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Niskie bezrobocie, 
wyższe pensje

Rekordowo niskie bezrobocie, więcej ofert pracy i wyższe 
pensje, oferowane przez pracodawców – tak obecnie 

wygląda rynek pracy w powiecie wejherowskim.
3



Tydzień z

Poniedziałek, 29 stycznia 

Laweta w rowie

Wtorek, 30 stycznia

Pustostany 
Pod kontroLą

Środa, 31 stycznia

Parking 
na Pasach

czWartek, 1 lutego

terroryzowaLi 
Pracowników?

Piątek, 2 lutego 

gryf kontra 
radunia

 Groźny wypadek na drodze 
krajowej nr 6. W Gościcinie 
kierowca lawety zjechał z jezd-
ni i wylądował w przydrożnym 
rowie. 

 Strażnicy miejscy prowadzą 
działania związane z przeglą-
dem pustostanów. Ich kon-
trole mają przyczynić się do 
poprawy estetyki miasta. 

 „Mistrzowie parkowania” 
nie próżnują. Kierowca sa-
mochodu marki Renault za-
parkował na pasach, tarasu-
jąc przejście pieszym.

 Mieli zakłócać porządek 
i zaczepiać pracowników Filhar-
monii Kaszubskiej. W sprawie 
nieletnich, którzy „okupywali” 
obiekt, interweniowali strażnicy.

 Gryf Wejherowo w swoim 
piątym sparingu zmierzył się 
w Stężycy z czwartoligowym 
zespołem Raduni.

Twoje źródło informacji

Zachęcamy naszych Czy-
telników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących 
tematów. Najciekawsze 
opublikujemy na łamach 
naszej gazety oraz na na-
szym portalu gwe24.pl

ZGŁOŚ TEMAT
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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 733 878 155
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Z informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Wejherowie wyni-
ka, że w grudniu do lekarzy z grypą bądź 
chorobami grypopodobnymi trafiło ponad 
17 tys. osób. Jeżeli chodzi o styczeń, to 
w ciągu pierwszy trzech tygodni minione-
go miesiąca odnotowano już ponad 13 tys. 
przypadków zachorowań.
- Wzrost zachorowań na grypę zauważamy 
już od września. Wówczas odnotowaliśmy 
w sumie 13,5 tys. przypadków zachoro-
wań, gdy w sierpniu było ich niecałe 5,5 
tys.  – informuje lek. 

med. Ewa Banasik, dyrektor PSSE w Wej-
herowie. – Większej liczby zgłoszeń można 
spodziewać się w lutym, na który zazwy-
czaj przypada szczyt zachorowań.
Jak zaznaczają specjaliści, grypy nie nale-
ży bagatelizować, bo niedoleczona może 
nieść bardzo poważne konsekwencje. 
Dlatego specjaliści apelują o korzystanie 
ze szczepień. Wówczas, nawet jeśli zacho-
rujemy, to unikniemy bardzo groźnych 
powikłań jak zapalenie płuc czy zapalenie 
mięśnia sercowego.
- Mieszkańcy powiatu wejherowskiego nie-

grypa w natarciu
Sezon na grypę właśnie się rozkręca. Z tygodnia na tydzień przybywa 

zgłoszeń. Szczyt zachorowań zwykle przypada na luty.

chętnie korzystają ze szczepień, bo rocz-
nie szczepi się około 1 procent osób - 

informuje lek. med. Ewa Banasik.
Grypa objawia się zwykle wysoką 
gorączką, złym samopoczuciem, 
bólem mięśni i ogólnym rozbiciem 
oraz objawami ze strony układu 
oddechowego jak katar czy suchy 
kaszel. Jeżeli chodzi o zachorowal-
ność, to powiat wejherowski kla-
syfikuje się w ścisłej czołówce wo-
jewództwa pomorskiego. /WA/

