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DuDa w stolicy powiatu

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedzi Wejherowo z okazji 
100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. 10 lutego to waż-
na data dla całej Polski, ale w szczególności dla Pomorza. 
100 lat temu dokonano Zaślubin Polski z Morzem. Z tej 
okazji na Pomorzu organizowane są rozmaite uroczysto-
ści i wydarzenia. 
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Leśne wyzwanie

Dziesiątki szklanych i plasti-
kowych butelek, foliowe siatki, 
zmięte papiery i mnóstwo innych 
śmieci – takie „skarby” zbiera-
li w wejherowskim lesie miejscy 
urzędnicy i strażnicy. W ten spo-
sób włączyli się do internetowej 
kampanii "Forest Challenge".
str. 2

Rozbudowa szpitaLa - staRt!

Rozpoczyna się największa w hi-
storii spółki „Szpitale Pomorskie” 
rozbudowa szpitala. Inwestycja 
pochłonie ponad 130 milionów 
złotych! W Wejherowie powstanie 
całkowicie nowy obiekt szpitalny, 
w którym znajdzie się m.in. naj-
nowocześniejszy blok operacyjny. 
str. 5

Już 14 lutego!

Zapraszamy do współpracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco

expressy.pl

express_biznesu
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Wejherowscy urzędnicy z zastępcą pre-
zydenta Arkadiuszem Kraszkiewiczem na 
czele, wyposażeni w jednorazowe ręka-
wiczki oraz worki do segregacji odpadów, 
sprzątali las na terenie Kalwarii Wejhe-
rowskiej. W ten sposób włączyli się do in-
ternetowej kampanii "Forest Challenge". 

Blisko godzinna akcja zakończyła się 
zebraniem różnego rodzaju odpadów, 

a uczestniczyli w niej pracownicy Urzę-
du Miejskiego oraz Straży Miejskiej 
w Wejherowie.

"Forest Challenge" to internetowa, 
proekologiczna akcja polegająca na 
sprzątaniu lasów, a następnie rzuceniu 
wyzwania innym - czyli mówiąc prościej 
nominowaniu kolejnych osób do tego 
samego. Takiego wyzwania podjęli się 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie wraz ze strażnikami miejskimi. 
Wraz z zastępcą prezydenta Arkadiu-
szem Kraszkiewiczem oraz komendan-
tem wejherowskiej SM Zenonem Hincą 
sprzątali las na terenie Kalwarii Wejhe-
rowskiej.

- Niestety wciąż często się zdarza, że 
ludzie idą do lasu i tam zostawiają swoje 

śmieci – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. - 
I to jest bardzo przykre. Coś takiego nie 
powinno mieć miejsca. Jeżeli produku-
jemy śmieci, jeśli zabieramy coś ze sobą 
na spacer czy na grzyby, to powinniśmy 
to ze sobą z powrotem zabrać i wyrzucić 
albo do swojego śmietnika, albo do jed-
nego z pojemników ogólnie dostępnych, 
rozstawionych na terenie miasta. Przecież 
dla każdego jest znacznie przyjemniej, 
gdy idzie do lasu, na łono przyrody, i nie 

napotyka tam na porozrzucane śmieci. 
Cieszymy się z tego, że mogliśmy uczest-
niczyć w proekologicznej akcji "Forest 
Challenge", jednocześnie przyczyniając 
się do poprawy stanu naszego najbliższe-
go otoczenia. Przyjęliśmy to „na klatę” 
i kontynuujemy akcję - jako kolejnych 
nominujemy Urząd Miejski w Redzie 
oraz Stowarzyszenie Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku! 
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Wyróżnienie za pół wieku pracy
WejheroWo | Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył wyjątkowe wyróżnienie - statuetkę 
Jakuba Wejhera. Otrzymał ją zastępca dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie.

Statuetką został uhonorowany zastępca dyrektora 
ds. technicznych i eksploatacji MZK w Wejherowie, 
Feliks Makurat, z okazji 50-lecia pracy zawodowej 
na rzecz społeczności lokalnej.

Czy wyobrażacie sobie przepracować 50 lat w jed-
nym zakładzie pracy? Dla większości z nas brzmi to 
jak czysta abstrakcja i pewnie tylko nieliczni mogą 
się pochwalić tak długim stażem. Do tych drugich 
z pewnością należy pan Feliks Makurat, który mi-
nione pół wieku spędził pracując w Miejskim Zakła-
dzie Komunikacji w Wejherowie.

Swoją pracę rozpoczął w 1969 roku. Pracując w jed-
nej firmie ponad 50 lat, przeszedł przez różne stano-

wiska – od ucznia w przyzakładowej szkole, przez 
elektromechanika, pracownika działu technicznego, 
po stanowisko zastępcy dyrektora technicznego.

- Przez cały ten czas był człowiekiem niezwykle 
pracowitym, traktującym zadania z zakresu komu-
nikacji miejskiej profesjonalnie i odpowiedzialnie. 
Przewożenie mieszkańców ziemi wejherowskiej 
w sposób bezpieczny i na czas zawsze było jego po-
wołaniem i priorytetem - zaznaczył prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt, wręczając panu Fe-
liksowi miniaturę statuetki Jakuba Wejhera z okazji 
50-lecia pracy zawodowej.
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Podjęli wyzwanie i posprzątali las
WejheroWo | Dziesiątki szklanych i plastikowych butelek, foliowe siatki, zmięte papiery 
i inne śmieci – takie „skarby” zbierali w wejherowskim lesie miejscy urzędnicy i strażnicy.
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10 lutego to ważna data dla całej Polski, ale 
w szczególności dla Pomorza. 100 lat temu do-
konano Zaślubin Polski z Morzem. Z tej okazji 
na Pomorzu organizowane są rozmaite uroczy-
stości i wydarzenia, w których weźmie udział 
Prezydent RP Andrzej Duda. Główne uroczy-
stości odbędą się w Pucku, ale Andrzej Duda 
odwiedzi też Władysławowo i Wejherowo. 

Spotkanie z mieSzkańcami
W najbliższy poniedziałek, 10 lutego, do wspól-

nego świętowania 100-lecia powrotu Pomorza 
w granice Rzeczypospolitej zaprasza także pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

O godz. 16.30 na Placu Jakuba Wejhera 
w Wejherowie odbędzie się widowiskowa 
rekonstrukcja powitania wojsk gen. Józefa 
Hallera wjeżdżających do Wejherowa w 1920 
roku, przez Antoniego Abrahama. Tego sa-
mego dnia w stolicy powiatu gościć będzie 
także Prezydent RP Andrzej Duda, który 
o godz. 17.00 spotka się z mieszkańcami 
Wejherowa na rynku. Z wizytą głowy pań-
stwa związane jest podejmowanie niezbęd-
nych środków ostrożności, dlatego miesz-
kańcy, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, 
powinni być obecni na Placu wcześniej – już 
od godz. 15.45. Na godz. 18.40 zaplanowano 
natomiast odsłonięcie tablicy w setną rocz-
nicę Zaślubin Polski z Morzem w Kolegiacie 
- kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej. 
Nieco później Para Prezydencka weźmie 
udział w uroczystym koncercie z okazji 100. 
rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Koncert 
odbędzie się w Filharmonii Kaszubskiej. 

 zamknięte parkingi
W związku z uroczystościami 100. roczni-

cy Zaślubin Polski z Morzem, w dniach - 9 
lutego od godz. 16 do 11 lutego do godz. 7, 
zamknięte zostaną parkingi przy Filharmonii 
Kaszubskiej (ul. Hallera) i przy Sądzie Rejo-

nowym przy ul. Sobieskiego 302. Parking przy 
ul. Reformatów będzie zamknięty w dniach 7 
lutego od godz. 6 do 11 lutego do godz. 7.

UroczyStości w pUckU
Wiele osób z pewnością będzie chciało 

wziąć udział w głównych uroczystościach 
jubileuszowych. Co zatem będzie się działo 
w Pucku? Poniżej przedstawiamy najważ-
niejsze wydarzenia. 

O godz. 9.30 na dworzec PKP przyjedzie 
historyczny pociąg z Gdańska, zaplanowana 
jest inscenizacja z powitaniem gen. J. Hallera 
i gości oraz przejście uroczystego korowodu 
na Stary Rynek. Tam zostanie odsłonięta ta-
blica Antoniego Miotka, puckiego działacza 
niepodległościowego, przez prezydenta RP 

w asyście wojskowej. O godz. 11.00 w Farze 
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiona 
zostanie koncelebrowana msza św. Po mszy 
- przejście do Portu Rybackiego z prezyden-
tem RP w asyście Kompanii Reprezentacyjnej 
i Orkiestry Marynarki Wojennej. Tam zapla-
nowano koncert zespołu wokalnego Klubu 
MW, zaś o godz. 13.00 rozpocznie się akt od-
nowienia Zaślubin Polski z Morzem, po nim 
salut narodowy, złożenie wieńca ze śmigłowca 
i składanie wiązanek kwiatów. O godz. 14.00 
inscenizacja historyczna w miejscu autentycz-
nych Zaślubin Polski z Morzem (dawna baza 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego). Natomiast 
o godz. 17.15 w Porcie Rybackim spektakl na 
wodzie „Laserowe stulecie”. 
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Andrzej Duda spotka 
się z mieszkańcami
WejheroWo | Prezydent RP 
odwiedzi miasto w 100. roczni-
cę Zaślubin Polski z Morzem.

