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Korci mnie aby politykować 
przez wielkie „P”, ale muszę 
ugryźć się w język…No, nie bo 
w pióro, a tak będąc zupełnie 
w zgodzie z prawdą to w kla-

wiaturę. To z ostrożności 
procesowej. Moje felieto-

ny ukazują się bowiem 
też w Internecie, a jak 

wiadomo inwigilacja 
zaczęła się na całe-

go. Zatem muszę 
być grzeczny, 
bo nie lubię 
gdy „rozmowa 

kontrolowana, rozmo-
wa kontrolowana, rozmowa 

kontrolowana…” Gdy 
będę politykował 
po wejherowsku, 
to najwyżej prezio 
na mnie nakrzyczy, 

albo każe nie myć mi głowy 
po działaniach gołębi. Tylko 
co by tu powypominać? Wzią-
łem do ręki kolejny, bo już 
199. numer Biuletynu Infor-
macyjnego Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie „Nowiny”. 
Okładka z terminarzem doty-
czącym Budżetu Obywatel-
skiego 2016. Udany był start 
w ubiegłym roku, to i zapewne 
tym razem się uda. Na trze-
ciej stronie tytuł „Wejherowo 
najpiękniej oświetlonym mia-
stem w województwie po-
morskim”. Faktycznie, stałem 
wśród ślicznych iluminacji 
i nawet ktoś mi założył czapkę 
Świętego Mikołaja na głowę. 
Piąta strona przynosi jedną 
wesołą, a drugą taką sobie in-
formację. Wolontariusze 111. 
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Dobre zmiany i tak zwane dobre zmiany

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Sztabu WOŚP przy Wejherow-
skim Centrum Kultury zebrali 
rekordową kwotę 70.245,83 zł. 
Postarali się nasi mieszkańcy 
i pokazali wrogom Wielkiej Or-
kiestry gdzie raki zimują. Druga 
informacja z 31. grudnia 2015 
roku głosi, że na pobyt stały 
w mieście zameldowanych jest 
tylko 46.847 osób. Za to urodzi-
ło się w naszym szpitalu o 19. 
wejherowian więcej niż w roku 
poprzednim a zmarło o 56 osób 
mniej. Jeśli wśród nowonaro-
dzonych są tylko tylko pierwsze 
dzieci w rodzinie, to szanse na 
te słynne pięć stów mają zni-
kome. Strony 8 -  9 zawierają 
kolorową grafikę i do niej cier-
pliwie zmierzam. Kto jeszcze 
nie ma tego wydania Nowin, 
to chociażby ze względu na te 
w/w strony niech po nie sięgnie. 
Na zielono inwestycje zreali-
zowane, na czerwono zadania 
projektowane a na czarno to, co 
robiono w ramach wspomnia-

nego już dziś Budżetu Obywa-
telskiego. Co już jest, to każdy 
może zobaczyć na własne oczy. 
Mnie bardziej interesuje to, 
co na czerwono. Nie wynika 
z tego zestawienia co i kiedy 
zostanie wykonane ostatecznie. 
Po szczegóły należy sięgnąć 
do budżetu miasta na ten rok 
i do wieloletniej prognozy fi-
nansowej. Skoro jednak prezio 
pokazuje nam tę listę wykony-
wanych dokumentacji projek-
towych, to chyba ją zrealizuje? 
W końcu ptaszki ćwierkają, że 
będziemy mięli tego samego 
prezia, także i po następnych 
wyborach. Wszystko mi się 
w tych planach zgadza, oprócz 
budowy wieży widokowej wraz 
z kolejką linową. Radni moi 
drodzy -  jeśli już musicie na 
coś się zgodzić, to przekonajcie 
prezia, aby wybudował wieżę 
widokową, a z kolejką linową 
niech sobie da spokój. Myślę, 
że mimo bogatych planów in-

westycyjnych, nie wszystko 
przecież jest uwzględnione. 
Czeka chociażby cierpliwie 
w kolejce, drugi i najważniejszy 
etap Węzła Zryw, czyli budowa 
samego tunelu pod krajową 
szóstką i torami kolejowymi. 
Pierwszy etap na szczęście jest 
już w realizacji. Na koniec bez 
zbędnego komentarza (zbędny 
oczywiście będzie), to co na 
stronie nr 11. „ W Wejherowie 
zostało powołane Muzeum Pia-
śnicy. Muzeum mieścić się bę-
dzie w Villa Musica w pobliżu 
Bramy Piaśnickiej. Dyrektorem 
muzeum została Teresa Patsidis, 
wieloletnia radna miasta Wejhe-
rowa”. Dla mnie to nie do końca 
wpisuje się, w tak okrzyczaną 
„dobrą zmianę”. Zacząłem od 
puszczenia oka do wielkiej poli-
tyki i zakończyłem na nie prze-
myślanych do końca decyzjach 
„warszawki”.

Jakub drugiego sortu W.

Wandale po raz kolejny dali o so-
bie znać. Na peronie SKM w Wej-
herowie Nanicach znowu poroz-
bijali szyby w wiacie. Znowu, bo 
te szyby od czasu wyremontowa-
nia peronów już kilkakrotnie były 
niszczone. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że sprawcy zostaną ujawnieni, 
zatrzymani i karani. 
Władysław, mieszkaniec 
Wejherowa

I znów 
rozbili szyby...

Wciąż czekamy na Państwa apele o uzyskanie 1% podatku. 
Publikację kolejnych apeli w Expressie Powiatu Wejherowskiego i na GWE24.PL 
przesuwamy w czasie za względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń.

Prosimy Państwa o nadesłanie zgłoszeń wyłącznie kompletnych, bez linków, odnośników itp. 
Należy nadesłać, na adres p.smolinski@expressy.pl, apele, a w nich:

1. w tytule wiadomości 
– „1% podatku 
– zgłoszenie”, 

2. w treści wiadomości – krótki tekst apelu, a także 
zdanie „Wyrażam zgodę na publikację apelu oraz fo-
tografii, które nadsyłam, na łamach Expressu Powia-
tu Wejherowskiego oraz GWE24.PL (tutaj imię i na-
zwisko, a także numer telefonu), 

3. w załączniku wia-
domości – zdjęcie 
ilustrujące apel, np. 
fotografia potrze-
bującej osoby.
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Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, wspólnie 
z Arkadiuszem Kraszkiewi-
czem, skarbnikiem miasta, 
spotkali się z młodzieżą szkół 
ponadgimnazjalnych i opowie-
dzieli o idei Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego.
W spotkaniu uczestniczyła 
młodzież z trzech wejherow-
skich szkół „Samochodówki”, 
„Elektryka” i Liceum Ogólno-
kształcącego nr 1. 
Prezydent i skarbnik miasta 
przedstawili młodzieży ideę 
budżetu obywatelskiego, ko-
rzyści z jego wprowadzenia 
oraz zachęcali młodych do ak-
tywnego włączenia się w ten 
projekt, zarówno na etapie wy-
boru projektów do realizacji, 
jak również składania własnych 
pomysłów. 
- Jest to niepowtarzalna okazja 
do skorzystania z pieniędzy 
miejskich i wykonania własnych 
pomysłów – mówił Krzysztof 
Hildebrandt. – Oczywiście każ-
dy wnioskodawca musi jeszcze 
przekonać do swojego pomysłu 
innych mieszkańców, gdyż tyl-
ko wtedy zagwarantuje sukces 
swojemu projektowi. 
Młodzież wykorzystała spotka-
nie z prezydentem również do 
zadania pytań, które nie były  
związane z budżetem obywa-
telskim.
- Jak wygląda sprawa z fotora-
darami i fotorejestratorami wy-
kroczeń? - zapytał prezydenta 

jeden z uczniów. - Czy w Wej-
herowie te urządzenia działają, 
czy nie?
- Były one do końca ubiegłego 
roku obsługiwane przez Straż 
Miejską – wyjaśniał prezy-
dent. - To znaczy że wszyscy, 
którzy popełnili wykroczenia, 
dostawali mandat od straży. Od 
stycznia zmieniły się kompe-
tencje SM i strażnicy nie mają 
już uprawnień do obsługi foto-
radarów czy fotorejestratorów. 
Urządzenia jednak nadal dzia-
łają, nadal robią zdjęcia tym, 
którzy łamią przepisy. Dziś nikt 

im nie wystawi mandatu, gdyż 
brakuje przepisów wykonaw-
czych i nie wiadomo, kto ma 
obsługiwać te urządzenia. Jest 
to luka, ale pamiętajmy, że na 
wystawienie mandatu jest aż 
6 miesięcy! W związku z tym 
jeżeli np. w maju ustawodawca 
zdecyduje, kto ma obsługiwać 
fotoradary (policja, ITD, czy 
inne służby) to mandat będzie 
mógł być wystawiony, bo od 
momentu zdarzenia do wysta-
wienia mandatu jeszcze nie mi-
nie 6 miesięcy. 
Młodzi ludzie pytali też o moż-

liwości uzyskania dofinanso-
wania do zajęć pozalekcyjnych 
z budżetu miasta, zasad zgła-
szania projektów do budżetu 
obywatelskiego, ciekawi byli 
kto dokonuje wyliczeń finan-
sowych i weryfikuje złożone 
projekty, kto i w jakim trybie 
wybiera wykonawcę, itp. 
Zarówno prezydent, kadra 
pedagogiczna, jak i młodzież 
podkreślali, że takie spotkania 
są potrzebne i są doskonałą 
okazją do rozpoczęcia pozy-
tywnych zmian w Wejherowie. 
Rafał Korbut

młodzi chcieli rozmawiać 
o problemach miasta
WEJHEROWO | Budżet obywatelski miał być głównym tematem spotkania prezydenta 
miasta z uczniami zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w wejherowie. Ale młodych 
ludzi interesowały też inne tematy, m.in. fotoradary działające w mieście. 
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Jeśli masz pomysł, chcesz 
coś zmienić w okolicy, gdzie 
mieszkasz, albo chcesz zor-
ganizować jakieś zajęcia czy 
imprezę integracyjną – sko-
rzystaj z budżetu obywatel-
skiego. To ogromna szansa 
dla mieszkańców, którzy 
sami mogą decydować, na 
co zostaną przeznaczone 
pieniądze z miejskiego bu-
dżetu. 
Propozycje działań zapro-
ponowanych przez miesz-
kańców muszą należeć do 
zadań własnych miasta, 
a także uwzględniać zasady 
legalności, gospodarności 
i celowości. Jeśli mieszkań-
cy mają wątpliwości, czy 
tak jest, mogą zapytać się 
o to w urzędzie, również za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej pod specjalnym 
adresem: budzetobywatel-
ski@wejherowo.pl. Pomocni 
w tym zakresie mogą okazać 
się eksperci: w zakresie in-
westycji informacji udziela 
Magdalena Florczak-Ma-
jewska tel. 58 677 71 17, 
w zakresie urbanistyki i nie-
ruchomości –  Aleksandra 
Sulikowska, tel. 58 677 71 
49, a w zakresie wydarzeń 
sportowych i kulturalnych 
– Michał Jeliński tel. 58 677 
70 36. 
Wartość pojedynczego zgło-
szonego projektu inwestycyj-
nego nie może przekroczyć 
kwoty 200 tys. zł. Wzorem 
ubiegłego roku, autorzy pro-
jektu muszą na etapie skła-
dania wniosków przekonać 
mieszkańców Wejherowa, 

aby poparli ich wniosek. 
Na złożonym wniosku musi 
znajdować się co najmniej 
50 podpisów wejherowian.  
W tym roku mieszkańcy 
będą mogli zapoznać się 
w internecie ze złożonymi 
projektami jeszcze przed 
etapem głosowania i w przy-
padku uwag, będą mogli na 
piśmie przedstawić swoje 
uzasadnione zastrzeżenia do 
złożonego wniosku. Wszyst-
kie uwagi będzie rozpatry-
wała Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego. 
Przypomnijmy, że wejhe-
rowianie po raz drugi mogą 
bezpośrednio zadecydować 
o wydatkowaniu miejskich 
pieniędzy w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Wartość 
pojedynczego zgłoszonego 
projektu inwestycyjnego nie 
może przekroczyć kwoty 200 
tys. zł. W tym roku każdy 
głosujący będzie mógł oddać 
dwa głosy – osobno jeden na 
projekt inwestycyjny i jeden 
na projekt nieinwestycyjny. 
Podkreślić należy, że od 
tego, czy wniosek zostanie 
dobrze przygotowany i wy-
pełniony, w dużym stopniu 
zależy powodzenie projektu. 
Projekt do budżetu obywa-
telskiego powinien być tak 
napisany, aby z jednej strony 
zainteresować mieszkańców 
i zdobyć ich poparcie, zaś 
z drugiej strony musi umoż-
liwiać weryfikację formalną 
i analizę techniczno-ekono-
miczną wniosku przez Ko-
misję ds. Budżetu Obywatel-
skiego. /raf/

Ostatnie dni na 
składanie projektów
WEJHEROWO | Już tylko kilka dni zostało do składania 
propozycji do wejherowskiego budżetu obywatelskiego. Ter-
min mija w najbliższy czwartek, 18 lutego. 

