m x 27 m. Pozwoli to rozgrywać 
mecze zarówno piłki ręcznej, koszykówki 
i siatkówki, a także badmintona. Znalazła 
się tutaj także ścianka wspinaczkowa o wy-
sokości 7 metrów. W sali gimnastycznej jest 
możliwość podziału sali na dwie niezależne 
połowy. Obiekt posiada odpowiednie zaple-
cze m.in. pomieszczenia magazynowe na 
sprzęt sportowy, osobne szatnie dla dziew-
cząt i chłopców, toalety oraz niezależne 
wejście zewnętrzne, umożliwiające wcho-
dzenie do obiektu przy zamkniętej szkole. 
Widownia zaplanowana jest na 204 osoby. 
Przewidziano także miejsce dla osoby nie-
pełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Pod-
kreślić trzeba także, że zagospodarowany 
został także teren wokół szkoły. 

dla uczniów i MiEszkańców
- Otwarcie tej hali to ogromny powód 

do zadowolenia i satysfakcji – powiedział 
Jacek Gafka, przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa. – Powstał nowoczesny obiekt 
sportowy, który niewątpliwie pomoże w re-
alizacji sportowych pasji dzieci i młodzieży 
tej szkoły, a z którego będą mogli korzystać 
także wszyscy mieszkańcy Wejherowa.

- To była bardzo wyczekiwana inwesty-
cja dla uczniów ze Śmiechowa. – pod-
kreśla Mariusz Łupina, radny Wejhero-
wa - Rodzice dzieci uczęszczających do 
tej szkoły często pytali mnie kiedy sala 
będzie czynna. Moim zdaniem inwesty-
cja ta pozwoli na jeszcze większy rozwój 

sportu w naszym mieście. 
- Cieszę się ogromnie, z powstania hali 

w tej części miasta – podsumowuje Hen-
ryk Kanczkowski, radny Wejherowa. – Bę-
dzie ona uzupełnieniem oferty sportowej, 
rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców 
Wejherowa, w szczególności dzielnicy 
Śmiechowo. Zaowocuje to w przyszłości 
osiągnięciami sportowymi. 

Podczas uroczystości otwarcia, ucznio-
wie zaprezentowali swoje umiejętności – 
sportowe, wokalne i taneczne. Na nowo 
otwartym boisku zmierzyły się dwie dru-
żyny złożone z włodarzy, dyrekcji szkoły, 
radnych i przedstawicieli rodziców.

/raf/
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Nowe pracownie do nauki zawodów
Reda | W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie powstały dwie nowoczesne pracownie: 
Pracownia drukowania cyfrowego oraz Pracownia poligraficznych procesów graficznych.

Koszt wyposażenia sal to ponad 200 
tys. zł . Sprzęt zakupiony został ze środ-
ków własnych samorządu powiatu wej-
herowskiego.

druk i Poligrafia w PraktycE
Uczniowie w pracowni przygotowania 

druku cyfrowego będą uczyć się procesów 
związanych z drukowaniem i obróbką wy-

kończeniową druków cyfrowych: impozy-
cji, drukowania, bigowania, laminowania, 
wykrawania, zszywania. W pracowni poli-
graficznych procesów przygotowawczych 
uczniowie przygotowywać będą projekty 
w programach wektorowych (CorelDraw 
oraz Adobe Illustrator), rastrowych (Ado-
be Photoshop) oraz do składu (InDesign). 
Będą mieć też możliwość wykonania 

wydruku próbnego, poznają zasady róż-
nych technik drukowania cyfrowego oraz 
w praktyce przetestują druk sublimacyjny 
oraz techniki transferowe.

EfEkty Pracy na sPrzęciE
Swoje projekty uczniowie będą mogli 

wyciąć za pomocą plotera tnącego z folii 
przeznaczonych do wgrzewania w różne 

tekstylia: koszulki, bluzy, torby reklamo-
we, parasole, odzież sportową. Projekty 
mogą także wycinać z folii samoprzy-
lepnej, mającej zastosowanie w reklamie 
wizualnej, dekoracji wnętrz, oklejaniu 
pojazdów, stoisk targowych, banerów re-
klamowych.

nowE Możliwości dla uczniów
Nowy budynek szkoły otworzył wiele 

nowych możliwości dla uczniów. Przy-
pomnijmy: we wrześniu ubiegłego roku 
otwarty został nowy budynek szkoły. 
Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół 
w Redzie wiązała się z koniecznością wy-

kształcenia większej liczby osób specjali-
zujących się w branżach kreatywnych. Po-
trzeba ta sygnalizowana była także przez 
lokalne firmy z sektora IT, branż reklamo-
wo - poligraficznych i medialnych.

W nowym budynku dzisiaj kształcą się 
przyszli technicy reklamy, grafiki, reali-
zatorzy nagrań i nagłośnień, asystenci 
kierownika produkcji filmowej czy tele-
wizyjnej, fotografii i multimediów oraz 
przyszli architekci krajobrazu. Program 
kształcenia na tych kierunkach powstał 
i będzie realizowany w ścisłej współpracy 
z lokalnymi przedsiębiorcami.

/raf/
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praca 
czeka 
na ciebie!
Chcesz 
zawsze być 
najlepiej 
i najszyb-
ciej poin-
formow-
any? 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 
wszystkim osób, które są 
dobrymi obserwatorami 
i potrafią to ubrać w słowa. 
Osób z pasją, które nie boją 
się nowych wyzwań. nie 
bez powodu bowiem wielu 
znanych dziennikarzy pod-
pisuje 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!
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

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 inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10 
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm../ zawiadamia, 
że w dniu 2020-01-08, na wniosek z dnia 2019-07-04. (uzupełniony dnia 
2019-08-16) wydano decyzję

odmawiającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:
 „Budowa drogi gminnej w Donimierzu na długości około 670 metrów”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud określonych 
poniżej:

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

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

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właści-
we organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
zapoznania się z decyzją w starostwie Wejherowskim Wydział archi-
tektury 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. 7.00-16.00 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.

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 inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. 
U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2019-10-18 (uzupełniony dn. 
2020-01-15) na wniosek Burmistrz Miasta Rumi wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
budowa drogi gminnej pn.: „Projekt budowy sięgacza ul. Dębogórskiej w Rumi” 

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Rumi określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. 14 działki nr ewid.: 1/10 (powstała z dz. nr 1/8), 9/5 (powstała z dz. nr 9/3), 2,7 
(powstała z dz. nr 2/6), 3,3 (powstała z dz. nr 3/2), 4/5 (powstała z dz. nr 4/4), 17/1 
(powstała z dz. nr 17), 77, 16/1, 16/2, 18/1 (powstała z dz. nr 18), 78/1 (powstała z dz. nr 
78), 19/1 (powstała z dz. nr 19), 14/1 (powstała z dz. nr 14), 20/1 (powstała z dz. nr 20)

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi powiatowej:
- obr. 14 działki nr ewid.: 1/9 (powstała z dz. nr 1/8), 9/4 (powstała z dz. nr 9/3)

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:
- obr. 14 działki nr ewid.: 29/1, 1/3, 1/11 (powstała z dz. nr 1/10), 20/2 (powstała z dz. 
nr 20), 78/2 (powstała z dz. nr 78), 14/2 (powstała z dz. nr 14), 11

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

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz 
na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono 
przez okres 21 dni, wykaz nr i/2020, dotyczący nieruchomości grun-
towych o powierzchni łącznej 325 m2, położonych w Rumi, obręb 6, 
stanowiących własność skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy 
w trybie bezprzetargowym, oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 
79/46, działka nr 79/47 i część działki nr 79/50.