Mobilne Punkty 
Informacyjne
PoMorZe | Specjaliści ds. Funduszy Europejskich odwiedzą miej-
scowości województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia, 
będą dostępni dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. 

redzki przyStanek hiStorycznego pociągU generała hallera w drodze do pUcka
reda | w poniedziałek 10 lutego, z gdańska głównego do pucka wyruszy historyczny pociąg hallera z rekonstruktorami i zaproszonymi gośćmi. pociąg zatrzyma się m.in. w redzie. 

Tegoroczna rocznica jest szczególna. 
Uchwałą Sejmu RP VIII kadencji rok 2020 
ustanowiono „Rokiem Zaślubin Polski 
z morzem w Pucku”. Samorząd wojewódz-
twa pomorskiego organizuje rekonstruk-
cję pamiętnych wydarzeń sprzed stu lat. 
W poniedziałek 10 lutego, wcześnie rano, 
z Gdańska Głównego do Pucka wyruszy 
historyczny pociąg Hallera z rekonstruk-
torami i zaproszonymi gośćmi. Pociąg 
zatrzyma się na wybranych stacjach, w tym 
w Redzie. 
- W imieniu redzkiego samorządu serdecz-
nie zapraszam do wspólnego świętowania 
rocznicy przejazdu generała. Pociąg do 
Redy przyjedzie o godzinie 8:25 na peron 1, 
odjazd nastąpi około godziny 9:03 - mówi 
Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy. - Aby upamiętnić wizytę Józefa Hal-
lera w Redzie, odsłonięta zostanie tablica 
pamiątkowa. Przyjazd pociągu uświetni 

występ zespołu kaszubskiego „Redzanie”, 
zagra też Redzka Orkiestra Dęta. 
Warto wspominać o naszej historii, święto-
wać zwycięstwa i sukcesy. Szeroki dostęp 
Polski do morza, o który walczyli nasi 
przodkowie jest dziś powodem do dumy. 
Równo 100 lat temu, 10 lutego 1920 roku, 
generał Józef Haller, dowódca Błękitnej Ar-
mii wyruszył pociągiem do Pucka, aby doko-
nać uroczystego aktu zaślubin odrodzonej 
po zaborach Rzeczypospolitej z Morzem 
Bałtyckim. Generał Józef Haller tuż przed 
uroczystością otrzymał dwie obrączki 
z napisem „Gdańsk – Puck 10 lutego 1920”. 
Jedną z nich generał wrzucił do morza. 
Drugiej nie zdejmował do końca życia.
-Teraz wolne przed nami światy i wolne 
kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj 
wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego 
Orła, cały świat stoi mu otworem – powie-
dział podczas ceremonii generał Haller. 

fot. UM Reda

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat 
wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spo-
tkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, 
jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych 
przez społeczności lokalne. Konsultacje skierowane są do społecz-
ności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 
(JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zaintereso-
wanych tematyką funduszy unijnych.

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycz-
nych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.
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6 lutego 2020 r. w godz. 9:00-•	
11:30 – Urząd Gminy Konarzyny, ul. 
Szkolna 7,

6 lutego 2020 r. w godz. 12.00-•	
14.30 – Urząd Gminy Przechlewo, ul. 
Człuchowska 26,

7 lutego 2020 r. w godz. 10:00-•	
15:00 – Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 
12 Marca 195, pok. 103,

7 lutego 2020 r. w godz. 10:00-•	
13:00 – Dom Przedsiębiorcy w Tcze-
wie, ul. Obrońców Westerplatte 3,

11 lutego 2020 r. w godz. 9:00-•	
12:00 – Urząd Miejski w Gdańsku, ul. 
Partyzantów 74,

11 lutego 2020 r. w godz. 11:00-•	
14:00 – Urząd Miasta Starogard 
Gdański, ul. Gdańska 6,

12 lutego 2020 r. w godz. 13.00-•	
15.30 – Urząd Gminy w Kosakowie, ul. 
Żeromskiego 69, I p. sala Rady Gminy,

12 lutego 2020 r. w godz. •	
9:00-11:30 – Urząd Gminy Ustka, ul. 
Dunina 24,

13 lutego 2020 r. w godz. 12:00-•	
14:30 – Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, 
ul. Szkolna 5,

13 lutego 2020 r. w godz. 8:30-•	

11:30 – Urząd Miejski w Kępicach, ul. 
Niepodległości 6,

14 lutego 2020 r. w godz. 10:00-•	
15:00 – Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 
12 Marca 195, pok. 103,

14 lutego 2020 r. w godz. 10:00-•	
14:30 – Centrum Informacji Turystyc-
znej w Kartuzach, ul. Klasztorna 1,

21 lutego 2020 r. w godz. 10:00-•	
15:00 – Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 
12 Marca 195, pok. 103,

21 lutego 2020 r. w godz. 11:00-•	
14:00 – Kwidzyński Park Przemysłowo-
Technologiczny (KPPT), Górki 3A,

25 lutego 2020 r. w godz. 9:00-•	
12:00 – Urząd Miejski w Gdańsku, ul. 
Partyzantów 74,

25 lutego 2020 r. w godz. 12:30-•	
15:00 – Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24,

26 lutego 2020 r. w godz. 11:00-•	
14:00 – Dom Przedsiębiorcy w Tcze-
wie, ul. Obrońców Westerplatte 3,

28 lutego 2020 r. w godz. 10:00-•	
15:00 – Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 
12 Marca 195, pok. 103,

28 lutego 2020 r. w godz. •	
12.30-15.00 – Kamienica Kultury 
w Pszczółkach, ul. Pomorska 20.

najbliżSze Spotkania odbędą Się:
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że od dnia 07 lutego 2020 r. na stronie Biu-
letynu informacji Publicznej gminy Wejhe-
rowo oraz internetowej gminy Wejherowo, 
a także na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy 
Wejherowo, ul. Transportowa 1, został 
wywieszony wykaz, nieruchomości prze-
znaczonej do oddania w użyczenie, tj. część 
działki o nr 409 w miejscowości Kąpino, na 
cele statutowe klubu piłki nożnej.

szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Refera-
cie gospodarki nieruchomościami i Środowi-
ska, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

Równoległe trwa analiza ofert, które zostały 
złożone w przetargu na realizację inwestycji. 
Efekt końcowy ma być widoczny najpóźniej 30 
października 2022 roku.

To kolejny etap przygotowań do największej 
w historii miasta inwestycji. Do tej pory uda-
ło się m.in. zakończyć projektowanie, uzyskać 
niezbędne pozwolenia oraz przeprowadzić 
prace związane z przygotowaniem terenu pod 
inwestycję – w maju 2019 roku wyburzone zo-
stały budynki zlokalizowane w pobliżu stacji 
SKM Janowo, natomiast do końca lutego tego 
roku nie będzie śladu po dawnej siedzibie ogni-
ska wychowawczego. 

W przetargu, który zostanie rozstrzygnięty 
najprawdopodobniej w marcu, złożonych zo-
stało 5 ofert opiewających na kwoty od niespeł-
na 61 do 91 milionów złotych.

– Przetarg jeszcze nie jest rozstrzygnięty, ale 
jesteśmy bardzo blisko. Myślę, że prace powin-
ny się zacząć w przeciągu dwóch lub trzech 

miesięcy – przekonuje Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi.

W ramach budowy węzła integracyjnego z tu-
nelem, który połączy dwie części miasta, po-
wstaną również m.in. parkingi, ścieżki rowero-
we, kładki dla pieszych, udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych oraz wiaty autobusowe.

Celem inwestycji jest przede wszystkim 
usprawnienie ruchu drogowego. Dzięki temu 
przedsięwzięciu możliwa będzie również inte-
gracja różnych środków transportu. Oznacza 
to, że powstanie funkcjonalny i spójny system 
komunikacji drogowej, a co za tym idzie – 
zwiększy się liczba pasażerów, a zmniejszą się 
korki i emisja spalin.

– Na pewno wystąpią utrudnienia w ruchu, 
choć będziemy się starać, żeby prace były jak 
najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Chyba 
wszyscy rozumieją, że jeśli będziemy mieli 
przejazd kolejowy na początku Rumi, to przy-
najmniej 25 proc. kierowców pojedzie na skró-

ty, czyli odkorkuje się nam krajówka, a ruch 
na takich ulicach jak Dąbrowskiego będzie 
upłynniony. To jest zasada wszystkich najlepiej 
rozwiniętych miast w Europie, dlatego jestem 
dobrej myśli, mimo rosnącej liczby samocho-
dów – podkreśla burmistrz Michał Pasieczny. 
– Należy pamiętać, że węzeł Janowo znajduje 
się w jednym zamówieniu projektowym wraz 
z węzłem w Rumi, gdzie stworzone zostaną do-
datkowe miejsca parkingowe i zostaną dopro-
wadzone ścieżki rowerowe – podsumowuje.

Na realizację inwestycji w ramach projektu 
pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi 
wraz z trasami dojazdowymi” udało się zdobyć 
unijne dofinansowanie w wysokości ponad 17 
milionów złotych. Środki zostały pozyskane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Kwota unijnego dofinansowania może się jesz-
cze zwiększyć.
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Najpierw zburzą, 
później wybudują
rUMIA | Dawna siedziba Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” przechodzi 
do historii. Wyburzanie obiektu związane jest z budową węzła integracyjnego z tunelem w Janowie.

SztUka i bizneS idą 
w parze
wejherowo | obraz wejherowianki został wylicytowany 
podczas wielkiej gali polskiego biznesu w warszawie.