To właśnie w „Śwince i Rybce” 
rewolucję przeprowadziła sama 
Magda Gessler, znana w całej 
Polsce restauratorka, prowadząca 
na antenie stacji TVN „Kuchenne 
Rewolucje”.
Na konkurs należy nadesłać Wa-
sze wspólne romantyczne zdję-
cie. Wybierzemy trzy najlepsze. 
Fotografie należy wysyłać na ad-
res p.smolinski@expressy.pl.
Fundatorem kolacji jest restaura-
cja „Świnka i Rybka” w Redzie. 
W treści wiadomości e-mailowej 
prosimy podawać numer telefonu 
kontaktowego.
Czekamy na zdjęcia tylko do 

piątku, 12 lutego, do północy. 
Wszystkie fotografie, które do nas 
trafią, opublikujemy na naszym 
portalu, a wybrane w Expressie 
Powiatu Wejherowskiego.
Konkurs jest adresowany nie 
tylko do mieszkańców powiatu 
wejherowskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
pi w sobotę, 13 lutego, o godzinie 
10, na portalu gwe24.pl. Kolacja 
tego samego dnia, o godzinie 19, 
w restauracji „Świnka i Rybka” 
w Redzie.
Regulamin konkursu znajduje 
się na portalu gwe24.pl. 
/PS/

Wygraj romantyczną 
kolację we dwoje
KONKURS | 14 lutego Walentynki, czyli święto wszystkich 
zakochanych. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs. 
Do rozdania mamy trzy zaproszenia na kolację o wartości 150 
złotych w restauracji „Świnka i Rybka” w Redzie - dla trzech 
zakochanych par! 
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Na początku ubiegłego roku, po 
wyborach nowych władz samorzą-
dowych, połowę dochodu z fotora-
darów, czyli ok. 100 tys. zł, miasto 
przeznaczyło na patrole SM. 
- Nie polujemy na kierowców, 
tylko skupiamy się na działaniach 
prewencyjnych – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - 
Zresztą teraz, po zmianie ustawy, 
w ogóle nie posiadamy fotorada-
rów. Na pierwszym miejscu jest 
u nas bezpieczeństwo publiczne, 
a nie łapanie kierowców. Chcemy, 
aby nasza Straż Miejska spełniała 
swoją rolę jak najlepiej, dlatego 
np. właśnie inwestujemy 200 tys. 
zł w zakup trzech nowych samo-
chodów, co znacznie ułatwi pracę 
strażnikom. 
Decyzja o zakupie pojazdów była 
konieczna, gdyż dwa z trzech aut, 
którymi dysponowali strażnicy do 
tej pory, nie nadają się do użytku 
i zostały wyłączone z eksploata-
cji. Wcześniej często się psuły, 
co generowało ogromne wydatki. 
W poprzedniej kadencji naprawy 
aut rumskiej SM kosztowały mia-
sto aż 85 tys. zł.
- Lepiej zatem kupić nowe auta 
i nie ponosić kosztów ciągłych 
remontów – dodaje burmistrz Pa-
sieczny.
Rewirowi Straży Miejskiej 
w Rumi mają szeroki zakres za-
dań. 
- Odpowiadają głównie za pilno-
wanie zachowania porządku na 
posesjach, przestrzegania przepi-
sów przeciwpożarowych, prze-
strzegania przepisów dotyczących 
wywozu nieczystości stałych oraz 
usuwania nieczystości ciekłych – 
wylicza Roman Świrski, komen-
dant rumskiej SM. 

Do obowiązków strażników nale-
ży także utrzymanie numeracji po-
rządkowej nieruchomości, kontro-
la warunków trzymania zwierząt, 
sprawdzanie zgodności z przepi-
sami rodzajów opału używanych 
przez mieszkańców do ogrzewa-
nia nieruchomości. 
- Zajmujemy się także ujawnia-
niem i likwidowaniem dzikich 
wysypisk śmieci, kontrolą handlu 

stałego i obwoźnego, uprzątania 
z chodników śniegu i lodu oraz po-
sypywania materiałami zapobie-
gającymi ich śliskości, a następnie 
ich sprzątania, a także przycinania 
roślinności wyrastających poza 
granice nieruchomości – dodaje 
komendant Świrski. 
Ponadto rewirowi w razie potrzeby 
podejmują interwencje dotyczące 
zachowania spokoju i porządku 

w swoich rewirach oraz utrzyma-
nia porządku w środkach komuni-
kacji miejskiej.
Poniżej przedstawiamy sylwetki 
strażników miejskich, odpowia-
dających za poszczególne rewiry 
w Rumi. Nowy podział na rewiry 
obowiązuje od 15 lutego 2016 r. 
Kontakt telefoniczny z rewirowy-
mi pod numerem tel.: (58) 671 94 
73. /kor/

Straż miejska po nowemu
RUMIA | zmiana obszarów działania rewirowych Straży miejskiej nastąpi w rumi od 15 lutego. Na tym nie koniec nowości. od tej 
pory w mieście działać będzie nie 3, jak dotychczas, ale 4 rewirowych.

Inspektor 
Jarosław Łakomski - Rewir 1
Rewirowy Lotniska i Starej Rumi, 
e-mail: j.lakomski@sm.rumia.pl

Rewir ograniczony jest: od półno-
cy granicami Rumi z Redą i Gminą Kosakowo, 
od południa granica biegnie ulicą Kosynierów 
i ulicą Dębogórską od granicy z Redą do grani-
cy z Dębogórzem Wybudowanie.

Starszy inspektor 
Marcin Adamczyk – Rewir 2
Rewirowy Centrum i Białej Rzeki, 
e-mail: m.adamczyk@sm.rumia.pl

Rewir ograniczony jest ulicą: 
Grunwaldzką od granicy z Redą, dalej granica 
biegnie torami kolejowymi wzdłuż Sobieskiego, 
Piłsudskiego i Dębogórską oraz Kosynierów do 
granicy z Redą.

Starszy strażnik 
Konrad Tylutko – Rewir 3
Rewirowy Janowa, 
e-mail: k.tylutko@sm.rumia.pl

Rewir ograniczony jest: od 
wschodu granicami Rumi z Gdynią, a następ-
nie granice biegną torami kolejowymi oraz uli-
cami: Piłsudskiego, Targową, Derdowskiego, 
Dębogórską do granicy z Dębogórzem Wybu-
dowanie.

Starszy inspektor 
Mirosław Krajewski – Rewir 4
Rewirowy Szmelty i Zagórza, 
e-mail: m.krajewski@sm.rumia.pl

Rewir ograniczony jest: od połu-
dnia granicami Rumi oraz tora-

mi kolejowymi wzdłuż ul. Sobieskiego od grani-
cy z Gdynią i biegnie ulicą Grunwaldzką do gra-
nic Redy.
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o przyjęciu dokumentu 
          studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta RUMI wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko 

Na podstawie  art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U.  z2015 r. poz. 1515 ze zm.),  art. 55 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 
21 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z2013r.,poz.1235ze 
zm.) oraz 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),zawia-
damiam o przyjęciu Zarządzeniem Nr 513/59/2016 Burmistrza Miasta Rumi z 
dnia 04 lutego 2016 roku projektu studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta RUMI wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, wymagającego udziału społeczeństwa, i możliwości zapozna-
nia się z jego treścią. Z treścią dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsu-
mowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 
Rumia, ul. Sobieskiego 7, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA RUMI

Obiekt, który stanie się nową 
siedzibą redzkiego magistratu, 
konstrukcyjnie został zakoń-
czony. Aby to uczcić na dachu 
budynku zawieszono trady-
cyjną wiechę. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele 
władz miasta, wykonawcy, 
nadzoru budowlanego oraz 
zaproszeni goście. 
- Jesteśmy na etapie zakrywa-
nia tego obiektu, teraz będzie-
my więc realizować roboty 
w zamkniętym już budynku, 
czyli prace wykończeniowe 

– powiedział Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy, wie-

szając wiechę 
na dachu. 
- Przed nami 
jeszcze wiele 
praco- i ka-
pitałochłon-
nych robót. 
Ale jestem 
pewien, że 
wykonawca, 
który do tej 
pory świetnie 
sobie radził, 

nie zawiedzie. 
Część prac budowlanych pro-
wadzonych było w trakcie 
siarczystych mrozów, ale – 
jak zapewnia burmistrz – nie 
wpłynie to na termin oddania 
obiektu do użytku.
- Mamy wprawdzie lekkie 
opóźnienia, ale wynikają one 
z innych powodów – tłumaczy 
Krzysztof Krzemiński. - Były 
bowiem na początku proble-
my z siecią gazową, z którymi 
musieliśmy się uporać. Mamy 
harmonogram korygujący ter-

miny, więc nie powinno być 
problemów z oddaniem bu-
dynku w wyznaczonym czasie. 
Pogoda jest dla nas łaskawa, bo 
mrozy trwały zaledwie kilka 
dni. A teraz, gdy zamknęliśmy 
obiekt, większość prac będzie 
prowadzona wewnątrz, warun-
ki atmosferyczne nie będą więc 
miały dużego wpływu. 
Planowany termin zakończe-
nia robót to koniec czerwca 
bieżącego roku, natomiast ter-
min otrzymania pozwolenia 

na użytkowanie i faktycznego 
wejścia do budynku to koniec 
września. Te terminy nie są za-
grożone. 
Nowy budynek będzie miał 
powierzchnię 810 metrów kw. 
I będzie on połączony z do-
tychczasową siedzibą miej-
skiego urzędu, czyli z zabyt-
kowym budynkiem, w którym 
przed laty mieściła się szkoła 
(ten z kolei ma powierzchnię 
ok. 400 metrów kw.). Do no-
wego obiektu przeniesione 

zostaną wszystkie referaty, 
działające dziś w obiekcie przy 
ul. Puckiej. Tym samym cały 
urząd znajdzie się w jednym 
miejscu a nie – jak do tej pory 
– w dwóch znacznie oddalo-
nych od siebie budynkach. Ma 
to znacznie ułatwić obsługę 
mieszkańców oraz poprawić 
organizację pracy urzędników 
i władz miasta. 
Wartość całej inwestycji to 4,7 
mln zł brutto. 
Rafał Korbut

wiecha na urzędzie zawieszona
REDA | Tradycyjna wiecha, oznaczająca zwyczajowo zakończe-
nie ważnego etapu budowy - czyli położenie ostatniego ele-
mentu konstrukcyjnego – została zawieszona na nowym bu-
dynku redzkiego urzędu miasta. 

Wodę przebadano pod kątem 
zdatności do picia. Spełnia ona 
określone normy i nadaje się 
do bezpośredniego spożycia. 
Stały, a przede wszystkim bez-
płatny dostęp do wody pitnej 
rozwiązuje problem zaopatry-
wania się uczniów w napoje, 
często niezdrowe. Gimnazja-
liści z zadowoleniem przy-

jęli pomysł zainstalowania 
w szkole „źródełek” i chętnie 
z nich korzystają. Również 
w opinii rodziców uczniów in-
westycja ta jest jak najbardziej 
trafna. W przyszłości plano-
wane jest zainstalowanie ko-
lejnych poidełek, tym razem 
na korytarzach szkolnych.
/ugw/

Zdrowa woda 
na wyciągnięcie ręki
GM. WEJHEROWO | Z inicjatywy wójta gminy Wejhe-
rowo w Hali Widowiskowo – Sportowej przy Samorządo-
wym Gimnazjum w Bolszewie zainstalowano poidełka słu-
żące wszystkim korzystającym z sali gimnastycznej, także 
tym, którzy korzystają z hali poza godzinami lekcyjnymi. 