Wykaz wywieszono w dniu 27 stycznia 2020 r.

INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, www.
uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, wykaz nr ii/2020 nie-
ruchomości, stanowiących własność skarbu Państwa, położonych w Rumi i Wejhe-
rowie, przeznaczonych do zbycia. 

Wykaz wywieszono w dniu 27 stycznia 2020 r.
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Planowanie z mieszkańcami
GM. WejheRoWo | W Urzędzie Gminy Wejherowo odbyła się XV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Podczas obrad nadano 
nazwy ulicom, dokonano zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i rozmawiano o konsultacjach społecznych. 

W porządku obrad znalazły się infor-
macje wójta z działalności międzysesyj-
nej oraz informacje i komunikaty Prze-
wodniczącego Rady Gminy. Ponadto 
przedmiotem sesji było podjęcie uchwał 
w sprawach nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Sopieszyno i nadania nazwy uli-
cy w miejscowości Bolszewo. Radni pod-
jęli również uchwałę w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonych w miejsco-
wości Gościcino, a także uchwały w spra-
wach: wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie w drodze komunalizacji na rzecz 
Gminy Wejherowo nieruchomości poło-
żonej w Gościcinie stanowiącej własność 

Skarbu Państwa; w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu 
wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, 
na obszarze położonym wzdłuż ulicy 
Wiosennej; określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Wejherowo na 
rok szkolny 2019/2020; planu dofinan-
sowania form doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształce-
nie nauczycieli pobieranych przez uczel-
nie oraz specjalności i form kształcenia 
nauczycieli objętych dofinansowaniem 
w 2020 roku. Ostatnimi punktami obrad 

było podjęcie uchwał w sprawach zmiany 
budżetu Gminy na 2020 rok i udzielenia 
dotacji Powiatowo-Gminnej Spółdzielni 
Socjalnej „Kaszubia” w Bolszewie.

Na zakończenie sesji, w wolnych wnio-
skach, została przedstawiona prezentacja 
o konsultacjach społecznych w Gminie 
Wejherowo pt.: „Konsultacje społeczne 
Gminy Wejherowo – Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego.” Prezentacja dotyczyła 
udziału gminy w projekcie „Planowanie 
z mieszkańcami”, który polega na zor-
ganizowaniu rozszerzonych konsultacji 
społecznych na wczesnym etapie prac 

projektowych. Podano wstępny harmo-
nogram prac zespołu konsultacyjnego 
i omówiono czym jest Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. Konsultacje społeczne 
mają na celu zebranie głosów mieszkań-
ców i w oparciu o nie podjęcie optymal-
nych decyzji w sprawach publicznych. 
Poprzez udział w organizowanych przez 
gminę konsultacjach każdy będzie mógł 
uczestniczyć w procesie tworzenia stu-
dium. Studium jest dokumentem okre-
ślającym politykę przestrzenną gminy 
i zasady gospodarowania przestrzen-
nego. Zawiera ogólne informacje na 
temat środowiska naturalnego gminy, 
jej społeczności i gospodarki. Studium 
rozstrzyga m. in.: o formie i rodzaju za-
budowy oraz przeznaczeniu poszczegól-
nych obszarów gminy, układzie komu-
nikacyjnym, systemie zieleni, ochronie 
dziedzictwa kulturowego.

Informacje dotyczące Studium i kon-
sultacji można uzyskać:

- w siedzibie Urzędu Gminy Wejhero-
wo – pokój nr 47,

- pod numerem telefonu – 58 677 97 14,
- poprzez email: konsultacje@ugwejhe-

rowo.pl
 - na stronie internetowej urzędu 

ugwejherowo.pl w zakładce: Konsultacje 
Społeczne.

/UGW/

O
bs

er
w

uj
 n

as
z 

pr
of

il 
ex

pr
es

sy
.p

l n
a 

iss
uu

.co
m

fo
t. 

U
g

 W
ej

he
ro

w
o



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 31 stycznia 20208

ReKlaMa  1/2020/RlReKlaMa U/2020/PR

Grand Prix dla gospodyń z Kaczkowa
PoWIaT | W rozegranym w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece w Gniewinie XXI 
„Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich” nagrodę Grand Prix zdobyło KGW z Kaczkowa.

Już po raz XXI w CKSTiB w Gniewi-
nie odbył się „Powiatowy Turniej  KGW 
Powiatu Wejherowskiego”. W tym roku 
w Turnieju wzięło udział  pięć Kół Go-
spodyń Wiejskich: Bolszewo, Kaczkowo, 
Koleczkowo, Perlino i Sasino. Zespoły 
uczestniczyły w pięciu  konkurencjach: 

- Produkt tradycyjny, tym razem była to 
własnej roboty wędzona szynka, 

- Tablica – czyli „Historia naszej Ka-
pliczki lub przydrożnego krzyża”, 

- Moda – Kreacje z „Morskiej toni”, 
- Scenka kabaretowa – pt: „Czy kuma 

słyszała , że....” 
- Piosenka – czyli „Śpiewać każdy może”. 

Jury, w którym zasiedli: Michalina 
Rumpca – przewodnicząca oraz Bożena 
Wolf-Sobieralska, Bożena Kobiela i Ma-
rian Bojanowski – członkowie, nie miało 
łatwego zadania, ponieważ poziom ry-
walizacji był niezwykle wyrównany. Jed-
nak po długiej naradzie  Jury przyznało 
pierwsze miejsca:

- w konkurencji „Produkt tradycyjny” - 
KGW Koleczkowo, 

- w konkurencji Tablica – KGW Sasino, 
- w konkurencji Moda – KGW Kacz-

kowo, 
- w konkurencjo „Scenka kabaretowa” – 

KGW Bolszewo 

- w konkurencji „Piosenka” – KGW 
Perlino.  

Zaś nagrodę GRAND PRIX Powia-
towego Turnieju KGW zdobyło KGW 
KACZKOWO i ono reprezentować bę-
dzie powiat Wejherowski na Turnieju 
Wojewódzkim.