Obraz wejherowskiej malarki Longiny Wysockiej wyli-
cytowano w Warszawie podczas Wielkiej Gali Liderów 
Polskiego Biznesu, organizowanej przez stołeczny 
Business Centre Club. Artystka wzięła udział w licytacji 
już po raz czwarty. 
W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie pod-
czas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu odbyła się 
Aukcja Dzieł Sztuki Business Centre Club, z której środki 
zostały przeznaczone na działalność charytatywną klubu.
W aukcji brały udział obrazy w których zastosowano 
różne techniki malarskie: olej, akwarelę, pastel, heliografię, 
aguaforta, akryl czy litografie. Wśród prac znakomitych 
artystów znaleźli się: Francisco Goya, Henryk Opałka, Marc 
Chagall, Salvador Dali, Edward Dwurnik znalazł się obraz 
olejny Longiny Wysockiej „Morze".
 - Jestem szczęśliwa, że mój obraz mógł wziąć udział w tak 
renomowanej aukcji po raz czwarty, wśród tak znanych 
malarzy – mówi wejherowska artystka Longina Wysocka.
Przypomnijmy, że Business Centre Club od 1991 roku 
przyznaje Złote Statuetki w konkursie „Lider Polskiego 
Biznesu” firmom, którzy w swej działalności kierują się 
nie tylko zyskiem, ale także etyką prowadzenia biznesu. 
Podczas części oficjalnej wręczono Nominacje i Złote Sta-
tuetki Lidera Polskiego Biznesu, a laureaci z poprzednich 
lat, którzy utrzymali wysoką pozycję na rynku, otrzymali 
Diamenty do swoich Statuetek.
 Na zdjęciu: Longina Wysocka (z prawej) z nowymi właści-
cielami jej obrazu. 
/UMW/

fot. UM Wejherowo
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Przed takim dylematem stanął prezy-
dent miasta i wejherowscy radni, podej-
mując 17 grudnia ub. roku decyzję o no-
wych stawkach opłat za odbiór odpadów, 
która będzie obowiązywała od 1 marca 
br. Tak jak w całej Polsce, wzrost kosztów 
wywozu śmieci w Wejherowie był nie-
unikniony. Ostatecznie w stolicy powiatu 
wybrano metodę naliczania opłat od licz-
by metrów kwadratowych z ogranicze-
niem wielkości lokalu i modyfikacjami 
chroniącymi małe 1. i 2-osobowe gospo-
darstwa domowe. Dzięki nowej metodzie 
za odpady zapłacą przede wszystkim te 
osoby, które dotychczas unikały płacenia 
za swoje śmieci i to one najwięcej stra-
cą na wprowadzonej zmianie. W efek-
cie, dzięki dodatkowym pieniądzom od 
dotychczas nie płacących, możliwe jest 
ograniczenie wzrostu kosztów płaconych 
przez pozostałych mieszkańców.

która metoda jeSt lepSza?
Obecnie stawka za odpady wynosi 16 

zł od osoby na miesiąc. Gdyby pozostać 
w Wejherowie przy dotychczasowej me-
todzie naliczania opłat od liczby osób, to 
stawka od 01.03.2020 r. musiałaby wy-
nieść 28 zł od osoby na miesiąc, gdyż taka 
kwota pokryłaby koszty wywozu. Aby od-
powiedzieć sobie na pytanie, która meto-
da jest lepsza, należy przyjętą przez Radę 
Miasta stawkę 1,17 zł za 1m2 powierzchni 
lokalu miesięcznie (1,05 zł w przypadku 
kompostowania) porównywać z rozwa-
żaną stawką 28 zł od osoby, gdyż to była 
alternatywa. Uwzględniając oczywiście 
wprowadzane od 1 marca mniejsze stawki 
dla 1. i 2-osobowych gospodarstw domo-
wych. Każdy może wyliczyć dla siebie, 
co mu się bardziej opłaca – porównanie 
prezentujemy w tabeli. Każda metoda na-
liczania opłat ma swoje wady i zalety, nie 
ma idealnej. Oczywiście wszystkie wyżej 
podane stawki dotyczą odpadów segre-
gowanych, w przypadku braku segregacji 
koszty są 2 razy wyższe.

nie będzie oSzUkiwania
W sytuacji wzrostu kosztów szczególnie 

ważne jest, aby nikt nie unikał płacenia, 
gdyż to jest niesprawiedliwe. Dlaczego 
jedni mają płacić za drugich? Niestety 
obecnie za swoje odpady nie płaci ok. 9 
tys. osób -  prawie 20% mieszkańców Wej-
herowa, którzy nie zgłaszają siebie do na-
liczenia opłaty. Urząd nie ma administra-
cyjnych możliwości zweryfikowania faktu 
zamieszkiwana. Przepisy nie dają gminom 
uprawnień śledczych, aby sprawdzić kto 
w rzeczywistości mieszka w danym lokalu. 
Urzędnicy nie mogą przeszukiwać miesz-
kań. W efekcie urzędy muszą bazować na 
składnych deklaracjach przez mieszkań-
ców, które nie zawsze są zgodne z prawdą. 
Natomiast nowa metoda naliczania opłat 
od powierzchni lokalu mieszkalnego jest 
prosta i skuteczna. Nie pozwala też na 
oszukiwanie, gdyż Urząd dysponuje peł-
nymi danymi na temat nieruchomości 
i nikt nie ukryje metrów kwadratowych  
swojego mieszkania czy domu.

najwięcej Stracą ci co nie 
płacili

Dziś ci mieszkańcy, którzy uczciwie pła-
cą za śmieci, składają się ma tych co nie 
płacili. Obrazowo to 20 zł z każdych 100 
zł zapłaconych za wywóz. Po 01.03.2020 r. 
to się radykalnie zmieni. Opłaty będą po-
wszechne dla wszystkich. W efekcie dzięki 
dodatkowym pieniądzom od dotychczas 
nie płacących, możliwe jest ograniczenie 
wzrostu kosztów płaconych przez pozo-
stałych mieszkańców.

wzroSt koSztów jeSt 
nieUnikniony

Jest to – jak wiemy – duży problem ogól-
nopolski. Wyższe koszty odbioru odpadów 
są niezależne od Urzędu Miejskiego: zwięk-
szenie ilości odpadów od mieszkańców, 
znaczny wzrost opłaty na składowisku od-
padów ustalanej przez ministerstwo, po-
wszechny wzrost kosztów w gospodarce, 

nowe obowiązki dotyczące segregacji od-
padów – konieczność zbierania dodatkowej 
frakcji bio, rosnące koszty zagospodarowa-
nia wysegregowanych surowców, wyższe 
wymagania ekologiczne zgodnie z przepisa-
mi Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami 
system musi być finansowo zbilansowany. 
Oznacza, to, że jeśli rosną koszty, muszą też 
wzrosnąć stawki za odpady. 

/raf/

pamiętaj o deklaracji!

Do dnia 15.02.2020 r. właściciele nieru-
chomości zobowiązani są do złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Za wspólnoty mieszkaniowe 
i spółdzielnie mieszkaniowe deklarację 
do urzędu składają Administratorzy 
bądź Zarządcy wspólnot.  

Link do deklaracji na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: 
bip.wejherowo.pl/strony/9341.dhtml

Stawki obecne do 29.02.2020 r. 
Metoda od liczby osób: 16 zł za 
osobę

Stawka rozważana od 01.03.2020 r. – 
NIE WPROWADZONA.
Metoda od liczby osób: 28 zł za 
osobę

Stawka przyjęta przez Radę Miasta 
od 01.03.2020 r. - OBOWIĄZUJĄCA
Metoda od powierzchni lokalu: 1,17 zł
(1,05 zł **) za 1m2, z modyfikacjami.

1 osoba = 16 zł
2 osoby = 32 zł
3 osoby = 48 zł
4 osoby = 64 zł
5 osób = 80 zł 
6 osób = 96 zł
7 osób = 112 zł

1 osoba = 28 zł
2 osoby = 56 zł
3 osoby = 84 zł
4 osoby = 112 zł
5 osób = 140 zł 
6 osób =  168 zł
7 osób = 196 zł

1 osoba *= 24 zł (22 zł **)
2 osoby * = 45 zł (41zł **)

Opłaty dla przykładowych lokali:
30m2 = 35,10 zł (31,50 zł **)
40m2 = 46,80 zł (42,00 zł **)
50 m2 = 58,50 zł (52,50 zł **)
60 m2 = 70,20 zł (63,00 zł **)
70 m2 = 81,90 zł (73,50 zł **)
80 m2 = 93,60 zł (84,00 zł **)
90 m2 = 105,30 zł (94,50 zł **)
100 m2 i więcej = 117,00 zł (105,00 zł **)

* wariant do wyboru dla małych gospodarstw domowych (niezależnie od liczby m2 
lokalu), jeśli udokumentujesz zużycie wody do 4 m3 na jedną osobę na miesiąc 

 ** w przypadku zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompos-
townikach

Nowe opłaty za odpady
WejheroWo | Co jest lepsze: 28 zł od mieszkańca czy 1,17 (1,05) zł za 1 metr kw. mieszkania?

porównanie miesięcznych opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców w wejherowie 

rozbUdowa Szpitala rozpoczyna Się. inweStycja pochłonie ponad 130 mln. zł!
wejherowo | rusza budowa nowego obiektu szpitalnego w wejherowie. inwestycja jest największą w historii spółki "szpitale pomorskie", pochłonie ponad 130 mln zł i będzie gotowa w 2022 r.

