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KORONAWIRUS W NATARCIU!

Zamknięte szkoły, przedszkola, muzea, placówki kultu-
ralne, biblioteki, a nawet urzędy. W sklepach tworzą się 
ogromne kolejki, brakuje niektórych towarów. Główny 
inspektor snitarny zaleca ograniczenie podróży, a linie 
lotnicze odwołały wiele lotów. W całym kraju wprowa-
dzono stan zagrożenia epidemiologicznego. 
str. 2-3

BĘDZIE nowa stratEgIa 

W tym roku kończy się Strategia 
Rozwoju Miasta Redy, obowią-
zująca do 2020 roku. W Urzędzie 
Miasta rozpoczęto prace nad ko-
lejnym dokumentem. Powołano 
zespół, w skład którego wchodzi 
13 osób reprezentujących miasto. 
Odbyło się pierwsze posiedzenie.
str. 4

Długo wycZEkIwany rEmont

Budowa łącznika pomiędzy uli-
cami Kopernika a Dworcową w 
Wejherowie – to zadanie zapla-
nowano w ramach projektu pod 
nazwą „Rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa”, na które miasto Wej-
herowo zdobyło dofinansowanie 
ze środków unijnych.
str. 5

Już w kwietniu!

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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Z powodu zagrożenia COVID-19 Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przypomina, jakie 
uprawnienia przysługują w wypadku kwaran-
tanny, izolacji czy zamknięcia placówki, do 
której uczęszcza nasze dziecko. 

- Państwowy inspektor sanitarny może wydać 
decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji - 
informuje Krzysztof Cieszyński, rzecznik pra-
sowy ZUS w województwie pomorskim. - Jej 
powodem może być zakażenie lub choroba 
zakaźna. Może też być nim samo podejrzenie 
o zakażenie czy chorobę zakaźną, albo stycz-
ność czynnikiem chorobotwórczym. Doku-
ment ten jest podstawą do wypłaty świadczeń 

z tytułu choroby, czyli wynagrodzenia choro-
bowego, które wypłaca pracodawca i zasiłku 
chorobowego, który wypłaca ZUS. Może być 
on dostarczony do pracodawcy bądź do ZUS 
po okresie kwarantanny lub izolacji.

Gdy lekarz podda osobę podejrzaną o zacho-
rowanie, chorą lub narażoną na zakażenie ho-
spitalizacji lub kwarantannie oraz badaniom, 
również w przypadku, gdy brak jest decyzji in-
spektora sanitarnego, a następnie ubezpieczo-
ny otrzyma taką decyzję, to będą przysługiwały 
mu te same świadczenia z tytułu choroby. 

Jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, 
izolacji lub kwarantanny ze względu na stan 

zdrowia potrzebne jest orzeczenie o czasowej 
niezdolności do pracy z powodu choroby, to 
może wystawić zaświadczenie lekarskie (ZLA). 
Jest ono podstawą do ustalenia prawa i wypłaty 
świadczeń z tytułu choroby.

W razie konieczności sprawowania oso-
bistej opieki nad chorym dzieckiem lub 
członkiem rodziny, gdy lekarz wystawił za-
świadczenie lekarskie, przysługuje prawo 
do zasiłku opiekuńczego. Rodzic ma także 
prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu 
konieczności sprawowania opieki nad dziec-
kiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny 
wydał decyzję o konieczności izolacji lub 
kwarantanny dziecka. Prawo do zasiłku opie-
kuńczego przysługuje również w wypadku 
konieczności sprawowania opieki nad dziec-
kiem w wieku do ukończenia 8 lat w sytuacji 
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do któ-
rych uczęszcza dziecko.

Tzw. specustawa przewiduje, że ubezpieczo-
nemu zwolnionemu od wykonywania pracy 
z powodu konieczności osobistego sprawo-
wania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Bę-
dzie tak sytuacji, gdy związku ze zwalczaniem 
zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się 
choroby zakaźnej, nastąpi zamknięcie żłobka, 
klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Nie 
może on być z dłuższy niż 14 dni. Zasady do-
tyczące tego zasiłku są takie same jak zasiłku 
opiekuńczego. Co ważne tego dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 
60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku 
kalendarzowym.
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Jakie świadczenia przysługują?
POMORZE | Co w przypadku kwarantanny oraz zamknięcia szkół i przedszkoli? Jakie zasiłki czy inne 
uprawnienia przysługują rodzicom dzieci? Sprawdź, co na ten temat mówi rzecznik ZUS.

Uzyskał 212 na 217 oddanych głosów. Wybory odbyły 
się w 5 marca, podczas odbywającego się we Wro-
cławiu dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Miast Polskich.
Związek Miast Polskich to najstarsza polska organiza-
cja samorządowa - organizacja samorządów miejskich 
powołana w 1917 r. Ma na celu wspieranie idei samo-
rządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego 
i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.
Podczas obecnego zgromadzenia, delegaci polskich 
miast omawiają m.in. możliwości rozwoju miast w kon-
tekście rosnących obciążeniach finansowych oraz 
wyzwania globalne, przed jakimi stoi samorząd miejski.
/UMW/

Prezydent w zarządzie 
związku Miast Polskich
weJherowo | krzysztof hildebrandt, prezydent 
wejherowa został wybrany do zarządu związku Miast 
Polskich.

fot. UM Wejherowo

Nie idź do urzędu

nie Musisz – nie PodróżuJ

WEJHEROWO | Magistrat stolicy powiatu jest zamknięty dla pe-
tentów. Urząd będzie do odwołania działał w trybie wewnętrznym. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem roz-
przestrzeniania się koronawirusa informujemy, że Urząd Miejski w Wej-
herowie – budynek Ratusza Pl. J.Wejhera 8 i magistratu przy ul. 12 Mar-
ca 195 pracuje w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięty dla dostępu 
mieszkańców od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Dyżur - wyłącznie w sprawach pilnych - pełni:
- Urząd Stanu Cywilnego ul. 12 Marca 195, tel. 58 677-71-32; 58 677-71-

31; 58 677-71-30; e-mail: usc@wejherowo.pl
- Kancelaria Ogólna ul. 12 Marca 195, Wejherowo, tel. 58 677-70-00, fax: 

58 672-12-57, e-mail: miasto@wejherowo.pl
Mieszkańcy miasta proszeni są o załatwianie spraw:
- telefonicznie (wykaz numerów telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.

html),
- drogą elektroniczną (miasto@wejherowo.pl),
- przez platformę ePUAP (ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka).
Także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zachęca, aby 

sprawy urzędowe załatwiać drogą elektroniczną bądź, jeśli nie są pilne 
w późniejszym terminie.

/raf/

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: 
Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departa-
ment Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de 
France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-
Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), 
Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii. Osoby, 
które odwiedziły którekolwiek z wyżej wymienionych 
państw w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwowały u siebie 
objawy koronawirusa (gorączkę, kaszel, bóle mięśni, prze-
wlekłe zmęczenie, duszności i problemy z oddychaniem), 
proszone są o bezzwłoczny kontakt telefoniczny z Powia-
tową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie.
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O decyzji rządu o zamknięciu placó-
wek oświatowych poinformował w śro-
dę premier Mateusz Morawiecki. Od 
najbliższego poniedziałku (16 marca) 
wszystkie polskie szkoły zostaną za-
mknięte na dwa tygodnie. Ale już od 
czwartku (12 marca) zajęcia dydaktycz-
ne nie odbywają się. Dotyczy to także 

uczelni wyższych, kin, muzeów i innych 
placówek, także prywatnych. 