Oddaj coś 
więcej 
na walentynki
REDA | W najbliższą nie-
dziele będzie organizowana 
zbiórka krwi. Wraz z okazji 
walentynek możesz oddać 
coś najważniejszego dla ży-
cia innych.

Parafia pw. Św. Antoniego Pa-
dewskiego w Redzie oraz Stra-
żacki Klub HDK PCK przy 
KM PSP w Gdyni organizują 
ambulansowy pobór krwi.
 
Zbiórka odbędzie się 14 lute-
go przy kościele na ulicy Fe-
nikowskiego 4 w godzinach 
10.00-13.00. Każdy tego dnia 
może się podzielić najcenniej-
szym darem serca.
 
Przy Parafii pw. Św. Antonie-
go w 2016 roku zaplanowano-
wała jeszcze trzy ambulanso-
we zbiórki krwi 15 maja, 21 
sierpnia oraz 6 listopada. Ter-
miny te mogą ulec zmianom, 
dlatego należy je śledzić na 
stronie krew.gda.pl. /AS/
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Była to kolejna sesja nad-
zwyczajna, co do której już 
na samym początku radni 
zgłaszali wątpliwości, czy 
niektóre z uchwał powinny 
być podejmowane w trybie 
nadzwyczajnym. Radni argu-
mentowali, że mieli za mało 
czasu na to, aby zapoznać się 
szczegółowo z niektórymi 
uchwałami. 
W porządku obrad znalazła 
się uchwała w sprawie zmian 
w tegorocznym budżecie 
i dwie uchwały dotyczące 
przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 
korytarza ekologicznego rze-
ki Redy w Wejherowie (wraz 
z terenami przyległymi na 
odcinku od ulicy Konopnic-
kiej i Fenikowskiego w kie-
runku wschodnim do granicy 
administracyjnej z miastem 
Reda oraz na odcinku od ul. 
Chopina do ul. Konopnickiej 
i Fenikowskiego). 
- To historyczna chwila, gdyż 
przystępujemy do realizacji 
ważnych węzłów komunika-
cyjnych w mieście – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Uchwa-
ła podjęta na tej sesji pozwoli 

Środki w budżecie miasta 
przesunięte, będzie przetarg
WEJHEROWO | Przesunięcia środków finansowych w budżecie 
miasta związane z budową węzła komunikacyjnego zrYw było 
najważniejszą sprawą, dyskutowaną i głosowaną podczas nad-
zwyczajnej sesji rady miasta wejherowa. 

nam ogłosić przetarg na bu-
dowę pierwszego etapu węzła 
ZRYW. Sam przetarg będzie 
opiewał na około – według 
wstępnych szacunków – na 
około 19 mln zł. To bardzo duża 
kwota. Realizacja tego etapu 
rozpocznie się w roku bieżą-
cym, zaś zakończy się w roku 
2018. Chcemy też przystąpić 
do budowy drugiego ważnego 
węzła: Kwiatowa. Ale czeka-
my z tą inwestycją na urucho-
mienie środków unijnych. 
Przegłosowano też uchwałę 
w sprawie zawarcia umowy 
o udzielenie dotacji w wysoko-
ści 150 tys. zł Szpitalowi Spe-
cjalistycznemu w Wejherowie 
na remont oddziału kardiologii 
oraz dostawę i montaż zasila-
nia gwarantowanego UPS dla 
potrzeb wydzielonych urzą-
dzeń medycznych intensywne-
go nadzoru kardiologicznego. 
- Chcemy wspierać ten szpital, 
chcemy, aby oddziały były jak 
najnowocześniejsze i służyły 
ludziom – mówi Rafał Szlas, 
radny miasta. 
- Te pieniądze przekazane na 
wysokospecjalistyczny, nowo-
czesny oddział kardiologii są 
pieniędzmi dobrze wydanymi 
– dodaje Jacek Gafka, radny 
miasta. - Oddział został nie-
dawno całkowicie zmodernizo-
wany dzięki wsparciu finanso-
wemu marszałka województwa 
i lokalnych samorządów. My 
– miasto Wejherowo – jako go-
spodarz miejsca, gdzie szpital 
się znajduje, nie możemy po-
zostawać obojętni i też musimy 
wspierać tę placówkę. 

Rafał Korbut

- To historyczna chwila, 
gdyż przystępujemy 
do realizacji ważnych 
węzłów komunikacyj-
nych w mieście – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - 
Uchwała podjęta na tej 
sesji pozwoli nam ogło-
sić przetarg na budowę 
pierwszego etapu węzła 
ZRYW. Sam przetarg 
będzie opiewał na około 
– według wstępnych 
szacunków – na około 
19 mln zł.
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Zakończyła się czwarta edy-
cja charytatywnej akcji, orga-
nizowanej co roku w Tłusty 
Czwartek. Cel jest szczytny 
– część dochodu z pączków, 
które tego dnia zostały sprze-
dane w cukierni E.M. Wenta, 
znajdującej się na wejherow-
skim rynku, została przekaza-
na na cele charytatywne. 
- Łączna kwota to 2,7 tys. 
zł – mówiła Elżbieta Wenta, 
właścicielka wejherowskiej 
cukierni i organizatorka całej 
akcji, przekazując symbo-
liczny czek. - Te pieniądze 
pochodzą w większości ze 
sprzedaży pączków (5 proc. 
ze sprzedaży każdego pącz-
ka), poza tym pewną kwotę 
dołożyliśmy my, jako firma 
oraz swoją „cegiełkę” do-
łożył Bogdan Tokłowicz, 
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa. 
Kwota uzbierana w tym roku 
jest wyższa także dlatego, 
że do akcji włączony został 
drugi sklep, mieszczący się 
w Gdańsku. W każdej cukier-

ni – w Wejherowie i w Gdań-
sku – sprzedano po ok. 13 tys. 
pączków. 
- Widać, że klienci razem 
z nami uczestniczą w tej ak-
cji, że rozumieją cel i chcą 
pomagać – dodaje  Elżbieta 
Wenta. - Kolejną podobną 
akcję organizujemy za rok, 
tak długo, jak będę miałą siły, 
ta akcja będzie trwać. 
Wręczeniu czeku towarzyszy-
ło jeszcze jedno miłe wyda-
rzenie – tego dnia do wejhe-
rowskiej cukierni zaproszone 
zostały dzieci z Przedszkola 
Słonecznego w Wejherowie. 
- Akcja pomocy skierowana 
jest do dzieci, więc natural-
ne wydaje się, aby też dzieci 
były obecne przy jej finale – 
wyjaśnia Elżbieta Wenta. - To 
zresztą stało się już pewnego 
rodzaju tradycją, że dzieciaki 
właśnie z tego przedszkola 
uczestniczą w przekazaniu 
czeku. 
Kolejne Super Pączki – już 
za rok. 

/raf/

Rekordowe wsparcie 
Super Pączków
WEJHEROWO |  Rekordowa kwota – bo aż 2700 zł – zo-
stała uzbierana podczas tegorocznej edycji akcji charyta-
tywnej „Super Pączki pomagają dzieciom”. Symboliczny 
czek trafił w ręce przedstawicielek stowarzyszenia wspiera-
jącego dzieci z autyzmem oraz ich rodziców.
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Głównym założeniem pro-
gramu „Rodzina 500 plus” 
jest finansowa pomoc w wy-
chowywaniu dzieci, a także 
odwrócenie negatywnego 
trendu demograficznego 
w naszym kraju. To pierwsze 
tak szerokie wsparcie dla pol-
skich rodzin. Wprowadzenie 
tego programu w niektórych 
przypadkach może mieć rów-
nież negatywne skutki. Część 
osób trwale bezrobotnych, na 
które rokrocznie wydawane 
są ogromne środki finansowe 
z budżetu państwa oraz gmin, 
czyli naszych podatków, bę-
dzie miało znacznie mniejszą 
motywację w poszukiwaniu 
zatrudnienia. Oprócz dużych 
kwot finansowych przezna-
czanych na pomoc społecz-
ną, skuteczność programów 
aktywizacji zawodowej bę-
dzie znacznie mniejsza.

Bezpośrednio dla rodzin

Świadczenie pieniężne 
otrzymywać mogą rodzi-
ce, opiekunowie prawni lub 
faktyczni dziecka. Prawo do 
świadczenia będzie ustalane 
na okres 1 roku. Jeśli chodzi 
o wysokość świadczenia, to 
program „Rodzina 500 plus” 
oznacza w praktyce nieopo-
datkowane 500 zł miesięcz-
nie na każde drugie i kolejne 
dziecko, bez dodatkowych 
warunków. To kwota, od któ-
rej nie będą odprowadzane 
żadne składki, przeznaczona 
bezpośrednio dla 
rodziny.
Przy czym 
n a l e ż y 
d o d a ć , 
że ro-
d z i n y 
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rumia w gotowości do realizacji 
programu „rodzina 500 plus”
RUMIA | Ponad 5 tys. decyzji może trafić do rozpatrzenia w ręce rumskich urzędników w ramach programu „rodzina 500 plus”. Gmi-
na jest gotowa realizować zadanie. Terminy naglą, bowiem wnioski powinny być przyjmowane już od początku kwietnia! 

o niskich dochodach otrzyma-
ją wsparcie także dla pierw-
szego dziecka przy spełnieniu 
kryterium 800 zł dochodu na 
członka w rodzinie lub 1200 zł 
w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego. Kryterium docho-
dowe będzie dotyczyło tylko 
rodziców lub opiekunów wnio-
skujących o świadczenie na 
pierwsze dziecko. Podstawowe 
dane o dochodach gmina będzie 
mogła pozyskać sama, wtedy 
nie trzeba będzie dołączać tych 
informacji.
Czyli - rodzice bez względu na 
dochody otrzymają po 500 zł 
miesięcznie na drugie i kolejne 
dziecko, a rodziny o docho-
dach nie wyższych niż 800 zł 
na osobę w rodzinie lub 1200 
zł (w rodzinach z dzieckiem 
niepełnosprawnym) także na 
pierwsze dziecko. 
Nie będzie obowiązywał żaden 
górny próg dochodowy. Świad-
czenie z programu „Rodzina 
500 plus” nie będzie wliczane 
do dochodu przy ustalaniu in-
nych świadczeń, m. in. rodzin-
nego, alimentacyjnego, czy 
zasiłku z pomocy społecznej. 
Wsparciem objęte zostaną tak-
że rodziny zastępcze. Działania 
zapobiegające marnotrawieniu 
pieniędzy będą stosowane wy-
łącznie w nadzwyczajnych sy-
tuacjach. Będzie to takie samo 
rozwiązanie, które obowiązuje 
od wielu lat w ustawie o świad-
czeniach rodzinnych. Co cie-
kawe, rodzina, która przebywa 
poza granicami kraju także 
otrzyma 500 zł, jeśli nie pobiera 
tam podobnego świadczenia.

Działać sprawnie i szybko

Jak informuje Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, świadczenie wycho-
wawcze będzie realizowane 
w gminach, a do realizacji 
programu „Rodzina 500 plus” 
konieczne jest sprawne przyj-
mowanie wniosków od rodzin, 
ich rozpatrywanie, wydawanie 
decyzji administracyjnych oraz 
dokonywanie wypłat środków. 
I tu zaczyna się problem...
 - Decyzje mają być wydawa-
ne od początku kwietnia do 
końca czerwca – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - 

Następnie mają następować 
wypłaty. Wszystko to leży 
w gestii samorządów. Czasu 
jest już bardzo mało, a trzeba 
przeszkolić osoby, które musi-
my zatrudnić do wydania po-
nad 5000 decyzji.

Ów czas jest niezbędny, by 
przygotować, wyremontować 
lub wydzierżawić nowe po-
mieszczenia, procedury urzę-
dowe nie pozwalają na błyska-
wiczne działania.

- Nie ma także programu in-
formatycznego do programu 
„Rodzina 500 plus” - dodaje 
burmistrz. - Tymczasem po-
winniśmy go zintegrować z na-
szym systemem Otago, stoso-
wanym przez rumski magistrat, 
aby nie zatrudniać kolejnych 
urzędników. W innym przypad-
ku będziemy musieli wzmocnić 
wydział finansowy o kolejne 
osoby, a byłyby to niepotrzebne 
koszty. Trzeba zakupić kompu-
tery, przeszkolić pracowników. 
Zrobić to do końca marca i ru-
szyć w kwietniu będzie nie lada 
wyzwaniem!

