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Jeden bilet w metropolii

Miesięczny bilet, uprawniający do poruszania się po całej 
metropolii, ma kosztować 150 zł (ulgowy 75 zł) – taką 
informację w tym tygodniu podała prezydent Gdańska. 
Czy to już pewne? Samorządowcy 14 pomorskich gmin 
zadeklarowali, że tak! Podali też prawdopodobny termin 
wprowadzenia wspólnego biletu metropolitalnego.  
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Lekcje z pierwszą damą

Małżonka Prezydenta RP Agata 
Kornhauser-Duda odwiedziła wy-
chowanków Powiatowego Zespołu 
Kształcenia Specjalnego w Wejhe-
rowie. Zwiedziła ośrodek, poznała 
jego historię  oraz wzięła udział 
m.in. w lekcji języka niemieckiego 
i gotowania.
str. 2

rocznica zaśLubin z morzem

Widowiskową rekonstrukcją po-
witania przez Antoniego Abra-
hama wojsk gen. Józefa Hallera 
wjeżdżających do Wejherowa 
w 1920 roku rozpoczęła się w na-
szym mieście uroczystość 100-
lecia powrotu Pomorza w granice 
Rzeczypospolitej. . 
str. 2-3
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- Woda podstawą zdrowia
- Zadbaj o piękną i gładką cerę

- Olej rycynowy uniwersalnym kosmetykiem
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Wyjątkowe lekcje z Pierwszą Damą

Uroczystości z okazji setnej rocznicy Zaślubin Polski z Morzem

POWIAT | Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda odwiedziła wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Pierwsza Dama gościła w placówce 
oświatowo-wychowawczej prowadzonej 
przez powiat wejherowski. Zwiedziła 
ośrodek, poznała jego historię oraz wzię-
ła udział m.in. w lekcji języka niemiec-
kiego i gotowania.

W trakcie spotkania Dyrektor PZKS 
w Wejherowie Małgorzata Woźniak przed-
stawiła prezentację multimedialną dotyczą-
cą funkcjonowania i działalności placówki 
oraz codziennego życia ośrodka, w skład 
którego wchodzi przedszkole, szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, szkoła przysposabia-
jąca do pracy oraz szkoła branżowa.

– Powiatowy Ośrodek Kształcenia 
Specjalnego zajmuje się edukacją, rewa-
lidacją, opieką i rehabilitacją około 550 
podopiecznych z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, umiarko-
wanym, znacznym, głębokim oraz z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi – mówi 
dyrektor PZKS w Wejherowie Małgorzata 
Woźniak. – Opieką obejmowane są dzieci 
od chwili wykrycia niepełnosprawności 
do ukończenia 25 roku życia. 

Z okazji wizyty uczniowie i wychowaw-
cy przygotowali program artystyczny za-
inspirowany historią i kulturą Japonii. To 
nawiązanie nie było przypadkowe. Warto 
bowiem przypomnieć, że dzięki współ-
pracy Polskiego Komitetu Ratunkowego 
we Władywostoku z Japońskim Czerwo-
nym Krzyżem oraz pomocy materialnej 
udzielonej przez rząd japoński, w latach 
1919-1922 ewakuowano z Syberii blisko 
800 polskich dzieci. Około 300 sierot trafi-

ło do Zakładu Wychowawczego mieszczą-
cego się w latach 1923-1928 w budynkach 
PZKS w Wejherowie. Piękny występ był 
okazją do podzielenia się przez Pierwszą 
Damę swoimi wspomnieniami z odbytej 
niedawno wizyty w ośrodku Fukudenkai 
w Tokio, który przygarnął polskie dzieci.

Podczas odwiedzin Pani Prezydentowa 
miała okazję zwiedzić placówkę, pracownie 
specjalistyczne, sale edukacyjne i rehabili-
tacyjne dla najmłodszych podopiecznych 
ośrodka, zapoznać się z metodami kształ-
cenia teoretycznego i praktycznego, a także 
wziąć udział w lekcji pokazowej na kierun-
kach murarz-tynkarz, pracownik obsługi 
hotelowej i kucharz. Pierwsza Dama za po-
mocą Skype'a rozmawiała również z grupą 
uczniów przebywających na praktykach 
w Sewilli, uczestniczyła w lekcji języka 
niemieckiego oraz spróbowała swoich sił 

w kuchni i przy stawianiu muru. 
  – Gratuluję Państwu. Szkoła jest 

miejscem, gdzie rzeczywiście nawiązuje 
się wspaniałe relacje przyjacielskie, ko-
leżeńskie i międzyludzkie – powiedzia-
ła Agata Kornhauser-Duda. – Zawsze 
powtarzam, że w tej wyjątkowej pracy 
profesjonalizm jest ważny, ale szalenie 
istotne są też wrażliwość, empatia i zro-
zumienie specyficznych i szczególnych 
potrzeb Państwa wychowanków.

Pierwsza Dama z zainteresowaniem roz-
mawiała z wychowawcami i pedagogami 
na temat diagnostyki małych dzieci, stoso-
wanych terapii oraz o programie nauczania 
na poszczególnych etapach edukacji. 

– PZKS w Wejherowie jest najwięk-
szą placówką tego typu w wojewódz-
twie pomorskim i jedną z największych 
w kraju. Ośrodek zapewnia komplek-

sowe rozwiązania w obszarze edukacji, 
terapii, opieki i wychowania uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
– podkreślała podczas wizyty starosta 
wejherowski Gabriela Lisius.

Na koniec wizyty Pierwsza Dama spo-
tkała się z najmłodszymi wychowankami 
ośrodka, którym przeczytała wiersz „Cho-
ry kotek”. Przedszkolaki chętnie opowia-
dały o ulubionych bohaterach bajkowych 
i dzieliły się swoimi zabawkami.

Promiennym uśmiechem oraz ciepłymi 
słowami Pani Prezydentowa zaskarbiła so-
bie zaufanie i sympatię wszystkich uczniów 
placówki. W podziękowaniu za wizytę 
Pierwsza Dama obdarowała dzieci upo-
minkami, gitarą i instrumentami perkusyj-
nymi oraz zaprosiła wychowanków wraz 
z opiekunami do Pałacu Prezydenckiego.
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WEJHEROWO | Widowiskową rekonstrukcją powitania przez Antoniego Abrahama wojsk gen. Józefa Hallera wjeżdżających do 
Wejherowa w 1920 roku rozpoczęła się w naszym mieście uroczystość 100-lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej. 

W uroczystości w Wejherowie wziął 
udział Prezydent Rzeczypospolitej An-
drzej Duda, który wcześniej uczestniczył 
w obchodach 100-lecia Zaślubin Polski 
z Morzem w Pucku (tu zorganizowano 
główne obchody) i we Władysławowie. 
Przez całe Pomorze (na trasie z Torunia 
do Pucka) przejechał specjalny pociąg 
wiozący generała Hallera i jego żołnierzy. 
Pociąg zatrzymał się m.in. w Gdańsku 
(gdzie przywitali go zebrani na dworcu 
mieszkańcy, by następnie odjechać do 
Pucka) oraz w Redzie.