Patrząc na tegoroczny Turniej można 
dojść do wniosku, że pomysłowości, do-
brego i zdrowego humoru, krytycznego 
patrzenia na naszą rzeczywistość , wyjątko-
wego „drażnienia podniebienia” smakiem, 
jak i  prawdziwego talentu naszym Paniom 
nie brakuje. Jest jeszcze jeden pozytywny 
objaw: coraz częściej w KGW zaczynają się 

pojawiać coraz młodsze panie, co zapewne 
dobrze wróży przyszłości naszych Kół. Ko-

lejny Turniej już za rok. Zapraszamy!
(opr. MOD)
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą 
Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIII/431/2017 z dnia 30.03.2017r. w rejonie ul. Kościelnej – ETAP I miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Katowickiej,zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla strefy 09.M w rejonie ul. Piłsudskiego

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

- zarządzeniem Nr 519/19/2020 Burmistrza miasta Rumi z dnia 27.01.2020. zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Kościelnej – eTaP i informacje o w/w do-
kumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – www.
ekoportal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lo-
kalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 12.072019r.-
04.08.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu w dniu 
17.07.2019r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  roz-
wiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść uwagi w formie 
pisemnej do dnia 19.08.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
- zarządzeniem Nr 499/453/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 31.12.2019r. miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Katowickiej wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko,

informacje o w/w dokumentach:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – www.
ekoportal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lo-
kalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 22.07.2019r. – 
04.08.2019r. oraz 04.11.2019r.-03.12.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, 
w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu w dniu 
17.07.2019r. oraz w dniu 12.11.2019r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu  rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do 
dnia 24.12.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
- zarządzeniem Nr 431/385/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 20.11.2019r. zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla strefy 09.M rejonie ul. Piłsudskiego.

informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – www.
ekoportal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lo-
kalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 20.09.2019r.-
14.10.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu w dniu 
24.09.2019r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  roz-
wiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść uwagi w formie 
pisemnej do dnia 28.10.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentu

OgłOszenie 25/2020/DB

Szukasz pracownika? 
Dodaj ogłoszenie! Wyślij SMS, wpisując EXP.PDP.

i treść ogłoszenia  na numer: 

79657

Zimowe ferie aktywnie 
i na sportowo

Redzkie placówki zadbały o to, aby podczas zimowej przerwy od zajęć 
szkolnych nikt się nie nudził.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie przygotował dla miesz-
kańców różne sportowe atrakcje. Podczas sportowych dni w miej-
skich szkołach dzieci uczestniczyły w wyścigach, torach przeszkód 
oraz różnych grach zespołowych. Wszyscy chętni mogli na zajęciach 
z doświadczonym trenerem poprawić swoje umiejętności w tenisie 
ziemnym. Młodzi adepci sportu mogli również spróbować swoich sił 
podczas treningów z elementami judo, w tenisie stołowym, lekkoatle-
tyce oraz zajęciach fitness. W zorganizowanym turnieju piłki nożnej 
dla dzieci ze szkół podstawowych wzięli udział zarówno chłopcy jak 
i dziewczęta. Na zakończenie wszystkim zawodnikom wręczono przy-
gotowane przez MOSiR Reda pamiątkowe medale oraz nagrody rze-
czowe. Z oferty sportowych ferii skorzystały dziesiątki młodych ludzi.

Przez całe ferie trwały również zajęcia artystyczne w Fabryce Kultu-
ry. W pierwszym tygodniu dzieci poznały przygody Alicji w Krainie 
Czarów, a następnie stworzyły własne, zdobione książki, magnesy 
oraz fantazyjne filiżanki, a wszystko w klimacie bajki. W następnym 
tygodniu, pod okiem pracowników Fabryki Kultury dzieci wykony-
wały figurki z gliny oraz magnesy na lodówkę, idealne na prezent 
z okazji Dni Babci i Dziadka. 

- Podczas Magicznych Ferii z Fabryką Kultury odbyły się  również za-
jęcia ruchowe oraz zabawy z chustą animacyjną, dzięki którym można 
było aktywnie spędzić czas wolny. Na koniec tygodnia grupa stworzyła 
swoje pacynki, by pobawić się w teatr improwizowany i pantomimę. 
Dzieci były bardzo zadowolone.  Cieszy nas tak duże zainteresowanie 
uczestników zajęć, liczymy na niesłabnącą frekwencję w przyszłym 
roku – mówi Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury. 

Reda | Dobiegły końca ferie zimowe. Brak śniegu nie przeszkodził  
uczniom w aktywnym wypoczynku.
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Już po raz siedemnasty w ramach pro-
jektu Verba Sacra usłyszeliśmy Księgę 
Powtórzonego Prawa - fragment Biblii 
w języku kaszubskim, przetłumaczony 
z hebrajskiego przez wejherowianina prof. 
o. Adama R. Sikorę. Kaszubski przekład 
Pisma Świętego przeczytała tradycyjnie 
aktorka Danuta Stenka, a oprawę muzycz-
ną zapewnili znani trójmiejscy muzycy 
pod kierunkiem Cezarego Paciorka. 

Organizację tego wydarzenia artystycz-
no–literackiego przeprowadził Urząd 
Miejski w Wejherowie, Wejherowskie 
Centrum Kultury oraz Fundacja Verba 
Sacra. Na widowisko zaprosił prezydent 

Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wraz 
z ks. Prałatem Tadeuszem Reszke.

- Dla mnie te spotkania z Biblią są nie-
zwykle ważne, jest to intensywne prze-
żywanie Słowa Bożego – mówi Danuta 
Stenka. – Choćbym każdego roku czytała 
ten sam tekst, myślę, że za każdym razem 
mogłabym odnaleźć w nim inne treści. 
Dlatego za każdym razem jest to dla mnie 
wielkie przeżycie. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podkreślił, że już po raz siedemna-
sty wsłuchujemy się w słowa Biblii w pięk-
nym języku Małej Kaszubskiej Ojczyzny. 

- Kulturę regionalną Kaszub możemy 

rozwijać dzięki naszym przodkom, wiel-
kim regionalistom, a przede wszystkim 
dzięki tysiącom zwykłych ludzi mówią-
cych po kaszubsku na co dzień; ludziom, 
którzy utrzymują przez lata silny emo-
cjonalny związek z Małą Ojczyzną – po-
wiedział prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. – Dzisiaj Koelgiata roz-
brzmiewa słowami Księgi Powtórzonego 
Prawa, czyli ostatniej części nazywanego 
w tradycji chrześcijańskiej „Pięcioksię-
giem”. To wielkie translatorskie dzieło 
trwało pięć lat i zwieńczone ozstało wspa-
niałym wydawnictwem o charakterze ko-
lekcjonerskim, za co o.Adamowi składam 
szczególne słowa uznania. 

Przed prezentacją wysłuchaliśmy komen-
tarza teologicznego franciszkanina o. prof. 
dr. hab. Adama R. Sikory, autora przekładu. 