Rozpoczyna się największa w historii 
spółki „Szpitale Pomorskie” budowa  
nowego obiektu szpitalnego. Będzie 
to możliwe dzięki dofinansowaniu 
unijnemu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 
środkom samorządu województwa 
pomorskiego projektu pn. „Poprawa 
jakości i dostępności w diagnostyce 
i terapii chorób cywilizacyjnych po-
przez rozbudowę Szpitala Specjali-

stycznego w Wejherowie”. W nowym 
budynku znajdzie swoje miejsce 
Kaszubskie Centrum Chorób Serca 
i Naczyń (Oddział Kardiologii i An-
giologii Interwencyjnej oraz Oddział 
Kardiochirurgii), nowoczesny Blok 
Operacyjny, a także Zakład Pato-
morfologii, Centralna Sterylizatornia 
oraz Zakład Serologii Transfuzjolo-
gicznej (Bank Krwi).
W środę w tej sprawie, w obecności 
marszałka województwa pomor-
skiego Mieczysława Struka oraz 
przewodniczącego Komisji Zdrowia 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 
Andrzeja Bartnickiego, Zarząd Szpi-
tali Pomorskich podpisał umowę na 
prace budowlane z generalnym wy-
konawcą inwestycji - firmą Budimex 
SA. Wartość robót budowlanych 
podpisywanej umowy to 94,65 mln 
zł. Planowane zakończenie prac - 
kwiecień 2022 r. Wartość całego 
projektu włącznie z wyposażeniem 

w wysokospecjalistyczną aparaturę 
medyczną to 130,43 mln zł, z czego 
środki samorządu wojewódz-
twa pomorskiego – 60,18 mln zł; 
dofinansowanie unijne z Regional-
nego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 - 66,15 mln zł, zaś wkład 
własny spółki Szpitale Pomorskiego 
to 4,1 mln zł.
- Celem inwestycji jest budowa no-
wej infrastruktury, która wpłynie na 
wzrost efektywności funkcjonowania 
szpitala, skrócenie czasu oczekiwa-
nia na pacjenta na dane świadczenia 
specjalistyczne oraz skrócenie czasu 
pobytu w szpitalu – mówi Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes Zarządu 
Szpitali Pomorskich sp. z o.o. - Na 
I poziomie nowego obiektu znajdą 
się: Zakład Patomorfologii, Centralna 
Sterylizatornia oraz Zakład Serologii 
Transfuzjologicznej; na II pozio-
mie Kaszubskie Centrum Chorób 

Serca i Naczyń – Oddział Kardiologii 
i Angiologii Interwencyjnej (40 łóżek, 
w tym sala intensywnego nadzoru 
kardiologicznego, dwie pracownie 
angiograficzne i Gabinet Diagnostyki 
RTG) oraz Oddział Kardiochirurgii 
z 7 stanowiskami wzmożonego 
nadzoru. Na III poziomie znajdzie się 
Blok Operacyjny z 7 salami operacyj-
nymi oraz 2 salami wybudzeniowymi 
zawierającymi łącznie 17 stanowisk 
– dodaje prezes Zieleniewski.
Ponadto w ramach inwestycji prze-
widziano wybudowanie 2 szybów 
windowych przylegających do obec-
nego wysokiego budynku łóżkowe-
go, wymianę trafostacji i moderni-
zację instalacji gazów medycznych. 
Powierzchnia nowego budynku 
będzie liczyć blisko 9 tysięcy m.kw. 
Długość obiektu – 97 m, szerokość 
– 29,6; wysokość budynku bloku 
operacyjnego – 14,95 m.
/raf/

fot. szpitale Pomorskie
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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 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 2019-12-09 na wniosek Burmistrz 
Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
budowę drogi gminnej jako Etap II inwestycji pn.:

„Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Działkowców wraz z jej 
rozbudową oraz przebudowie końcowego odcinka ul. Działkowców (do obiektu 

PANATTONI) w Rumi”

 na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Rumi określonych poniżej:

działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. 15 działki nr ewid.: 67/6, 68/22, 63/7, 68/24 (powstała z dz. nr. 68/23), 63/8 (po-
wstała z dz. nr. 63/8)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczą-
cych przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebra-
nych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji koń-
czącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym 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. Kodeksu postępo-
wania 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 na wniosek zarządu Powiatu Wejherowskiego, 
84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, reprezentowanego przez zarząd Drogowy 
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, 84-200 
Wejherowo ul. Pucka 11, reprezentowanego przez Panią Weronikę słodko-
wicz, Radzewo 62-035 Kórnik ul. słoneczna 16 z dnia 25.10.2019r. (uzupeł-
nionego dnia 29.01.2020r.), wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
 „rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiato-

wej nr 1318G na rzece Łeba w m. Łęczyce”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy łęczyce określonych 
poniżej:
A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obręb łęczyce, działki nr ewid.: 317, 393/1 (z podziału działki nr 393), 
383/1 (z podziału działki nr 383)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, bu-
dowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obręb łęczyce działki nr ewid.: 308/8, 384

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarząd-
ców 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 starostwie Wejhe-
rowskim 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. 

MuZEuM PIśMIENNICTWA I MuZykI kASZuBSkO-POMORSkIEj W WEjhEROWIE

serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Kaszubskie drogi do 
Niepodległej. Casus rodu Torlińskich”. ekspozycja wpisuje się w uroczyste 

obchody 100-rocznicy przywrócenia państwowości polskiej na Pomorzu.

Wernisaż odbędzie się 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 15.30 
w siedzibie Muzeum przy ul. zamkowej 2a

W programie:
– powitanie gości – dyrektor Muzeum 
Tomasz Fopke,
– krótki koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego 
im. Jana Trepczyka pod dyrekcją 
Marcina grzywacza,

– niepodległość rys historyczny – 
Michał Hinc,
– saga rodu Torlińskich – Danuta 
Torlińska,
– otwarcie wystawy – kuratorzy: Michał 
Hinc, Janina Kurowska, Danuta Torlińska
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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!

Świetlice nowocześnie wyposażone
GM. WejheroWo | Domy sołeckie w Gniewowie i Kąpinie 
już korzystają z nowego sprzętu i wyposażenia.

Mieszkańcy gminy Wejherowo otrzy-
mali nowe miejsca, gdzie mogą się spo-
tykać oraz organizować różne wydarze-
nia. Nowe wyposażenie zyskały świetlice 
w domach sołeckich. 

Ogółem koszty zakupu całego wypo-
sażenia dla domu sołeckiego w Gnie-
wowie wyniosły niemal 65 tys. zł. Wy-

datek współfinansowany ze środków 
PROW na lata 2014-2020 w ramach 
projektu pn. „Wyposażenie domu so-
łeckiego w Gniewowie w nowoczesny 
sprzęt multimedialny, wyposażenie re-
kreacyjne, gastronomiczne i zielarskie” 
w kwocie niespełna 34 tys. zł. Świetlica 
wiejska została wyposażona w: rolety, 

9 obrusów plamoodpornych, 2 witryny 
biblioteczne, elementy małej architektu-
ry (4 małe kwietniki, 5 dużych kwietni-
ków i 3 kosze na odpady), 12 kompletów 
składających się ze stołu i dwóch ław 
cateringowych, wyposażenie kuchni: 
szafa chłodniczo – mroźna, maszyna do 
popcornu z wózkiem, maszyna do waty 
cukrowej, 4 namioty ogrodowe, tablica 
interaktywna z projektorem krótko-
ogniskowym, cymbergaj, piłkarzyki, stół 
bilardowy z płytą kamienną,  nakładka 

ping – pong, zestaw do ping – ponga, 
dmuchany zamek dla dzieci.

Z kolei ogółem koszty zakupu całe-
go wyposażenia dla domu sołeckiego 
w Kąpinie wyniosły ponad 53,2 tys. zł. 
Wydatek współfinansowany ze środków 
PROW na lata 2014-2020 w ramach pro-
jektu pn. „Wyposażenie domu sołeckiego 
w Kąpinie w nowoczesny sprzęt multi-
medialny oraz uzupełnienie wyposaże-
nia kuchni” w kwocie niemal 33,9 tys. 
zł. Świetlica wiejska została wyposażona 

w: rolety, 12 obrusów plamoodpornch, 
wyposażenie kuchni: 2 wieszane szafki 
ze stali nierdzewnej, 2 stoły przyścienne 
z dwoma półkami, 3 stoły przyścienne 
z półką, 5 wiszących półek ze stali nie-
rdzewnej, szafa przelotowa drzwi suwa-
ne, taboret gazowy pojedynczy, szafa 
chłodnicza 350l, system projekcji video, 
stół do cymbergaja, stół do piłkarzyków, 
tablica interaktywna z projektorem krót-
koogniskowym, nagłośnienie.

/UGW/
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Szukasz pracownika? Dodaj ogłoszenie! Wyślij SMS, wpisując EXP.PDP.
i treść ogłoszenia na numer:          79657
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Najmłodsi będą mogli spędzać wolny czas korzy-
stając z nowych urządzeń przy ul. Konopnickiej, 
Partyzantów, Sikorskiego w Parku Miejskim i na tere-
nie ogródków działkowych przy ul. Nadrzecznej. To 
m.in. nowe linaria, huśtawki i karuzele. Miasto Wej-
herowo przeznaczyło na ten cel ponad 73 tys. zł.

– Kolejne place zabaw będą miały nowoczesny 
i bezpieczny sprzęt dla najmłodszych – mówi Be-

ata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – 
Chcieliśmy także, aby były dostępne dla każdego, 
dlatego w Parku Miejskim, który ma pełnić rolę 
placu integracyjnego, dającego możliwość zabawy 
dzieciom w różnym wieku, zamontowana została 
karuzela dla dzieci niepełnosprawnych.