Mieszkańcy Wejherowa świętowali Za-
ślubiny Polski z morzem na wejherow-
skim rynku. Obejrzeli m.in. widowiskową 
rekonstrukcję powitania wojsk gen. Józe-
fa Hallera wjeżdżających do Wejherowa 
w 1920 roku, przez Antoniego Abrahama. 
Oprawę muzyczną zapewnił m.in. wej-

herowski chór Camerata Musicale i chór 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie 
pod orkiestrą Aleksandry Janus. Pre-
zydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty 
przed pomnikiem Jakuba Wejhera - zało-
życiela miasta.  Po spotkaniu z mieszkań-
cami, Prezydent RP odsłonił tablicę upa-
miętniającą 100. rocznicę Zaślubin Polski 
z Morzem. Wieczorem w Filharmonii 
Kaszubskiej odbył się okolicznościowy 
uroczysty koncert zorganizowany przez 
Kancelarię Prezydenta RP, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro 
Programu „Niepodległa”.

Wydarzeniom towarzyszy odbywająca 
się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
wystawa „Kaszubskie drogi do Niepodle-
głej. Casus rodu Torlińskich”.
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- Mamy to Kochani! Na jednym bilecie bę-
dzie można przejechać przez Miasto Gdańsk, 
Sopot, Gdynia, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, 
Miasto Pruszcz Gdański, Reda (miasto), Ru-
mia, Wejherowo, Żukowo, Szemud. - poin-
formowała we wtorek w mediach społeczno-
ściowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska. - Wspólny, miesięczny bilet metro-
politalny będzie kosztował 150 zł, a ulgowy 
75 zł. Będzie obowiązywał na terenie gmin 
i miast wchodzących w skład Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, 
w sieci Zarząd Transportu Miejskiego w Gdań-
sku, ZKM Gdynia, MZK Wejherowo, SKM 
Trójmiasto, Pomorska Kolej Metropolitalna 
i POLREGIO. A to oznacza, że gdańszczanki 
i gdańszczanie będą mogli korzystać z dwóch 
fantastycznych rozwiązań. Z jednego, wspól-
nego biletu na terenie metropolii oraz jedne-
go biletu na terenie Gdańska, który rusza od 1 
kwietnia. Miesięczny bilet metropolitalny to na 
razie projekt pilotażowy, o szczegółach którego 
będziemy informowali wkrótce. 

Oczywiście wspólny bilet nie będzie doty-
czył tylko mieszkańców Gdańska, tylko całej 
metropolii. Przypomnijmy: Metropolitalny 
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej to 
związek 13 gmin, leżących nad Zatoką Gdań-
ską i w jej pobliżu, powołany w 2006 r. przez 
przedstawicieli samorządów, a zarejestrowany 
w czerwcu 2007. 

Wspólny bilet miałby obowiązywać na te-
renie wszystkich gmin, wchodzących w skład 
MZKZG. Byłaby to znacząca zmiana dla 
mieszkańców tych gmin – dostaliby oni 
prawdziwy wspólny bilet, do tego w bardzo 
atrakcyjnej cenie. Obowiązujący praktycznie 
u wszystkich przewoźników. 

Na razie poinformowano, że wspólny bilet 
ma mieć charakter pilotażowy.

O wspólnym bilecie najpierw w Trójmieście, 
a następnie w całej metropolii, mówi się już 
od lat. Do tej pory nie udało się takiego wpro-
wadzić – ze względów finansowych. Chodzi 
o koszty, które poszczególne gminy musiałyby 
ponieść. Przy proponowanej cenie konieczne 
byłyby bowiem – jak podkreślają przedstawi-
ciele samorządów - dość znaczne dotacje, które 

obciążyłyby budżety gmin i miast. Wprawdzie 
istnieje obecnie wspólny bilet, ale jest on dość 
rzadko kupowany. Jest bowiem dość niewygod-
ny, składa się z dwóch biletów tzw. promocyj-
nych (wystawianych przez MZKZG i kolej) i do 
tego znacząco droższy, gdyż kosztuje 230 zł.

Podczas środowego posiedzenia członków 
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej przedstawiciele 14 samorzą-
dów wspólnie zadeklarowali, że chcą wprowa-
dzenia nowego miesięcznego biletu metropo-
litalnego (ma on kosztować 150 zł). Podano 
też prawdopodobną datę jego wprowadzenia 
– 1 lipca br. 

- To kolejny krok w kierunku rozwoju oraz 
integracji naszej metropolii, dzięki czemu 
mieszkańcy regionu, będą mogli taniej i wy-
godniej przemieszczać się komunikacją miejską 
– podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej 
Rumi Ariel Sinicki, który uczestniczył w śro-
dowym zgromadzeniu. - Oczywiście wiąże się 
to ze zwiększonymi kosztami, które poniosą 
samorządy. Wierzę, że dzięki tym nakładom 
finansowym zwiększy się liczba pasażerów ko-
munikacji miejskiej i tym samym zmniejszy się 
liczba samochodów na naszych drogach.

Radość osób, które z niecierpliwością czekają 
na wspólny, niedrogi bilet, studzi jednak prezy-
dent Wejherowa. 

- Metropolitarny Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej nie podjął uchwały w sprawie 
zmiany ceny wspólnego miesięcznego biletu me-
tropolitarnego, uprawniającego do poruszania 
się komunikacją publiczną (w tym SKM) w ma-
łym i dużym trójmieście oraz okolicach, z obec-
nych 230 zł do proponowanych 150 zł – poinfor-
mował w mediach społecznościowych Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Taki bilet 
funkcjonuje od dawna, obecnie trwają prace 
nad bardziej atrakcyjną propozycją cenową, 
a decyzja zapadnie w najbliższych miesiącach. 
W Wejherowie do tej propozycji podchodzimy 
bardzo poważnie. Analizujemy skutki finanso-
we. Ta nowa, dodatkowa ulga będzie kosztowna 
i gminy sporo do niej dopłacą ze swoich budże-
tów. Trzeba rozważyć z jakich innych wydatków 
na rzecz mieszkańców Wejherowa można zrezy-
gnować, aby ją wprowadzić.

Podsumowując: samorządowcy chcą wpro-
wadzenia takiego biletu, ale nie podjęli jeszcze 
takiej formalnej decyzji. 

Rafał Korbut
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Jeden bilet w metropolii
POMORZE | Miesięczny bilet, uprawniający do poruszania się po całej metropolii, ma kosztować 150 
zł (ulgowy 75 zł) – taką informację w tym tygodniu podała prezydent Gdańska. Czy to już pewne?

Historyczny przystanek pociągu gen. Hallera

100 lat temu dowódca Błękitnej Armii w dro-
dze do Pucka zatrzymał się w Redzie. Witało 
go wówczas kilkaset osób, głównie Kaszubów 
i mieszkańców Redy, wtedy jeszcze osady, a tak-
że innych, okolicznych miejscowości.