- Dzisiaj usłyszeliśmy słowa Księgi Po-
wtórzonego Prawa należącej do starote-
stamentalnego zbioru zwanego w tradycji 
żydowskiej Torą, a w tradycji chrześcijań-
skiej – Pięcioksięgiem – mówił o. prof. 
dr hab. Adam R. Sikora OFM. - Wybór 
tej księgi wiąże się z faktem ukończenia 
tłumaczenia właśnie wszystkich ksiąg 
Pięcioksięgu z hebrajskiego na kaszub-
ski. Księga Powtórzonego Prawa nie była 
dotąd przetłumaczona na język kaszub-
ski w całości. Teologia księgi jest bardzo 
bogata i jest poniekąd wielkim streszcze-
niem wszystkich najważniejszych tradycji 
biblijnych Starego Przymierza. Pojawiają 
się w niej więc tematy takie jak: przymie-
rze, wybranie ludu Bożego, kult, ziemia 
obiecana, miłość i miłosierdzie Boga. Naj-

ważniejsze przesłanie skupia się na przy-
pomnieniu prawdy, że Izrael jest narodem 
wybranym, a tym samym zobowiązany 
jest do czci tylko jedynego Boga, którego 
ma kochać całym sercem - o. prof. dr hab. 
Adam R. Sikora OFM.

Reżyserem widowiska był Przemysław 
Basiński. Czytaniu Biblii towarzyszyła 

piękna oprawa muzyczna, którą przygo-
tował i skomponował Cezary Paciorek, 
a towarzyszyli mu: Filip Arasimowicz, 
Ireneusz Kreczmar, Tomasz Fopke oraz 
Chór Cantores Veiherovienses pod kier. 
Tomasza Chyły. W tym roku teksty Księgi 
własnoręcznie przepisał Zbigniew Wenta. 

/UMW/

Cykl Verba SaCra 
Verba Sacra - Modlitwa Katedr Polskich to projekt interdyscyplinarny artystyczno-naukowo-religijny. 
Realizację rozpoczęto w styczniu 2000 roku w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu w formie cyklu 
dwunastu prezentacji tekstów biblijnych. Wejherowska edycja wydarzenia ma wyjątkowy charakter, 
ponieważ od samego początku tj. od 2003 r. fragmenty Pisma św. tłumaczone są bezpośrednio na 
język kaszubski, które można usłyszeć w języku kaszubskim w wejherowskiej kolegiacie

jubilEuszowa 
droga 
krzyżowa
gM. gniEwino | zapro-
szenie na uroczystości 
rocznicowo-religijne. 

STAROSTA WEJhEROWSKI 
zawiadamia

o nie wnoszeniu sprzeciwu oraz przyjęciu jako ma-
teriału archiwalnego opracowania „Projekt robót 
geologicznych na wykonanie otworów wiertni-
czych na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi dla 
budynków położonych w m. Bożepole Wielkie, 
przy ul. Osiedlowej, na działkach ewidencyjnych 
nr 518/5, 633/28, 633/27, 633/26, 633/31, 633/30, 
633/25, 633/24, 633/23, 633/3, 633/5, 633/6, 633/7, 
633/33, 633/13, obr. Bożepole Wielkie”, wykona-
nego w styczniu 2020 r., przedstawiającego zakres 
robót wiertniczych i prac geologicznych związa-
nych z wykonaniem 56 otworów wiertniczych do 
głębokości 160,0 m każdy, przeznaczonych do 
zainstalowania w nich gruntowych wymienników 
ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych w m. 
Bożepole Wielkie, gm. łęczyce. Marcin ambrozik 
zam. w Poznaniu, wystąpił jako pełnomocnik spół-
dzielni Mieszkaniowej ,,Bożepole”, ul. Osiedlowa 
28, 84-214 Bożepole Wielkie.

zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego, realizując obowiązek zapewnienia 
stronom czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, istnieje możliwość wglądu do akt 
sprawy w siedzibie tut. Wydziału Środowiska, Wej-
herowo, ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, ii piętro. W termi-
nie 14 dni oczekujemy opinii od zainteresowanych, 
których interesu prawnego lub obowiązku postę-
powanie może dotyczyć.

ReKlaMa  24/2020/DBOgłOszenie 23/2020/DB

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

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

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

Bogusław Suwara 
Sekretarz Miasta Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami 

Ojca

Pani
WiESŁaWiE SOBKiEWicZ

składają     

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

Verba Sacra – czyli święto Słowa
WejheRoWo | Verba Sacra to prawdziwe święto Słowa, 
które wybrzmiewa od wielu lat w wejherowskiej kolegiacie.
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Z okazji 75 rocznicy 
wyzwolenia Rybna 
i okolicznych wsi 
w dniu 9 marca 2020 
r. o godz. 19:00 na 
Cmentarzu Ofiar Mar-
szu Śmierci w Rybnie 
odbędzie się Nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej.  
Prosimy o zabranie ze 
sobą zniczy, gdyż na 
zakończenie odbę-
dzie się przy pomniku 
uroczyste składanie 
zniczy przez biorących 
udział w nabożeń-
stwie.
Zaprasza: Parafia 
Kostkowo, OSP Rybno, 
Sołtys i Rada Sołecka 
Sołectwa Rybno. 
/raf/
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Wiele restauracji zachęca do odwie-
dzenia, proponując tradycyjną, „domo-
wą” kuchnię. Tymczasem ta restauracja 
oferuje swoim gościom znacznie więcej. 
Mowa o Hotelu Olimp Business & Spa 

w Wejherowie. Każda wizyta w hotelo-
wej restauracji to gwarantowane wyjąt-
kowe doznania smakowe. Warto się tu 
wybrać, aby spróbować np. łososia juraj-
skiego, który pochodzi z jedynej na świe-
cie hodowli, lub niepowtarzalnego steku 
przygotowanego ze specjalnie wyselekcjo-
nowanej wołowiny długo dojrzewającej. 

najwyższa jakość, 
świEżE Produkty

Dania serwowane w restauracji wej-
herowskiego Hotelu Olimp Business 
& Spa są niepowtarzalne. Dlaczego? 
Przede wszystkim, wszystkie – bez wy-
jątku – przygotowywane są ze świeżych 
produktów. I bez dodatku jakichkolwiek 
chemicznych ulepszaczy. 

- Niektóre potrawy przygotowujemy 
z produktów, które ze względu na ogra-
niczoną dostępność czy najwyższą jakość 
są dość trudne do zdobycia – opowiada 
Krzysztof Wierzba, Szef Kuchni 

w Hotelu Olimp Business & Spa. - Spro-
wadzamy je z różnych zakątków kraju, 
czasem z zagranicy. Wszystko po to, aby 
wciąż zaskakiwać naszych gości czymś 
nowym, zdrowym i smacznym.

Żeby utrzymać jak najwyższą jakość 

serwowanych dań, produkty do ich 
przygotowywania pochodzą od wielu 
różnych dostawców. 