Decyzję o zamknięciu szkół i uczel-
ni przedstawiciele rządu uzasadniają 
działaniami prewencyjnymi, które mają 
zminimalizować rozprzestrzenianie się 
epidemii koronawirusa.

Ponadto minister edukacji podkre-

ślił, że decyzja o 14 dniach zawiesze-
nia funkcjonowania szkół nie wpłynie 
na terminarz obecnego roku szkolnego 
i przeprowadzania egzaminów.

Oprócz szkół od czwartku zamknięte 
są też inne instytucje. 

- Kina, teatry, filharmonie i muzea 
oraz inne instytucje kulturalne również 
zostają zamknięte od jutra – powiedział 
w środę podczas konferencji minister 
kultury Piotr Gliński.

– Dla naszych dzieci najważniejsze jest 
niewychodzenie z domu, bo dzieci mogą 
być nosicielami wirusa i mogą zarazić 
swoich dziadków– podkreślił premier 
Mateusz Morawiecki. - Wiemy natomiast, 
że dzieci, gdy mają koronawirusa, zazwy-
czaj przechodzą go w sposób łagodny. 

Warto dodać, że rodzice, którzy na 
czas zamknięcia szkół będą musieli za-
jąć się dziećmi, mogą liczyć na zasiłek 
opiekuńczy.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego opu-
blikowali listę instytucji, które nie będą 
funkcjonować w najbliższym czasie. Li-
sta jest na bieżąco aktualizowana. 

- W związku z zagrożeniem korona-
wirusem uznałem za zasadne i zalecam 

niezwłoczne zawieszenie do odwołania 
działalności w instytucjach kultury pod-
ległych Samorządowi Województwa Po-
morskiego – poinformował Mieczysław 
Struk, marszałek województwa pomor-
skiego. - W przypadku czterech instytu-
cji, gdzie jesteśmy współorganizatorem, 
zwróciłem się z prośbą do władz Gdańska, 
Sopotu i powiatu wejherowskiego o wyda-
nie podobnej, wspólnej decyzji. 

Po doniesieniach o kolejnych przypad-
kach zakażenia koronawirusem wiele 
osób ruszyło do sklepów po zapasy żyw-
ności. Półki w niektórych marketach świe-
cą pustkami, znikają przede wszystkim 
produkty suche, o długotrwałym okresie 
przydatności do użycia (makarony, kasze, 
ryż, itp.) oraz żywność w konserwach. 

- W Lęborku we wszystkich większych 
sklepach nie można kupić makaronu czy 
kaszy – poinformował w środę naszą re-
dakcję mieszkaniec Lęborka. 

O podobnej sytuacji – niektórych pu-
stych półkach w markecie w centrum 
handlowym w Rumi – donosi z kolei inny 
z naszych Czytelników. 

W czwartek w Polsce został ogłoszony 
przez ministra zdrowia Łukasza Szumow-
skiego stan zagrożenia epidemicznego.

Jak będzie się rozwijała sytuacja? Trud-
no to przewidzieć, będziemy o tym in-
formować na bieżąco na naszym portalu 
GWE24.pl.
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Szkoły zamknięte, imprezy odwołane!
POWIAT | Szkoły w całym kraju zostały tymczasowo zamknięte. Odwołano także imprezy 
i zawody sportowe, ograniczono działalność niektórych instytucji (m.in. kina, muzea, itp.). 

Poszukujesz Samochodu? Dodaj ogłoszenie! Wyślij SMS, wpisując EXP.MKU.
i treść ogłoszenia na numer: 72051

stan zagrożenia epidemicznego

W czasie stanu zagrożenia epide-
miologicznego możliwe jest: 

- czasowe ograniczenie 
określonego sposobu prze-
mieszczania się,
- czasowe ograniczenie lub zakaz 
obrotu i używania określonych 
przedmiotów lub produktów 
spożywczych,
- czasowe ograniczenie funkc-
jonowania określonych instytucji 
lub zakładów pracy,
- zakaz organizowania widowisk 
i innych zgromadzeń ludności,
- obowiązek wykonania 
określonych zabiegów sani-
tarnych, jeżeli wykonanie ich 
wiąże się z funkcjonowaniem 
określonych obiektów produk-
cyjnych, usługowych, handlow-
ych lub innych obiektów,
- nakaz udostępnienia 
nieruchomości, lokali, terenów 
i dostarczenia środków transpor-
tu do działań przeciwepidemic-
znych przewidzianych planami 
przeciwepidemicznymi,
- obowiązek przeprowadzenia 
szczepień ochronnych

Problem z zakupami i biletami w autobusach
POWIAT | Ogłoszenie decyzji rządu o zamknięciu placówek oświatowych i kulturalnych spowodowało wzrost społecznego zaniepokojenia. 
W sklepach zaczyna brakować niektórych towarów, a kierowcy autobusów nie sprzedają biletów. 

weJherowo
Do 25 marca będą zamknięte wszystkie wej-

herowskie publiczne i niepubliczne placówki 
oświatowe (szkoły, przedszkola i żłobki).Za-
mknięte zostają do odwołania także: kryta 
pływalnia przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 3, przy ul. Nanickiej; Filharmonia Ka-
szubska i Miejska Biblioteka Publiczna; Wej-
herowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W autobusach komunikacji miejskiej kie-
rowcy do odwołania nie będą sprzedawać 
biletów. Pasażerowie będą mogli kupić bilet 
przy pomocy karty elektronicznej, którą moż-
na doładować w Internecie lub w kasie MZK 
przy ul. Tartacznej oraz jednorazowe bilety 
telefoniczne poprzez aplikacje mobilne. Bilety  
w wersji papierowej będzie można także kupić 
w niektórych kioskach na terenie miasta. 

Na terenie miasta Wejherowa zaleca się od-
wołanie i nieorganizowanie wydarzeń spo-

łecznych, kulturalnych, sportowych oraz in-
nych, gdzie przewidywane jest zgromadzenie 
w jednym miejscu wielu uczestników.

Bieżące informacje związane z nowym wi-
rusem zamieszcza także Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie 
www.psse-wejherowo.pl, tel. 58 677 79 05, 
58 677 79 19 lub tel. alarmowy: 697 611 090. 
W przypadku nasilonych objawów można za-
dzwonić pod nr alarmowy 112 lub zgłosić się 
bezpośrednio do oddziału zakaźnego.

ruMia
Zawieszone zostały zajęcia w szkołach, 

przedszkolach i uczelniach. Ponadto profilak-
tycznie zamknięte zostały wszystkie miejskie 
jednostki. 

Od poniedziałku (16 marca) wszystkie pla-
cówki oświatowe zostają zamknięte. Termi-
ny egzaminów na razie pozostają bez zmian. 

Więcej szczegółowych informacji dla dyrek-
torów, rodziców oraz uczniów można znaleźć 
na stronie rządowej.

Decyzją burmistrza Michała Pasiecznego od 
12 do 25 marca miejskie jednostki będą za-
mknięte ze względów profilaktycznych (Miej-
ski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji wraz z boiskami i krytą pływal-
nią oraz filie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rumi). Oznacza to, że na ich terenie nie 
będą organizowane żadne ogólnodostępne 
spotkania i wydarzenia o charakterze eduka-
cyjnym, sportowym i kulturalnym. 