Urozmaicą lodówkę, pozwolą zawiesić dowolne notatki, 
zdjęcia czy obrazki, a przy tym ubarwią wnętrze kuchni – 
kolorowe magnesy to popularna ozdoba, którą łatwo wy-
konać samodzielnie. Na zbliżających się warsztatach kre-
atywnych w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan 
maluchy stworzą spersonalizowane magnesy, ozdabiając 
je w dowolny sposób najróżniejszymi materiałami. 
Bazą do powstania prac będzie specjalna folia magnetycz-
na, która pozwoli przypiąć ozdobę do lodówki lub innych 
metalowych powierzchni. Na dowolnych kształtach 
maluchy będą przytwierdzać rozmaite materiały, takie 
jak: błyszczące cekiny, guziki, kolorowe tkaniny, elementy 
drewniane czy mikrogumę. Magnesy mogą nawiązywać 
do specjalnych okazji, jak np. zbliżających się walentynek 
lub być dedykowane dla konkretnej osoby, jako prezent. 
Na zajęciach powstaną prawdziwe dzieła sztuki, ale 
potrzebna będzie bogata wyobraźnia!
Warsztaty kreatywne odbędą się 3 oraz 4 lutego w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grun-
waldzkiej 108 w Rumi. Zajęcie będą prowadzone od godz. 
12:00 do 16:00. Udział w zajęciach jest bezpłatny! 

stwórz swój magnes!

Jest nas już 

13 073
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Z tej okazji Zastępca Burmi-
strza Piotr Wittbrodt oraz 
członkowie rodziny w so-
botę odsłonili pamiątkową 
tablicę. Uchwała w tej spra-
wie została podjęta przez 
Radę Miejską w sierpniu 
ubiegłego roku, inicjatora-

mi byli Harcerze i Instruk-
torzy Hufca ZHP Rumia. 
Przewodniczący Komisji 
Samorządowej Piotr Bar-
telke w trakcie uroczystości 
przedstawił uzasadnienie 
Komisji oraz przybliżył po-
stać harcmistrza.

Harcmistrz uhonorowany
RUMIA | ROndO u ZbiEGu ulic bukOwEj i chEŁ-
mińSkiEj OTRZymAŁO nAZwę hm. lucjAnA SkiERki. 

Lucjan skierka
od dziecka związany był z harcerstwem w rumi, a zwłaszcza z druży-
nami żeglarskimi. Pełnił funkcję drużynowego oraz sztormana Hufca.  
W tym czasie w Hufcu prężnie rozwijały się jednostki o specjalności 
wodnej.  Brał udział w licznych rejsach (m.in. na Morzu czarnym).  
dh. hm. lucjan skierka był również radnym miasta rumia. na skutek 
ciężkiej choroby zmarł 2 maja 1982 roku. 
W pamięci zachował się jako wspaniały instruktor i Wychowawca,
dla którego praca z młodzieżą była ogromną radością.
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Na koniec ubiegłego roku 
w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Wejherowie zare-
jestrowanych było 4208 
osób bezrobotnych. We-
dług danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego, 
opublikowanych w środę, 
stopa bezrobocia wynosi 
6,9 proc. To rekord - pierw-
szy raz odsetek bezrobot-
nych jest tak niewielki. 
Dla porównania w całym 
kraju stopa bezrobocia 
wynosi 6,6 proc. natomiast 
w województwie pomor-
skim to zaledwie 5,5 proc. 
Najmniejszy odsetek bez-
robotnych jest w Trójmie-
ście i w powiecie kartu-
skim. 
– Powodem takiego stanu 
rzeczy jest przede wszyst-
kim stale poprawiająca 
się sytuacja w gospodarce 
– wyjaśnia Grażyna Sobie-
raj, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wejhero-
wie. - Wpływa do nas też 
więcej ofert od pracodaw-
ców, w 2017 roku było ich 
aż 8250. To o ok 1000 wię-
cej, niż rok wcześniej. Poza 
tym pracodawcy oferują 
już nie tylko minimalne 
wynagrodzenie, ale wyż-
sze, na poziomie 2,5 tys. 
zł. Propozycje zatrudnie-
nia dla kierowców samo-
chodów ciężarowych oraz 
specjalistów kształtują się 
natomiast na poziomie 
3,5 – 4 tys. zł. Na pewno 

Dobra sytuacja 
na rynku pracy
POWIAT | REkORdOwO niSkiE bEZRObOciE, więcEj OfERT PRAcy i wyżSZE PEnSjE, OfEROwAnE 
PRZEZ PRAcOdAwców – TAk ObEcniE wyGlądA RynEk PRAcy w POwiEciE wEjhEROwSkim.

ma to spory wpływ na to, że 
bezrobotni podejmują za-
trudnienie. Dla porównania 
dodam, że jeszcze kilka lat 
temu ponad 90 proc. ofert 
opiewała na wynagrodzenie 
minimalne. 
Ponadto w 2017 roku wej-
herowski PUP zarejestrował 
5835 pism informujących 
o zamiarze powierzenia pra-
cy cudzoziemcom (głównie 
z Ukrainy). Nie wiadomo, ile 
takich osób faktycznie pod-
jęło pracę, ponieważ praco-
dawcy nie mają obowiązku 
zgłaszania tego, ale z pew-

nością wielu Ukraińców zna-
lazło zatrudnienie. 
Bieżący rok nie powinien 
być gorszy, perspektywy są 
dobre. 