– W osobie generała Hallera witano Pol-
skę – wyjaśnia burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński. – W czasach zaborów Kaszubi 
skutecznie opierali się germanizacji, a zatem 
zaślubiny Polski z morzem były symbolem 

powrotu Kaszub do Ojczyzny.
Jak 100 lat temu, tak i w poniedziałek zabytko-

wy pociąg, wiozący gości z Gdańska do Pucka 
zatrzymał się w Redzie. Pamiątkową tablicę na 
budynku dworca odsłonili wspólnie  burmistrz 
Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, przewod-
niczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój oraz 
członkowie redzkiego oddziału Zrzeszenia Ka-

szubsko-Pomorskiego - Andrzej Krauze i An-
drzej Kass. O oprawę artystyczną i muzyczną 
zadbała Redzka Orkiestra Dęta i zespół Redza-
nie oraz uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Re-
dzie Mateusz Schuttenberg, który zarecytował 
po kaszubsku okolicznościowy wiersz. Pogoda 
nie odstraszyła licznych mieszkańców, którzy 
pomimo deszczu przybyli na redzki dworzec.

W deszczu i przy silnym wietrze w Pucku zorganizowa-
no główne uroczystości z okazji 100. rocznicy Zaślubin 
Polski z Bałtykiem. Bo to właśnie w Pucku dokładnie 100 
lat temu odbyło się to historyczne wydarzenie.
W obchodach rocznicowych 10 lutego 2020 roku wziął 
udział Andrzej Duda, prezydent RP. Nie zabrakło też 
przedstawicieli Senatu, Sejmu a także lokalnych samo-
rządowców.
Uroczystości rozpoczęły się na placu przed kościołem 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie prezydent RP 
odsłonił tablicę upamiętniającą 100. rocznicę zaślubin 
Polski z morzem i powrotu Pomorza do macierzy. Złożył 
też wieniec przed tablicą upamiętniającą mieszkańców 
Pucka wywiezionych i pomordowanych przez Niemców 
w lasach piaśnickich w 1939 r., a następnie wziął udział 
w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej dzia-
łacza niepodległościowego, społecznego i kulturalnego 
Antoniego Miotka, który sto lat temu współorganizował 
uroczystości zaślubin Polski z Bałtykiem.
Uroczystości rocznicowa spora grupa osób wykorzysta-
ła do tego, aby zamanifestować swój sprzeciw prze-
ciwko działaniom urzędującego prezydenta. Przynieśli 
ze sobą transparenty, a przemówienie głowy państwa, 
zorganizowane w Porcie Rybackim, starali się zagłuszyć 
skandując hasła i gwiżdżąc.
Po części oficjalnej w historycznym miejscu, gdzie 
gen. Haller dokonał aktu zaślubin Polski z Bałtykiem, 
odegrano inscenizację, podczas której wrzucono replikę 
pierścienia w morskie fale.
- Przez 150 lat Pomorzanie, także Kaszubi, oparli się 
germanizacji - powiedział Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. - I tutaj, w Pucku, mieszkańcy 
Ziemi Puckiej, ludzie z Gdańska, Kościerzyny, Chojnic 
powiedzieli, że chcą mieć tu polskie morze. Dziś obiecuję: 
po wsze czasy to morze będzie polskim morzem!
Rafał Korbut

Minęło już sto lat...
PuCK | to było chłodne, deszczowe i wietrzne 
powitanie głowy państwa w Pucku.

fot. Rafał Korbut

ReKlaMa  25/2020/DB

REDA | W setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem na dworcu kolejowym w Redzie uroczyście 
odsłonięto tablicę, upamiętniającą wizytę generała Józefa Hallera. 
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suPer PąCzKi już Po raz ósMy!

Akcja została zainicjowana już 8 lat temu 
przez Elżbietę Wentę, właścicielkę Cukierni 
Wenta. Od początku została ciepło przyjęta 
przez mieszkańców Wejherowa (później tak-
że mieszkańców Gdańska i Łeby, gdy kolejne 
cukiernie włączyły się do akcji). I z roku na 
rok pobijano kolejne rekordy w kwocie prze-
kazanych pieniędzy. W ubiegłym roku było to 
5,1 tys. zł, które trafiły do Klubu Integracyj-
nego TAO z Wejherowa. Czy w tym roku uda 
się uzbierać podobną lub większą kwotę? 
To już zależy od samych mieszkańców oraz 
dodatkowych sponsorów. 
Przypomnijmy: „Super Pączki Pomagają 
Dzieciom” to charytatywna akcja, która 
polega na tym, że w Tłusty Czwartek 5 proc. 
z każdego sprzedanego w cukierni „Wenta” 
pączka przeznaczane jest na pomoc po-
trzebującym dzieciom. Pieniądze uzbierane 
podczas tegorocznej akcji zostaną przekaza-
ne – podobnie jak w roku ubiegłym - Klubowi 
Integracyjnemu TAO z Wejherowa.
- Cieszę się, że w ten sposób mogę wesprzeć 
działalność klubu, który spełnia potrzeby 
dzieci, pomaga im w codziennym życiu, 
umożliwia ich rozwój – mówi Elżbieta Wenta. - 

Panie prowadzące klub – Iza i Iwona – bardzo 
rozsądnie i pożytecznie wykorzystują przeka-
zane im pieniądze. Dzięki temu dzieci poznają 
świat, jeżdżą na wycieczki, mają wiele zajęć 
rozwojowych, uczą się codziennego funkcjo-
nowania w życiu społecznym. Naprawdę wi-
dzę sens i ogromny pożytek z tej współpracy. 
W ubiegłym roku - dzięki współpracy właści-
cielki cukierni z klubem - oprócz akcji „Super 
Pączki Pomagają Dzieciom” zorganizowano 
dwie imprezy pod hasłem „Wszyscy jesteśmy 
tacy sami”. Były to wydarzenia integrujące 
dzieci zdrowe oraz niepełnosprawne. Dzieci 
dostały ciastka (podczas majowej imprezy) 
i świąteczne pierniczki (w grudniu), które 
same dekorowały. Pierniczki mogły potem 
zabrać ze sobą do domu, by powiesić je na 
choince, zaś trzy najlepsze prace zostały do-
datkowo nagrodzone. Podczas wydarzeń or-
ganizatorzy plakaty „Mini kulturka w użyciu”, 
propagujące różne formy zasady współżycia 
z osobami niepełnosprawnymi. 
- Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak naj-
większej ilości osób i wyjaśnić im, że osoby 
niepełnosprawne należy traktować na równi 
ze zdrowymi – dodaje Elżbieta Wenta. - Nie 
należy wprowadzać ich też w zakłopotanie 
nadmierną opiekuńczością oraz nie unie-
możliwiać im podejmowania decyzji. To są 
przecież ludzie tacy sami, jak my. 
Akcja „Super Pączki Pomagają Dzieciom” pro-
wadzona będzie w czwartek 20 lutego w czte-
rech cukierniach „Wenta” - w Wejherowie na 
Placu Jakuba Wejhera, dwóch w Gdańsku (na 
Zaspie i przy Złotej Bramie) oraz w Łebie.
/raf/

WejHeroWo | zbliża się tłusty Czwartek, a to oznacza kolejną edycję akcji charytatyw-
nej super Pączki Pomagają Dzieciom. Czy tym razem znów padnie rekord?