W Urzędzie Miasta Rumi profilaktycz-
nie także wprowadzone zostały tymczasowe 
zmiany organizacyjne. Oznacza to, że w miarę 
możliwości wszelkie wnioski należy składać 
drogą elektroniczną, a pytania zadawać te-
lefonicznie lub mailowo. Jedynym miejscem 
przyjmowania dokumentów papierowych 
i bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami 
jest Biuro Obsługi Mieszkańców. 

reda
Tu także od we wszystkich szkołach, przed-

szkolach i żłobkach zawieszone zostają zajęcia 
oświatowe. Władze Redy apelują do intere-
santów Urzędu Miasta w Redzie, aby w przy-
padkach, które nie wymagają osobistej wizyty 
w urzędzie, załatwiać sprawy przez telefon, lub 
drogą elektroniczną. Wykaz najważniejszych 
numerów telefonów i adresów e-mail Urzędu 
Miasta w Redzie znajduje się na stronie inter-
netowej redzkiego magistratu www.reda.pl. 

/raf/
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Pierwszym krokiem prac było powołanie ze-
społu do pracy nad Strategią Rozwoju Gminy 
Miasta Redy do 2030 roku. Po raz pierwszy 
zespół zebrał się w ubiegłym tygodniu.

- W skład zespołu wchodzi trzynaście osób, 
reprezentujących miasto – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. – Są to pracow-
nicy instytucji publicznych, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, lokalni liderzy 

i przedsiębiorcy. W swojej pracy zespół bę-
dzie wykorzystywać informacje i wnioski 
z diagnozy społeczno-gospodarczej miasta 
za lata 2015-2019 oraz badań społecznych 
przeprowadzonych wśród mieszkańców. 
Na każdym etapie prac zespół będzie mógł 
korzystać z doradztwa ekspertów. Prace 
nad nową strategią będą koncentrować się 
w trzech obszarach gospodarczym, społecz-

nym i środowiskowo-przestrzennym.
Bardzo ważnym elementem prac nad stra-

tegią rozwoju miasta będzie udział miesz-
kańców. Już niebawem do mieszkańców Redy 
zostanie skierowane badanie ankietowe, na 
podstawie którego przygotowany zostanie 
Raport Społeczny. Ankieta w formie pytań 
zamkniętych, półotwartych i otwartych poru-
szać będzie najważniejsze kwestie, dotyczące 
jakości i warunków życia mieszkańców.

- Badanie odbędzie się w kwietniu – doda-
je burmistrz Krzysztof Krzemiński. - Ankieta 
będzie umieszczona na stronie internetowej 
reda.pl, a w wersji papierowej dostępna bę-
dzie m.in. w Biurze Obsługi Interesantów 
w Urzędzie Miasta oraz w naszych szkołach. 
Umieścimy ją też w Miejskim Biuletynie In-
formacyjnym. O dokładnym terminie będzie-
my informować i już teraz zapraszamy miesz-
kańców do udziału w badaniu.

Udział mieszkańców w procesie tworzenia 
strategii na tym się nie skończy. Projekt do-
kumentu będzie poddany konsultacjom spo-
łecznym, podczas których mieszkańcy Redy 
wyrażą opinie na jego temat. Po ewentualnych 
poprawkach, projektem Strategii Reda 2030 
zajmą się radni rady miejskiej. Nowa strategia 
będzie obowiązywać od przyszłego roku. 
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Rozpoczęto prace nad 
nową strategią miasta
REDA | W tym roku kończy się dotychczasowa Strategia Rozwoju Miasta Redy, obowiązująca do 2020 
roku. W redzkim magistracie właśnie rozpoczęto prace nad kolejnym takim dokumentem.

Kolejne dotacje dla klubów i organizacji
WEJHEROWO | Liderzy 12. organizacji pozarządowych i stowarzyszeń podpisali umowy z prezydentem Wejherowa na przyznane dotacje 
umożliwiające im realizację planowanych zamierzeń w 2020 roku. To kolejne przekazane pieniądze na konkretne działania dla mieszkańców. 

W trakcie spotkania prezydent miasta poin-
formował, że w tym roku na działalność 50. 
organizacji pozarządowych z budżetu miej-
skiego zostały przeznaczone środki w wyso-
kości ponad 610 tys. zł.

Prezydent wyraził uznanie, że wśród tak 
wielu organizacji pozarządowych w mieście, 
prowadzących aktywną działalność na rzecz 
mieszkańców, jest wiele stowarzyszeń ukierun-
kowanych na rozwój sportu i rekreacji oraz sze-
roko pojętej kultury i profilaktyki zdrowotnej.

- Organizacje pozarządowe i stowarzysze-
nia działające w naszym mieście dobrze wy-
pełniają swoje zadania przyczyniając się do 
rozwoju działalności społecznej w różnych 
kierunkach, a także promocji miasta. Dzię-
kuję wszystkim za zaangażowanie i życzę 
dalszych sukcesów – powiedział prezydent 
miasta Krzysztof Hildebrandt. 

Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” (re-
prezentowane przez Monikę Zadarko) na kul-
turę i ochronę zdrowia otrzymało 2,5 tys zł, 
Fundacja „Filar” (Aleksander Lewandowski) 
– 2 tys. zł, Polskie Towarzystwo Laryngekto-
mowanych (Henryk Pilawski i Ewa Górecka) – 
4,3 tys. zł, Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio 
(Alicja Makowska) - 7 tys. zł, Wejherowskie 
Towarzystwo Tenisowe (Lech Bieńkowski) – 10 
tys. zł, UKS Team Dragon (Maciej Syska) – 4,1 
tys. zł, Karate Klub Wejherowo (Mirosław Ell-
wart) – 14 tys. zł, WKS „Gryf ” (Piotr Ruszew-
ski) – 47 tys. zł, KS „Wejher” (Beata Walczak) – 
19 tys. zł, KS „Ósemka” (Grzegorz Janiszewski) 
– 11 tys. zł, Akademia piłki Nożnej „Błękitni” 
(Dariusz German i Jakub Przybylski) – 40 tys. 
zł oraz Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie 
Lwy” (Julian Ziółkowski) - 1 tys. zł.

Podczas podpisywania umów liderzy po-

szczególnych organizacji pozarządowych 
charakteryzowali w skrócie swoją działalność 
i najważniejsze osiągnięcia. Przykładowo pre-
zes WKS „Gryf ” Piotr Ruszewski powiedział, 
że klub piłkarski grający od kilku sezonów w II 
lidze postanowił postawić na młodych piłkarzy 
wychowywanych i szkolonych w Wejherowie. 
Młodzi piłkarze nie zawiedli i pierwszy mecz 
rundy wiosennej na stadionie Gryfa wygrali 1:0 
ze znacznie wyżej notowanym Zniczem Prusz-
ków. Natomiast prezes Akademii PN „Błękitni” 
podkreślił, że 5 juniorów, którzy dobrze zapre-
zentowali się w tym meczu, są wychowankami 
„Błękitnych”, gdzie szkoli się i trenuje ponad 
300 zawodników, w tym dziewczęta.

Łączna wartość podpisanych umów dotacyj-
nych w dniu 10 marca 2020 roku opiewa na 
kwotę 161 992 zł. 