- Corocznie aktywizuje-
my ok. 2 tys. osób – dodaje 
Grażyna Sobieraj. - W 2018 
roku ta liczba na pewno bę-
dzie mniejsza, bo po prostu 
jest mniej osób bezrobot-
nych. Z form aktywizacji je-
steśmy nastawieni głównie 
na szkolenia indywidualne, 
odchodzimy od grupowych. 
Ponadto będą staże dla 
osób bez doświadczenia za-

weź dotację
od 12 lutego PuP w Wejherowie 
rozpoczyna nabór wniosków od 
osób, które chcą założyć własną 
działalność gospodarczą. Można 
otrzymać dotację do 19 tys. zł. Wa-
runkiem jest napisanie biznesplanu, 
a po otrzymaniu dotacji prowadze-
nie działalności gospodarczej przez 
minimum 12 miesięcy. 
także od 12 lutego rusza nabór 
wniosków od pracodawców na 
utworzenie miejsca pracy dla osoby 
bezrobotnej. Firma na ten cel może 
otrzymać 20 tys. zł, warunkiem 
jest zatrudnienie bezrobotnego na 
okres co najmniej 24 miesięcy.

wodowego 3 do 6 miesięcy 
(pierwszeństwo będą mieli 
pracodawcy, którzy zagwa-
rantują późniejsze zatrud-
nienie), prace interwencyjne 
oraz dotacje dla chcących 
założyć działalność gospo-
darczą i dla pracodawców. 
Instrumenty, które  będziemy 
stosować to te, które prze-
widuje ustawa i na dziś nic 
się tu nie zmieniło. Chcemy 
natomiast więcej poświęcić 
tym, którzy są bardziej odda-
leni od rynku pracy. To jest 
pole do działania naszych 
doradców zawodowych 
(udzielanie porad, szkolenia 
i inne działania prowadzące 
do zatrudnienia). 

Rafał Korbut

W miniony piątek po południu dy-
żurny Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie otrzymał zgłoszenie 
o mężczyźnie, który leży w bramie 
na ul. Puckiej. Lekarz, który przy-
był na miejsce zdarzenia, stwier-
dził zgon 52-latka. Policjanci prze-
prowadzili szczegółowe oględziny 
i rozpytali świadków. Z ich ustaleń 
wynikało, że do śmierci mężczyzny 
mógł przyczynić się 37-latek, któ-
ry przebywał w pobliżu miejsca 
zdarzenia. Mężczyzna jeszcze tego 
samego dnia został zatrzymany 
i doprowadzony do wejherowskiej 
komendy. Badanie przeprowadzo-
ne przez mundurowych wykazało, 
że 37-latek był nietrzeźwy.

Zatrzymany został przesłuchany 
i usłyszał zarzuty spowodowania 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
ze skutkiem śmiertelnym. Powyż-
sze przestępstwo podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 5, 
karze 25 lat pozbawienia wolności 
albo karze dożywotniego pozba-
wienia wolności.
W poniedziałek w sprawie odbyło 
się posiedzenie Sądu Rejonowego 
w Wejherowie, zgodnie z którego 
decyzją sprawca został tymczaso-
wo aresztowany na okres trzech 
miesięcy. Z informacji, które uda-
ło się nam uzyskać, wynika, że do 
zdarzenia doszło w wyniku kłótni 
między mężczyznami.

Pobił na śmierć
WEjhEROWO | 37-lATEk jEST POdEjRZA-
ny O ŚmiERTElnE PObiciE 52-lATkA.
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To nie zdarza się często – 
kwota 5 milionów złotych, 
które miasto przewidywało 
uzyskać w tym roku ze sprze-
daży została uzyskana. Stało 
się tak dzięki przetargom, 
w wyniku których sprzedane 
zostały trzy miejskie działki.