W Parku Miejskim zamontowano nową karuzelę 
integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych, na któ-
rą jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. 
Na placu zabaw na osiedlu Sikorskiego pojawiła się 
nowa karuzela tarczowa tzw. bączek i dwie huśtawki 
łańcuchowe, a na osiedlu Konopnickiej - linarium 
"piramida" i karuzela tarczowa (bączek). Na placu 
przy ul. Partyzantów zamontowano nowy zestaw 
zabawowy- basztę wielofunkcyjną ze zjeżdżalnią, 
huśtawką i drążkami. W karuzelę tarczową, huś-
tawki łańcuchowe i huśtawkę metalową – ważkę 
doposażono także plac zabaw na terenie ogródków 
działkowych przy ul. Nadrzecznej, z którego chętnie 
korzystają dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej.

/raf/

 WyCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O DRuGIM PRZETARGu uSTNyM 

NIEOGRANICZONyM NA SPRZEDAŻ NIERuChOMOśCI 
POŁOŻONEj W RuMI, PRZy uL. TySIĄCLECIA, 

STANOWIĄCEj WŁASNOśĆ GMINy MIEjSkIEj RuMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia, ozna-
czonej jako działka nr 18/2 o powierzchni 1180m2, obręb 11, zapisanej w księ-
dze wieczystej KW gD1W/00114647/6 sądu Rejonowego w Wejherowie.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi, uchwalonym Uchwałą nr Vii/66/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 
marca 2011r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Ceynowy”, zmie-
nionym Uchwałą nr l/686/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w Rumi zwanego „Ceynowy” dla strefy 
26.U/MW, nieruchomość szczegółowo wyżej opisana, zlokalizowana została na 
terenie oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że jest to teren zabu-
dowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, bez ustalania proporcji 
pomiędzy funkcjami. 

W poprzek działki, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 68/2 obr. 
11, przebiega sieć wodociągowa, dalej zaś kabel elektroenergetyczny niskiego 
napięcia. na działce znajdują się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 grudnia 2019 roku 

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 1200, 
w siedzibie urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100). Wadium wynosi 35.000,00 zł, które należy wnieść 
do dnia 9 marca 2020 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie 
doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 
58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wto-
rek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

OgłOszenie 37/2020/DB
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Atrakcyjniej na placach zabaw
WejheroWo | Pięć placów zabaw w różnych częściach Wejherowa zostało niedawno doposażonych 
w nowe urządzenia. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel ponad 73 tysiące złotych.
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W tym roku w kategorii chórów do-
rosłych pierwsze miejsce zdobył Miejski 
Chór Kameralny z Redy, zaś wśród dzie-
cięcych zwyciężył Chór Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Wejherowie.

rozśpiewane mtk
Piąta edycja odbyła się pod hasłem 

„Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolę-
dy i pastorałki”. Była ona o tyle szczególne, 
bowiem po raz pierwszy swoim zasięgiem 
objęła nie tylko Wejherowo, Redę i Ru-
mię, ale cały powiat. W finale o zwycię-
stwo walczyło 10 zespołów - 5 w kategorii 
chórów dziecięcych oraz 5 dorosłych.

- Cieszę się, że już po raz piąty wejhe-
rowska Filharmonia wypełniła się miło-
śnikami muzyki chóralnej – powiedział 
zastępca prezydenta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz. - Wszystkie chóry 
są zwycięzcami, bo przeszły przez trudne 
i wymagające eliminacje. Dlatego każdy 

zespół, bez względu na zajęte miejsce, 
otrzymał nagrodę finansową. Bardzo 
dziękuję gospodarzowi wydarzenia - 
prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi 
Hildebrandtowi, a także burmistrzom: 

Rumi - Michałowi Pasiecznemu i Redy - 
Krzysztofowi Krzemińskiemu 

dUma redzian
W kategorii chórów dorosłych zwycię-

żył Miejski Chór Kameralny z Redy pod 
dyrekcją Piotra Klemenskiego, otrzy-
mując nagrodę pieniężną w wysokości 
2,5 tys. zł.

- Założeniem festiwalu jest integracja 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego, wza-
jemna prezentacja swojej twórczości 
i wymiana doświadczeń – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza Redy. - 
O popularności wydarzenia świadczy co 
roku pełna sala filharmonii.

Udział w przeglądzie wzięły chóry 
z Małego Trójmiasta Kaszubskiego – 
Rumi, Redy, Wejherowa, a także z te-
renu powiatu wejherowskiego. Łącznie 
wykonano 20 kolęd i pastorałek, które 
przypomniały wspaniałą, świąteczną 
atmosferę i podbiły serca widowni. Oce-
nie jury zostało poddanych 10 zakwali-
fikowanych wcześniej chórów, a każdy 
z finalistów otrzymał nagrodę w wyso-
kości 500 zł. Jury ostatecznie wybrało 
dwóch zwycięzców, podkreślając ich 
profesjonalizm i wysoką jakość wyko-
nanych utworów  

– Jestem bardzo zadowolony z naszego 
występu, zaprocentowała ciężka praca 
zespołu - podsumował Piotr Klemenski, 
dyrygent Miejskiego Chóru Kameral-
nego z Redy. - Podczas festiwalu zapre-
zentowano mnóstwo kolęd w szerokim 
i różnorodnym opracowaniu, ludowym 
i rozrywkowym. Zaczerpnęliśmy inspi-
rację na przyszłość.

Redzki zwycięzca to chór mieszany, za-
łożony w październiku 2018 roku z inicja-
tywy Chóru Consonans, Urzędu Miasta 
Redy oraz Fabryki Kultury, pod patrona-
tem Fundacji Żyjmy w Harmonii.

wejherowo na podiUm
Pierwsze miejsce wśród młodych chó-

rzystów (kategoria chórów dziecięcych) 
i nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. zł 
wywalczył Chór Szkoły Podstawowej nr 

9 w Wejherowie pod kierunkiem Alek-
sandry Janus.

W finale konkursu wystąpiły również 
chóry: Schola Karola z Parafii Św. Karola 
Boromeusza w Wejherowie (dyrygent Piotr 
Leszczyński), Chór Szkoły Podstawowej nr 
2 w Redzie im. Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego (dyrygent Barbara Tańska), Zespół 
Bambo ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Jana Brzechwy w Rumi (dyrygent Anna 
Bronowicka), Chór ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Redzie im. płk Kazimierza Prusz-
kowskiego (dyrygent Barbara Tańska), Ze-
spół Wokalny MUZaika z Rumi (dyrygent 
Marzena Graczyk), Wejherowski Chór 
Mieszany „Camerata Musicale”(dyrygent 
Aleksandra Janus), Chór „Pro Gloria Dei” 
z Nowego Dworu Wejherowskiego (dyry-
gent Tomasz Dawid Becker), Chór Lira im. 
ks. Stanisława Ormińskiego (dyrygent Ka-
tarzyna Januszewska).

/raf/

Jubileuszowy Konkurs Chóralny
KULTUrA | W Filharmonii Kaszubskiej odbył się jubileuszowy 
finał V Konkursu Chóralnego Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 
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Poznaliśmy laureatów 17. edycji „Konkursu 
na najbardziej atrakcyjną dekorację świątecz-
ną balkonu, okna lub ogrodu”. Nagrody i wy-
różnienia podczas spotkania z mieszkańcami 
w ratuszu miejskim osobiście wręczył prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

- Bez waszych wspaniałych dekoracji nasze 
miasto nie wyglądałoby w okresie świątecznym 
tak pięknie, jak wygląda. To właśnie one dodają 
szczególnego uroku i magii świąt. Dlatego dzię-
kuję za cały trud, zaangażowanie i serce wło-
żone w przygotowanie tych dekoracji – mówił 
prezydent Krzysztof Hildebrandt, który wspól-
nie z Beatą Rutkiewicz, zastępcą prezydenta, 
wręczali wyróżnionym nagrody.

Przy ocenie zgłoszonych dekoracji pod uwa-
gę brana była nie tylko ich sama pomysłowość 
i samodzielność, ale również niepowtarzalność 
ekspozycji, czy choćby ogólny wyraz estetyczny.

W kat. dekoracje świąteczne okien i bal-
konów w domach jedno i wielorodzinnych 
pierwsze miejsce zajęła Maria Łuczak (ul. Ma-
rynarki Wojennej), drugie Zbigniew Wolanin 
(ul. Wczasowa 13), a trzecie Piotr Maszota (ul. 
Wczasowa). Wyróżnienia otrzymali Marcin 
i Joanna Narloch (ul. Kołłątaja 6), Ludwika 

Erdmann (ul. Rogali) oraz Jolanta i Mirosław 
Kłusak, ul. (Sędzickiego)

W kat. dekoracje świąteczne ogrodów przy 
domach jedno i wielorodzinnych zwyciężyli 
Teresa i Tadeusz Kaweccy (ul. Kusocińskiego). 
Drugie miejsce zajęła Regina Arendt (os. 1000-
lecia), a trzecie - Mirosława i Marian Wilczew-

scy (os. Przyjaźni). Wyróżnienia otrzymali: 
Barbara i Piotr Gołębiewscy (ul. Ofiar Piaśni-
cy), Henryk Teclaf (ul. Kusocińskiego, Aniela 
Bartnicka (os. Kaszubskie), Ewa Tukalska, (ul. 
Ogrodowa), Teresa Szimichowska (os. Kaszub-
skie), Wiesław Sadowski (os. Kaszubskie), Elż-
bieta i Jan Cichoccy os. Kaszubskie.  /raf/
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Piękne miasto dzięki 
świątecznym dekoracjom
WejheroWo | Bez świątecz-
nych dekoracji miasto nie wy-
glądałoby aż tak pięknie. Ś.P. 