/raf/

OgłOszenie 11/2020/DB

27 marca oraz 24 kwietnia mieszkańcy Wejherowa będą 
mieli możliwość oddania powstających wyłącznie w go-
spodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych. 
Należy je dostarczyć osobiście do kierowcy samochodu. 
Zbiórkę przeprowadza Komunalny Związek Gmin "Dolina 
Redy i Chylonki".
Co można przekazać: zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (do 20 kg), baterie i akumulatory, termometry 
rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony 
roślin i owadobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczal-
niki (puste opakowania nie będą przyjmujmowane), 
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki 
bez opakowań i ulotek.
Przypominamy też o możliwości oddania zużytych 
sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz pozo-
stałych odpadów niebezpiecznych w Punkcie Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w siedzibie Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Obrońców Helu 1. 
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:00-20:00, w soboty 9:00-16:00.
Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojem-
nikowym w placówkach oświatowych, sklepach oraz 
w Urzędzie Miasta Wejherowa natomiast przetermino-
wane leki w aptekach na terenie miasta.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 
20 kg odbierany jest bezpośrednio z domów i mieszkań po 
ich zgłoszeniu telefonicznym - 58 624 66 11.

terminy i lokalizacje
27 marca (piątek), postoje przy szkołach:
godz. 9:00 - Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdańska 30
godz. 9:40 – Szkoła Podstawowa nr 11, Os. Kaszubskie 27
godz. 10:20 - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Obrońców 
Wybrzeża 1
godz. 11:00 - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Nanicka 22
godz. 12:00 - 12:40 – Powiatowy Zespół Szkół nr 3, ul. Budowlanych
/raf/

Pozbądź się śMieci
weJherowo | na terenie miasta będzie przeprowadzona 
objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych.
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OgłOszenie 69/2020/DB

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosow-
nie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) 
oraz zarządzenia nr 574/74/2020 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 09.03.2020r., w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, 
wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz 
obejmujący nieruchomości położone w Rumi, 
stanowiące własność i będące we władaniu 
gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przed-
miotowy wykaz zamieszczony został również 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

Rumia, 09.03.2020r.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Rumi
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Wyczekiwany remont
WEJHEROWO | Zaniedbane tereny w centrum miasta zostaną uporządkowane i zagospodarowane.

Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika 
a ul. Dworcową w Wejherowie – to zadanie 
zaplanowano w ramach projektu „Rewitaliza-
cji Śródmieścia Wejherowa”, na które miasto 
Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. Niedawno miały miejsce kon-
sultacje społeczne projektu, w których uczest-
niczyło ok. dwudziestu osób. 

Teren pomiędzy ul. Dworcową i ul. Koper-
nika stanowi własność miasta, a obecnie jest 
zaniedbany i słabo - lub wręcz w ogóle - nie-
wykorzystany, zaś ul. Kopernika wymaga du-
żego remontu.

- Celem gruntownej modernizacji ulicy 
Kopernika i uporządkowania zaniedbanych 
terenów pomiędzy ul. Kopernika i Dworco-
wą, jest przede wszystkim poprawa jakości 
i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejhe-
rowa, a jest to możliwe dzięki odnowie tej hi-
storycznej ulicy i nadaniu jej oraz przyległym 
terenom nowych funkcji. Pomimo niewątpli-
wego powiązania terenowego są to dwa różne 
projekty i każdy z nich jest na innym etapie 
przygotowania – mówi Beata Rutkiewicz, za-

stępca prezydenta Wejherowa. 
Miasto chce wykorzystać środki unijne i za-

angażować pieniądze miejskie, aby na terenie 
pomiędzy ul. Kopernika i Dworcową, powstał 
zieleniec z ławkami, trawnikami i krzewami 
oraz nowe miejsca parkingowe, z których 
będą mogli korzystać mieszkańcy, przede 
wszystkim z ul. Kopernika. Obecnie znajdu-
ją się tam zaniedbane tereny, nieużytki, stare 
szopki, chaszcze, itp. Będzie to teren wykorzy-
stany wyłącznie na potrzeby publiczne. 

- Cieszę się, że ten zaniedbany teren w cen-
trum miasta zostanie w końcu uporządkowa-
ny i zagospodarowany – mówi Rafał Szlas, 
radny Wejherowa. - Mieszkańcy długo czekali 
na remont ul. Kopernika, która była często 
zalewana. Przy okazji inwestycji zrewitalizo-
wane zostaną niektóre podwórka i ogródki 
przydomowe. 

Przypomnijmy, że w ramach rewitalizacji 
przebudowana zostanie ul. Kopernika z całą 
infrastrukturą, czyli budową kanalizacji desz-
czowej, instalacji wodociągowej i gazowej. 
Wybudowane zostaną chodniki, zjazdy na 

posesję, a po jednej stronie ulicy przewidzia-
no budowę zatoki parkingowej. Jednak waż-
niejszym aspektem, ze względu na historycz-
ną przestrzeń tego miejsca, jest odtworzenie 
i zagospodarowanie przydomowych ogród-
ków oraz ogrodzeń i schodów do budynków. 
Inwestycja obejmuje także wykonanie zieleni, 
małej architektury oraz oświetlenia ulicy. 

Ulica Kopernika to jedna z najstarszych ulic 
w Wejherowie, objęta opieką konserwatora 
zabytków. Jak podkreślają włodarze Wejhero-
wa, zależy im na przywróceniu klimatu ulicy 
z czasów jej powstania. Wówczas każda kamie-
nica miała przedogródek i każdy był ogrodzo-
ny pięknym ogrodzeniem. Te ogródki, które 
przejęło miasto (a mieszkańcy otrzymają za 
nie stosowne odszkodowania) zostaną odpo-
wiednio zaprojektowane i zagospodarowane. 
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby były 
użytkowane przez mieszkańców ul. Koperni-
ka. Zostało to omówione na poprzednim spo-
tkaniu z mieszkańcami w 2018 roku poświę-
conym rewitalizacji ulicy Kopernika.

/raf/
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 OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

i. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tj. 
Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu po-
stępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm../ zawiadamia, że 
w dniu 2020-03-09, na wniosek z dnia 2019-10-18 (uzupełnionego dn. 2020-01-15) Burmi-
strza Miasta Rumi 

 wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
budowa drogi gminnej pn.:

„Sięgacz ul. Dębogórskiej w Rumi” 

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Rumi określonych poniżej:

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

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

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

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją o możliwości zapoznania się z decyzją w starostwie Wejherowskim Wydział architektury 
i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-
94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi interesanta na 
parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

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 pu-
blicznych /tj. 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 2020-03-10, na wniosek 
Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2019-10-16

wydano decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej -

budowę dróg gminnych pn.: „Budowa ulicy Parkowej 
i ulicy Zamkowej w Wejherowie”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Mia-
sta Wejherowa określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa 
dróg gminnych:
- obr. 15 działki nr ewid.: 379/1 (powstała z podziału 
379), 378/1 (powstała z podziału 378), 396/1 (powstała 
z podziału 396), 547/1 (powstała z podziału 547), 517/1 
(powstała z podziału 517), 448/4 (powstała z podziału 
448/2), 452/4 (powstała z podziału 452/1), 454/1 (powsta-
ła z podziału 454), 516 
- obr. 17 działki nr ewid.: 3/1, 4/1 (powstała z podziału 4), 
5/1 (powstała z podziału 5), 7/1 (powstała z podziału 7)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów bu-
dowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:
- obr. 15 działki nr ewid.: 547/2 (powstała z podziału 547), 
448/3 (powstała z podziału 448/2), 453/1, 454/2 (powstała 
z podziału 454), 379/2 (powstała z podziału 379)
- obr. 17 działki nr ewid.: 5/2 (powstała z podziału 5), 7/2 
(powstała z podziału 7), 10
- obr. 19 działki nr ewid.: 14/4

W związku z powyższym informuje się strony postępo-
wania, właściwe organy administracji rządowej i samo-
rządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania 
się z decyzją w starostwie Wejherowskim Wydział archi-
tektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, 
w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub 
złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biu-
rze Obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 
7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.

informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyj-
nego zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

KOMUNIKAT 
DLA MIESZKAŃCÓW
W Biuletynie Informacji Publicznej – na stronie 

bip.powiatwejherowski.pl została uruchomiona specjalna 
zakładka KORONAWIRUS, na której udostępniane 

są aktualne informacje dotyczące nowego koronawirusa 
oraz bieżącej sytuacji w powiecie wejherowskim.