Atrakcyjniej na placach zabaw

Najmłodsi będą mogli spędzać wolny czas korzysta-
jąc z nowych urządzeń przy ul. Konopnickiej, Party-
zantów, Sikorskiego, w Parku Miejskim i na terenie 
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 łań-
cuchowe, a na osiedlu Konopnickiej - linarium "pi-
ramida" i karuzela tarczowa (bączek). Na placu przy 
ul. Partyzantów zamontowano nowy zestaw zabawo-
wy- basztę wielofunkcyjną ze zjeżdżalnią, huśtawką 
i drążkami. W karuzelę tarczową, huśtawki łańcucho-

we 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/

WEJEHROWO | Aż pięć placów zabaw, znajdu-
jących się w różnych częściach Wejherowa, zostało 
doposażonych w nowe urządzenia i zabawki. 
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fot. Rafał Korbut
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Cmentarz komunalny 
powstał przy ul. Rosz-
czynialskiego w Wej-
herowie. Pierwsze po-
chówki odbyły się w ub. 
miesiącu. Na nowym 
cmentarzu przewidziano 
na razie 2 tysiące miejsc 
w kwaterach ziemnych 
i kolumbariach.
W ubiegłym roku na 

budowę cmentarza miasto przeznaczyło 300 tys. zł, a na 
2020 rok zaplanowano 600 tys. zł. Administratorem miej-
skiego cmentarza jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych, który zajmuje się wszelkimi formalnościami 
związanymi z pochówkiem oraz nadzoruje prace w obrębie 
cmentarza. W okolice cmentarza przeniesiono Biuro Cmen-
tarza (do tej pory mieściło się przy ul. Obrońców Helu). 
Na terenie cmentarza wciąż prowadzone są prace, które 
potrwają najprawdopodobniej do czerwca, kiedy to zostaną 
wytyczone alejki i kwatery, będą też pierwsze kolumbaria. 
- Z uwagi na charakter tego miejsca  jest to niekończąca 
się praca i zawsze będziemy (do momentu wypełnienia 
cmentarza) prowadzić tutaj jakieś prace – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Ponad-
to będziemy się starali sadzić jak najwięcej drzew, aby 
cmentarz nabrał nieco parkowego charakteru. W tej chwili 
w Wejherowie – tak, jak w wielu innych miastach - mamy 
dwa cmentarze: parafialny i komunalny. To mieszkańcy 
wybierają, na którym chcą pochować swoich bliskich
Przypomnijmy, że decyzja o powstaniu cmentarza komu-
nalnego w Wejherowie zapadła 7 marca 2019 r., kiedy na 
wniosek wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wojciecha 
Kozłowskiego, wejherowscy radni podjęli w tej sprawie 
uchwałę. Po 10 miesiącach cmentarz funkcjonuje. 
/raf/

noWy CMentarz W MieśCie
WejHeroWo | Pierwsze pochówki na cmentarzu 
komunalnym w Wejherowie już się odbyły. 

fot. UM Wejherowo
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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!

OgłOszenie 46/2020/DB

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosow-
nie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz za-
rządzenia nr 533/33/2020 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 07.02.2020r., w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, wywieszo-
ny został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący 
nieruchomości położone w Rumi, stanowiące 
własność i będące we władaniu gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy lub 
najmu w formie bezprzetargowej. Przedmio-
towy wykaz zamieszczony został również na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

OgłOszeNie
Burmistrza Miasta Rumi

Weź udział w naszym 
walentynkowym

konkursie.
Szukaj informacji na naszym portalu w sekcji konkursy!
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Gdzie płacisz podatki?
REDA | Urząd Miasta zachęca mieszkańców do rozliczenia podatku w miejscu zamieszkania. W tym 
celu na miejskiej stronie internetowej uruchomiono program do rozliczeń PIT.

- Przystąpiliśmy do projektu „Wspieraj Lo-
kalnie”, prowadzonego przez Instytut Wspar-
cia Organizacji Pozarządowych, który łączy 
promocję kampanii przekazywania 1 proc. dla 
lokalnych organizacji z rozliczaniem PIT-ów 
na terenie danej jednostki samorządu – mówi 
burmistrz miasta Krzysztof Krzemiński. –Tak 

zachęcamy do wskazania w rozliczeniu adresu 
zamieszkania w Redzie i właściwego urzędu 
skarbowego. 

W programie znajdziemy także listę lokal-
nych organizacji pożytku publicznego, któ-
rym można przekazać 1 procent podatku.

-Podatek dochodowy powinien być roz-

liczony w urzędzie skarbowym właściwym 
dla faktycznego miejsca zamieszkania po-
datnika – dodaje skarbnik miasta Jadwiga 
Dobrzyńska. – Wielu mieszkańców Redy ma 
stały meldunek gdzie indziej, jednak na eta-
pie wypełniania deklaracji podatkowej mogą 
spowodować, że ich podatki trafią do budżetu 
naszego miasta.

Warto dodać, że do gminy trafia około 40 
proc. całkowitej kwoty podatku dochodowego 
płaconego przez jej mieszkańców - osoby fizycz-
ne (PIT) i niecałe 7 procent tego podatku płaco-
nego przez firmy, mające tu siedzibę (CIT). Pie-
niądze te przeznaczane są m.in. na finansowanie 
szkół i przedszkoli oraz inwestycje gminne, jak 
np. oświatę, drogi, chodniki, oświetlenie ulicz-
ne, sport, rekreację czy kulturę.

Osoba mieszkająca w Redzie, 
ale niezameldowana na pobyt 
stały, może rozliczyć się we wła-
ściwym dla Redy Urzędzie Skar-
bowym w Wejherowie. O fak-
tycznym miejscu zamieszkania 
informuje urząd skarbowy, wpi-
sując właściwy adres w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT. 
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Wygraj NagrODy!

Nawodnienie 
to zdrowie

Obserwuj nasz fanpage, Oraz pOrtal
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Piękna sylwetka, zdrowa cera, ładny 
uśmiech... są to niemalże najważniej-

sze dla nas czynniki, jednak nie można 
zapomnieć o zdrowiu wewnętrznym. 
Prawidłowa ilość tłuszczy, nawodnienie 
i odpowiednie BMI, to też jest ważne! 
Być zdrowym nie oznacza tylko wyglądać 
zdrowo, ale również się tak czuć.