Tereny o łącznej po-
wierzchni 10 751 m² na-
leżące do miasta zostały 
zakupione przez trzy firmy. 
Spółka Zapcone pozyskała 
niezabudowaną nierucho-
mość przy ul. Helskiej za po-
nad 0,4 miliona złotych, fir-
ma Sierzbud za działkę przy 
ul. Żwirki i Wigury zapłaciła 
niemal 1,1 miliona złotych, 
a szczególnie duże wpływy 
do kasy miasta zapewniło 
sprzedanie terenu w okoli-
cy ul. Dębogórskiej firmie 
Euro Styl. Deweloper zakupił 
działkę za ponad 3,5 miliona 
złotych. 

Euro Styl prowadzi dzia-
łalność deweloperską od 
2007 roku, ale teraz wchodzi 
na rumski rynek – w poło-
wie bieżącego roku planuje 
uruchomić sprzedaż pierw-
szego z czterech budynków 
nowego osiedla zlokalizo-
wanego przy skrzyżowaniu 
ulicy Dąbrowskiego i Stocz-
niowców. W ramach tego 
projektu spółka planuje 
realizację około 240 lokali. 
Drugie osiedle będzie zloka-
lizowane w pobliżu ulicy Dę-
bogórskiej, a jego potencjał 

wyniesie blisko 70 mieszkań.  
– Rumia jest niezwykle istot-
nym elementem aglomeracji 
trójmiejskiej, której linearny 
kształt zachęca do rozwoju 
w kierunku północnym – 
mówi Magdalena Reńska, 
członek zarządu Euro Styl 
– Dostrzegamy na rumskim 
rynku silną potrzebę dobrej 
architektury oraz zadbania 
o funkcjonalność dającą 
komfort życia na co dzień. 

Miasto od lat cieszy się 
stałym wzrostem zaintereso-
wania inwestorów – na tere-
nach inwestycyjnych swoją 
siedzibę ma już firma Corle-
onis (producent żurawi wie-
żowych), a firma Clima Gold 
(producent klimatyzacji) 
kupiła już działkę, na której 
powstaną hale przemysło-
we. To odpowiedź na cel, jaki 
postawiły sobie władze mia-
sta - Od początku kadencji 
jednym z priorytetów jest dla 
nas prowadzenie odpowied-
niej polityki gospodarczej, 
która pozwoli na stworzenie 
atrakcyjnych warunków dla 
inwestorów. – mówi bur-
mistrz Rumi Michał Pa-
sieczny. – Dzięki aktywizacji 
terenów inwestycyjnych i po-
jawieniu się nowych firm po-
wstaną dodatkowe miejsca 
pracy oraz zwiększone zosta-
ną wpływy budżetu miasta. 
Przełoży się to na możliwość 
zrealizowania dodatkowych 
inwestycji i potrzeb naszych 
mieszkańców. KG

Atrakcyjna 
dla inwestorów
RUMIA | ZAinTERESOwAniE dZiAŁkAmi nAlEżą-
cymi dO miASTA SPRAwiŁO, żE PlAnOwAny dO-
chód ZE SPRZEdAży niERuchOmOŚci ZOSTAŁ 
OSiąGnięTy już w STycZniu.

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

okolice ul. BoróWkoWej W ruMi
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Prezydent Miasta Wejhe-
rowa przyznał dotacje na 
2018 rok dla organizacji 

pozarządowych na kwotę 
634 800 zł, które działają na 
rzecz miasta i mieszkańców 

Wejherowa.
Dotacje przeznaczone są 

na realizację zadań zleco-

Ponad 600 tys. zł dotacji
WEjhEROWO | miASTO dOfinAnSOwAŁO ORGAniZAcjE POZARZądOwE. 

nych przez miasto z zakresu 
sportu, ochrony zdrowia, 
profilaktyki uzależnienia od 
narkotyków, przeciwdziała-
nia uzależnieniom, kultury, 
sztuki i turystyki. Celem jest 
zwiększanie aktywności spo-
łecznej wejherowian, prze-
ciwdziałanie uzależnieniem 
i patologiom społecznym, 
zaktywizowanie działalności 
kulturalnej i sportowo-rekre-
acyjnej.

Dotacje trafiły zatem za-
równo do klubów spor-
towych, które organizują 
zajęcia i treningi dla dzieci 
i młodzieży, podmiotów 
zajmujących się ochroną 
zdrowia i wspieraniem osób 
niepełnosprawnych, jak rów-
nież do stowarzyszeń i orga-
nizacji promujących kulturę, 
sztukę oraz kultywujących 
lokalne tradycje. 