!
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zebrano Ponad 13 litrów 
bezcennego leku

fot. e. Trocka

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 

burmistrz@um.rumia.pl

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) 
zawiadamia, że odwołuje drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej 
własność gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. 
Tysiąclecia, oznaczona jako działka nr 18/2 
o powierzchni 1180 m2, obręb 11, zapisana 
w księdze wieczystej KW GD1W/00114647/6 
Sądu Rejonowego w Wejherowie.

zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Rumi, uchwa-
lonym Uchwałą nr Vii/66/2011 Rady Miejskiej 
Rumi z dnia 31 marca 2011r., w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, 
zwanego „Ceynowy”, zmienionym 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, nieru-
chomość szczegółowo wyżej opisana, zlokalizo-
wana została na terenie oznaczonym symbolem 
26.U/MW - co oznacza, że jest to teren zabudowy 
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 elektroenerge-
tyczny niskiego napięcia. na działce znajdują się 
dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Działy iii i iV księgi wieczystej KW 
gD1W/00114647/6 są wolne od wpisów i zobo-
wiązań.
Cena wywoławcza 350.000,00 zł netto + 23% 
podatek VAT.
Wadium 35.000,00 zł – wnoszone w pienią-
dzu. Minimalne postąpienie 3.500,00 zł.

Termin drugiego przetargu ustnego nieograni-
czonego wyznaczono na dzień 13 marca 2020r. 
na godz. 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. sobieskiego 7, pok. 100.

Powodem uzasadniającym odwołanie przetar-
gu jest podjęcie przez Burmistrza Miasta Rumi 
działań i szczególnych środków ostrożności 
ograniczających możliwość rozprzestrzeniania 
się koronawirusa zgodnie z zarządzeniem nr 
582/82/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia 
w Urzędzie Miasta Rumi działań organizacyjnych 
związanych z występowaniem wirusa COViD-19 
w Polsce. 

Rumia, dnia 12.03.2020r.

sporz. K. Jażdżewska
spr. J. Jażdżewska-Reszka

Zainaugurowali sezon
GM. WEJHEROWO | Tegoroczny sezon rowerowy w gminie 
Wejherowo można uważać za oficjalnie rozpoczęty. 

W niedzielę 7 marca – tradycyjnie, jak co roku - członkowie BKR Cy-
klista zorganizowali rajd rowerowy z okazji Dnia Kobiet. Przy wiosennej 
pogodzie, w znakomitych humorach, rowerzyści pokonali trasę z Art Par-
ku w Bolszewie do Kąpina. Na miejscu panowie przygotowali grilla aby 
wszyscy mogli posilić się pieczonymi kiełbaskami. Panie zostały obdaro-
wane kwiatami oraz słodyczami. Niniejszym, sezon rowerowy i grillowy 
u cyklistów został otwarty.

/UGW/
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bolszewo | Przy ochotniczej straży Pożarnej 
w bolszewie odbyła się już kolejna zbiórka krwi.

Łącznie zgłosiło się 
49 osób, z czego 
29 mogło oddać 
krew, a w tym ludzie, 
którzy pierwszy 
raz przyczynili się 
do takiej formy 
pomocy. Dzięki 
krwiodawcom, 
udało się zebrać 
aż 13 050 ml krwi. 
Wszystkim należą 

się wielkie podziękowania. Zbiórka została przeprowadzo-
na przez grupę RCKiK w Gdańsku, którzy przyczynili się do 
profesjonalnej obsługi. Dodatkowe podziękowania należą 
się Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie, za współpra-
cę oraz Wójtowi Gminy Wejherowo. Następny pobór krwi 
odbędzie się 4 kwietnia na Placu Wejhera w Wejherowie, 
podczas Dni Autyzmu. /NS/
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Uczniowie recytowali 
polską poezję i prozę

REDA | W PZS w Redzie odbyły się miejskie eliminacje XXXVII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskie-
go Poezji Polskiej i Śpiewanej. Zwycięzcy będą reprezentować miasto na szczeblu wojewódzkim. 

- Już osiemnasty raz obserwuję zmagania 
uczestników miejskiego etapu konkursu i mu-
szę przyznać, że poziom jest bardzo wyrównany 
– mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza. 
–To znakomita okazja do przedstawienia pięk-
na polskiej literatury, ojczystej mowy, a także 
doskonalenia sztuki interpretacji.

Organizatorem miejskiego etapu konkursu 
była Fabryka Kultury w Redzie. Do konkursu 
można było zgłosić się w dwóch odrębnych 
turniejach - Turnieju Recytatorskiego i Turnie-
ju Poezji Śpiewanej. W Redzie przeprowadzono 
tylko Turniej Recytatorski, którego uczestnicy 
przygotowali dwa utwory poetyckie lub jeden 
utwór poetycki oraz fragment prozy. Łączny 
czas prezentacji nie mógł przekroczyć 6 mi-
nut. Występy w trzech kategoriach wiekowych 
oceniało jury w składzie: Tomasz Wiśniewski, 
Weronika Korthals i Mikołaj Ostrowski.

- Zwracaliśmy uwagę na takie elementy wy-
stępu, jak dobór repertuaru, kultura mowy, in-
terpretacja i ogólny wyraz artystyczny – dodaje 
Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury.

Jury wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych 
w trzech kategoriach wiekowych dzieci młod-
sze od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej, dzie-
ci starsze od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej 
oraz młodzież z 7-8 klas szkoły podstawowej. 

W kategorii dzieci młodszych zwyciężyła 
Sara Rybakowska, drugie miejsce Liwia Pa-
czos i trzecie miejsce Karina Wieczorek. Wy-
różnienia otrzymały Małgorzata Guth i Zofia 
Lenartowicz. W kategorii dzieci starszych 
pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Pracel, dru-
gie miejsce Konrad Wasiuta i trzecie miejsce 
Bartłomiej Dzieweczyński. Wyróżnienia przy-
znano Adrianowi Wołczek i Nikodemowi Za-
wadzkiemu. Natomiast w kategorii młodzieży 
zwyciężyła Sara Hinz, a drugie miejsce zaję-
ła Dominika Czapp. Laureaci wezmą udział 

w eliminacjach powiatowych, które odbędą 
się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Orga-
nizatorem powiatowego szczebla konkursu 
będzie Powiatowy Zespół Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych. Zwycięzcy powiatowi 
wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim Poezji Polskiej, organizowa-
nym przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz 
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przy-
stań” w Sopocie. Etap wojewódzki powinien 
odbyć się w drugiej połowie maja.
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Strażnicy z wizytą w przedszkolu
WEJHEROWO | W placówkach oświatowych - szkołach i przedszkolach  - 
działających na terenie Wejherowa trwa program prewencyjny, realizowa-
ny przez straż miejską pod nazwą „Jacek i Agatka na drodze”.

ReKlaMa U/2020/PR

Rumia, dnia 10.03.2020r.
BURMISTRZ MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

na podstawie art.17 pkt 11 oraz art. 27 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 21 ust.2 
pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 
z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam o:

- ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXVIII/413/2017 z dnia 30.03.2017r. w rejo-
nie ul. Kościelnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr 
XXVI/335/2012 z dnia 27 września 2012r. dla stref 3.MW/U, 5.MW/U oraz 8.MW/
U1 w rejonie ul. Wiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 20.03.2020r. do 20.04.2020r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w go-
dzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie informacji Publicznej Miasta Rumi. infor-
macje 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 projektach rozwiązaniami 
w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 09.04.2020r. o godzinie 14.00.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
11.05.2020r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi 
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

OgłOszenie 70/2020/DB

W ostatnim czasie w ramach akcji wejherowscy 
funkcjonariusze odwiedzili dzieci z Przedszkola 
Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka.