Seweryna 
CzoSki

naczelnika Miasta rumi 
w latach 1983-1990

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi
wraz z pracownikami

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy najgłębszego współczucia

składają

OgłOszenie 33/2020/DB

Pani
MałgorzaCie 

Charkin

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi
wraz z pracownikami

MaMy

wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci

składają

OgłOszenie 34/2020/DBOgłOszenie 36/2020/DB

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
i Radni Powiatu Wejherowskiego 

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
i Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Seweryna 
CzoSka
radnego ii kadencji 

rady Powiatu wejherowskiego
w latach 2002 - 2006

Rodzinie i Najbliższym
 wyrazy szczerego współczucia 
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

na podstawie art.17 pkt 11 oraz 27 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 
oraz art. 21 ust.2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz.2081 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr VIII/80/2011 z dn. 
28.04.2011r. w obszarze pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Cegielnianą

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cen-
trum” w Rumi – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obsza-
ru położonego w Rumi dla realizacji inwestycji „Centrum Handlowo-
Usługowego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 14.02.2020r. do 16.03.2020r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 
200, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie informacji Publicz-
nej Miasta Rumi. informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
tach rozwiązaniami w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 20.02.2020r. 
o godzinie 14.00.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisem-
nej do dnia 03.04.2020r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. 
sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OgłOszenie 40/2020/DB

ReKlaMa U/2020/PR

ReKlaMa U/2020/PR

Odpowiedzi na te pytania znajdą uczestnicy kolej-
nego spotkania z cyklu „Ekoakademia” w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym Auchan. 

„Ekoakademia” w Porcie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan zaprasza dzieci na kolejne fascynujące 
spotkanie z nauką. Tym razem mali uczestnicy do-
wiedzą się m.in., co się kryje pod pojęciem energia 
odnawialna. Przekonają się, że może ona pochodzić 
z różnych źródeł, a wykonany samodzielnie model 
pojazdu solarnego pozwoli maluchom zrozumieć, 
jak działa bateria słoneczna. Wykonany pojazd bę-
dzie można zabrać ze sobą do domu. 

W trakcie zabaw i warsztatów dzieci dowiedzą się tak-
że, jak działa ogniwo elektryczne i spróbują wygenero-
wać prąd za pomocą ogórka, metalowych płytek i prze-
wodu elektrycznego. Sprawdzą też, czy prąd popłynie, 
gdy ogórki zastąpimy innymi warzywami i owocami. 

Wiele uśmiechu wywoła z pewnością zabawa z ka-
merą termowizyjną. Dzięki niej maluchy przekonają 

się, że ich ciało również wydziela energię i wykonają 
zdjęcia temperatury. 

Zajęcia z cyklu „Ekoakademia” przybliżą dzieciom 
także zagadnienia związane z ekologią, a w popular-
nej grze Twister utrwalą sobie nowe zasady segregacji 
odpadów, by pomóc potem rodzicom w odpowied-
niej segregacji domowych śmieci. 

„Ekoakademia” to cykl comiesięcznych spotkań, 
podczas których dzieci poprzez barwne ekspery-
menty poznają pojęcia związane z ziemią i klima-
tem. Zagadnienia zostają przedstawione w ciekawy 
sposób, na przykładach z codziennego życia, tak aby 
zainteresować dzieci tematem i zachęcić do wła-
snych poszukiwań. 

„Ekoakademia” odbędzie się 8 lutego w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grun-
waldzkiej 108 w Rumi. Zajęcia będą prowadzone od 
godz. 12:00 do 17:00. Udział w zabawie jest bezpłatny.  

/raf/

Wszystko i jeszcze więcej 
o energii odnawialnej
rUMIA | Czym jest energia odnawialna? Co napędza samochód elektryczny? Czy można zobaczyć ciepło? 



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 7 lutego 202012

Pod koniec stycznia  odbył się II Miejski Festiwal Obcojęzycznych 
Kolęd i Pieśni Świątecznych dla klas I-III, który zorganizowała Szko-
ła Podstawowa nr 4 w Redzie. Konkurs pozwolił uczniom pochwalić 
się nie tylko zdolnościami wokalnymi, ale też językowymi. W fe-
stiwalu udział wzięło 9 solistów oraz 13 zespołów wokalnych, pre-
zentujących swoje interpretacje znanych piosenek świątecznych. 
Występy oceniało specjalne jury na czele z wiceburmistrzem miasta 
Łukaszem Kamińskim. Jury pod uwagę brało warsztat wokalny, po-
prawność językową oraz wyraz artystyczny. Szkołę Podstawową nr 
3 reprezentowały dwa zespoły w składzie: Julia Piechowska i Annę 
Falkowską, które z akompaniamentem gitary zaśpiewały piosenkę 
„Oh Christmas Tree” oraz Maja Jasińska i Antonina Kozielska, któ-
re w duecie zaprezentowały pełną zadumy piosenkę „Mary did you 
know”. Ich talent wokalny oraz językowy pozwolił duetowi zdobyć 
drugie miejsce w kategorii „Zespół”. Oba duety do konkursu przygo-
towała Katarzyna Kałuża. 

Natomiast uczniowie klas II i III wzięli udział w XV Megaolimpiadzie 
Wiedzy w Gdańskiej Szkole Podstawowej Lingwista im. Zjednoczonej 
Europy. Do konkursów zakwalifikowali się najlepsi uczniowie, wyłonie-
ni ze szkolnych eliminacji. Z klas drugich szkołę reprezentowali w kon-
kursie matematyczno-przyrodniczym Nina Kulińska i Tomasz Świecz-
kowski, w konkursie języka angielskiego Igor Ossowski, w konkursie 
ortograficznym Tomasz Terlecki i Julia Piechowska (IID). A z klas trze-
cich byli to uczniowie: w konkursie matematyczno- przyrodniczym Jan 
Magrian i Amelia Zajączkowska, w konkursie języka angielskiego Filip 
Szling i Jakub Kurowski, w konkursie ortograficznym Marcin Klima-
szewski i Izabella Szalk. Po konkursie uczniowie przespacerowali się uli-
cą Długą i zrobili pamiątkowe zdjęcia przy posągu Neptuna i gdańskich 
lwach. Wyniki konkursów poznamy w marcu. 
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Sukcesy na festiwalach i olimpiadach
redA | Uczniowie SP nr 3 odnieśli kolejne sukcesy 
w Miejskim Festiwalu Obcojęzycznych Kolęd 
i Pieśni oraz w XV Megaolimpiadzie Wiedzy.

ReKlaMa U/2020/PR

Podczas „Artystycznych Ferii” w placówce, dzieci i mło-
dzież od czwartej klasy szkoły podstawowej uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych i warsztatach z twórczej aktyw-
ności, które poprowadziły wice dyrektorka ośrodka Mariola 
Błaszczuk, Marzena Hazuka-Beraś oraz Anna Lewalska. 
Natomiast zajęcia z fusingu odbywały się pod opieką 
specjalistki w tej dziedzinie Katarzyny Olechnickiej-Śliwiń-
skiej. Chętnych do tworzenia pięknych prac plastycznych 
nie zabrakło również w kole plastycznym, prowadzonym 
przez Iwonę Skrzoską-Dziewiałtowicz w Szkole Podstawo-
wej nr 7 w Rumi. W ramach ferii zimowych dzieci i młodzież 
z całego powiatu wejherowskiego miała także możliwość 
uczestniczenia w zajęciach artystycznych i sportowo-re-
kreacyjnych. W ostatnim dniu ferii w siedzibie placówki 
odbyło się podsumowanie „Artystycznych Ferii”. W spotka-
niu uczestniczyła młodzież, która brała udział w projekcie, 
rodzice uczestników oraz instruktorzy i nauczyciele, którzy 
prowadzili zajęcia podczas ferii. Swoją obecnością zaszczy-
ciła również starosta wejherowski Gabriela Lisius. Podczas 
podsumowania można było obejrzeć prace, które uczestni-
cy przygotowywali na warsztatach jak m.in. szklaną biżute-
rię i inne wyroby ze szkła i gliny, łapacze snów z wełny oraz 
prace plastyczne.
(DD)

twórczo i aktywnie
powiat | Uroczyście zakończono ferie zimowe 
w siedzibie powiatowego zespołu placówek 
oświatowo-wychowawczych w wejherowie.

fot. Daria Dunajska
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Harcerze z gminy Wejherowo spędzali 
czas zimowych ferii w obiekcie Biblioteki 
i Centrum Kultury Gminy Wejherowo – 
w historycznym budynku dawnej szkoły 
w Bieszkowicach. Świętujemy 100-lecie 
odzyskania Niepodległości i zaślubin 
Polski z morzem, podczas których Gen. 
Józef Haller przybywając w dniu 10 lute-
go 1920 r. na czele oddziałów Błękitnej 
Armii w imieniu Rzeczpospolitej do Puc-

ka wrzucił do morza złoty pierścień na 
znak trwałego połączenia odrodzonego 
Państwa Polskiego z Bałtykiem.