Nabór już od kwietnia

Wniosek o świadczenie będzie 
można bowiem składać od 
momentu uruchomienia pro-
gramu, czyli od kwietnia 2016 
r. w gminie, w której miesz-
kamy. Urząd będzie miał trzy 
miesiące na wydanie decyzji 
i wypłatę świadczenia. Jeśli 
wniosek złożymy do końca 
czerwca 2016 r., wtedy otrzy-

mamy świadczenie z wyrów-
naniem od kwietnia.
Procedura jest prosta - wy-
starczy złożyć wniosek 
przez Internet lub osobiście 
w gminie. Osoby najuboższe 
ubiegające się o wsparcie na 
pierwsze dziecko, dołączą 
do wniosku oświadczenie 
o dochodach. Pieniądze bę-
dzie wypłacał urząd miasta, 
gminy, ośrodek pomocy spo-
łecznej lub centra do realiza-
cji świadczeń. Ministerstwo 
przyznaje, że może się to 
wiązać z potrzebą zatrudnie-
nia przez samorządy nowych 
pracowników do obsługi pro-
gramu. 

- Z początkiem kwietnia 
rusza nabór wniosków do 
programu „Rodzina 500 
plus”– dodaje Wiesława Pa-
cholczyk, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych rum-
skiego magistratu. - Jeżeli 
wniosek zostanie złożony 
w ciągu pierwszych trzech 
miesięcy od startu programu 
(a przewidujemy, że będzie 
to 1 kwietnia), to rodzice do-
staną wyrównanie wstecz od 
1 kwietnia 2016 r. Zapewni 
to płynność wypłat. Gminy 
będą miały trzy miesiące na 
rozpatrzenie wniosków i wy-
płatę pieniędzy.

- Wypłata świadczeń rodzin-
nych w ramach programu 
„Rodzina 500 plus” będzie 

dokonywana na rachunek 
bankowy osób uprawnionych 
lub w wyjątkowych przypad-
kach gotówką w filii Ban-
ku w Urzędzie Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7 – do-
daje Celina Pałasz, skarbnik 
miasta. - Gmina na ten cel 
otrzyma dotację z budżetu 
państwa.

Świadczenie otrzyma każ-
da rodzina, bez względu na 
stan cywilny rodziców. Do-
staną je zatem zarówno ro-
dziny, w których rodzice są 
w związku małżeńskim, jak 
i rodziny niepełne oraz ro-
dzice pozostający w niefor-
malnych związkach. Program 
„Rodzina 500 plus” dotyczy 
także dzieci adoptowanych.
Projekt zakłada kontrolę 
wydatkowania przyznanych 
środków, by zapobiegać wy-
datkowaniu funduszy nie-
zgodnie z ich przeznacze-
niem. W przypadku sygnałów 
o marnotrawieniu świadcze-
nia, u rodziny będzie mógł 
zostać przeprowadzony wy-
wiad środowiskowy. Urzęd-
nicy pomocy społecznej 
z reguły wiedzą, gdzie mogą 
wystąpić problemy. Jeśli po-
jawią się nieprawidłowości, 
pracownik organu wypłaca-
jącego świadczenie, na pod-
stawie informacji od pracow-
nika socjalnego, będzie mógł 
zamienić gotówkę na pomoc 
rzeczową, np. na jedzenie, 
ubrania, lekarstwa itp. 

/kor/

Decyzje mają być wy-
dawane od początku 
kwietnia do końca 
czerwca – mówi Mi-
chał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi. - Następ-
nie mają następować 
wypłaty. Wszystko 
to leży w gestii sa-
morządów. Czasu 
jest już bardzo mało, 
a trzeba przeszkolić 
osoby, które musimy 
zatrudnić do wydania 
ponad 5000 decyzji.

Projekt zakłada kon-
trolę wydatkowania 
przyznanych środ-
ków, by zapobiegać 
wydatkowaniu fun-
duszy niezgodnie 
z ich przeznaczeniem. 
W przypadku sygna-
łów o marnotrawieniu 
świadczenia, u rodziny 
będzie mógł zostać 
przeprowadzony wy-
wiad środowiskowy.
rzędnicy pomocy 
społecznej z reguły 
wiedzą, gdzie mogą 
wystąpić problemy.
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WEJHEROWO

FERIE ARTySTycZNE W WcK
W tym roku Wejherowskie Centrum Kultury za-
prasza na naukę śpiewu naturalnym, nośnym, 
dobrze ,,postawionym” głosem; podstawowej 
gry na perkusji, gitary, keyboardzie; żongler-
ki, chodzenia na małych szczudłach, kręcenia 
diabolo, jazdy na monocyklu, sztuczek magicz-
nych oraz podstaw akrobatyki i klaunady; two-
rzenia biżuterii i ozdób z recyklingu; kalkografii 
czyli techniki graficznej możliwej do wykorzysta-
nia w każdych warunkach; tańca hip-hop i house 
oraz interaktywne spotkania z muzyką cygańską; 
twórczą zabawę dotyczącą podstawowych tech-
nik lalkowych. 
Zapraszamy również do kina WCK, gdzie z okazji 
ferii zimowych seanse dla dzieci i młodzieży będą 
się odbywać we wcześniejszych godzinach. 

MIEJSKA BIBlIOTEKA PUBlIcZNA
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie pro-
wadzi różnorodne zajęcia i atrakcje dla dzieci 
podczas ferii zimowych. Tegoroczne ferie w bi-
bliotece upływać będą pod znakiem ekologii 
„Ekologia w tanecznych rytmach”. 
Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w dwóch 
grupach: 
Zajęcia czytelniczo-plastyczne - w godz. 10.00 – 
12.00 dla dzieci w wieku 6-9 lat - zajęcia manu-
alne, dzięki którym dzieci poznają różne techni-
ki plastyczne, formy recyklingu, kreatywnego 
wykorzystania tworzyw wtórnych. Tematyka za-
jęć będzie dotyczyć ekologii i oparta będzie na 
bajkach z Teatrzyku Kamishibai. Ponadto zajęcia 
będą urozmaicone zabawami integracyjnymi. 
Zajęcia taneczne – w godz. 12.00 – 13.30 dla 
dzieci w wieku 10-13 lat - zajęcia ruchowe z wy-
korzystaniem technik teatralnych. Dzieci będą 
miały możliwość zapoznania się z tańcem kla-
sycznym, latynoamerykańskim oraz elementami 
tańca współczesnego. 
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
W bibliotece prowadzone będą także zajęcia 
o charakterze otwartym (dla wszystkich zainte-
resowanych): 
Gry i zabawy multimedialne – indywidualne for-
my spędzania czasu wolnego w bibliotecznym 
kąciku zabaw dla małych dzieci i w kąciku mul-
timedialnym (gry na instrumentach z cichym od-
słuchem, gry planszowe) 

15.02. Poniedziałek
godz. 10.30 - spektakl pt. „Wojtek Strażak”  •	
w wykonaniu grupy teatralnej Duet z Krakowa 

19.02. Piątek
godz. 10.30 - spektakl pt. „Rozbójnik Rumcajs” •	
w wykonaniu teatru Duet z Krakowa 

25.02 czwartek
godz. 10.30-12.00 - Zabawa na zakończenie •	
ferii ze Stefciem Sprężynką z Teatru Gargulec 
z Gdańska

Uwaga! Udział w spektaklach dla grup zorganizo-
wanych wyłącznie na podstawie zapisów w Wy-
pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Ilość miejsc 
ograniczona! 

FERIE NA SPORTOWO
Prezydent Wejherowa oraz WCK zapraszają dzie-
ci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjal-
nych na „Akcję Zima 2016 ”. Zajęcia sportowe 
będą odbywały się od poniedziałku do piątku 
(15.02 – 19.02 oraz  22.02 – 26.02) w  halach spor-
towych Szkół Podstawowych nr 6, 8 i 11 w Wej-
herowie. 
Organizatorzy przygotowali szereg rozgrywek 
dla dziewcząt i chłopców z różnych roczników 
w takich dyscyplinach, jak piłka nożna, piłka siat-
kowa czy koszykówka. Dzieci i młodzież będą 

Ferie zimowe pełne atrakcji, rozrywki, zabawy i sportu
POWIAT WEJHEROWSKI | z całą pewnością na nudę nie będą narzekali ci, którzy zdecydowali się spędzić ferie w mieście. instytucje kulturalne 
i sportowe w wejherowie, redzie i rumi oferują w wolne od nauki dni moc rozmaitych atrakcji dla dzieci i młodzieży. warto więc zapoznać się 
z ofertą zajęć i ruszyć się sprzed komputera czy telewizora, a zamiast tego spędzić ten czas w sposób aktywny i w towarzystwie rówieśników.

Mickiewicza 49. 
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open 
- antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24.

17.02. Środa
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8.
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open 
- antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49.
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24. 

18.02. czwartek 
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8. 
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open 
- antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49.
godz. 10.00-15.00, turniej piłki nożnej „5” ka-•	
tegoria szkół gimnazjalnych - hala MOSiR, ul. 
Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24. 

19.02. Piątek 
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8. 
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open 
- antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49.
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24.
godz. 11.00-15.00, nauka gry w tenisa ziem-•	
nego, godz. 11.00-12.00 - gr. zaawansowa-
na godz. 12.00-13.00 – gr. 1 „pierwszy krok”, 
godz. 13.00-14.00 – gr. 2 „pierwszy krok”, 
godz. 14.00-15.00 - gr. średniozaawansowa-
na – hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49. 

22.02. Poniedziałek
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8. 
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open 
- antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49.
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24.
godz. 11.00-15.00, zimowy turniej piłki siat-•	
kowej, kategoria szkół podstawowych, kate-
goria szkół gimnazjalnych, kategoria open - 
hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49. 

23.02. Wtorek
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8.
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open 
- antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49. 
godz. 10.00-15.00, turniej piłki nożnej „5” ka-•	

tegoria szkół podstawowych - hala MOSiR, ul. 
Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24. 

24.02. Środa
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8. 
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open - 
antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24. 
godz. 11.00-15.00, zimowy turniej piłki siatko-•	
wej, kategoria szkół podstawowych, katego-
ria szkół gimnazjalnych, kategoria open - hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49. 

25.02. czwartek
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8. 
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open - 
antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49. 
godz. 10.00-15.00, turniej piłki nożnej „5” ka-•	
tegoria szkół gimnazjalnych - hala MOSiR, ul. 
Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 2. 

26.02. Piątek 
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8.
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open - 
antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 2. 
godz. 11.00-15.00, nauka gry w tenisa ziem-•	
nego, godz. 11.00-12.00 - gr. zaawansowa-
na godz. 12.00-13.00 – gr. 1 „pierwszy krok”, 
godz. 13.00-14.00 – gr. 2 „pierwszy krok”, godz. 
14.00-15.00 - gr. średniozaawansowana – hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49.

DOM KUlTURy SM „JANOWO” 
- FERIE ZE SZTUKą
15.02. Poniedziałek
Dzieci w wieku 6-10 lat 

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca•	
godz. 12.00 „Czerwony kapturek”   •	
– wystawia Teatr Barnaby 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Tenis stołowy- piłkarzyki•	
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty szachowe•	

 
16.02. wtorek 
Dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca•	
godz. 12.00 „Mój przyjaciel pies”   •	
– spotkanie z hodowcą rasy bernardyn 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Tenis stołowy- piłkarzyki•	
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty szachowe•	

17.02. środa 
Dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca •	
godz. 12.00 „Zaczarowany świat iluzji”   •	
– Agencja Pro Magia 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Tenis stołowy- piłkarzyki•	

mogły korzystać z promocyjnych cen na krytej 
pływalni.