- Na przykład warzywa: nie bierzemy 
ich z jednego źródła, tylko z wielu. Po-
wód? Często jest tak, że dany dostawca 
ma niektóre produkty lepsze, inne gorsze. 
My staramy się wybierać wyłącznie te naj-
lepsze – wyjaśnia Szef Kuchni. - Podobnie 
jest z mięsem. Zamawiamy je głównie od 
lokalnych, sprawdzonych dostawców. Ale 
już wołowina długo dojrzewająca pocho-
dzi od producenta, który przygotowuje 
ją w sposób niemal identyczny z tym, 
jak odbywa się to w Stanach Zjednoczo-
nych. To polska wołowina, ale właściciel 
firmy, który przez lata przebywał w USA 
i tam uczył się wszystkiego, sam wybiera 
odpowiednie sztuki wołowe do dalszej 
obróbki. I my używamy tej wołowiny np. 
do naszych steków czy burgerów. Taka 
wołowina jest wyjątkowo smaczna, mięk-
ka, zdrowa i znacznie lepiej przyswajalna 
przez organizm od tej „zwykłej”. A zatem 
u nas można spróbować potraw, których 
wykonanie samemu w domu jest bardzo 
trudne lub wręcz niewykonalne. 

łosoś? alE za to jaki!
Kolejnym przykładem dania, którego nie 

można przygotować w domu, zaopatrując 
się w okolicznych sklepach czy marketach, 
jest łosoś jurajski. Skąd taka nazwa? Stąd, 
że łososie te są hodowane w wodzie termal-

nej sprzed 150 milionów lat! Jedyna taka 
hodowla na świecie znajduje się w Polsce, 
w województwie zachodniopomorskim. 
Łososie pływają w basenach wypełnionych 
wodą mineralną pochodzącą z odwiertu 
o głębokości powyżej 2700 metrów. Są tu 
zapewnione sterylne warunki, rybom nie 
są podawane żadne antybiotyki ani hor-
mony wzrostu. Karmione są wyłącznie 
naturalną paszą pochodzenia zwierzęcego. 
Dzięki temu smak łososia jurajskiego jest 
nieporównywalny, poza tym dania z takiej 
ryby są bardzo zdrowe. 

Pory roku tEż są ważnE
Hotelowa restauracja co pół roku zmie-

nia kartę dań. Jedna z nich opracowywa-
na jest na okres jesienno-zimowy, który 
kojarzy się z mrozem, więc potrawy 
w menu są nieco cięższe, bardziej kalo-
ryczne, rozgrzewające. 

- Teraz jesteśmy dosłownie o krok od 
nowej odsłony: karty wiosenno-letniej 
– zapowiada Szef Kuchni. - Znajdziemy 
w niej dania lżejsze, bardziej orzeźwiające. 
W tej karcie unikamy cięższych zup czy 
sosów, aby naszym gościom w potrawach 
przekazać wiosenną lekkość i świeżość. 

Czego nasi goście mogą się spodziewać 
w nowej odsłonie kulinarnej restauracji, 
którą wprowadzimy na przełomie marca 
i kwietnia? Na pewno nie zrezygnujemy 
z niektórych potraw, jak np. z łososia juraj-
skiego czy wołowiny długo dojrzewającej. 
Ale będą one podawane w innej formie, 
np. w lżejszych sosach, przygotowanych 
na bazie świeżych warzyw, nowalijek. 

aligator i kangur na talErzu
Kuchnia Hotelu Olimp serwuje dania, 

które nierzadko zaskakują gości. Dba się 
bowiem o to, aby wciąż wprowadzać roz-
maite nowinki i nietuzinkowe połączenia 
smakowe. Nietypowe dania można spró-
bować w szczególności podczas organi-
zowanych przez hotel eventów. 

- Stała karta rządzi się swoimi prawami, 
a imprezy czy bankiety swoimi – podkre-
śla Szef Kuchni. - Podczas eventów bywa 
u nas na przykład mięso z aligatora, kan-
gura, strusia, cała gama owoców morza 
i wiele, wiele innych. Staramy się cały czas 
być na bieżąco z nowościami kulinarnymi. 
Na wydarzenia takie, jak imprezy firmowe, 
rodzinne, bankiety, a także cateringi wyjaz-
dowe oferta przygotowywana jest zawsze 
w uzgodnieniu z zamawiającym. My ze 
swojej strony proponujemy menu, podpo-
wiadamy co można ciekawego i smaczne-
go zrobić, ale zamawiający często też mają 
swoje pomysły czy konkretne wymagania. 

ważna jEst tEż tEchnika
Odpowiednie produkty to dopiero po-

łowa sukcesu. Aby powstało wykwintne 
danie, ważna jest też odpowiednia tech-
nika kulinarna, która musi być dostoso-
wana do danej potrawy. 

Mamy tu więc mięsa konfitowane, ob-
rabiane termicznie metodą sous-vide, 
grillowane, pieczone, duszone. Unika się 
natomiast mięs panierowanych, gdyż taki 
tradycyjny schabowy czy de volaille w pa-

nierce jest smażony w tłuszczu. W przy-
padku restauracji Hotelu Olimp Business 
& Spa serwowane potrawy są zdrowe 
i lekkostrawne. Nie używa się tam abso-
lutnie żadnych dodatków chemicznych. 

kwiaty, którE tEż Można zjEść
W serwowanych w restauracjach potra-

wach liczy się przede wszystkim smak, ale 
nie można też zapomnieć o tym, jak danie 
wygląda. I tu kolejna ciekawostka – do de-
koracji półmisków i talerzy używa się tutaj 
ziół oraz.. jadalnych kwiatów! Takich kwia-
tów, które można zjeść, jest wiele odmian. 
Różnią się kolorami, aromatem oraz sma-
kiem. Takie kwiaty dla hotelowej kuchni 
pozyskiwane są od lokalnego producenta, 
który uprawia je całkowicie ekologicznie, 
bez stosowania oprysków chemicznych.

Założenie jest proste: „wszystko, co 
jest na talerzu, musi być jadalne” – Nie 
znajdziecie zatem takich części ziół, jak 
zdrewniałe łodygi, bo tego zwyczajnie 
zjeść się nie da. 

gotowaniE na żywo
Ciekawym wydarzeniem, organizowa-

nym w wejherowskim hotelu, jest Live 
Cooking, czyli gotowanie na żywo. Na 
oczach gości przygotowywane jest kilka 
przystawek, zupa, danie główne oraz de-
ser. Na sali ustawionych jest kilkanaście 

monitorów, na których goście mogą do-
kładnie zobaczyć, z czego dana potrawa 
jest zrobiona i jak przygotowuje ją Szef 
Kuchni. Od razu po zakończeniu przygo-
towywania danej potrawy kelnerzy poda-
ją to danie do stolików. 

Takie wyjątkowe eventy będą organizo-
wane w hotelu dwa razy do roku. Podczas 
najbliższego, który zaplanowany jest na 
marzec, szykowana jest niespodzianka. 
Jaka? Tego na razie zdradzić nie możemy, 
ale wiadomo, że będzie to wydarzenie zor-
ganizowane w całkowicie nowej, ciekawej 
formule, która z pewnością zaskoczy gości!

do oliMPu na rodzinny obiad
Warto więc wybrać się do restauracji 

w Hotelu Olimp Business & Spa na ro-
dzinny obiad. Szczególnie w weekendy – 
bo specjalnie na soboty i niedziele przy-
gotowywane są wyjątkowe promocje. 
Promowane są wówczas wybrane dania, 
które można zamówić z rabatem 

rzędu rzędu 15 proc. lub do zamówionej 
potrawy dostać niespodziankę w postaci 
ciekawego dodatku czy deseru. 