- Po dniach wypełnionych zdobywaniem 
umiejętności i wiedzy harcerskiej zasia-
daliśmy wieczorem w obrzędowym krę-
gu ognia i przy akompaniamencie gitary 
śpiewaliśmy pieśni z tamtych lat i słucha-
liśmy gawęd – opowiada podharcmistrz 
Ryszard Jeske. - Za dnia korzystaliśmy 

ze słonecznych dni podczas wędrówek 
śladami historii Gdyni oraz maszerując 
z Sopotu poprzez klif orłowski do Gdy-
ni. W Gdyni – mieście z marzeń i morza, 
które uzyskała prawa miejskie w dniu 10 
lutego 1926 roku – wędrowaliśmy od po-
mnika „Wypędzonych Gdynian”, poprzez 
Domek Abrahama przy ul. Starowiejskiej, 
byliśmy w Oceanarium, w porcie jachto-
wym a na koniec dotarliśmy na Polankę 

Redłowską. W tym miejscu w dniu 16 
sierpnia 1933 r. był Lord Generał Robert 
Baden Powell – Naczelny Skaut Świata, 
założyciel ruchu skautowego, z którego 
wywodzi się harcerstwo. Kolejnego dnia 
maszerując deptakiem na Bohaterów 
Monte Cassino w Sopocie, podziwiali-
śmy pomnik niedźwiedzia Wojtka, który 
przeszedł szlak bojowy razem z 2 Kor-
pusem Polskiej Armii pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa. Pogoda była 
wspaniała, świeciło słońce, nie było do-
kuczliwego zimnego wiatru. Na molo 
mieliśmy okazję podziwiać piękne mor-
skie widoki, podziwialiśmy klif i molo 
orłowskie a także sopocką plażę, latarnię 
morską i Grand Hotel. Patrole harcerzy 
otrzymały zadanie – dotrzeć do mola 
w Orłowie. Idąc bocznymi uliczkami zna-
leźliśmy pamiątkową tablicę poświęconą 
księciu poetów – Zbigniewowi Herberto-
wi. W parku w Łazienkach Północnych 
mijaliśmy pomnik założyciela kurortu 
– lekarza wojsk napoleońskich w randze 
chirurga – majora Jana Jerzego Haffne-
ra. Fale morskie wypływały na brzeg so-
pockiej plaży, zalewając harcerskie buty. 
Była rywalizacja w rzucaniu „kaczek” na 
wodzie, przeskakiwaliśmy przez strumy-
ki spływające z lądu do morza. Na molu 
orłowskim podziwialiśmy latające nisko 
mewy i kolejny cel naszej wyprawy – klif 
orłowski. Mieliśmy okazję zachwycić się 
wyciągniętą na brzeg drewnianą łodzią 

rybacką a także figurą Chrystusa – „Bło-
gosławieństwo morza”, którą u stóp wzgó-
rza postawili rybacy orłowscy w roku 
1924. Wędrowaliśmy wzgórzem klifu po-
dziwiając piękne widoki błękitnego mo-
rza, pobliskiego Orłowa, Sopotu i Gdyni. 
Z bliska przyjrzeliśmy się, jak potężne siły 
natury powodują zsuwanie się wysokich 
drzew z urwistego brzegu. Wędrówkę 
zakończyliśmy w Gdyni maszerując bul-
warem i ulicami. Uwagę naszą zwróciła 
tablica poświęcona przedwojennemu 
małżeństwu zasłużonych gdyńskich in-
struktorów harcerskich – harcmistrzom 
Zofii i Bolesławowi Polkowskim. Przed 
budynkiem Urzędu Miasta podziwialiśmy 
pomnik patrona ulicy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Kolejnego dnia wybraliśmy 
się na basen do Wejherowa, gdzie każdy 
mógł skorzystać z atrakcji wodnych zjeż-
dżalni, sauny, masaży wodnych oraz do-
skonalić umiejętności pływackie. W trak-
cie biwaku odbyły się zajęcia lepienia 
z gliny. Harcerze pełnili służby kuchenne 
i porządkowe. Biwak zakończyła AGAPA. 
Do domu uczestnicy wrócili pełni wrażeń 
z przeżytych chwil.

Uwaga chłopcy chętni do wstąpienia 
do drużyny – planowana jest Harcerska 
Akcja Letnia, czyli obóz pod namiotami 
w Bieszkowicach. Zgłoszenia kandydatów 
– tel. kom. 503 180 127, e-mail: jeske_ry-
szard@wp.pl. 

/UGW/

Harcerska akcja z historią w tle
GM. WejheroWo | 81 Kaszubska Drużyna Harcerzy Kaszeba im. Gen. Józefa Hallera była na biwaku zimowym w Bieszkowicach. 
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wość transportu, tel. 506 250 477

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

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

beczki 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

płUg 4 skibowy, stan dobry, cena 
1500 zł, tel. 510 751 837

Słoma sucha 120-120, owszana, cena 
40 zł, Szemud, tel. 510 751 837

Szlifierka na stojaku, cena 450 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

SianokiSzonka 120x120 dobrej ja-
kości, cena 80 zł, tel. 510 751 837

Sprzedam 3 spinningi Dawia Mika-
do, stan b. dobry, 100 zł/szt, tel. 516 
603 723

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

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 
i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

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-

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną Kę-
błowo nowowiejskie, 3km od Lęborka, 
1033 m, cena 45 tys., tel. 602 306 210

Sprzedam pawilon handlowy, 25 m, 
obok poczty, ul. Pomorska, w Rumi, 
cena do uzgodnienia tel. 606 357 674

poSzUkUję wynająĆ

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

wynajmę

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

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

kUpię

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

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!

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

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

jawa typ 223, 1977 farbig Rote-Cre-
me, 2T, 2 os. OC, BT, cena 2023, 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

mercedeS B, rok 2006, silnik 1.8 
diesel, automat, bezwypadkowy, cena 
12.900 zł, tel. 602 306 210

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 
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wydzierżawię

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

tel. 793-600-155

Dołącz
do naszego zespołu

poszukujemy osoby na stanowisko:
Kolporter!

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

Obowiązki:
Do zadań zatrudnionej  »

osoby będzie należało 
regularne rozwożenie 
i doręczanie gazet 
w obszarze województwa 
pomorskiego.

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.

@expressy.pl

SMS

BuRMISTRZ MIASTA RuMI
ogłasza nabór na dwa wolne 

stanowiska pracy w urzędzie Miasta Rumi:
1) od Podinspektora do głównego specjalisty 
w Wydziale geodezji gospodarki nieruchomościami 
i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.
szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rumi /www.bip.rumia.pl/
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Zawodnicy z Łodzi dominowali prak-
tycznie w każdym fragmencie spotkania. 
Pierwsza groźna sytuacja w polu karnym 
Gryfa miała miejsce w 5’ minucie spa-
ringu. Defensorzy ze Wzgórza Wolności 
musieli się ratować przed utratą gola 
nieprzepisowym zagraniem. W konse-
kwencji arbiter podyktował rzut karny, 
który znakomicie wybronił Dawid Leleń. 
Zaledwie 10 minut później golkiper Żół-
to-Czarnych był zmuszony do wyciągania 
futbolówki z siatki. Wynik spotkania 
precyzyjnym uderzeniem po ziemi otwo-
rzył Konrad Gutowski. Kolejny kwadrans 
upłynął pod znakiem odważnych szarż 

Widzewa, ale żadna z wypracowanych 
sytuacji nie była wystarczająco klarowna 
do podwyższenia wyniku. Dopiero 
w 32’ minucie płaskim strzałem zza pola 
karnego popisał się Adam Radwański. 
Piłka, która skozłowała przed Leleniem 
zaskoczyła bramkarza Żółto-Czarnych 
i zatrzepotała w siatce wejherowian. 
Po utracie drugiej bramki podopieczni 
Łukasza Kowalskiego zdecydowali się 
na kilka odważniejszych akcji. W 40’ 
minucie jeden z zawodników oddał 
fantastyczny strzał z dystansu, ale świetną 
paradą popisał się w tej sytuacji Wojciech 
Pawłowski. W ostatnich minutach 

pierwszej połowy Gryfici stanęli przed 
jeszcze jedną szansą na zdobycie bramki 
kontaktowej, ale atakującym zabrakło 
precyzji w wykorzystaniu znakomitego 
dośrodkowania z lewego skrzydła.
Pierwsza faza kolejnych 45 minut była 
wyjątkowo wyrównanym okresem w po-
czynaniach obu teamów. Dopiero w 68’ 
minucie passę przełamał Przemysław 
Kita, który znalazł drogę do bramki 
Gryfa fenomenalnym uderzeniem pod 
poprzeczkę. Przy strzale zza pola karnego 
golkiper Żółto-Czarnych był bez szans. 
W kolejnych minutach ożywili się pił-
karze Kowalskiego. Przeprowadzili kilka 
ofensywnych akcji w których zabrakło 
przysłowiowej kropki nad „i”. Najbliżej 
zdobycia bramki byli w 72’ minucie, 
niestety zdobyty gol nie został uznany 
przez sędziego. Na odpowiedź łodzian 
nie trzeba było długo czekać. W 78’ 
minucie rzut karny na gola zamienił 
Christop-her Mandiangu. W ostatniej 
fazie spotkania swoje szanse wciąż mieli 
zawodnicy Widzewa. Mimo to rezultat 
nie uległ zmianie. Widzew Łódź – Gryf 
Wejherowo 4:0.

Interesujesz sIę 
Gryfem Wejherowo.

 Chcesz pisać o swoim klubie.

zgłoś się do nas! 
gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl
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Widzew skuteczniejszy w sparingu
II LIGA | Przygotowania do wiosennej kampanii wkraczają decydującą fazę . Na boisku we Władysławowie-Cetniewie rywalem piłkarzy ze Wzgórza Wolności 
był Widzew Łódź. Drużyna aspirująca do osiągnięcia statusu pierwszoligowca zwyciężyła 4:0. 

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl

HarmonoGram meCzóW kontrolnyCH Gryfa
Data Godzina Drużyny miejsce

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

1% 
na Wejherowski Klub Sportowy Gryf
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hej „przygodo”!
KAdry | W Wejherowie ruszyła transferowa karuzela. Zimowym wzmocnie-
niem Gryfa okazał się Kewin Przygoda – 21-letni napastnik, który w ostatnich 
miesiącach był zawodnikiem KS Łomianki. Wychowanek juniorskich grup 
Legii Warszawa podpisał z Żółto-Czarnymi 1.5-roczny kontrakt.