Składamy Się głównie z wody
Woda jest niezbędnym związkiem che-
micznym w  życiu człowieka. Ludzkie cia-
ło składa się w 60-70% z wody, dlatego 
powinna być nam najbliższa. Zaleca się 
picie min. 8 szklanek dziennie, a jeżeli 
prowadzony jest sportowy tryb życia 
lub za oknem możemy dostrzec wysoką 
temperaturę-powinniśmy zdecydowanie 
jeszcze bardziej zaprzyjaźnić się z wodą, 
aby się nie odwodnić!
Jakie tak naprawdę ma funkcje woda 

w naszym organizmie? Za pomocą wody 
ciało ma odpowiedni zasób tlenu. Popra-
wia również krążenie krwi i pozytywnie 
wpływa na stan zdrowia. 
Dzięki prawidłowemu nawodnieniu, cia-
ło utrzymuje zdrową temperaturę ciała. 
Jeżeli nie jest się  prawidłowo nawodnio-
nym, nasze ciało zacznie tracić elektorlity 
i osocze. Woda wpływa również korzyst-
nie na stawy. Prawidłowe nawodnienie 
pomaga cieszyć się aktywnością fizyczną. 
Jako, że ciało człowieka składa się głów-
nie z wody, kości również potrzebują jej 
odpowiedniego dostarczenia.

woda lekarStwem na ból głowy
Częste i nagłe bóle głowy mogą być powo-
dem zbyt małej ilości płynu w organizmie.  
Nie ma potrzeby trucia się lekami przeciw-
bólowymi! Sposób na złagodzenie bólu 
jest prostszy niż się wydaje. W pierwszej 

kolejności trzeba zastanowić się nad do-
starczeniem organizmowi prawidłowej 
ilości wody i czy nie posiada  jej za mało. 
Naukowcy udowodnili, że ból głowy to 
jeden z sygnałów ostrzegawczych, które 
wysyła nasz organizm i świadczy o OD-
WODNIENIU.

woda wodzie nierówna
Woda jak wszystko inne ma różne 
rodzaje i zawierają one zupełnie inne 
składniki mineralne. Możemy wyró¿nić 
zwykle takie jony jak; sód, wapno, jod, 
magnez, siarczan itp.
Każdy z pierwiastków ma inne i wyjątko-
we zadanie. Wszystkie wpływają korzyst-
nie na nasze zdrowie i ciało. Dzięki wyżej 
wymienionym jonom m.in. poprawia się 
praca tarczycy, a ciśnienie krwi staje się 
regularne i prawidłowe.
Możemy wyodrębnić różne rodzaje wód 
tj. wysokozmineralizowane, średniozmi-
neralizowane i niskozmineralizowane. 
Jaka jest najlepsza? To już zależy, dla 
kogo. Woda wysokozmienralizowana nie 
jest wskazana dla małych dzieci oraz ko-
biet w ciąży. Zaleca się nawadnianie się 
wodą nisko lub średniozmineralizowaną. 
Również poleca się picie wody z cytryną, 
która odkwasza organizm.
Woda jest niezbędna w naszym życiu – 
może to właśnie od niej powinniśmy za-
cząć dbać o zdrowie, wygląd zewnętrzny, 
ale też o nasze samopoczucie?

/opr. NS/

Nawodnienie równa się zdrowie
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Zadbaj o urodę z olejem rycynowym

Czym tak właściwie jest olej rycynowy? Olej rycynowy 
(łac.Oleum Ricini, Oleum Palmae Christi) jest to produkt 
roślinny, który otrzymywany jest z nasion rącznika pospo-
litego. W Polsce jest uprawiany jako roślina jednoroczna 
i jako ozdoba, natomiast w tropikach sięga nawet do 10 
m wysokości. W czasach starożytnych był stosowany do 
leczenia dolegliwości jelit. Teraz wykorzystywany jest do 
produkcji kosmetyków i składników pielęgnujących ciało. 
Olejek rycynowy jest popularny na bazie rynkowej, można 
dostać go w każdej aptece za naprawdę niską cenę. Olej ry-
cynowy, jak i każdy preparat może wywołać działania nie-
pożądane. Jeżeli na skórze pojawi się reakcja alergiczna, 
zaleca się zmycie i przestanie używania produktu. Kobiety 
w ciąży oraz podczas miesiączki nie powinny stosować 
olejku rycynowego. Dodatkowo, kobiety o jasnych wło-
sach powinny być świadome możliwości przyciemnienia 
włosów, brwi oraz rzęs. Jeżeli nie takie są ich oczekiwa-
nia, nie zaleca się stosowanie preparatu.
Olej rycynowy jest polecanym produktem. Dzięki jego 
zastosowaniom, nasza skóra staje się zdrowsza, a wło-
sy mocniejsze.Jeżeli używałeś oleju rycynowego, po-
dziel się z nami swoją opinią i pochwal się efektami: 
czytelnicy@expressy.pl. 

zaStoSowania oleju rycynowego

Włosy: olej rycynowy bardzo korzystnie wpływa na polep-
szenie jakości włosów. Pomaga zadbać, aby były one dłuż-
sze i gęstsze. Dzięki danej kuracji, włosy nie będą łamliwe, 
nabiorą błysku, nie będą się elektryzować oraz wypadać. 
Zaleca się wsmarowanie olejku i pozostawienie na godzinę. 

Brwi oraz rzęsy: olej rycynowy wpływa również korzystnie 
na porost brwi oraz rzęs. Nadaje im pięknej objętości, zapo-
biega wypadaniu i przyciemnia! Dzięki prostej kuracji, każda 
kobieta będzie mogła odstawić tusze do rzęs i cienie do brwi! 
Jedyną trudnością jest systematyczność. Aby były efekty, 
należy stosować olejek regularnie nawet do trzech miesięcy. 

Paznokcie: łamliwe i kruche paznokcie, to koszmar dla ko-
biet. Dłonie to nasza wizytówka i warto o nie zadbać. Olej ry-
cynowy wzmacnia i regeneruje płytkę paznokcia. Zaleca się 
wcieranie olejku w paznokcie i skórki. Dodatkowo, stosując 
go również na dłonie, zapobiegniemy ich wysuszaniu się. 

Pielęgnacja twarzy: bardzo popularnym i niezawodnym 
produktem na dbanie o cerę jest olej rycynowy. Warto umyć 
nim twarz rano i wieczorem. Dodatkowo po zmieszaniu go 
z innym olejem np. pestek winogron można śmiało oczyścić 
twarz z wszelkich tłuszczy i zmyć makijaż. Dzięki pielęgna-
cji twarzy za pomocą oleju rycynowego, pozbędziemy się 
zbędnych zbyt ciemnych przebarwień skóry. Produkt moż-
na również zastosować jako lek na trądzik.

/opr. NS/

Niedoskonałości cery to coś, z czym 
walczy niemalże każda kobieta. 