15.02. Poniedziałek
godz. 10:00 – 13:00 - SP 6, siatkówka  •	
dziewcząt rocznik 2000 – 2002
godz. 10:00 – 13:00 - SP8, koszykówka  •	
dziewcząt i chłopców  rocznik 2000 – 2002                                            
godz. 10:00 – 13:00 - SP11, piłka ręczna  •	
dziewcząt i chłopców rocznik 2003 - 2005        

16.02. Wtorek
godz. 10:00 – 13:00 - SP 6, siatkówka  •	
dziewcząt rocznik 2003 – 2006
godz. 10:00 – 13:00 - SP 8, koszykówka  •	
dziewcząt i chłopców  rocznik 2003 – 2005                                           
godz. 10:00 – 13:00 - SP 11, piłka ręczna  •	
dziewcząt i chłopców rocznik 2000 - 2002

17.02. Środa
godz. 10:00 – 13:00 - SP 6, siatkówka  •	
dziewcząt rocznik 2000 – 2002
godz. 10:00 – 13:00 - SP8, koszykówka  •	
dziewcząt i chłopców  rocznik 2000 – 2002                                           
godz. 10:00 – 13:00 - SP11, piłka ręczna  •	
dziewcząt i chłopców rocznik 2003 - 2005

18.02. czwartek
godz. 10:00 – 13:00 - SP 6,    •	
piłka nożna rocznik 2005
godz. 10:00 – 13:00 - SP8,    •	
piłka nożna rocznik 2003
godz. 10:00 – 13:00 - SP11, piłka ręczna  •	
dziewcząt i chłopców rocznik 2000 - 2002

19.02. Piątek
godz. 10:00 – 13:00 - SP 6,    •	
piłka nożna rocznik 2006
godz. 10:00 – 13:00 - SP8,    •	
piłka nożna  rocznik 2004                                            
godz. 10:00 – 13:00 - SP11, piłka ręczna   •	
dziewcząt i chłopców rocznik 2003 - 2005

22.02. Poniedziałek
godz. 10:00 - 13:00 - SP 6,    •	
piłka nożna rocznik 2000 - 2001

23.02.Wtorek
godz. 10:00 - 13:00 - SP 6,    •	
piłka nożna rocznik  2002 - 2003

24.02. Środa
godz. 10:00  - 13:00 - SP 6,    •	
piłka nożna rocznik 2004 -2005

25.02. czwartek
godz. 10:00 - 13:00 - SP 6,    •	
piłka nożna rocznik 2001 -2002

26.02. Piątek
godz. 10:00  - 13:00 - SP 6,    •	
piłka nożna rocznik 2003 - 2004

Uwaga! Na udział dziecka w zajęciach wymaga-
ne będą zgody rodziców lub opiekunów praw-
nych. Zgody dostępne u nauczycieli wychowa-
nia fizycznego.

RUMIA

STAcJA KUlTURA 

15.02. Poniedziałek
godz. 12.00-14.00, ferie zimowe: warsztaty •	
muzyczne „Muzyczny Starter” – grupa młod-
sza 6-9 lat (obowiązują zapisy: em@bibliote-
karumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2, org. MBP.
godz. 14.00-16.00, warsztaty muzyczne „Mu-•	
zyczny Starter” – grupa starsza 10-12 lat (obo-
wiązują zapisy: em@bibliotekarumia.pl), Sta-
cja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 
2, org. MBP.

17.02. Środa
godz. 11.00-13.00, ferie zimowe: warsztaty •	
muzyczne „Muzyczny Starter” – grupa młod-
sza 6-9 lat (obowiązują zapisy: em@bibliote-
karumia.pl), Filia nr 2 MBP, ul. Kościelna 17, 
Rumia, org. MBP.
godz. 13.00-15.00, warsztaty muzyczne „Mu-•	
zyczny Starter” – grupa starsza 10-12 lat (obo-
wiązują zapisy: em@bibliotekarumia.pl), Filia 
nr 2 MBP, ul. Kościelna 17, Rumia, org. MBP.

18.02. czwartek
godz. 12.00, spektakl teatralny dla dzieci •	
„Przygody Piotrusia Pana” (wykonanie: Teatr 
Duet), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. 
Starowiejska 2, org. MBP.
godz. 14.00, spektakl teatralny dla dzieci „Woj-•	
tek Strażak” (wykonanie: Teatr Duet), Filia nr 1 
MBP, ul. Pomorska 11, Rumia, org. MBP.

22.02. Poniedziałek
godz. 12.00-14.00, ferie zimowe: warsztaty •	
muzyczne „Muzyczny Starter” – grupa młod-
sza 6-9 lat (obowiązują zapisy: em@bibliote-
karumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2, org. MBP.
godz. 14.00-16.00, warsztaty muzyczne „Mu-•	
zyczny Starter” – grupa starsza 10-12 lat (obo-
wiązują zapisy: em@bibliotekarumia.pl), Sta-
cja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiej-
ska 2, org. MBP.

24.02. Środa
godz. 11.00-13.00, ferie zimowe: warsztaty •	
muzyczne „Muzyczny Starter” – grupa młod-
sza 6-9 lat (obowiązują zapisy: em@bibliote-
karumia.pl), Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19, Ru-
mia, org. MBP.
godz. 13.00-15.00, warsztaty muzyczne „Mu-•	
zyczny Starter” – grupa starsza 10-12 lat (obo-
wiązują zapisy: em@bibliotekarumia.pl), Filia 
nr 4 MBP, ul. Górnicza 19, Rumia, org. MBP.

26.02. Piątek
godz. 12.00, „ Czytanie na drugie śniadanie” •	
(zajęcia czytelniczo-plastyczne dla najmłod-
szych poprowadzą Anna Rekowska oraz Do-
rota Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2, org. MBP.

AKcJA „ZIMA NA SPORTOWO”
15.02. Poniedziałek

godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8.
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open 
- antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24. 

16.02. Wtorek 
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8. 
godz. 10.00-15.00, turniej piłki nożnej „5” ka-•	
tegoria szkół podstawowych - hala MOSiR, ul. 
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Ferie zimowe pełne atrakcji, rozrywki, zabawy i sportu
POWIAT WEJHEROWSKI | z całą pewnością na nudę nie będą narzekali ci, którzy zdecydowali się spędzić ferie w mieście. instytucje kulturalne 
i sportowe w wejherowie, redzie i rumi oferują w wolne od nauki dni moc rozmaitych atrakcji dla dzieci i młodzieży. warto więc zapoznać się 
z ofertą zajęć i ruszyć się sprzed komputera czy telewizora, a zamiast tego spędzić ten czas w sposób aktywny i w towarzystwie rówieśników.

godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty szachowe•	

18.02. czwartek 
Dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca •	
godz. 12.00 „Piła również może śpiewać”   •	
– warsztaty muzyczne 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Tenis stołowy   •	
- piłkarzyki
godz. 13.00 Warsztaty    •	
- ABC gitary biwakowej
godz. 14.00 Warsztaty    •	
- ABC gitary biwakowej
godz. 14.00 Warsztaty    •	
szachowe

19.02. piątek 
Dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca•	
godz. 12.00 „Pokazy ptaków   •	
drapieżnych” 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Tenis stołowy- piłkarzyki•	
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty szachowe•	

22.02. poniedziałek 
Dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca •	
godz. 12.00 „W krainie instrumentów  •	
perkusyjnych” – Trio Per Ka 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Spotkania podróżnicze   •	
– „Antarktyda”
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej •	

23.02. wtorek 
Dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca •	
godz. 12.00 „Muzyka ze smyka”    •	
– artyści Teatru Muzycznego w Gdyni 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Warsztaty śpiewu solowego •	
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej •	

 
24.02. środa 
Dzieci w wieku 6-10 lat 

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca •	
godz. 12.00 „Gdańsk w legendzie zamknięty”  •	
– wystawia Teatr Qfer z Gdańska 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Spotkania podróżnicze   •	
– „Wulkany - Etna, Wezuwiusz”
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej •	

25.02. czwartek 

Dzieci w wieku 6-10 lat
godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca •	
godz. 12.00 Zabawy w „Krainie Lodu”   •	
z Anną, Elzą i Olafem 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Warsztaty śpiewu solowego •	
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej •	

26.02. piątek 
Dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca •	
godz. 12.00 „Drogowy zawrót głowy”   •	
– wystawia Teatr Qfer z Gdańska 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Spotkania podróżnicze   •	
– „Półwysep Krym”
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej •	

MIEJSKI DOM KUlTURy
Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, w Miej-
skim Domu Kultury, Rumia ul. Mickiewicza 19. 
Mają charakter otwarty, codziennie sporządza-
na jest lista obecności uczestników. Zimowisko 
prowadzą instruktorzy Miejskiego Domu Kultury, 
którzy posiadają uprawnienia do pracy z dziećmi. 
Uwaga! Konieczne jest zmienne obuwie. Na za-
jęcia obowiązują codzienne zapisy, liczba miejsc 
ograniczona.

15.02. Poniedziałek 
godz. 10.00 – 12.00 zajęcia świetlicowe•	
godz. 12.00 – 14.00 gry i zabawy  •	
zręcznościowe 
godz. 14.00 – 16.00 zajęcia muzyczne•	

16.02. Wtorek
godz. 10.00 – 12.00 zajęcia świetlicowe•	
godz. 12.00 – 14.00 zabawa w teatr•	
godz. 14.00 – 16.00 basen (grupa starsza) •	

17.02. Środa
godz. 10.00 – 12.00 ognisko i pieczenie  •	
kiełbasek
godz. 12.00 – 14.00 gry i zabawy•	
godz. 14.15 – 16.00 basen (grupa młodsza) •	

18.02. czwartek
godz. 10.00 – 12.00 zajęcia świetlicowe•	
godz. 12.00 – 14.00 zajęcia plastyczne •	
godz. 14.00 – 16.00 kino, film ,,Gęsia skórka” •	

19.02. Piątek
godz. 10.00 – 12.00 gry i zabawy   •	
zręcznościowe
godz. 12.00 – 14.00 zabawa w teatr•	
godz. 14.00 – 16.00 kręgle •	

22.02. Poniedziałek
godz. 10.00 – 12.00 gry i zabawy   •	
zręcznościowe
godz. 12.00 – 14.00 zabawy na śniegu•	
godz. 14.00 – 16.00 zajęcia muzyczne•	

23.02. Wtorek
godz. 10.00 – 12.00 gry, zabawy świetlicowe•	
godz. 12.00 – 14.00 zajęcia plastyczne•	
godz. 14.45 – 16.00 basen (grupa starsza)•	

24.02. Środa
godz. 10.00 – 12.00 zajęcia plastyczne•	
godz. 12.00 – 14.00 zabawa w teatr•	
godz. 14.00 – 16.00 basen (grupa młodsza)•	

25.02. czwartek
godz. 10.00 – 12.00 zajęcia plastyczne •	
godz. 12.00 – 14.00 ognisko    •	
i pieczenie kiełbasek
godz. 14.00 – 16.00 kręgle •	

26.02. Piątek
godz. 10.00 – 12.00 zajęcia muzyczno   •	
- rytmiczne
godz. 12.00 – 14.00 słodkie   •	
zakończenie zimowiska
godz. 14. 00– 16.00 kino,    •	
film  ,,Alvin i wiewiórki”

tegoria szkół podstawowych - hala MOSiR, ul. 
Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24. 

24.02. Środa
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8. 
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open - 
antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 24. 
godz. 11.00-15.00, zimowy turniej piłki siatko-•	
wej, kategoria szkół podstawowych, katego-
ria szkół gimnazjalnych, kategoria open - hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49. 

25.02. czwartek
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8. 
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open - 
antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49. 
godz. 10.00-15.00, turniej piłki nożnej „5” ka-•	
tegoria szkół gimnazjalnych - hala MOSiR, ul. 
Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 2. 

26.02. Piątek 
godz. 8.00-12.30, zimowa nauka pływania - •	
pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8.
godz. 10.00-14.00, zimowy turniej tenisa sto-•	
łowego, kategoria szkół podstawowych, ka-
tegoria szkół gimnazjalnych, kategoria open - 
antresola MOSiR ul. Mickiewicza 49. 
godz. 11.00-14.00, Godziny Otwarte na ORLI-•	
KU, Boisko ORLIK - ul. Świętopełka 2. 
godz. 11.00-15.00, nauka gry w tenisa ziem-•	
nego, godz. 11.00-12.00 - gr. zaawansowa-
na godz. 12.00-13.00 – gr. 1 „pierwszy krok”, 
godz. 13.00-14.00 – gr. 2 „pierwszy krok”, godz. 
14.00-15.00 - gr. średniozaawansowana – hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49.