Tutaj każdy nasz gość będzie mile zasko-
czony, gdyż w hotelowej restauracji sta-
wiają przede wszystkim na smak i zdro-
wie. A także na spore porcje, tak aby nikt 
nie wyszedł z hotelu głodny. 

Rafał Korbut

Najważniejsze są smak i zdrowie
Wyjątkowe potrawy, których na próżno szukać w innych restauracjach, smaczne, zdrowe, przygotowywane wyłącznie ze świeżych produktów i do tego 
udekorowane np. jadalnymi kwiatami. Brzmi niemal jak kulinarny raj? Okazuje się, że jest on dostępny na wyciągnięcie ręki!

Hotel olIMP BusIness & sPa WeJHeRoWo artykuł na prawach reklamy 

Płyta ryb i owoców morza dla 2os.

Porterhouse steak – tradycyjny stek z rozbefu

sałata z marynowaną Piersią kacząorientalna zuPa z kurczakiem i krewetkami
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (t. j.- Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz 
zarządzenia nr 521/21/2020 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 28 stycznia 2020 roku 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. sobieskiego 7, na okres 21 
dni wywieszony został wykaz obejmujący 
lokal użytkowy położony w budynku Urzę-
du Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7 w  
Rumi, stanowiący własność gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczony do oddania w najem 
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotych-
czasowego najemcy.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t. j.- Dz. U. z 2020 r., poz. 65) 
oraz zarządzenia nr 517/17/2020 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 27 stycznia 2020 
roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Mia-
sta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykaz obejmują-
cy lokal użytkowy położony w Rumi przy ul. 
Dąbrowskiego 12a/1 i 12a/2, stanowiący 
własność gminy Miejskiej Rumia, przezna-
czony do oddania w najem w trybie bez-
przetargowym na rzecz dotychczasowego 
najemcy.

ReKlaMa  26/2020/DB

ReKlaMa  27/2020/DB

ReKlaMa 311/2019/DBReKlaMa 310/2019/DB

Seniorzy wydali książkę
GM. WejheRoWo | Niedawno zakończył się projekt rozwo-
ju kompetencji cyfrowych Mew@, w którym wzięło udział 11 
uczestników – seniorów, mieszkańców gminy Wejherowo.

d o d a j
ogłoszenie

szukam pracownika

Jerzy Dziewulski to najsłynniej-
szy polski policjant antyterro-
rysta, a także polityk, poseł na 
Sejm I, II, III i IV kadencji. Odzna-
czony Krzyżem Oficerskim i Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Trzykrotnie odznaczony 
Medalem za Ofiarność i Odwagę, 
nadawanym przez Prezydenta 
RP osobom, które niosły pomoc 
innym ludziom, narażając przy 
tym swoje życie.
Spotkanie wypełni rozmowa 
o ostatniej książce autora pt. 
„Kulisy III RP”.
 - Opisuję to, co wywarło na mnie 
największe wrażenie. Ot, gliniarz, 
pierwszy w historii Polski, dosta-

je się do parlamentu i widzi świat 
polityki od środka, a nie jak 
dotychczas - z krawężnika, kiedy 
obserwował na ulicy przejeż-
dżające czarne limuzyny. Nagle 
znalazł się w ich środku, nieco 
zagubiony, zdumiony i rozczaro-
wany tym, co zobaczył – mówi 
Jerzy Dziewulski, autor książki.
Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy już w ten 
piątek, tj. 31 stycznia o godz. 
18:00 do siedziby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Redzie. 
Spotkanie tradycyjnie popro-
wadzi Krystian Nehrebecki, 
organizator Biesiad Literackich. 
Wstęp wolny.

sPotkaniE z jErzyM dziEwulskiM
rEda | redzka biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie autorskie 
w ramach „biesiad literackich”. tym razem coś dla miłośników 
tematyki policyjnej - jerzy dziewulski. 

Projekt jest dofinansowany ze środków 
Funduszy Europejskich i obejmował kurs 
komputerowy dla seniorów w wieku 65+ 
w wymiarze 60 godzin oraz animacje prak-
tycznych zastosowań umiejętności cyfro-
wych w wymiarze 24 godzin. W ramach 
animacji, które były częścią projektu, grupa 
podjęła decyzję o realizacji książki z prze-
pisami kulinarnymi zatytułowanej „Nasze 
sprawdzone przepisy”. Efekt wykonanej 
pracy posłuży jako przewodnik w odkry-
waniu ciekawych smaków oraz pamiątka 
2-miesięcznych spotkań w ramach projektu 
MEW@.

W piątek, 24 stycznia, uczestnicy projektu 
zebrali się, aby celebrować zakończenie kur-
su kompetencji cyfrowych oraz podzielić się 
wrażeniami po odbiorze wydrukowanych 
egzemplarzy własnych książek kucharskich. 
W miłej atmosferze, która towarzyszyła mu 
od pierwszych zajęć, projekt dobiegł końca.

/UGW/
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GNIEWINO

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
z późn. zm.) oraz Uchwały nr Vi/48/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.02.2020 r. do 28.02.2020 r. w Urzędzie gminy gniewino, 84-250 
gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 26.02.2020 r. w Urzędzie gminy gniewino, 84-250 gniewino, ul. Pomorska 8 o godz. 9:30.

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta gminy gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r. 

Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie gniewino, 84-250 gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu gminy gniewino na platformie ePUaP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z prowadzonym po-
stępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu 
można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowi-
sko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego inspektoratu sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w gdańsku.

zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji 
uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta gminy gniewino na adres Urząd gminy gniewino, 84-250 gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewi-
no@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w spra-
wie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta gminy gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WÓJT gMinY gnieWinO

OgłOszenie 30/2020/DB



pres, chodnik 6x1 m, tel. 576 204 945

sPrzEdaM łóżko rehabilitacyjne, ta-
nio, tel. 605 292 882

sPrzEdaM łóżko do sypialni 190x220 
cm, z stoliczkami nocnymi, Linia, 800 
zł, tel. 503 923 874

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

rozsiEwacz KOS 380 zł oraz lej 
480 zł, tel. 600 667 860

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Lu zina, Wej-
herowa, 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 rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

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

sPrzEdaM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

sEx-sex-sex to lubię, gorąca blondi, po-
zna panów sponsorów, tel. 514 120 213

wysoki romantyk szuka Pani po 60-
tce, uczciwą, prostolinijną, normalną, 
tel. 669-869-837

RÓŻNE

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

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

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

sPrzEdaM kanapę, 140x200, brązo-
wa, trzy jasne poduszki, b. dobry stan, 
700 zł, tel. 503 300 245

sPrzEdaM lodówkę, żelazko, eks-

NIERUCHOMOŚCI

sPrzEdaM

Poszukuję wynająć

szukaM kawalerki umeblowanej, 
ewentualnie pokoju gościnnego. PIL-
NE! tel. 669-869-837

wynajMę

Pokój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709

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

kuPię

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

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

MOTORYZACJA

sPrzEdaM

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

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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.