Sucha skóra, przebarwienia… zapomnij 
o tym! Poznaj sposób, który pomoże 
Ci utrzymać swoją cerę w doskonałym 
i przede wszystkim zdrowym stanie! 
Na rynku znajdzie się wiele nowości 
dietetycznych i zdrowotnych, o których 
dużo ludzi nie miało zielonego pojęcia. 
Stale pojawiają się nowe i polecane przez 
innych „cuda natury”, które mają pomóc 
nam w zadbaniu o siebie i swoje ciało. 
Wiele ,,wyjątkowych” produktów moż-
na dostrzec w życiu codziennym, jednak 
niestety nie zdajemy sobie sprawę jakie 
mają właściwości. Takim artykułem i jed-

nocześnie naszym sprzymierzeńcem jest 
olej z pestek winogron. 
Jest on produktem ubocznym procesu 
wytwarzania wina, jednak doskonale 
sprawdza się w dbaniu o cerę zarówno 
tłustą jak i łojotokową oraz suchą. 

właściwości oleju 
z peStek winogron 
W skład oleju wchodzi przede wszystkim 
witamina E, która jest bardzo silnym prze-
ciwutleniaczem. Nazywana jest również 
„witaminą młodości”, ponieważ opóźnia 
proces starzenia się. Dzięki witaminie E, 
olej z pestek winogron wpływa również 
na regulację cholesterolu, działa pozy-

tywnie na układ nerwowy i równowagę 
organizmu. W oleju z pestek winogron 
znajdziemy również wiele innych witamin 
m.in. witamina D, która poprawia elastycz-
ność cery i łagodzi delikatne zmarszczki. 
Witamina C, która za zadanie ma chronić 
skórę przed działaniem wolnych rodni-
ków i przyspiesza syntezę kolagenu. I nie 
mogło zabraknąć witaminy A, która zapo-
biega powstawaniu zaskórników. Dzięki 
wymienionym wyżej witaminom i wielu 
innym pierwiastkom tj. wapń, cynk i żela-
zo, olej z pestek winogron nawilża naszą 
skórę, zwiększając jej miękkość i elastycz-
ność. Dodatkowo, wszystkie przeciwutle-
niacze redukują cienie pod oczami i czynią 
skórę jaśniejszą. 

najlepSzy SpoSób 
zaStoSowania 
Olej z pestek winogron jest lubianym 
produktem na bazie rynkowej, także nie 
trudno go dostać, dodatkowo jego ceny 
są bardzo korzystne. Dzięki szybkiemu 
wchłanianiu się, nie trzeba wsmarowy-
wać dużej ilości, wystarczy kilka kropli. 
Olej zaleca się nakładać po umyciu twa-
rzy (min. Dwa razy dziennie). Popularną 
metodą jest również... maseczka! Wiele 
internautów tworzy różnego rodzaju 
maseczki z udziałem oleju z pestek wino-
gron. Jest to również bardzo dobry spo-
sób na zadbanie o swoją cerę! 
Zadbaj o swoją cerę, nie postarzaj się na 
siłę złym dbaniem o siebie! Pochwal się 
swoimi efektami! 

Sposób na gładką i zdrową cerę
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Wprowadzone już przez miasto programy 
dotyczące seniorów cieszą się dużym zainte-
resowaniem wśród mieszkańców. Są to mię-
dzy innymi: „Pudełko życia”, Rumska Karta 
Seniora, Aktywny Senior 60+ i Dzień Seniora. 
Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rumi świadczy usługi opiekuńcze, pomoc 
opiekuna medycznego, poradnictwo oraz 
wsparcie finansowe.

Starostwo powiatowe natomiast przyjęło Po-
wiatowy Program Wsparcia Osób Starszych 
na lata 2019-2023. 

Rumia wspiera działalność Rumskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku, gdzie seniorzy 
mogą rozwijać swoje pasje. W mieście działa 
również Rumska Rada Seniora. W jej działal-
ność wpisuje się m.in. organizacja spotkań 
dla osób starszych z radcą prawnym, przed-
stawicielem ZUS-u czy policjantami. Ponadto 
seniorzy w każdy poniedziałek i piątek spoty-
kają się w Miejskim Domu Kultury. 

- Chcemy kontynuować to, co udało się do-
tychczas wprowadzić, czyli basen, gimnastykę 
czy Dzień Seniora – zapowiada przewodniczący 
Rumskiej Rady Seniorów Mieczysław Grzenia.

Samorząd wraz z Rumską Radą Seniorów 

chce ubiegać się o unijną dotację na wprowa-
dzenie tzw. teleopieki. Jest to bezpłatna usłu-
ga umożliwiająca mieszkańcom całodobowe 
wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia. W sytuacji np. upadku czy 
zasłabnięcia wciśnięcie "czerwonego przyci-
sku alarmowego" spowoduje zawiadomienie 
Centrum Operacyjno-Alarmowego. Dodat-
kowo miasto chce pozyskać środki finansowe 
na stworzenie klubu seniora. Jeśli uda się zdo-
być dofinansowanie, to od 1 października br. 
oba projekty będą realizowane. 
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Teleopieka i klub seniora
RUMIA | Zdobycie dofinansowania na założenie klubu seniora oraz wprowadzenie usług opiekuńczych 
w oparciu o nowoczesne technologie – takie działania na rzecz seniorów planują samorządowcy. 

ReKlaMa U/2020/PRReKlaMa 17/2020/Rl

MoDlili się za CHoryCH
PoWiat | Po raz 28. obchodzono, ustanowiony przez 
Papieża jana Pawła ii, światowy Dzień Chorego. 

Liczna rzesza wiernych 
przybyła z całego 
powiatu wejherowskie-
go. Z tej okazji, w dzień 
poświęcony Matce 
Bożej Wejherowskiej, 
w kościele klasztornym 
w Wejherowie odbyła 
się msza św. dla cho-
rych i cierpiących na 
duszy i ciele, połączona 
z przyjęciem sakra-
mentu namaszczenia 
i z błogosławieństwem 
lourdzkim. We mszy 
uczestniczyli również 

lekarze i pracownicy służby zdrowia. Uroczystościom 
przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej 
Wiesław Szlachetka.
- Sytuacja człowieka chorego jest szczególna. Choroba jest 
niejako wpisana w życie i stanowi jego nieodłączną część. 
Stanowi też wyzwanie dla wiary człowieka nią dotkniętego 
dlatego też sakrament namaszczenia jest jej wyjątkowym 
wyrazem – mówił w kazaniu ks. biskup Szlachetka. - Sa-
krament namaszczenia chorych łączy człowieka z Chry-
stusem, umacnia go sprawiając, że chory ma dość odwagi 
w wierze, by pogodzić się z zaistniałą sytuacją. 
Przed uroczystością wierni odmówili różaniec w intencji 
chorych i cierpiących fizycznie, jak i duchowo. Druga 
dodatkowa msza święta została odprawiona w południe, 
a także wieczorem, gdzie przed Cudownym Obrazem cho-
rzy modlili się o uzdrowienie z kwiatami róż.
Organizatorzy obchodów przygotowali w tym dniu również 
poczęstunek dla przybyłych. Domowe wypieki ofiarowali 
parafianie.
(DD)

fot. Daria Dunajska
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Siostry zakonne przyjechały aż z Rzymu 
WEJHEROWO | Wizyta Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego 
z Rzymu w stolicy powiatu.

ReKlaMa U/2020/PR

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz spotkał się w wejherowskim ratuszu 
z przybyłymi z Rzymu siostrami Zmartwych-
wstania Pańskiego - przełożoną generalną, 
matką Dorotą Zygmunt i radną generalną 
s. Anną Heleną Skalik, które przez kilka dni 
gościły w wejherowskim zgromadzeniu sióstr 
Zmartwychwstanek. 