/raf/
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„Super Pączki Pomagają 
Dzieciom” to akcja, zapocząt-
kowana w 2013 roku przez 
właścicielkę cukierni. 
Założenie jest 
proste – 5 proc. 
z każdego 
s p r ze d a n e -
go w Tłusty 
C z w a r t e k 
pączka prze-
kazywane jest 
na pomoc potrze-
bującym dzieciom. 
W ten sposób zebrano już 
niemal 11 tys. zł na wsparcie 
leczenia i rehabilitacji  cho-
rych i niepełnosprawnych 
dzieci.

W tym roku zebrane pienią-
dze trafią do Fundacji Wspie-
rania „Razem po sukces” 
i zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie działalności 
dziecięcego kluby integracyj-
nego TAO. 

- Klub ten powstał z myślą 
o dzieciach w wieku od 6 
roku życia, które posiadają 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności, oraz ich rodzicach lub 
opiekunach – wyjaśnia Elż-
bieta Wenta, właścicielka sieci 
cukierni i pomysłodawczyni 
akcji. - Te dzieci mogą uczęsz-
czać wraz z opiekunem na 
bezpłatne zajęcia, które od-
bywają się w każdy czwartek 
w godz. 16.00 – 17.30. 

Klub TAO mieści się na tere-
nie Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Wejherowie przy ul. 
3 Maja 49. Co tydzień organi-
zowane tam będą rozmaite 
zajęcia: gry i zabawy rozwo-
jowe, warsztaty plastyczne 

i muzyczne, karaoke. Dzieci 
będą mogły więc skorzystać 
z różnych form zabawy, któ-

ra jednocześnie jest 
formą terapii i re-

habilitacji, w za-
leżności od in-
dywidualnych 
umiejętności 
i potrzeb. 
W klubie pla-

nowane są też 
zajęcia indywidu-

alne, a także szkole-
nia dla rodziców oraz spo-

tkania z ciekawymi ludźmi. 
- Idea tworzenia takich 

miejsc jest bardzo 
słuszna, bo służą 
one zarówno 
dzieciom, jak 
i ich rodzicom – 
dodaje Elżbieta 
Wenta. - Opie-
kunowie mogą 
bowiem zdobyć 
dodatkową wiedzę, 
wymienić się doświadcze-
niami i sporo dowiedzieć się 
o problemach swoich dzie-
ciach i uzyskać porady, jak 
sobie z nimi radzić.

W pierwszej edycji, która 
zorganizowana byłą w wej-
herowskiej cukierni, zebrano 
1,1 tys. zł, w drugiej było to już 
1,5 tys. zł, a w trzeciej ta kwo-
ta wyniosła 2 tys. zł. W czwar-
tej edycji do akcji dołączyła 
druga cukiernia w Gdańsku 
Zaspie (zebrano wówczas 
łącznie 2,7 tys. zł), a w ubie-
głorocznej trzecia (w Gdań-
sku Głównym, a uzbierano 
3,5 tys. zł). Łącznie do dzieci 
trafiło już 10,8 tys. zł.

- Co roku ta kwota jest 
większa. Jak będzie podczas 
szóstej edycji „Super Pącz-
ków” – zobaczymy, to zależy 
od naszych klientów – mówi 
Elżbieta Wenta. - Nie nasta-
wiamy się oczywiście na żad-
ne bicie rekordów, ale mamy 
nadzieję, że i w tym roku 
wiele osób do nas przyjdzie 
w Tłusty Czwartek, aby kupić 
pączki. Tym bardziej, że coraz 
częściej słyszę pozytywne 
opinie od naszych klientów, 
że to dobra akcja, że trzeba 
pomagać dzieciom. Ludzie 

podchodzą do tej inicjaty-
wy bardzo życzliwie, 

a ja mam z tego 
bardzo dużą 

s a t y s f a k c j ę . 
To motywuje 
mnie również 
do tego, aby 
dalej prowa-

dzić tę akcję. 
„Super Pączki Po-

mogą Dzieciom” - już 
w przyszły czwartek, 8 lute-
go. Akcja będzie prowadzo-
na jednocześnie w trzech 
cukierniach sieci Wenta: 
w Wejherowie na Placu Ja-
kuba Wejhera, w Gdańsku 
Zaspie przy ul. Żwirki i Wi-
gury oraz w Gdańsku Głów-
nym na Starym Mieście przy 
Złotej Bramie, przy ul. Bogu-
sławskiego.