DOM KUlTURy SM „JANOWO” 
- FERIE ZE SZTUKą
15.02. Poniedziałek
Dzieci w wieku 6-10 lat 

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca•	
godz. 12.00 „Czerwony kapturek”   •	
– wystawia Teatr Barnaby 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Tenis stołowy- piłkarzyki•	
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty szachowe•	

 
16.02. wtorek 
Dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca•	
godz. 12.00 „Mój przyjaciel pies”   •	
– spotkanie z hodowcą rasy bernardyn 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Tenis stołowy- piłkarzyki•	
godz. 13.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty - ABC gitary biwakowej•	
godz. 14.00 Warsztaty szachowe•	

17.02. środa 
Dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 10.00 Warsztaty plastyczne •	
godz. 11.00 Karnawałowa Szkoła Tańca •	
godz. 12.00 „Zaczarowany świat iluzji”   •	
– Agencja Pro Magia 

Młodzież w wieku 11-15 lat
godz. 13.00 Tenis stołowy- piłkarzyki•	

REDA
13.02. Sobota

godz. 10.30 - hala ZS1 Reda, turniej piłki noż-•	
nej halowej, kategoria open

15.02. Poniedziałek
godz. 19.00 - hala ZS1 Reda, zajęcia tenis ziem-•	
ny rocznik 2000 i młodsi, 
godz. 14.30 - hala SP2, zajęcia gry zespołowe, •	
zabawy sportowe dziewczęta, chłopcy SP 
godz. 18.00 - MOSiR Reda, zajęcia nordic wal-•	
king, wszyscy chętni 
godz. 17.00 - mała hala SP2 Reda, sztuki walki, •	
wszyscy chętni 
godz. 18.00 - hala ZS2 Reda, zajęcia piłka siat-•	
kowa, dziewczęta gimn. 
godz. 15.30 - 17.00 - hala ZS2 Reda, zajęcia •	
ścianka wspinaczkowa, dzieci i młodzież 

16.02. Wtorek
godz. 10.00 - hala ZS1 Reda, turniej tenisa •	
ziemnego, rocznik 2000 i młodsi, zapisy 
godz. 16.30 - siłownia MOSiR, sztuki walki, •	
wszyscy chętni 
godz. 19. 00 - kawiarnia dobra strefa MOSiR •	
Reda, Redzka Liga Baśki Kaszubskiej, katego-
ria open 
godz. 17.00 - 18.00 - sala korekcyjna w ZS1 •	
Reda, zajęcia judo, dzieci od 4 lat 
godz. 18.00- 19.30 - sala korekcyjna w ZS1 •	
Reda, zajęcia judo, dzieci od 8 lat 
godz. 12.00 - sala kulturalno - widowiskowa •	
MOSiR Reda, fitness dla mam z dziećmi do lat 
3 

17.02. Środa
godz. 10.00 - hala ZS1 Reda, turniej piłki noż-•	
nej halowej rocznik 1997 i młodsi, zapisy 
godz. 15.30 - MOSiR Reda/ hala ZS1 Reda, za-•	
jęcia lekkoatletyka, dzieci i młodzież 

18.02. czwartek
godz. 16.00 - hala ZS2 Reda, zajęcia piłka siat-•	
kowa, dziewczęta gim 
godz. 17.00 - 18.00 - sala korekcyjna w ZS1 •	
Reda, zajęcia judo, dzieci od 4 lat 
godz. 18.00- 19.30 - sala korekcyjna w ZS1 •	
Reda, zajęcia judo, dzieci od 8 lat 
godz. 19.00 - sala kulturalno - widowiskowa •	
MOSiR Reda, fitness, wszyscy chętni 
godz. 10.00 - hala SP5 Reda, turniej unihoke-•	
ja 3 os., dzieci SP

19.02. Piątek
godz. 10.00 - hala SP2 Reda, turniej tenisa sto-•	
łowego, wszyscy chętni, zapisy 
godz. 16.30 - siłownia MOSiR, sztuki walki, •	
wszyscy chętni 
godz. 15.30 - hala ZS1 Reda, zajęcia piłka ko-•	
szykowa, chłopcy gimn. 
godz. 18.30 - hala ZSP Reda, Redzka Liga Piłki •	
Siatkowej 
godz. 19.00 - hala ZS1 Reda, Redzka Liga Piłki •	
Nożnej Halowej 

20.02. Sobota
godz. 10.00 - hala ZS1 Reda, Redzka Liga Piłki •	
Nożnej Halowej, turniej zakończeniowy 

22.02. Poniedziałek
godz. 19.00 - hala ZS1 Reda, zajęcia tenis ziem-•	
ny, rocznik 2000 i młodsi
godz. 10.00 - hala SP2 Reda, turniej piłki noż-•	
nej halowej 4os. 3 + br, rocznik 2005 i młod-
si, zapisy
godz. 14.30 - hala SP2, zajęcia gry zespołowe, •	
zabawy sportowe, dziewczęta i chłopcy SP 
godz. 18.00 - MOSiR Reda, zajęcia nordic wal-•	
king, wszyscy chętni 
godz. 18.00 - hala ZS2 Reda, zajęcia piłka siat-•	
kowa, dziewczęta gimn. 
godz. 15.30 - 17.00 - hala ZS2 Reda, zajęcia •	
ścianka wspinaczkowa, dzieci i młodzież 

23.02. Wtorek
godz. 10.00 - hala ZS1 Reda, turniej tenisa •	

ziemnego rocznik 2003 i młodsi, zapisy 
godz. 12.00 - sala kulturalno-widowiskowe •	
MOSiR Reda, fitness dla mam z dziećmi do 
lat 3. 
godz. 12.00 - hala ZS2 Reda, turniej piłki siat-•	
kowej „dwójek” rocznik ‘03 i młodsi, rocznik 
‘98 i młodsi, zapisy 
godz. 16.30 - siłownia MOSiR, sztuki walki, •	
wszyscy chętni 
godz. 17.00 - 18.00 - sala korekcyjna w ZS1 •	
Reda, zajęcia judo, dzieci od 4 lat 
godz. 18.00- 19.30 - sala korekcyjna w ZS1 •	
Reda, zajęcia judo, dzieci od 8 lat 
godz. 18.00 - sala widowiskowa MOSiR Reda, •	
Redzka Liga Baśki Kaszubskiej kategoria 
open 

24.02. Środa
godz. 10.00 - hala SP2 Reda, turniej piłki noż-•	
nej halowej 3 os.. 2 + br rocznik 2003 i młod-
si, zapisy 
godz. 15.30 - MOSiR Reda/hala ZS1 Reda, za-•	
jęcia lekkoatletyka, dzieci i młodzież 

25.02. czwartek
godz. 16.00 - hala ZS2 Reda, zajęcia piłka siat-•	
kowa, dziewczęta gim. 
godz. 19.00 — sala kulturalno-widowiskowa •	
MOSiR Reda, fitness, wszyscy chętni 
godz. 10.00 - hala SP2 Reda, turniej piłki ko-•	
szykowej „trójek”, wszyscy chętni gim/sp za-
pisy 
godz. 12.00 - hala ZS2 Reda, turniej piłki siat-•	
kowej „dwójek” rocznik ‘03 i młodsi, rocznik 
‘98 i młodsi, zapisy 
godz. 17.00 - 18.00 - sala korekcyjna w ZS1 •	
Reda, zajęcia judo, dzieci od 4 lat 
godz. 18.00- 19.30 - sala korekcyjna w ZS1 •	
Reda, zajęcia judo, dzieci od 8 lat 

•	
26.02. Piątek

godz. 10.00 - hala SP2 Reda, turniej tenisa sto-•	
łowego, wszyscy chętni, zapisy 
godz. 15.30 - hala ZS1 Reda, zajęcia piłka ko-•	
szykowa, chłopcy gimn. 
godz. 16.30 - siłownia MOSiR, sztuki walki, •	
wszyscy chętni 
godz. 18.30 - hala ZSP Reda, Redzka Liga Pił-•	
ki Siatkowej
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Dieta opracowana przez 
Aleksandrę Bigott, die-
tetyczkę z redzkiego 
gabinetu dietetycznego 
„Sylwetka”, przynosi 
doskonałe efekty. Tempo 
odchudzenia jest zgodne 
z założonym planem. 
Z efektów diety na obec-
ną chwilę są zadowolone 
zarówno pani Monika, 
jak i pani Aleksandra. 
Przypomnijmy: nasza 
Czytelniczka wzięła 
udział w akcji „Schudnij 
z gabinetem dietetycz-
nym Sylwetka i Expres-
sem” i zaczęła stosować 
zalecenia specjalistki 
- mgr inż. Aleksandry 
Bigott, dietetyczki z ga-
binetu dietetycznego 
„Sylwetka” w Redzie. 
Zadanie nie było łatwe, 
bo do „zgubienia” pani 
Monika miała sporo 
– ok. 30 kg. Po kilku-
nastu tygodniach efekt 
jest bardzo widoczny, 
zarówno na wadze, jak 
i w obwodach. 
- Obecnie obwody wy-
noszą 86, 93 i 114 cm, a waga 
spadła o 12 kg i wynosi 75,6 
kg – mówi Aleksandra Bigott 
z Gabinetu Dietetycznego 
„Sylwetka”. 
Początkowo pani Monika 
miała sporo obaw, czy uda 
jej się stosować do zaleceń 
specjalistki. Ale – jak sama 
podkreśla – gdy tylko dostałą 
pierwsze przepisy i zaczęła 
stosować się do zaleceń, oka-
zało się, że wcale nie jest to 
trudne. 
- Nie musiałam robić zakupów 

w specjalistycznych sklepach 
ze zdrową żywnością, nie mu-
siałam wydawać dużych kwot 
na produkty, zaś potrawy są 
bardzo urozmaicone, smaczne 
i łatwe do zrobienia – mówi 
pani Monika. - Zaczęłam więc 
gotować nie tylko dla siebie, 
ale dla całej rodziny. Zarówno 
mężowi, jak i moim dzieciom 
posiłki bardzo smakują. 
Zbliża się wiosna, ta pora 
roku sprzyja odchudzaniu się. 
Warto więc już teraz o tym po-
myśleć i skorzystać z pomocy 

specjalisty. To zagwaran-
tuje, że w tegoroczne lato 
bez żadnych kompleksów 
każdy będzie mógł się po-
kazać nad morzem czy je-
ziorem, nawet w skąpym 
stroju plażowym...
Wiele osób, chcących się 
odchudzić, obawia się, 
że nie będą w stanie wy-
trwać w stosowaniu diety 
np. z powodu licznych 
obowiązków, nienor-
mowanego czasu pracy, 
obowiązków związanych 
z wychowaniem dzieci, 
itd. Tymczasem takie oba-
wy są zupełnie nieuza-
sadnione. Udowadnia to 
m.in. pani Monika, która 
wychowuje trójkę dzieci 
i ma mnóstwo obowiąz-
ków.
Za dwa tygodnie na ła-
mach Expressu Powiatu 
Wejherowskiego i Puckie-
go opublikujemy podsu-
mowanie akcji i napisze-
my, ile przez cały czas jej 
trwania pani Monice udało 
się schudnąć. I choć to już 
niemal finał, to przecież 

nie dla pani Moniki, bo przed 
nią jeszcze co najmniej drugie 
tyle do „zrzucenia”...

12 kg miej w trzy miesiące
Pomału zbliża się finał naszej akcji „Schudnij z gabinetem dietetycznym Sylwetka 
i Expressem”. Monika Ostrowska zaczęła stosować dietę ok. 3 miesiące temu. Przez 
ten czas schudła już 12 kg. 

mgr inż. Aleksandra Bigott
Reda  ul. Jana Brzechwy 12, 
tel: 728-432-003

/Sylwetka Gabinet 
Dietetyczny
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Organizatorem spotkania 
był Okręg Pomorski Związ-
ku Nauczycielstwa Polskie-
go w Gdańsku. W  pięknym 
wnętrzu teatru zgromadziło 
się wielu zaproszonych go-
ści m.in. Dariusz Drelich, 
wojewoda pomorski, była 
minister edukacji Katarzy-
na Hall, Sławomir Broniarz, 
prezes Zarządu Głównego 

ZNP i wielu innych znako-
mitych gości, których nie 
sposób wymienić. 
Na uroczystości nie mogło 
zabraknąć również człon-
ków Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego z Okręgu 
Pomorskiego, którzy zapeł-
nili całą salę teatru. Była to 
okazja do poznania historii 
ZNP oraz do wręczenia od-

znaczeń państwowych, re-
sortowych i związkowych 
dla nauczycieli i związkow-
ców wyróżniających się 
w pracy pedagogicznej oraz 
związkowej. 
Na tym spotkaniu medal 
Komisji Narodowej z rąk 
wojewody pomorskie-
go otrzymali nauczyciele 
z gminy Szemud: Katarzyna 

Laskowska, Joanna Gołą-
bek, Beata Lewandowska, 
Joanna Kułaga i Anna Ma-
linowska. Złotą Odznaką za 
zasługi dla ZNP Sławomir 
Broniarz odznaczył prezesa 
oddziału ZNP z Szemuda 
Iwonę Ryniec. Uroczystość 
zakończyła się występem 
chóru  nauczycielskiego ze 
Słupska. /opr. raf/

Nauczycielski jubileusz
POMORZE | Uroczystość związana z obchodami 110 rocznicy powstania związku Nauczy-
cielstwa Polskiego odbyła się w Teatrze Szekspirowskim. 