Początki piłkarskiej kariery Ke-
wina Przygody sięgają sezonu 
2009-2010. Wówczas stawiał 
pierwsze futbolowe kroki w ju-
niorskich grupach warszawskiej 
Legii. Jego późniejsza kariera 
była związana z mazowieckimi 
drużynami. Grał m.in. w Polonii 
Warszawa, Sarmacie Warsza-
wa, Varsovii, Świcie Nowym 
Dworze Mazowieckim oraz 
MKS Piasecznie. Sezon 2018/19 
spędził w Ząbkovii Ząbki, zaś 
w ostatnich miesiącach mogli-
śmy go oglądać w KS Łomianki. 
Drużyna z Łomianek na tym 
etapie sezonu plasuje się na 
4. lokacie mazowieckiej grupy 
północnej na poziomie IV ligi. 
Kewin Przygoda przeszedł do 
Gryfa Wejherowo na zasadzie 
transferu definitywnego. Piłkarz 
urodzony w Warszawie podpisał 
kontrakt na mocy którego 
spędzi na Wzgórzu Wolności 
1.5 roku.
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W rywalizacji wzięło udział ponad 200 za-
wodników z całego powiatu wejherowskiego. 

- Poziom sportowy zawodów był bardzo wysoki 
i wyrównany, a poszczególne konkurencje przy-
sporzyły licznie zgromadzonym kibicom mnó-
stwo pozytywnych emocji oraz wrażeń – mówi 
dyrektor PZPOW Andrzej Byczkowski. - Ta 
dyscyplina sportowa jest punktowaną dyscypliną 
w sportowej klasyfikacji szkół powiatu wejherow-
skiego w ramach powiatowej licealiady. 

W całej historii zawodów powiatowych star-
towało wielu medalistów mistrzostw Polski, 
Europy oraz Świata m.in. Marta Jeschke, któ-
ra jest jedną z najlepszych polskich sprinterek 
czy Marcin Chabowski, który jest jednym 
z najlepszych biegaczy długodystansowych 
w Polsce. Uroczystego otwarcia zawodów do-

konał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi Jolanta Król oraz dyrek-
tor Powiatowego Zespołu Placówek Oświato-
wo–Wychowawczych w Wejherowie Andrzej 
Byczkowski. Zwycięzcami poszczególnych 
konkurencji zostali wśród dziewcząt, w bie-
gu na 30 metrów Weronika Zmarzła z PZS 
nr 1 w Rumi z czasem 4,51 s, w skoku wzwyż 
Patrycja Gajewska z PZS nr 2 w Wejherowie 
z wynikiem 155 cm, w skoku w dal z miejsca 
Oliwia Bielska z PZS nr 1 w Wejherowie z wy-
nikiem 249 cm, w pchnięciu kulą Julia Gehr-
mann z PZS nr 3 w Wejherowie z wynikiem 
9,79 m i w biegu na 600 metrów Aleksandra 
Dominik z PZS nr 4 w Wejherowie z cza-
sem 1,51,96 min. Natomiast wśród chłop-
ców, w biegu na 30 metrów zwyciężył Artur 

Ostrowski z PZS nr 1 w Rumi z czasem 4,05 s, 
w skoku wzwyż Norbert Czerwionka z PZS nr 
3 w Wejherowie z wynikiem 175 cm, w skoku 
w dal z miejsca Miron Pelcer z PZS nr 1 w Wej-
herowie z wynikiem 278 cm, w pchnięciu kulą 
Jakub Gruba z PZS nr 2 w Rumi z wynikiem 
11,52 m i w biegu na 1000 metrów Jakub Go-
dlewski z PZS nr 4 w Wejherowie z czasem 
2:50,51 min. Na zakończenie zawodów naj-
lepsi zawodnicy zostali nagrodzeni dyploma-
mi, medalami oraz drobnymi upominkami, 
ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. Organizatorami zawodów 
byli Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Wejherowie oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.

(DD)

Powiatowa licealiada 
lekkoatletyczna

rUMIA | W hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się XVIII 
Powiatowa Licealiada w halowej lekkoatletyce. Rywalizowało w niej ponad 200 zawodników.

fo
t. 

D
ar

ia
 D

un
aj

sk
a

fo
t. 

g
os

rit

Kaczmarkiewicz wygrywa 
w Czechach

Juniorzy na Kleba 
Kaszub Cup

redA | Na początku lutego pięściarz z Redy za-
notował kolejną jednogłośną wygraną na punkty. 

LUZINo | Gryf Wejherowo wygrał turniej „Kleba Kaszub Cup” 
w kategorii junior młodszy. Sportowych emocji nie brakowało.

Tym razem redzki pięściarz Konrad Kaczmar-
kiewicz boksował w barwach BC Armex Decin 
i przyczynił się do remisu 8:8 w meczu wyjazdo-
wym przeciwko BC Plzen. 

-Jestem zadowolony ze współpracy z drużyna 
z Decina, dla której odnoszę już kolejne zwy-
cięstwo. Nie byłoby tego, gdyby nie ciężka praca 
w klubie i bogate stosunki międzynarodowe mo-
ich trenerów - mówi Konrad Kaczmarkiewicz. 

Jak widać, włodarze czeskiego klubu są zadowo-
leni ze współpracy z zawodnikiem, na co dzień 
trenującym w BKS Skorpion Szczecin i po raz ko-
lejny Konrad Kaczmarkiewicz zasila ich szeregi. 
Warto wspomnieć, że polski pięściarz jest niepo-
konany w rozgrywkach ligi czeskiej. Kolejny poje-
dynek redzianin stoczy już 8 lutego podczas gali 
bokserskiej w Goleniowie.

Imprezę, która odbyła się na hali sportowej Gminnego Ośrodka 
Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie zorganizował Grzegorz Se-
mak. Rywalizacja o każdy metr boiska była bardzo zacięta, a młodzi 
zawodnicy stanęli na wysokości zadania i przysporzyli kibicom wielu 
emocji i wrażeń. Wśród wszystkich uczestników turnieju wyróżnio-
no trzech adeptów futbolu. Najlepszego zawodnika -  Jakuba Kwi-
dzińskiego z Gryfa, najlepszego bramkarza - Filipa Behmke z Błyska-
wicy i najlepszego strzelca - Igora Pikrona z GOSRiT. Drugie miejsce 
wywalczyła drużyna gospodarzy GOSRiT Kleba Luzino, a podium 
uzupełnił zespół Błyskawicy Redy Rekowo. Najlepsze drużyny otrzy-
mały tradycyjne statuetki „Diabelski Skrzypiec” oraz medale przy-
gotowane przez Pracownie Ceramiki Kaszubskiej z Chmielna oraz 
atrakcyjne nagrody. W klasyfikacji końcowej prowadzi WKS Gryf 
Wejherowo. Drugi jest GOSRiT Kleba Luzino Biali, trzecia Błyska-
wica Reda Rekowo, czwarty U2 Bytów, piąty UKS Lider Dębogórze, 
szósta Błyskawica Reda Rekowo II, siódmy Stolem Gniewino, ósmy 
KP Gdynia II, dziewiąty KP Gdynia, dziesiąty MKS Władysławowo, 
jedenasty LZS Bojano i dwunasty GOSRiT Luzino Niebieski. Patro-
nat honorowy nad imprezą objęli: Mieczysław Struk marszałek wo-
jewództwa pomorskiego, Dariusz Drelich wojewoda pomorski, Ga-
briela Lisius starosta powiatu wejherowskiego, Jarosław Wejer wójt 
gminy Luzino, Radosław Michalski prezes Pomorskiego ZPN, Piotr 
Klecha prezes Pomorskiego LZS. Turniej został objęty patronatem 
PZPN Grassroots „Piłka dla wszystkich”. Teraz w luzińskiej hali ry-
walizować będą w ogólnopolskim zestawieniu drużyny kobiet o tytuł 
Mistrza Kaszub.

(DD)
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znów pobiegną, aby pomóc!
WejheroWo | Kolejny raz mieszkańcy połączą swoje siły i pobiegną, aby pomóc potrzebującemu.

Już w najbliższą niedzielę, 9 lutego, w Parku 
Majkowskiego w Wejherowie o godz. 11:00 
odbędzie się Bieg Charytatywny dla Mikołaja! 
Grupa „Pomaganie jest TAKIE proste” 

organizuje bieg charytatywny połączony 
z festynem, podczas którego zostanie prze-
prowadzona zbiórka pieniędzy na pomoc 
w leczeniu Mikołaja, który jest mieszkańcem 
Wejherowa i walczy z nowotworem. Prowa-
dzona jest także zbiórka internetowa, gdzie 
można wpłacić pieniądze dla Mikołaja. Po-
biec mogą najmłodsi jak i najstarsi uczestni-
cy, nie ma ograniczenia wiekowego. 
Oprócz biegu na uczestników czekają inne 
atrakcje! Przeprowadzone zostaną licytacje 
ciekawych przedmiotów, z których dochód 
przeznaczony będzie na wsparcie Mikołaja. 
Wszystkich, którzy wybiorą się w niedzielę 
do miejskiego parku, czeka również występ 
Pawła Siewierskiego,a spotkać będzie można 
także Jana Elfa Czerwińskiego. Natomiast 
dzieci będą mogły pomalować sobie twarze 
oraz wziąć udział w wielu zabawach i kon-
kursach. 
/NS/

fot. natalia stenka

Interesujesz sIę sportem?
Wyślij zdjęcie swojego ulubionego klubu!

redakcja@expressy.pl