Wejherowska cukiernia 
będzie czynna w godz. 6.00 
– 19.00 (jeśli będzie taka 
potrzeba, godziny otwarcia 
mogą zostać nieco przedłu-
żone). 

Rafał Korbut

Super Pączki znów pomogą!
WEjhEROWO | już PO RAZ SZóSTy w TŁuSTy cZwARTEk w SiEci cukiERni 
E.m. wEnTA ZORGAniZOwAnA będZiE AkcjA chARyTATywnA. 

REKLAMA                                                                                               37/2018/DB

Perspektywy opublikowały naj-
nowszy ranking liceów i techni-
ków z całego kraju. Jeżeli chodzi 
o powiat wejherowskich, to kapi-
tuła doceniła Technikum nr 1 im. 
Boh. Załogi ORP w Zespole Szkół 
Powiatowych nr 2 z Wejherowa 
i Salezjańskie LO im. św. Jana Bo-
sko w Rumi.

Miesięcznik Perspektywy każdego 
roku publikuje ranking najlepszych 
szkół ponadgimnazjalnych w kraju. 
Znajduje się w nim 500. liceów i 300. 
techników. W tym roku zestawienie 
utworzone zostało po raz 20. 

- Pokazujemy szkoły, w których 
warto się uczyć. I nie chodzi tylko 
o czołową piętnastkę najlepszych 
liceów oraz dziesiątkę najlepszych 
techników, które honorujemy 
podczas gali rankingu. Z tabel, 
które publikujemy, można odczy-
tać znacznie więcej: która szkoła 
od lat utrzymuje wysoką formę, 

a która wspina się coraz wyżej 
w zestawieniu. Gdzie najlepiej 
wypada matura z matematyki, 
a gdzie jest najwięcej laureatów 
olimpiad. To wiedza na wagę ży-
ciowego sukcesu – zapewniają 
twórcy rankingu.

Wśród najlepszych Liceów Ogól-
nokształcących znalazło się Sa-
lezjańskie LO im. św. Jana Bosko 
z Rumi, które uplasowało się na 
386. pozycji. Tym samym rumska 
placówka otrzymała tytuł „Brązo-
wej Szkoły”, czyli brązowy znak 
jakości szkoły miesięcznika Per-
spektywy. 

Wśród 300. najlepszych techni-
ków znalazło się Technikum nr 1 
im. Boh. Załogi ORP w ZSP nr 2, 
które uplasowało się 296. pozycji. 
W ubiegłym roku wejherowskie 
technikum znalazło się na 294. 
miejscu, a dwa lata wcześniej 71. 

/WA/

Dwie szkoły w rankingu
POWIAT | niEdAwnO OPublikOwAnO RAnkinG SZkóŁ „PERSPEkTywy 2018”. jAk wyPAdŁy PlAcówki Z POwiATu wEjhEROwSkiEGO?



6 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 2 lutego 2018

Biblioteka publiczna 
w Redzie ma nową siedzi-
bę. Na najwyższym piętrze 
kompleksu Aquacentrum 
otwarto Mediatekę. Można 
tu nie tylko wypożyczyć 
książkę, ale też odpocząć 
zatapiając się w ciekawej 
lekturze lub skorzystać 
z dostępu do internetu. 

W sobotnie południe 
uroczyście otwarto nową 
siedzibę redzkiej biblioteki. 
W uroczystości wzięli udział 
m.in. Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski, Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy, 
Henryka Strycharska-Krzy-
wonos, poseł na Sejm, oraz 
przedstawiciele instytucji 
kulturalnych z powiatu 
wejherowskiego. 

- Już od dłuższego czasu 
szukaliśmy miejsca, do któ-
rego biblioteka mogłaby 
się przenieść – mówi Bo-
żena Natzke, dyrektor MBP 
w Redzie. - Po paru miesią-
cach od burmistrza miasta 
usłyszeliśmy, że jest takie 
miejsce, w Aquacentrum. 