SZUKASZ PRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

skoda 105S, 39 lat, iGaS (BRC) cy-
tryna, cena 1777 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

jawa typ 220, 1977 farbig Blau-Zitro-
ne, 2T, 2 os. OC, cena 4300, Tczew, tel. 
574 797 077

Piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1559 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

roMEt Ogar Caffe 124, 2019 r, blue/
black, 4T, cena 1022 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

kuPię
kuPię Suzuki GSF600, Honda 
CB450S/500, Tczew, tel. 574 797 077

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, 
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, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
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Mecz zakończony wynikiem 1:1 był 
pojedynkiem z serii wyjątkowych, bo-
wiem w poprzednim sezonie klub ze 
Starogardu Gdańskiego prowadził obec-
ny szkoleniowiec Żółto-Czarnych – Łu-
kasz Kowalski.

Seria spotkań kontrolnych dotychczas 
była dla Gryfa korzystna. Zawodnicy ze 
Wzgórza Wolności gładko rozprawili się 
z Bałtykiem Gdynia (4:0) oraz Gwardią 
Koszalin (4:2). Podobnie w meczach 
zwycięskich – kolejnym rywalem wej-
herowian była drużyna ze szczebla trze-
cioligowego – KP Starogard Gdański. Po 
17’ kolejkach zawodnicy ze stadionu im. 
Kazimierza Deyny zajmują ósmą lokatę 
w grupie drugiej. W rundzie jesiennej 
zgromadzili na swym koncie 22 punkty. 
Piłkarze z południa regionu przed me-
czem z Gryfem mieli za sobą rozegrany 
tylko jeden sparing. Ich rywalem była 
Kaszubia Kościerzyna, która przegrała 
to spotkanie 0:2. pojedynek cechował 
się dodatkową presją ze względu na fakt, 
iż Łukasz Kowalski przed przyjściem na 
Wzgórze Wolności był szkoleniowcem 
KP Starogardu Gdańsk. W ubiegłorocz-
nej  kampanii wiosennej osiągał z tym 

zespołem znakomite rezultaty. Byłych 
podopiecznych Kowalskiego określano 
wówczas mianem rycerzy wiosny. 

Mecz rozgrywany przy ulicy Budowla-
nych rozpoczął się dobrze dla Starogardu 
Gdańskiego.  W 16’ minucie pojedynku 
rzut karny na gola zamienił Marcin 
Kajca. Bramka 33-letniego pomocnika 
była jedyną godną odnotowania sytu-
acją w tej części 
meczu. 

W drugiej połowie przewagę zaczął po-
większać Gryf. W konsekwencji w 64’ 
minucie gola wyrównującego zanotował 
Jakub Kreft. Pomimo sporej dominacji 
Żółto-Czarnych mecz zakończył się remi-
sem. Kolejnym rywalem wejherowian bę-
dzie Widzew Łódź. To spotkanie zostanie 
rozegrane 31 stycznia we Władysławowie. 

KP Starogard Gdański - Gryf 
Wejherowo 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Marcin Kajca (16-
karny), 1:1 Jakub Kreft (64)

Gryf: (I połowa) Leleń - Kan-
kowski, Lisiecki, Burkhardt, 
Gabor - zawodnik testowany, 
Sikorski, Pek - Baranowski, 
Nowicki, Przygoda. (II połowa) 
Leleń - Lademann, Gęsior, 
Burkhardt, Sławek - Godlew-
ski, Pilarski, Poręba - Kreft, 
Sroka, Kwidzyński

Interesujesz sIę 
Gryfem Wejherowo. 

 Chcesz pisać o swoim klubie.

zgłoś się do nas! 
gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Mecz kontrolny zakończony remisem
II LIGa | Passa sparingowych zwycięstw Gryfa Wejherowo została przerwana za sprawą remisu z KP Starogard Gdański. Pojedynek rozgrywany w ramach 
zimowych przygotowań został rozegrany  w Gdańsku przy ulicy Budowlanych.

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl

HarmonoGram meCzóW kontrolnyCH Gryfa
Data Godzina Drużyny miejsce

31.01 11.00 Gryf Wejherowo – Widzew Łódź
Cetniewo-

Władysławowo

08.02 13.00 Gryf Wejherowo – Stolem Gniewino
Gdańsk 

ul. Budowlanych

16.02 11.00 Gryf Wejherowo – Radunia Stężyca
Gdańsk 

ul. Budowlanych

19.02 20.00 Gryf Wejherowo – Concordia Elbląg
Gdańsk 

ul. Budowlanych

Łukasz Kowalski :

Był to bardzo owocny sparing, który przyniósł nam odpowiedzi na kilka 
ważnych pytań. Cieszę się przede wszystkim z gry młodych zawod-
ników, którzy pokazali się z dobrej strony w drugiej części meczu. 
Chciałbym zwrócić również uwagę na świetny stan murawy, który 
zastaliśmy na stadionie Jaguara. Nawierzchnia umożliwiała grę piłką, 

a to na tym etapie przygotowań jest dla nas ważne. Nie odczuwałem 
dodatkowej presji w związku z tym, że KP Starogard Gdański to klub 

w którym spędziłem sporo czasu jako trener. Jest to wymagający zespół.

1% 
na Wejherowski Klub Sportowy Gryf

zachęcamy do oddania
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Udział w zimowym projekcie był bez-
płatny. Zajęcia odbywały się przez całe 
ferie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 12:00 do18:00 i prowadzone były 
przez wykwalifikowanych instruktorów 
z zakresu gier i zabaw ruchowych, siat-
kówki, koszykówki i lekkiej atletyki. Ce-
lem ogólnym projektu była popularyza-
cja sportu w powiecie wejherowskim, jak 
i poszerzenie oferty zajęć dla dzieci i mło-
dzieży w okresie ferii zimowych, a także 
kształtowanie postawy zdrowej rywali-
zacji sportowej i upowszechnianie ak-
tywnych form spędzania czasu wolnego.  
- Pomysł na taki rodzaj aktywności 
młodzieży powstał dzięki współpracy 
Powiatowego Zespołu Placówek Oświa-

towo-Wychowawczych w Wejherowie 
oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w Wejherowie – mówi dyrektor placów-
ki Andrzej Byczkowski. - Młodzież bar-
dzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach, 
a frekwencja była zadowalająca. 