W czasie tej wizyty towarzyszyły im także 
siostry - przełożona prowincji poznańskiej 
Hanna Słodzinka, i przełożona wspólnoty wej-
herowskiej Maria Maksymilla Szlas. Podczas 
swojego pobytu w Wejherowie, siostry zmar-
twychwstanki znalazły również chwilę by spo-
tkać się z zastępcą prezydenta, Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem.

- Bardzo dziękujemy za zaproszenie panu pre-
zydentowi a także za to, że podczas naszej krót-
kiej wizyty w Polsce miałyśmy okazję zwiedzić 

ratusz miejski i poznać bliżej historię miasta. 
Wejherowo jako placówka naszego zgroma-
dzenia jest dla nas bardzo ważnym miejscem, 
bowiem jest związana z postacią pierwszej bło-
gosławionej siostry zmartwychwstanki - sio-
stry Alicji Kotowskiej. Cieszymy się nie tylko 

z tego, że miałyśmy przyjemność tutaj być, ale 
przede wszystkim z bardzo dobrej, długoletniej 
współpracy pomiędzy władzami miasta, a na-
szym zgromadzeniem - mówiła siostra Anna 
Helena Skalik.

/raf/
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Gościem spotkania z literaturą, w ramach wykładów 
Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, był poeta i pisarz kmdr lek. med. Zbigniew 
Jabłoński z Gdyni.
Okazją do kolejnego spotkania z tym twórcą był nowy 
zbiór jego wierszy pt. "Wiersze z...(-;mieszane”. Poeta opo-
wiadał o swoich fascynacjach literackich i czytał wybrane 
utwory prezentując zarówno wiersze marynistyczne - 
stanowiące główny nurt jego twórczości poetyckiej, a także 
wiersze liryczne i te w formie felietonu poetyckiego. 
Zbigniew Jabłoński jest autorem zbiorów wierszy "Pustyn-
ne Piaski" (1982), "Helskie pory roku" (1987), Ginący Półwy-
sep" (1989), "Helskie Listopady" (1991), "Wiersze Helskie" 
(1993), "Rapsodia Gdyńska (1995), "Jesteś Morze" (2001), 
"Wierszem po falach" (2003), a także książek pisanych 
prozą - "Przez Bałtyk po rekord świata" (1993), "Notatnik 
głupiego palanta" (2007) i "Trafiony-zatopiony" (2016).
/raf/

Poezja i seniorzy
WejHeroWo | Poeta zbigniew jabłoński spotkał się 
ze słuchaczami uniwersytetu trzeciego Wieku.

fot. UM Wejherowo

ReKlaMa U/2020/PR ReKlaMa U/2020/PR

OBWieszCzeNie
starosta Wejherowski

i. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w 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 administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 
ze zm../ zawiadamia, że w dniu 2020-01-31

 wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej pn.:  "Budowa ul. 
inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. sobieskiego w Wejherowie"

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Wejherowa określonych poniżej:
A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 05 działki nr ewid.: 6, 22/15
- obr. 16 działki nr ewid.: 316/2 (316), 1/3, 17/18 (17/7), 18/2(18), 16/2, 16/1, 332/2(332), 317/34 (317/3), 318/1, 
317/5, 317/35 (317/6), 317/10, 317/37 (317/9), 317/39 (317/12), 151/9 (151/3), 154/16 (154/10), 154/18 (154/15)

 B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy drogi 
powiatowej):*
- obr. 05 działki nr ewid.: 20
- obr. 16 działki nr ewid.: 316/1 (316), 17/17 (17/7), 147/2, 322/7, 18/1 (18), 333/1 (333), 332/1 (332), 317/33 (317/3)

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. 05 działki nr ewid.: 22/10, 22/7, 22/17, 22/13
- obr. 16 działki nr ewid.: 2/2, 3, 4/2, 323, 333/2 (333), 332/3 (332), 317/36 (317/6), 318/10, 317/16, 335, 317/38 
(317/9), 317/40 (317/12), 151/10 (151/3), 154/17 (154/10), 19/1, 322/3, 322/4, 17/10, 322/5, 322/6, 317/14, 334, 
318/9, 17/14, 19/9, 322/2, 152, 154/12, 317/18, 154/20 (154/15), 318/16

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 
z treścią decyzji 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. 
Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręcze-
nia, do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem starosty Wejherowskiego. zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

OgłOszenie 48/2020/DB



sPrzeDaM stół drewniany, rozkła-
dany IKEA, wymiary 30/155x80x75, 
stan b. dobry, cena do uzgodnienia, 
tel. 608 512 336

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

sPrzeDaM lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

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

sPrzeDaM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

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

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

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

sPrzeDaM łóżko rehabilitacyjne, 
tanio, 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 
jakości, cena 80 zł, tel. 510 751 837

sPrzeDaM 3 spinningi Dawia Mi-
kado, stan b. dobry, 100 zł/szt, tel. 
516 603 723

NIERUCHOMOŚCI

sPrzeDaM

PoszuKuję WynająĆ

szuKaM kawalerki umeblowanej, 
ewentualnie pokoju gościnnego. 
PILNE! tel. 669-869-837

WynajMę

KuPię

KuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, 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

jaWa typ 223, 1977 farbig Rote-
Creme, 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, 

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!

Tczew, tel. 574 797 077

KuPię

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

inne

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrzeDaM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPaKoWania jednorazowe, tel. 
501 175 330

KotłoWnie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE
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WyDzierżaWię

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

tel. 793-600-155

@expressy.pl

SMS

BuRMistRz MiAstA RuMi
ogłasza nabór na wolne 

stanowisko pracy w urzędzie Miasta Rumi
Podinspektor w Referacie Planowania Przestrzen-
nego Wydziału Urbanistyki i architektury, 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/”.

ReKlaMa  42/2020/DB

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.
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Seria zaplanowanych meczów kontro-
lnych wkracza w końcową fazę. Do tej 
pory Żółto-Czarni rozegrali w ramach 

przygotowań do rundy wiosennej 5 spo-
tkań, w których zdobyli 11 bramek. Na 
uwagę zasługuje przede wszystkim seria 

czterech pojedynków bez porażki. Zwy-
cięską passę przerwał aspirujący do mia-
na awansu Widzew Łódź, który zwyciężył 
w meczu z Gryfem 4:0. Na szczęście 
podopieczni Łukasza Kowalskiego zdołali 
powrócić na zwycięskie tory za sprawą 
wygranej ze Stolemem Gniewino. W spo-
tkaniu nazywanym „małymi derbami” 
Żółto-Czarni zwyciężyli 2:0. Bramki dla 
wejherowian zdobyli Mikołaj Gabor oraz 
Kewin Przygoda – napastnik pozyskany 
kilka tygodni temu z KS Łomianki.

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

Gryf wraca na zwycięskie tory
II LIGA | Wysoka porażka z Widzewem Łódź (0:4) podziałała na podopiecznych Łukasza 
Kowalskiego niczym płachta na byka. Żółto-Czarni zwyciężyli w meczu sparingowym ze 
Stolemem Gniewino 2:0. Jedną z bramek zdobył nowy nabytek Gryfa – Kewin Przygoda.