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna laskowska, Barbara Siemek-Pawłowska - kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia w Urzędzie 
Gminy Szemud, Anna Malinowska, Sławomir Broniarz - prezes zarządu głównego ZNP, Joanna Gołąbek, Joanna Kułaga, El-
zbieta Markowska - prezes okręgu pomorskiego ZNP, Iwona Ryniec - prezes oddziału ZNP w Szemudzie.

WEJHEROWO | Miej-
ski Zakład Komunika-
cji Wejherowo Sp. z o.o. 
informuje, że każdy 
piątek Wielkiego Postu 
2016 roku po zakończe-
niu uroczystości Drogi 
Krzyżowej na Kalwarii 
Wejherowskiej, z inicja-
tywy prezydenta miasta, 
podstawione zostaną au-
tobusy niskopodłogowe 
komunikacji miejskiej, 
umożliwiające powroty 
do domów. 

Autobusy linii nr 2 (któ-
ry będzie jechał trasą do 
„szpitala”) i nr 3 (który 
będzie jechał trasą do pętli 
„Odrębna”), będą posta-
wione ok. godz. 17.30 przy 
ulicy Harcerskiej na wyso-
kości kotłowni OPEC. 
Do korzystania z tego 
dodatkowego przewo-
zu zapraszamy w szcze-
gólności uczestniczące 
w uroczystościach Drogi 
Krzyżowej osoby starsze, 
niepełnosprawne i matki 
z małymi dziećmi. Dodat-
kowe informacje o prze-
wozie – dyspozytor, tel: 
58 572 29 33.
/raf/

Autobusem 
na Drogę 
Krzyżową

podaje do publicznej wiadomości
że, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przy-
jaźni nr 6, dnia 12 lutego 2016 r. został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej wła-
sność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz obejmuje działkę budowlaną, 
nr ewid. 651, położoną w Kąpinie.

Wykaz ten opublikowany jest także w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo. Szczegółowe informacji o 
nieruchomościach objętych wykazem można uzyskać w Re-
feracie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 
677 97 07.

WóJT GMINy WEJHEROWO

WóJT GMINy WEJHEROWO
Ogłasza konkurs na wolne  

stanowisko urzędnicze:

ds. drogowych i budownictwa w Referacie Inwestycji
 i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
www.bip.ug.wejherowo.pl

Fo
t. 

R
af

ał
 L

as
ko

w
sk

i



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Dom w Wejherowie, działka 1202 
m2, sprzedam, zamienię na dwa 
pokoje z kuchnią z dopłatą, tel. 501 
549 579

SprzeDam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SprzeDam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

SprzeDam działkę budowlaną, 600 
m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898 

SprzeDam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JeStem zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
Skup aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprzedaż 
części, pomoc drogowa. Tel: 789-
345-593

INNE

SprzeDam pompę układu chłodze-
nia, silnik 1,4 16V VW Golf IV, Sko-
da, Seat. Tel: 501-611-012

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SprzeDam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-
56-70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OpakOwania jednorazowe, tel. 
501 175 330

UsłUgi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

profeSJonaLna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 

plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

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

TOWARZYSKIE

niezależny samotny 64-latek, 180 
cm wzrostu,  pozna ładną, szczupłą 
Panią w wieku do 62 lat z Lęborka. 
Tel: 598-624-765

RÓŻNE

SprzeDam silnik 7,5 kw 960 obro-
tów. Tel: 601-638-877

kUpię bursztyn. Tel: 532-110-190

pomoc mam pięcioro dzieci. Potrze-
buję ubrań, środków czystości i arty-
kułów szkolnych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

SprzeDam drewno do co i gałę-
ziówkę. Możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

mata dla dziecka do leżenia i prze-
wijania, kolor pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-
034

SprzeDam fotelik samochodowy 
0-13 kg, granatowy, 50 zł, Wejhero-
wo, 505-567-034

SprzeDam sofę 2 os. rozkładaną, 
pojemnik na pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 200 zł, tel. 517-782-024

SprzeDam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

SprzeDam ubranka dla dziewczyn-

510 894 627
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ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

SprzeDam mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

kUpię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SprzeDam kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

złOta rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejhero-
wa, tel. 693 737 381

SprzeDam używaną zmywarkę 
Bosch oraz żyrandol, cena: 250 zł, tel. 
692 486 567

oDDam fajnego psa kundelka w 
dobre ręce, Rumia, tel. 690 513 
819
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Sukces odniosły również mło-
dziczki APS-u, które wygrały 
turniej ligowy. Już w najbliż-
szy weekend Rumia będzie go-
spodarzem Finału Mistrzostw 
Pomorza Kadetek.
W Finale Mistrzostw Pomorza 
Juniorek rumskie siatkarki, po 
wspaniałej grze, zajęły drugie 
miejsce. Wicemistrzostwo to 

przepustka do reprezentowa-
nia naszego regionu na szcze-
blu centralnym (Mistrzostwa 
Polski).
Gospodarzem Finału była 
gdańska Gedania. Właśnie 
z Gedanią przyszło się zmie-
rzyć siatkarkom z Rumi 
w pierwszym spotkaniu.
Dziewczęta z APS-u wyszły na 

parkiet spięte, więc w pierw-
szym secie nie udało się im 
nawiązać walki z Gdańszczan-
kami. Podopieczne Tomasza 
Kordowskiego miały problem 
z dobrym przyjęciem zagryw-
ki, co przekładało się na sku-
teczność w  ataku.
Po przegraniu pierwszej odsło-
ny Rumianki odzyskały wigor 

i w drugim secie zagrały na 
dobrym poziomie. Ponieważ 
przeciwniczki nie zamierzały 
odpuścić, na boisku rozgorza-
ła prawdziwa bitwa o każdy 
punkt.
Wyrównana walka trwała do 
samego końca, a o sukcesie 
gospodyń zadecydowały dwa 
błędy zawodniczek APS-u, po-

Juniorki ze srebrem. 
Teraz czas na kadetki?
RUMIA | Drużyna juniorek Akademii Piłki Siatkowej rumia zajęła drugie miejsce w rozegra-
nym w Gdańsku Finale mistrzostw Pomorza. Niedługo dziewczęta powalczą, razem z Ge-
danią Gdańsk i innymi rywalkami z całej Polski, o mistrzostwo na szczeblu krajowym. 

pełnione w samej końcówce.
Wynik 2:0 w setach miał ogro-
my wpływ na obie ekipy. Ge-
danię prowadzenie uskrzydliło, 
za to dziewczęta z Rumi nie 
znalazły już sił, aby nawiązać 
walkę w secie trzecim.
Drugim przeciwnikiem ekipy 
Akademii Piłki Siatkowej Ru-
mia była drużyna Libero Staro-
gard Gdański. Do tego spotka-
nia Rumianki podeszły bardzo 
skoncentrowane, zdając sobie 
sprawę, że ewentualna porażka 
mocno skomplikuje ich sytu-
ację w turniejowej tabeli.
Pierwsze dwa sety były abso-
lutną dominacją rumskich siat-
karek. Bardzo mocną zagrywką 
skutecznie odrzucały one prze-
ciwniczki od siatki. Wyśmie-
nicie funkcjonował blok i atak 
APS-u.
Siatkarki z Rumi grały bardzo 
widowiskowo. Było widać, 
że „bawią się siatkówką”. Po 
wygraniu gładko dwóch setów 
dopuściły do głosu ambitne 
przeciwniczki, jednak w klu-
czowym momencie zachowały 
koncentrację i rozstrzygnęły na 
swoją korzyść i nerwową koń-
cówkę seta, i cały mecz.
Ostatnie spotkanie APS-u, prze-
ciwko Orłowi Malbork, mia-
ło zadecydować, która z tych 
drużyn zajmie drugie miejsce 
w Finale Mistrzostw Pomorza 
Juniorek.
Znacznie wyżej notowany 
zespół z Malborka wysoko 
postawił poprzeczkę, jednak 
Rumianki sprostały wyzwaniu. 

W zgodnej opinii obserwato-
rów spotkanie APS – Orzeł 
stało na najwyższym poziomie 
biorąc pod uwagę całą turniejo-
wą rywalizację.
Ton boiskowym wydarzeniom 
nadawały, nieoczekiwanie, 
siatkarki z Rumi. Poza chwi-
lowym przestojem w trzecim 
secie APS Rumia prowadziła 
przez cały mecz, zwyciężyła 
3:1 i tym samym zapewniła so-
bie wicemistrzostwo Pomorza.
Srebrne medale w rozgrywkach 
juniorek to nie jedyny suk-
ces odniesiony przez siatkarki 
z Rumi w miniony weekend.
Pierwszy zespół młodziczek 
APS-u był gospodarzem inne-
go turnieju – ligowego. Pod-
opieczne Roberta Sawickiego, 
jak we wszystkich dotychcza-
sowych zawodach w bieżą-
cym sezonie, nie pozostawiły 
złudzeń przeciwniczkom, wy-
grywając każde ze spotkań bez 
straty seta.
Wygrana młodziczek była 
o tyle ważna, że ostatecznie 
przesądziła (mimo jeszcze 
jednej kolejki do rozegrania) 
o zwycięstwie APS-u w klasy-
fikacji ligowej województwa 
pomorskiego młodziczek w se-
zonie 2015/16.
Już w najbliższy weekend Ru-
mia będzie gospodarzem Finału 
Mistrzostw Pomorza Kadetek. 
Prawo organizacji tych zawo-
dów, decydujących o podziale 
medali w województwie, Ru-
mianki wywalczyły, wygrywa-
jąc sezon zasadniczy. /opr. PS/
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Każdy chętny ma możliwość 
udziału w dwunastu niezależ-
nych biegach w ramach cyklu. 
Imprezy te odbywać się będą 
w różnych miejscowościach 
województwa pomorskiego od 
kwietnia do października 2016 
r., a minimalny dystans to ok. 
10 km. Wydarzenie rozpocznie 
się prologiem w Chwaszczynie, 
w sobotę, 12 marca 2016 r.
Cykl „Kaszuby biegają” promu-
je zdrowy styl życia oraz ma-
lownicze, warte poznania, trasy.
Kaszubskie Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej zaprezentuje 
poszczególne wydarzenia spor-
towe na rok 2016, a wśród nich 
nowe pozycje biegowe: Kartu-
skie biegi uliczne, Krokowska 
‘10 oraz  Hard run Gdynia. 
Organizatorzy przygotowali 
specjalną ofertę dla najmłod-
szych adeptów biegania. Kil-
kanaście kategorii wiekowych, 
zróżnicowane dystanse, nagro-
dy dla najlepszych a wszystko 
to w profesjonalnej oprawie. 
Małe Kaszuby biegają jest to 
projekt innowacyjny, dzięki któ-
remu młodzież szkolna dostanie 
możliwość zaprezentowania się 

w rywalizacji na wzór seniorów. 
Być może to właśnie Kaszuby 
odnajdą talent na miarę naj-
większych ikon polskiej lekko-
atletyki.
Szereg zmian powinno wpły-
nąć na odbiór zainteresowanych 
osób oraz uatrakcyjnić całość 
cyklu. Każdy bieg zaczaruje 
swoich uczestników świetnie 
przygotowaną trasą, łączącą 
walory techniczne z niezwykłą 
scenerią usytuowaną w wyjąt-
kowo  malowniczym krajobra-
zie kaszubskich lasów, jezior 
i pobliskich parków.
Zapisy do poszczególnych bie-
gów – na stronie pomorskie.
eu (tam znajdują się linki do 
zapisów na poszczególne bie-
gi). W tym roku można wziąć 

udział w następujących bie-
gach: Chwaszczyńska ‘10, VIII 
Bieg piaśnicki, Krokowska ‘10, 
II Sierakowicka ‘15, Kaszubski 
bieg Lesoków, Kartuskie bie-
gi uliczne, V Ćwierćmaraton 
Szwajcarii Kaszubskiej, IV Pę-
tla Tuszkowska Matka, IV Pół-
maraton Stolema, IV Kolbudz-
ka ‘10, III Bieg o Złotą Górę, 
IV Bieg przyjaźni, Hard Run 
Gdynia. 
Warunkiem udziału jest wnie-
sienie opłaty startowej za 
wszystkie biegi – obowiązuje 
jedna opłata, która wynosi 300 
zł do końca lutego 2016 r., a od 
marca 2016 r. – 350 zł.
Dodatkowe informacje na stro-
nie www.kaszubybiegaja.pl. 
/raf/
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Kaszuby biegają 
POMORZE | z pewnością ta informacja zainteresuje wszystkich mi-
łośników biegania oraz aktywnego spędzania czasu – ruszyły zapi-
sy do cyklu biegów „Kaszuby biegają”. 