Łącznie w projekcie udział wzięło 
prawie 100 uczniów. Jest to pozytyw-
ny impuls do organizowania kolejnych 
edycji tego projektu, który był całkowi-
cie finansowany ze środków Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie. W ramach 
finansowania dwa razy zorganizowano 
zajęcia dla dzieci z Klubu Integracyj-
nego TAO „ Fundacja Wspierania Ra-
zem po Sukces”, w których uczestniczyli 
aktywnie także ich rodzice. Uśmiechy 

na twarzach dzieci były podziękowa-
niem za poświęcony im czas. Raz, dzię-
ki uprzejmości siłowni „Apollo” udało 
się zorganizować profesjonalny trening 
z crossfitu. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe koszulki, które wręczał wi-
cedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 1 w Wejherowie Marzena Skrzynecka, 
a także Dyrektor Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo–Wychowawczych 
w Wejherowie Andrzej Byczkowski. 
Ogromne podziękowania należą się dy-
rektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 
1 w Wejherowie Katarzynie Bojke, która 
udostępniła halę sportową dla uczestni-
ków zimowego projektu.

(DD)

Dzieci na sportowo – 
bezpiecznie i zdrowo

PoWIaT | W hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyło się 
podsumowanie piątej edycji projektu sportowego pod „Ferie na sportowo - bezpiecznie 
i zdrowo”, który był skierowany do młodzieży zamieszkującej powiat wejherowski.
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3. miejsce na podium
LUZINo | Podopieczne trenerów Sylwestra Piątek i Adama Olejniczak 
wystąpiły w turnieju Lad’s Leo Cup w Lęborku. GOSRiT Luzino był trzeci.

GOSRiT I Luzino trafił do grupy B, 
w którym zagrał z GKS Żukowo 1:1 
(bramka Ewelina Barra), TKKF Stal 
Jezierzyce 2:0 (bramki Julia Bargańska 
i Karolina Drewa), z MKS Lew II Lę-
bork 2:0 (bramki Ewelina Barra i Ka-
rolina Drewa), a w ostatnim meczu 
grupowym pokonał AWKS NightSha-
dows Wejherowo 1:0 (bramka Karoli-
na Drewa). Mniej szczęścia miał drugi 
zespół, który trafił do grupy A, w któ-
rym zagrali z UKS Victoria SP2 Sia-
nów 0:0, Olimpia Czersk 2:0 (bramki 
Magda Lińska i Maria Lińska), z Po-
tokiem Pszczółki 4:0 (bramki Magda 
Lińska, Weronika Richert oraz dwie 
Maria Lińska) i w jedynym meczu 
doznali porażki z MKS Lew I Lębork 
0:1, który nie dał awansu do półfina-
łu. W meczu półfinałowym GOSRiT 

I Luzino zmierzył się z UKS Victoria 
SP 2 Sianów, w regulaminowym czasie 
padł wynik 0:0. O wejściu do finału 
zdecydowały rzuty karne, w których 
lepsze okazały się zawodniczki z Sia-
nowa wygrywając 2:3. W meczach 
o piąte miejsce GOSRiT II Luzino za-
grał z GKS Żukowo i niestety przegrał 
1:2 (bramka Magda Lińska). W meczu 
o trzecie miejsce GOSRiT I Luzino 
zagrał z MKS Lew II Lębork, którego 
pokonał 1:0. Bramkę na wagę najniż-
szego stopnia podium strzeliła Karo-
lina Drewa. Po zakończeniu nastąpiła 
dekoracja zwycięzców. Nagrody dla 
wszystkich zespołów wręczył prezes 
MKS Lew Lębork Piotr Grudzień oraz 
trener trzecioligowych zawodniczek 
Andrzej Kurzydło.

(DD)

jErzy grubba na ProwadzEniu
Reda | Zakończyła się kolejna runda spotkań Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej. 
Chętni w dalszym ciągu mogą spróbować swoich sił w rozgrywkach.

Na Kaszubach Baśka jest naj-
popularniejszą grą karcianą od 
ponad stu lat. Redzka liga trwa 
od listopada do 25 marca i składa 
się z cyklu 19 turniejów elimina-
cyjnych, rozgrywanych we wtorki 
o godzinie 18:00. W zawodach 
biorą udział gracze, którzy znają 
zasady gry w Baśkę, zapoznali się 

z regulaminem oraz przestrze-
gają ustalonych zasad. Podczas 
jednego turnieju eliminacyjnego 
gracze rozgrywają partię, składa-
jącą się z 80 rozdań w tym samym 
składzie osobowym. Najlepszych 
pięciu graczy z każdego stolika 
uzyskuje punkty. 
W ostatniej dziewiątej rundzie 
ligi 2019/2020 o puchar prze-
wodniczącego Rady Miasta Redy 
zagrały 32 osoby. Zwyciężył Jerzy 
Grubba, uzyskując 62 punkty, 
w tym +539 małe punkty. Drugie 
miejsce zajął Jacek Pohl z 60 
punktami (+305), trzecie Henryk 
Reszka z 53 punktami (+465), 
czwarte Wacław Trocki z 51 punk-
tami (+218) i piąte miejsce Bogu-
sław Napieralski z 50 punktami 
(+50). Turniej wygra gracz, który 
uzyska w 17 turniejach elimina-
cyjnych najwyższą ilość punktów. 
Uroczyste wręczenie pucharu dla 
zwycięzcy nastąpi po ostatnim 
turnieju, 25 marca tego roku.
(DD)

fot. Daria Dunajska

Interesujesz 
się sportem?
Wyślij zdjęcie swojego 
ulubionego klubu!

redakcja@expressy.pl

Ruszają rozgrywki, zgłoś drużynę!
GM. WejheRoWo | Rusza pierwsza edycja turniejów piłkarskich dla dzieci z cyklu Cassubian Cup. 

Turniej piłkarski dla najmłodszych 
proponuje Akademia Piłki Nożnej Cas-
subian. Od początku lutego na Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w Bolszewie mie-
rzyć się będą roczniki 2009-2014.

Na co dzień Akademia trenuje w Bol-
szewie i Gowinie. W tym roku po raz 
pierwszy zajęła się organizacją turnieju. 
Zespoły rywalizować będą w formule 
“każdy z każdym”.

- To także dobra okazja dla trenerów, by 
sprawdzić w praktyce postępy prac swo-
ich podopiecznych – zaznacza Krystian 
Andryskowski z Akademii Cassubian.

Roczniki 2009-2012 zagrają w pię-
cioosobowych zespołach, ich wyniki 
będą podlegały klasyfikacji. Młodsze 
roczniki nie walczą o punkty, a w ich 
składach będzie o jednego zawodnika 
mniej. Można zapisywać swoje zespoły 
do rozgrywek pod adresem mailowym 
biuro@apcassubian.pl. Organizatorzy 
zapraszają również wszystkich do ki-
bicowania najmłodszym adeptom fut-
bolu na Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Bolszewie, gdzie będą odbywać się 
turnieje.

Akademia Piłki Nożnej Cassubian ist-
nieje od dwóch i pół roku. Swoją nazwą 
podkreśla kaszubskie dziedzictwo, które 
jest również wpajane podopiecznym.

/UGW/