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl
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Kewin Przygoda :

Rywale z niższych klas rozgrywkowych są często niewygodni i tak było 
również w tym przypadku. Udało się nam zwyciężyć, choć spotkanie 
z Gniewinem nie było łatwe ze względu na serię siłowych treningów, 
które mamy za sobą. Dzięki nim złapiemy świeżość i będziemy walczyć 
o jak najlepsze wyniki w rundzie rewanżowej. Nasza drużyna składa się 

z wielu młodych zawodników, którzy ciężko pracują. Moim zdaniem Gryf 
ma bardzo duży potencjał, który zobaczymy w kolejnych spotkaniach.

zMiana terMinu 
oraz MiejsCa sParingu

Najbliższym rywalem Żółto-Czarnych będzie 
Radunia Stężyca. Zmianie uległ termin oraz lokalizacja meczu 
kontrolnego. Spotkanie pomiędzy Gryfem Wejherowo, a Radunią 
Stężycą zostanie rozegrane 15 lutego w Stężycy. Pierwszy gwiz-
dek sędziego wybrzmi punktualnie o godzinie 13.00. 

Wyniki meczów sparingowych 2020 

Gryf Wejherowo – Bałtyk Gdynia 4:0
Gryf Wejherowo – Gwardia Koszalin 4:2
Gryf Wejherowo – KP Starogard Gdański 1:1
Gryf Wejherowo – Widzew Łódź 0:4
Gryf Wejherowo – Stolem Gniewino 2:0

Ciężka praca w okresie przygotowaw-
czym nie dotyczy wyłącznie pierwszej 
drużyny Gryfa Wejherowo. W pocie 
czoła trenują również juniorzy Żółto-
Czarnych (2007), którzy po powrocie ze 

zgrupowania rozgrywają spotkania z lo-
kalnymi drużynami. W minionym tygo-
dniu    młodzieżowcy rozegrali podwójny 
sparing z Gedanią Gdańsk. Pojedynki za-
kończyły się następującymi rezultatami :

GRYF II WEJHEROWO - GEDANIA II GDAŃSK 0:2 
GRYF I WEJHEROWO - GEDANIA I GDAŃSK 2:0

!
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W zawodach wzięło udział 496 uczestników, 
którzy pobiegli w trzech biegach. 

Mikołaj Tabisz ma zaledwie 24 lata i jeszcze 
całe życie przed sobą. Ma również osiągnięcia 
sportowe. Był mistrzem Polski w kickboxin-
gu juniorów. Jakiś czas później zrezygnował 
z kickboxingu i rozpoczął trening biegowy. 
Niestety, zachorował na złośliwy nowotwór 
mózgu – glejak IV stopnia. Jego przyjaciele 

postanowili zebrać siły i pomóc mu w walce 
z chorobą. 

Grupa ,,Pomaganie jest TAKIE proste” zorga-
nizowała więc bieg charytatywny, który odbył 
się w minioną niedzielę w Parku Majkowskiego 
w Wejherowie. Trasa była podzielona na trzy 
części, dla najmłodszych (300 m), dla dzieci 
starszych (1,5 km) i bieg główny dla dorosłych 
(od 1 do 5 km).

Wszyscy uczestnicy posiadali jednakowy nu-
mer startowy, jakim była liczba 10, ponieważ 
jest to dzień urodzin Mikołaja. 

Na miejscu znajdywały się puszki, gdzie moż-
na było wesprzeć chorego. Oprócz zbiórki pie-
niędzy, na uczestników czekało wiele rozmaitych 
atrakcji – m.in. liczne występny artystyczne oraz 
licytacje. Na scenie wystąpili Paweł Siewierski 
oraz Jan Elf Czerwiński, którzy umilali czas 
wszystkim zebranym. Dla dzieci czekały stoiska 
z malowaniem twarzy, możliwość zrobienia zdję-
cia w wozie strażackim i przejazd na motocyklu. 
Wszyscy zaśpiewali też znaną piosenkę zespo-
łu Ich Troje pt. ,,Powiedz”, która doprowadziła 
wiele osób łącznie z Mikołajem do prawdziwego 
wzruszenia i łez. Ta akcja kolejny raz pokazała, 
że warto pomagać. Łącznie zebrano 26 659 ty-
sięcy złotych. 

Bieg został zorganizowany przez klub spor-
towy UKS Jedynka Lekkoatletyka Reda przy 
wsparciu miasta Wejherowa.

- Ciesze się, że miasto Wejherowo może uczest-
niczyć w tak szczytnym celu. Pomaganie jest faj-
ne i serdecznie wszystkich zachęcam do wparcia 
leczenia Mikołaja. Ogromne brawa należą się 
także organizatorom biegu, a w szczególności 
Pani Monice Formelli - powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Datki na leczenie Mikołaja Tabisza wciąż moż-
na wpłacać za pośrednictwem portalu zrzutka.
pl: zrzutka.pl/na-leczenie-mikolaja.

Natalia Stenka 

Pobiegli, aby pomóc
WEJHEROWO | W stolicy powiatu zorganizowano festyn połączony ze sportowymi zmaganiami. 
Podczas wydarzenia można było wpłacić pieniądze na pomoc Mikołajowi z Wejherowa. 
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Bojano na PoDiuM
WEJHEROWO | Wejher Cup 2020 dla rocznika 2008 
o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa.

Pierwszy w tym roku turniej z cyklu Wejher Cup, w którym 
udział wzięły drużyny w kategorii Junior D2 (rocznik 2008 
i młodsi), wygrała drużyna Dragona Bojano przed AP Jedyn-
ką Reda i Bałtykiem Gdynia. Trzy najlepsze drużyny turnieju, 
a także zwycięzcy Ligi Europy (GOSRIT Luzino) i Ekstra-
klasy (Stolem Gniewino II), otrzymali pamiątkowe puchary 
ufundowane przez Prezydenta Miasta Wejherowa.
W turnieju łącznie wzięło udział 18 drużyn (152 zawodni-
ków). Najbardziej zaciętą rywalizację oglądaliśmy w Lidze 
Mistrzów turnieju, gdzie praktycznie do ostatniej kolejki 
drużyny z Bojana, Redy i Gdyni rywalizowały o miejsca na 
podium. W Lidze Europy zdecydowanie wygrała drużyna 
GOSRIT-u Luzino, która już w pierwszym niedzielnym meczu 
pokonała najgroźniejszego rywala (Błękitnych Wejherowo) 
3-0 i później kontrolowała przebieg turnieju. W Ekstraklasie 
najlepsze okazały się drużyny Stolem Gniewino i Błękitni 
Łęczyce - obie wygrały wszystkie niedzielne mecze, tak więc 
o zwycięstwie Stolemu zadecydował mecz sobotni, w któ-
rym gracze z Gniewina okazali się lepsi od Błękitnych 2-0.
W turnieju przyznano również wyróżnienia indywidualne. 
/raf/
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