Zadowolenia z wizyty strażników miejskich nie 
kryła Bożena Konkol, p.o. dyrektora Przedszkola 
Samorządowego nr 2. 

- „Jacek i Agatka na drodze” to program wycho-
wania komunikacyjnego w naszym przedszkolu 
– podkreśliła. - Zajęcia praktyczne prowadzone 
przez funkcjonariuszy straży miejskiej z Wejhero-
wa odbywały się we wszystkich grupach. Poprzez 
wspaniałą zabawę w „miasteczku ruchu drogowe-
go”, nasze przedszkolaki utrwaliły zasady bezpiecz-
nego poruszania się po drodze.

Przypomnijmy, że pierwsze zajęcia w ramach 
programu odbyły się pod koniec stycznia w świe-
tlicy Rady Osiedla „Sucharskiego” na pl. R. Jakubka 
w Wejherowie. Jak mówi komendant wejherowskiej 
Straży Miejskiej Zenon Hinca, program ten skiero-
wany jest głównie do dzieci w wieku 4-10 lat.

- Ma on na celu nabywanie przez milusińskich 
umiejętności przewidywania zagrożeń oraz ich 
unikania, przyswajania sobie umiejętności radze-
nia w sytuacjach trudnych, a także poznawania 
zasad bezpiecznego poruszania się po drodze – 
tłumaczy komendant. - Podczas spotkań prezen-
towane są specjalistyczne materiały edukacyjne, 
plansze i znaki drogowe wraz z przejściem dla 
pieszych, samochody i tzw. małe miasteczko ru-
chu drogowego. To wszystko sprawia, że najmłodsi 
mogą wczuć się w rolę autentycznych uczestników 
ruchu drogowego.

Program "Jacek i Agatka na drodze" jest jednym 
z wielu organizowanych przez wejherowską straż 
miejską. W latach ubiegłych realizowano również 
m.in. programy związane z bezpieczeństwem w ru-
chu drogowym dzieci, a w szczególności: „Bez-
pieczna droga do szkoły” oraz program „Odbla-
skowe Wejherowo.”

/raf/
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ReKlaMa  1/2020/Rl

 Ś.P. 
Teresy rohde

wieloletniej kierowniczki biura 
Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA 

w Wejherowie. 
Odszedł wspaniały, życzliwy Człowiek, zawsze gotowy 

wspierać potrzeby naszej organizacji.

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

Rodzinie i Bliskim serdeczne wyrazy 
współczucia składają 

Członkowie, Rada 
i Zarząd Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców NORDA.

Rumia, dnia 11.03.2020r.

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293), oraz art. 39 ust.1 
pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 
poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

- Uchwały Nr XVI/226/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 29.03.2018r. dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie 
ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I 
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko doty-
czącej w/w projektu zmiany miejscowego planu.
załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego oraz do 
prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza Miasta 
Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 15.04.2020r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi 
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

Managerka stand-upera Artura 
Smołuchy komentuje triumf 

swojego podopiecznego-
:„Jestem przekonana 
o jego sukcesie. O tym, 
że Artur jest doskonale 
przygotowany do swojej 

pracy, nie tylko świad-
czy jego wieloletnia praca 

artystyczna, ale również 
to, od jakiego levelu 
rozpoczął swoją 
twórczość stand-
upową. To w jakich 
miejscach gra, 
proszę zauważyć, 
że nie zaczyna od 
supportów tylko od 
solowych wystę-
pów. To o czymś 
świadczy.” Arty-
sta planuje trasę 
stand-up po całej 
Polsce i jak sam 

twierdzi, jest gotowy do starcia z najlepszymi. "Zalała mnie 
lawina telefonów z zapytaniem o występy Artura, nieste-
ty musimy ograniczyć je do jesieni, ze względu na inne 
zobowiązania. Jednak od września ruszamy pełną parą. 
Planujemy również występ w Wejherowie." - Zapowiada 
managerka, Malwina Turek-Smołucha. Zajawkę stand-upu 
artysty można obejrzeć na jego oficjalnej stronie. 

NOWA OSOBOWOŚĆ STAND-UPU PODBIJA BRANŻĘ 
ARTYSTYCZNĄ

www.artursmolucha.pl

nowa osobowość stand-uPu 
PodbiJa branżę artystyczną
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Aplikacja mobilna !go Wejhero-
wo to mobilna platforma służąca 
do szybkiej i łatwej komunikacji 
pomiędzy instytucjami i urzęda-
mi, mieszkańcami oraz lokalnymi 
przedsiębiorstwami.

W !go Wejherowo znajdziemy 
aktualny kalendarz imprez orga-
nizowanych przez wejherowskie 
ośrodki, listę atrakcji dla dzieci, 
przedszkoli i szkół. Jak mówi 
Magdalena Kozicka, manager 
ds. ekspansji firmy Cityway, za 
pomocą zaledwie trzech kliknięć 
mamy dostęp do lokalnych klu-
bów sportowych i możemy się do 
nich zapisać.

- Właściciele zwierząt bez tru-
du odnajdą lecznicę dla swojego 
pupila, a w razie potrzeby nawet 
hotel dla zwierząt. Stojąc w korku 
możemy sprawdzić aktualny prze-
gląd prasy lub najnowsze oferty 
w okolicznych sklepach. Nie za-
pominajmy też o seniorach, dla 
których w !go Wejherowo znala-
zło się specjalnie dedykowane im 
miejsce - kafelek Seniorzy w Wej-
herowie. Aplikacja to jednak 
znacznie więcej. Z pomocą !go 
Wejherowo z łatwością spraw-
dzimy listę aptek czy przychod-
ni, a osoby szukające pomocy 
bardzo szybko odnajdą właściwe 
numery telefonów w kafelku Ży-
cie Społeczne - mówi Magdalena 
Kozicka. /raf/

!go Wejherowo
WEJHEROWO | Bezpłatna aplikacja 
mobilna dla mieszkańców i turystów. 
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O DRUGICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ 

I UL. AKACJOWEJ ORAZ UL. CHEŁMIŃSKIEJ I UL. TOPOLOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I – nieruchomość położona w Rumi, przy ul. Chełmińskiej i ul. Akacjowej składająca się z działek nr 181/2 o powierzchni 375 m² i nr 253/4 
o powierzchni 1083 m², zapisanych w księdze wieczystej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz 
działki nr 254/2 o powierzchni 61 m², zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wej-
herowie, wszystkie w obrębie 7; o łącznej powierzchni 1519 m2.

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 Rady 
Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Rumi, zwanego „stara Rumia”, ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej aglomeracji Trójmiej-
skiej, od zachodu ulicą i Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/2, 253/4 i 254/2 znajdują się 
w obszarze oznaczonym symbolem F9.U,Mn - co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 

na działce nr 253/4, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 309, wzdłuż ogrodzenia biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 
181/2, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/2 przechodzi przewód gazowy, który następnie przechodzi przez działkę 254/2 i 253/4. 
Ponadto od trafostacji przy ul. akacjowej przechodzi przez wszystkie trzy działki przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. na granicy 
działek 181/2 i 181/3 stoi słup z napowietrzną linią energetyczną. 