Wielokrotnie postać 
tego piłkarza przewi-
jała się w moich fe-
lietonach. Ale zawsze 
pobocznie. Pora by 
został bohaterem tu-
taj, skoro był jed-

nym z największych polskich piłkarzy. Mowa o Erne-
ście Wilimowskim. Oczywiście teraz Ci, którym prze-
szkadzali i przeszkadzają nadal „dziadkowie z Wehr-
machtu”, pewnie będą mieli pretensje, że ktoś zaj-
muje się tym „zdrajcą”. Ale to są dylematy z gatunku, 
czy Ryszard Kukliński był zdrajcą czy bohaterem na-
rodowym? Ezi, bo takie nosił boiskowe przezwisko 
Ernest Wilimowski, był Ślązakiem. Sam, nazywał sie-
bie Górnoślązakiem. Urodził się na terenie II Rzeszy 
Niemieckiej, w Katowicach. W 1916 roku Polska jesz-
cze nie istniała. Do piętnastego roku życia grał w nie-
mieckim klubie 1.Fussball Club Kattowiz. Stamtąd zo-
stał kupiony do polskiego  Ruchu Hajduki Wielkie, 
czyli dzisiejszego Ruchu Chorzów. Pięć razy zdobywał 
z Ruchem mistrzostwo Polski. Trzykrotnie  był najlep-
szym strzelcem polskiej ligi. W 1934 roku zdobył trzy-
dzieści trzy gole, w 1936 roku razem z Teodorem Pe-
terkiem zdobyli po osiemnaście bramek, a do 1 wrze-
śnia 1939 roku strzelił celnie dwadzieścia sześć razy 
i też został królem strzelców. Liga grała wówczas w 
systemie wiosna – jesień. Od tego momentu nastą-
piły wydarzenia, które wykreśliły go z polskich kronik 
piłkarskich na kilkadziesiąt lat. Został znów piłkarzem 
1.FC Kattowiz. Potem grał jeszcze w wielu innych klu-
bach niemieckich aż do 1959 roku, gdy skończył ka-
rierę w FV Kehl. W reprezentacji Polski rozegrał dwa-
dzieścia dwa mecze, strzelając dwadzieścia jeden 
bramek, a w reprezentacji Niemiec osiem meczów i 
zdobył trzynaście goli. Fakt, że grał dla III Rzeszy spo-
wodował, że mówiło się o nim w Polsce powojen-
nej, najwyżej szeptem. Nikt nie chciał pamiętać, że to 
człowiek pogranicza. Taki samo nieszczęśliwy Ślązak 

jak wielu po-
dobnie nie-
szczęśliwych 
było Kaszubów, 
Mazurów  czy Słowiń- ców. 
Mało kto wie, że matka Er- nesta Wi-
limowskiego była więźniarką Auschwitz. Ezi kochał 
piłkę nożną. Podobno był także wielbicielem kobiet 
i człowiekiem, ogólnie rzecz biorąc rozrywkowym. 
Zresztą, wielokrotne zawieszenia w klubie i w repre-
zentacji, są chyba tego potwierdzeniem. Ale jakie ma 
to znaczenie, przy jego osiągnięciach na boiskach 
piłkarskich? Czym różnią się od niego dzisiejsi ido-
le futbolowi? Inaczej, czym takim wyróżniał się pił-
karz Ernest Wilimowski na boisku?  Nigdy zapewne 
nie będzie pobity jego rekord Polski z pierwszoligo-
wego meczu Ruch – Union Touring (to klub z Łodzi). 
Ezi strzelił wtedy 9 goli, z tego siedem z rzędu. W fi-
nałach Mistrzostw Świata w 1938 roku strzelił Brazy-
lii cztery gole. Ten rekord Wilimowskiego został pobi-
ty dopiero przez Rosjanina Salenkę w 1994 roku, czy-
li po ponad pół wieku.  Ale Salenko zdobył 5 bramek 
w wygranym przez Rosję meczu z Kamerunem (6:1). 
Wszyscy przyznają, że Kamerun nie może być porów-
nywany z Brazylią, nawet z tą z 1938 roku. Po tamtym 
pamiętnym  meczu z Brazylią, Wilimowski miał pro-
pozycje grania w klubach brazylijskich. Można się za-
stanawiać co by było, gdyby Ezi wyjechał wówczas do 
Brazylii? Miałby szansę na zawsze pozostać polskim 
bohaterem. Ale los chciał inaczej. Trudno. Wszyscy 
fachowcy piłkarscy są zgodni, kibice również, że Er-
nest Wilimowski należał w swoich czasach do najlep-
szych piłkarzy na świecie. Niektórzy uważają, że chy-
ba najlepszym. Podobnie jak Zbigniew Boniek, Ernest 
Wilimowski miał złote włosy i obaj na boisku to ty-
powe futbolowe „zadziory”. Widocznie ten kolor słu-
ży najlepszym piłkarzom. Szkoda, że Ernest Wilimow-
ski nigdy po wojnie nie przyjechał na Śląsk. Wszystkie 
dane potwierdzają, że bardzo chciał…

Ezi

zBigniew ChuChała

kalenDaRiUm 
fUTbOlOWE
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Chłopcy z Wejherowa rozpo-
częli turniej od porażki z Sucha-
rami Suchy Las 0-1 i ze smutny-
mi minami schodzili z boiska. 
Ktoś wówczas powiedział, że 
nieistotne jest jak się zaczyna, 
najważniejsze, żeby dobrze 
skończyć.

Młodzi Gryfici najwyraźniej 
wzięli sobie te słowa do serca 
i w późniejszych meczach tur-
niejowej rywalizacji nie dali się 
już pokonać ani razu, wygrywa-
jąc 6 razy i dwukrotnie remisu-
jąc. Zapewnili sobie wygraną 
w całym turnieju.

Drugie miejsce wywalczyła 
Olimpia Elbląg I, a trzecie UKS
-u Jedynka Reda. Obie drużyny 
spotkały się ze sobą już podczas 
gier eliminacyjnych w grupie 
C, w bezpośrednim meczu lep-
sza okazała się Olimpia Elbląg 
i, jak się okazało, miało to klu-
czowe znaczenie w końcowej 
klasyfikacji.

Do samego końca o powtó-
rzenie sukcesu z roku 2015 
walczyła Arka Gdynia I (rocz-

nik 2004), jednak w ostatnim 
swoim meczu Arkowcy prze-
grali 0-1 z UKS-em Jedynka 
Reda i wypadli z turniejowego 
podium.

Stawkę w Lidze Mistrzów za-
mknęły drużyny Suchary Suchy 
Las i Gryf Wejherowo II. Mimo 
to drużyny te mogą być zado-
wolone ze swojego występu, 
szczególnie w pierwszym dniu 
turnieju.

Królem strzelców Ligi Mi-
strzów został Jakub Kreft 
z Gryfa Wejherowo, najlepszym 
piłkarzem wybrano Adriana 
Łyszkiewicza-Dusteta z Arki 
Gdynia, a najlepszym bramka-
rzem Dawida Spychalskiego 
z Olimpii Elbląg.

Rywalizacja w Lidze Euro-
py była bardzo wyrównana, 
o czym świadczy końcowa ta-
bela. Orlik Łęczyce zdobył tyl-
ko punkt więcej od Arki Gdynia 
II, Stolemu Gniewino i Sokoła 
Bożepole Wielkie, oraz dwa 
punkty więcej od GOSRI-
T-u Luzino i Bałtyku Gdynia. 

Królem strzelców Ligi Europy 
został Michał Małkowski z Łę-
czyc.

W Ekstraklasie najlepsza 
okazała się Gedania Gdańsk. 
Chłopcy z Gdańska strzelili aż 

18 goli w 9 meczach turnieju, 
co jest zdecydowanie najlep-
szym wynikiem w całej rywa-

lizującej o Puchar Prezydenta 
Wejherowa stawce. /Nadesła-
ne. Oprac. PS/

Juniorzy Gryfa z Pucharem Prezydenta
PIłKa NOŻNa | Po dwóch dniach niezwykle zaciętej rywalizacji o Puchar Prezydenta wejherowa, objętej patronatem Pomorskiego związ-
ku Piłki Nożnej, z końcowego zwycięstwa mogła się cieszyć drużyna juniorska Gryfa wejherowo i (rocznik 2003).

TRANSfER | Tym razem na 
Wzgórzu Wolności w Wejherowie 
zameldował się 22-letni pomocnik, 
Piotr Łysiak. Trafił do Gryfa na za-
sadzie wypożyczenia z 1-ligowego 
Stomilu Olsztyn, w którego bar-
wach rozegrał w przeszłości 6 spo-
tkań na poziomie 1 ligi oraz 19 spo-
tkań na poziomie 2 ligi. 

W rundzie jesiennej Łysiak prze-
bywał na wypożyczeniu w zespole 
GKS Wikielec (III liga, gr. podlasko-
warmińsko-mazurska), gdzie odno-
tował 14 występów. 
/Oprac. PS/

Piotr Łysiak piłkarzem Gryfa

fo
t. 

 W
KS

 G
ry

f W
ej

he
ro

w
o

fo
t. 

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Gryf Wejherowo uległ na wyjeździe 
Chojniczance Chojnice 0:2. Do przerwy 
było 0:1.
Piłkarze Gryfa Wejherowo przegrali pią-
ty sparing z rzędu, rozegrany w ramach 
przygotowań do rundy wiosennej 2. ligi, 
która rusza na początku marca. Ulegli na 
wyjeździe Chojniczance Chojnice, ekipie 
z 1. ligi, 0:2.
Niepokojąca jest nie tyle porażka żółto-
czarnych z rywalem z wyższej klasy roz-
grywkowej, co fakt, że zawodnicy Gryfa 
nie strzelają goli.
Chojniczanka Chojnice – Gryf Wejherowo 
2:0 (1:0). Bramki: 13′ P. Pietruszka, 81′ M. 
Biernat.

Gryf przegrał. 
Tym razem z Chojniczanką

GOSRiT Luzino wypożyczył do 
końca sezonu Macieja Szymań-
skiego, piłkarza Gryfa Wejhero-
wo. Ten 27-letni pomocnik na 
boiskach 2. ligi w rundzie jesien-
nej obecnego sezonu zanotował 
siedem występów. Szymański od 
samego początku swojej przygo-
dy z piłka był związany z Gryfem. 
W juniorach zaczął grać w 2002 
roku, w seniorach w roku 2005. 
Uczestniczył w rozgrywkach Pu-
charu Polski. Z zespołem z Luzi-
na zaczął treningi już w połowie 
stycznia. GOSRiT jest aktualnie 
ósmą drużyną pomorskiej IV ligi.

Maciej Szymański 
trafił do Luzina

Krzysztof Rzepa, pił-
karz Gryfa, który 
w grudniu rozwiązał 
umowę z wejherow-
skim Klubem, został 
graczem 3-ligowego 
Bałtyku Gdynia. Barw 
WKS-u Rzepa bronił 
od początku 2014 roku 
do końca roku 2015. 
W tym czasie rozegrał 
53 spotkania, w któ-
rych zdobył 16 bra-
mek.

Krzysztof Rzepa 
w Bałtyku 
Gdynia