Dział iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań. 
W dziale iii księgi wieczystej KW gD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu odpłatnej 

i na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz energa-Operator spółka akcyjna 
z siedzibą w gdańsku. Dział iV księgi wieczystej KW gD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 660.000,00 zł. Wadium 66.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Topolowej, składająca się z działek nr 181/3 o powierzchni 688 m² i nr 252 
o powierzchni 1203 m², zapisanych w księdze wieczystej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz 
działki nr 254/3 o powierzchni 33 m², zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wej-
herowie, wszystkie w obrębie 7; o łącznej powierzchni 1924 m2.
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 Rady 
Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Rumi, zwanego „stara Rumia”, ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej aglomeracji Trójmiej-
skiej, od zachodu ulicą i Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/3, 252 i 254/3 znajdują się 
w obszarze oznaczonym symbolem F9.U,Mn - co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 
na działce nr 252, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 332, wzdłuż płotu biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 181/3, 
w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/3, przechodzi przewód gazowy. Ponadto na działce tej, od strony ul. Topolowej przechodzi prze-
wód telekomunikacyjny oraz usytuowany jest słup z napowietrzną linią energetyczną. na ww. działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
Dział iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.
W dziale iii księgi wieczystej KW gD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu odpłatnej i na 
czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz energa-Operator spółka akcyjna z siedzi-
bą w gdańsku. Dział iV księgi wieczystej KW gD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 780.000,00 zł. Wadium 78.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 6 grudnia 2019 roku 

Drugie przetargi odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 15 maja 2020 roku o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Wadium należy wnieść do dnia 11 maja 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 stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 
103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679 65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 11.03.2020r.



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

wdowiec 60+ pozna zadbaną, 
uczciwą, bez nałogów wdowę, tel. 
797 322 071

57-latek pozna miłą panią, stan cy-
wilny nieistotny, tel. 573 974 135

wysoki romantyk szuka panią po 
60-tce. Uczciwą, prostolinijną, nor-
malną. tel. 669-869-837

RÓŻNE

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

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

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

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

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

słoMa sucha 120x120, cena 40 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

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

ubiJaczka cukiernicza, mieszałka 

do ciasta, tel. 694 642 709

rozsiewacz KOS 380 zł oraz Lej 
480 zł, tel. 600 667 860

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

lodówkę, stół na kółkach-lawa, 
szybkowar, tanio, tel. 885 557 151

sPrzedaM lodówkę, lawe szw. na 
kółkach, 576 204 945

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

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

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

SPRZĘT ELEKT.

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

Zamów ogłosZenie

drObne!
79567 

(9 zł + VAT)

72051 
(2 zł + VAT)

lub zadzwoń

660 731 138
*Więcej na temat sms w ramce powyżej 

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedaM

sPrzedaM działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lęborka, 
1033 m, cena 45 000, tel. 602 306 210

PoszukuJę wynaJąć

saMotny starszy Pan szuka kawa-
lerki umeblowanej lub pokoju gościn-
nego, tel. 669 869 837

wynaJMę

ruMia parter domu na działalność 
gospodarczą lub inne propozycje, tel. 
694 642 709

odnaJMę niedrogo garaż do re-
montu 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, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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

rok 2006 Mercedes B, czarny silnik 
1.8, diesel, automar, bezwypadkowy, 
cena 12 900 zł, tel. 602 306 210

Jawa typ 223, 1977 farbig Rote 
Creme, 2T, 2os., OC, BT, cena 590, 
Tczew, tel. 574 797 077

Jawa typ 220, 1977 farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2os., OC, BT, cena 1100, 
Tczew, tel. 574 797 077

roMet Ogar Caffe 124, 2020 r, 
blue/black, 4T, cena 282$ zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

Piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os., 2 
T, 1995 r., czarny, cena 445, Tczew, 
tel. 574 797 077

skoda 105S, 39 lat, iGaS (BRC), cytry-
na, cena 555, Tczew, tel. 574 797 077

kuPię

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

EDUKACJA

lekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50
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Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRzYsKie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUKaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUgi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VaT)
nieRUCHOMOŚCi sPRzeDaM: EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi zaMieniĘ: EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO WYnaJĘCia: EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi POszUKUJĘ WYnaJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYzaCJa sPRzeDaM: EXP.MSP.

MOTORYzaCJa KUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

sPRzĘT eleKTROniCznY KOMPUTeRY: EXP.SKO.

sPRzĘT eleKTROniCznY TeleFOnY: EXP.STE.

sPRzĘT eleKTROniCznY inne: EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601



koMunikat PzPn w sPrawie 
rozgrywek

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, 
iż rozgrywki na szczeblu centralnym będą 
kontynuowane, choć bez udziału publiczno-
ści. Decyzja PZPN oznacza, że najbliższy – 
domowy mecz Gryfa Wejherowo z Pogonią 

Siedlce, który został zaplanowany na 15 mar-
ca odbędzie się bez udziału kibiców. Decyzją 

Polskiego Związku Piłki Nożnej zawieszone 
zostały rozgrywki niższego szczebla (od III ligi w dół), a także 
rozgrywki młodzieżowe  – w tym CLJ.

fot. MOsiR

Poza dobrą grą w defensywie na uwagę za-
sługuje również fura szczęścia, która towa-
rzyszyła piłkarzom z Wejherowa. Początek 
meczu inaugurującego wiosenną rundę 
w Wejherowie był wyrównany. W pierw-
szym kwadransie swoje szanse mieli zarów-
no gospodarze, jak i goście. Żadna z tych 
sytuacji nie była wystarczająco klarowna 
do objęcia prowadzenia. W 10. minucie 
pojedynku na Wzgórzu Wolności najbliż-
szy zdobycia bramki był Paweł Tarnowski 
ze Znicza Pruszków. Doświadczony po-
mocnik uderzył futbolówkę głową, a ta 
powędrowała tuż nad poprzeczką bram-
ki strzeżonej przez Wiesława Ferrę. Gryf 
w odpowiedzi przeprowadził akcję, która 
skończyła się uderzeniem Gęsiora. Po-
mocnik gospodarzy wykorzystał świetnie 
dośrodkowanie Burkhardta, ale golkiper 
gości był w tej sytuacji dobrze ustawiony 
i doskonale poradził sobie z tym strzałem. 
Kilka minut później uaktywnili się goście. 
Dynamiczne rozegranie piłki sprawiło, że 
w sytuacji sam na sam z Ferrą znalazł się 
Paweł Moskwik. Jeden z najskuteczniej-
szych w tym sezonie zawodników Znicza 
Pruszków uderzył fatalnie – w efekcie do-

świadczony bramkarz Gryfa nie miał pro-
blemów ze skuteczną interwencją. Minutę 
później jeden z defensorów Żółto-Czar-
nych zagrał ręką w polu karnym. Arbiter 
z Poznania – Piotr Idzik wskazał na „wap-
no”. Piłkarze z Mazowsza nie zamienili 
jedenastki na gola – piłka po uderzeniu 
z rzutu karnego odbiła się od poprzecz-
ki bramki gospodarzy i opuściła pole 
gry. W kolejnych fragmentach spotkania 
przewagę powiększali zawodnicy Znicza 
Pruszków. W 23. minucie kolejny raz obili 
poprzeczkę bramki Gryfa, autorem groź-
nego strzału był Zjawiński. W 30. minucie 
podopieczni Łukasza Kowalskiego zadali 
gościom odpór. Dośrodkowanie Gabora 
przytomnie wykorzystał Jakub Pek, który 
z bliskiej odległości pokonał Gradeckiego. 
Żółto-Czarni po wyjściu na prowadzenie 
stali się bardziej aktywni. W 40. minucie 
drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartką ukarany został Kankowski, który 
tuż przed przerwą opuścił plac gry. Na po-
czątku doliczonego czasu gry swoją szansę 
miał jeszcze raz Zjawiński, który w sytuacji 
sam na sam tym razem obił słupek bramki 
gospodarzy.

Na początku drugiej połowy pech wciąż 
nie opuszczał Zjawińskiego. W 55. minu-
cie napastnik Znicza Pruszków przedry-
blował dwóch defensorów Gryfa i uderzył 
na bramkę Ferry. Futbolówka odbiła się 
od jednego słupka, następnie od drugiego 
i wróciła na pole gry. Kolejne minuty wy-
darzeń boiskowych to niewielka przewa-
ga Znicza Pruszków. Gryf pomimo braku 
jednego zawodnika wykazywał się prag-
matyzmem w strefie w obronnej. W 63. 
minucie siły się wyrównały, bowiem drugą 
żółtą kartkę otrzymał Tarnowski. Kolejne 
dośrodkowania piłkarzy Znicza Pruszków 
wciąż nie były skuteczne. W 75. minucie 
sędzia główny kolejny raz podyktował rzut 
karny dla gości. Tym razem fenomenalną 
interwencją popisał się Wiesław Ferra. Po 
tej akcji trener Kowalski desygnował do gry 
Kolusa, który zameldował się na murawie 
w miejsce Kewina Przygody. Po kilku mi-
nutach pomocnik Żółto-Czarnych został 
ukarany żółtą kartką – był to ósmy żółty 
kartonik w tym spotkaniu. W 90. minucie 
podobny wymiar kary spotkał Mariusza 
Sławka i była to ostatnia kara indywidualna 
meczu w Wejherowie. Sędzia postanowił 
doliczyć 4 minuty do regulaminowego cza-
su i mimo frontalnych ataków gości rezul-
tat nie uległ zmianie. Gryf Wejherowo po 
emocjonującym meczu wygrywa 1:0.

Gryf Wejherowo: Ferra – Gęsior. Kankow-
ski, Sikorski, Gabor, Baranowski, Przygo-
da, Słąwek, Burkhardt, Pek, Nowicki 

Znicz Pruszków: Gradecki – Obst, Bo-
chenek, Nowicki, Zjawiński, Moskwik, 
Drobnak, Faliszewski, Baran Tarnowski, 
Noiszewski

Elma
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KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Gryf zwycięzcą!
II LIGA | Najlepszym prezentem dla kobiet, które w ramach swojego święta obejrzały na 
żywo mecz na Wzgórzu Wolności było zwycięstwo Żółto-Czarnych. Podopieczni Łukasza 
Kowalskiego po emocjonującym spotkaniu wygrali ze Zniczem Pruszków 1:0.

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl

Dwóch piłkarzy Gryfa 
w 11 kolejki!

Zwycięstwo w meczu ze Zniczem 
Pruszków zostało docenione przez 
ekspertów zestawiających 11 kolejki 
drugoligowych rozgrywek. Pośród naj-
lepszych zawodników minionego week-
endu znalazł się bramkarz Wiesław 
Ferra, który za sprawą wybronionego 
rzutu karnego oraz kilku spektakular-

nych interwencji zachował czyste konto 
i tym samym walnie przyczynił się do 
zagarnięcia 3 punktów przez Żółto-
Czarnych. W drugiej linii swoje miejsce 
znalazł się również Mikołaj Gabor, któ-
ry wykazywał się ogromną aktywnością 
w defensywie i wielokrotnie podłączał 
się do akcji ofensywnych. 

!



www.gwe24.pl/sport Piątek, 13 marca 202016

Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym zor-
ganizowano w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 
w Wejherowie. 

- Turniej jak co roku zawitał do jednej z po-
wiatowych hal sportowych – powiedział Jacek 
Thiel, wicestarosta wejherowski. – Zawsze bar-
dzo się cieszę, gdy widzę, że nasze obiekty spor-
towe tętnią życiem, zarówno podczas lekcji wy-
chowania fizycznego, jak i zajęć pozalekcyjnych 
oraz różnych zawodów sportowych. Młodzież 
trenuje bowiem nie tylko po to, by się rozwijać, 
ale także, by rywalizować, a to jest niezmier-
nie ważne z wychowawczego punku widzenia. 
Rywalizacja i związane z nią zwycięstwo oraz 
porażka okazują się dobrą lekcją życia. 

Tegoroczny turniej zorganizowany został 
przez Karate Klub Wejherowo. 

– Klub ten jest wspierany przez samorzą-
dy miejski i powiatowy – dodaje wicestarosta 
Jacek Thiel. - Od lat zajmuje się trenowaniem 
młodszych i starszych karateków, ale również 
organizacją zawodów sportowych. Dzięki 
temu do powiatu wejherowskiego, miasta i do 
naszych obiektów sportowych każdego roku 
przyjeżdża kilkaset osób z całej Polski, co sta-
nowi znakomitą promocję dla regionu.

Zawodnicy próbowali swoich sił w takich kon-
kurencjach jak kata indywidualne i kumite in-
dywidualne, fuku-go, kata drużynowe i en-bu.

Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego zor-
ganizowany został przy wsparciu finansowym 
miasta Wejherowa oraz Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie.

- Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego roz-
poczyna sezon startowy 2020 i jest przygoto-
waniem do najważniejszych imprez, jak dedy-
kowany najmłodszym karatekom Ogólnopolski 
Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym, który 
w tym roku odbędzie się 5-6 czerwca w Opolu 
i dla starszych zawodników Mistrzostwa Pol-
ski w Tradycyjnym Karate-do, które odbędą 
się 12-13 czerwca we Włocławku – powiedział 
Mirosław Ellwart, prezes Karate Klubu Wejhe-
rowo oraz Okręgowego Związku Karate Trady-

cyjnego w Gdańsku oraz wiceprezes Polskiego 
Związku Karate Tradycyjnego. 

W hali sportowej PZS nr 2 w Wejherowie 
odbyła się także „Przedszkolandia”. Turniej 
dedykowany najmłodszym wejherowianom 
zorganizowano po raz piąty i obfitował w wiele 
ogólnorozwojowych konkurencji sportowych. 
Jak co roku dzieci rywalizowały o puchar prze-
chodni, którym przez kolejny rok opiekować 
się będzie zwycięskie przedszkole. 

/raf/

Święto karate tradycyjnego
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biegi dla twardzieli
RUMIA | Festiwal Biegowy ULTRA WAY to kontynuacja 
ubiegłorocznych biegów w ramach „Piekła Północy”. 

Festiwal Biegowy ULTRA WAY to biegi trailowe organi-
zowane na terenie północnych Kaszub na dystansach: 
10 km +, 22 km +, 50 km +, 100 km +,160 km + (najdłuż-
sza trasa w organizowanych biegach ultra w północnej 
Polsce).
Trasy przebiegać będą poprzez piękne, naturalnie dzie-
wicze tereny Północnych Kaszub. Na biegaczy czekają 
różnorodne formy rzeźby terenu. 
Bazą imprezy będzie miasto Rumia – start/meta zorga-
nizowany zostanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 7. 
Organizatorzy spodziewają się nawet tysiąca biegaczy 
z całej Polski, w tym zawodników z czołówki biegów ultra. 
W miasteczku biegowym zaplanowanych jest wiele atrak-
cji z okazji Dnia Dziecka. 
Bieg ma również cel charytatywny - część funduszy 
uzyskanych z zakupu pakietów startowych zostanie prze-
kazana na rzecz Fundacji Hospicyjnej ks.E. Dutkiewicza 
z Gdańska. Więcej informacji na stronie: ultra-way.pl. 
/raf/

WEJHEROWO | W Pomorskim Turnieju Karate Tradycyjnego wystartowało blisko 300 karateków 
z jedenastu klubów województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

ReKlaMa 24/2020/Rl

fot. Mat. pras. 