- Rzeczywiście, stało się 
tak, że udało się dojść do 
porozumienia z zarządem 

Po wodnym 
szaleństwie – 
do Mediateki!
REDA | nOwOcZESnA, mulTimEdiAlnA i PRZyjAZnA dZiE-
ciOm – TAkA jEST OTwARTA wŁAŚniE mEdiATEkA w REdZiE.

zespołu basenów i z zarzą-
dem firmy deweloperskiej – 
dodaje Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Później były 
potrzebne konkretne decyzje 
co do zainwestowania w ten 
obiekt. Zrobiliśmy go prze-
cież w części holu, trzeba było 
tę przestrzeń odpowiednio 
zagospodarować. Radni wy-
razili zgodę na przekazanie 
z budżetu pieniędzy na ten 
cel i dziś Mediateka zaczyna 
działać. Jestem przekonany, 
że to będzie takie fajne miej-
sce różnego rodzaju spotkań 
ludzi i bezpośredniego kon-
taktu z książką. 

Gratulacje na ręce dyrektor 
nowootwartej placówki zło-
żyła Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, przekazując jed-
nocześnie kilka książek, które 
wzbogacą księgozbiór. 

- Najważniejsze, że powstają 
kolejne miejsca, gdzie ludzie 
mogą się spotykać – powie-
działa starosta Lisius. - Tu dzie-
ci – czy to przed basenem, 
czy po basenie – będą mogły 
zajrzeć, odpocząć, znaleźć coś 
dla siebie. 

Jak podkreśla dyrektor bi-
blioteki, wielu mieszkańców 
będzie mieć łątwiejszy dostęp 
do księgozbioru. 

- Jest to bowiem miejsce, 
w pobliżu którego znajdują się 
nowe osiedla, gdzie zamiesz-
kuje dużo młodych rodzin 
z dziećmi – podkreśla Bożena 
Natzke. - I tę bibliotekę two-
rzyliśmy m.in. z taką myślą, 
aby była przyjazna dla dzieci 
i mam. W placówce można 
skorzystać nie tylko z książki 
drukowanej, ale też e-booków 
i audiobooków a nawet zdo-
bywające coraz większą popu-
larność gry planszowe. Mamy 
sporo nowości, zachęcamy 
więc wszystkich do korzysta-
nia z naszego księgozbioru. 

/raf/
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Inwestycje związane 
z budownictwem mieszka-
niowym to kolejne wyzwa-
nie, które  czeka miasto 
w kolejnych latach. 

- Budowa budynku ko-
munalnego to kolejny krok 
dla zaspakajania potrzeb 
mieszkaniowych wejhero-
wian, którzy ze względu na 
trudną sytuację materialną 
i mieszkaniową potrzebu-
ją pomocy miasta – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. 
- Zależy nam na tym, by 
miasto tętniło życiem, by 
mieszkańcy żyli w komfor-
towych warunkach.

Przypomnijmy,  że pod-
czas sesji, która odbyła się 
w grudniu 2017 r., wej-
herowscy radni przyjęli 
uchwałę przygotowaną 
przez prezydenta miasta 

Budowa ruszy jeszcze w tym roku
WEjhEROWO | w wEjhEROwiE PRZy ul. ŁęGOwSkiEGO POwSTAniE budynEk kOmunAlny. wSZyST-
kO wSkAZujE nA TO, żE budOwA ObiEkTu ROZPOcZniE Się jESZcZE w Tym ROku.

o wniesieniu działki bu-
dowlanej do zasobów Wej-
herowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, 
przeznaczonej na budowę 
budynku komunalnego.

Przy ul. Łęgowskiego po-
wstanie czterokondygna-
cyjny budynek komunal-
ny, w którym znajdzie się 
prawie 80 lokali mieszkal-
nych. Mieszkania będą 1-, 
2- i 3-pokojowe z pełnym 
węzłem sanitarnym. Całko-
wita powierzchnia użytkowa 
budynku wynosi 4 587 m 
kw, przy czym powierzchnia 
użytkowa lokali wyniesie 3 
834 m kw. Dla każdego loka-
lu przewidziano także jedno 
miejsce postojowe. Mieszka-
nia ogrzewane będą z lokal-
nej kotłowni gazowej.

- Budynek przy ul. Łęgow-
skiego będzie budynkiem 
komunalnym, o czynszach 
regulowanych przez miasto 
i zasiedlany na podstawie 
decyzji prezydenta miasta 
– mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. - Program realizowany 

będzie ze środków Banku 
Gospodarstwa Krajowego, 
o które mogą ubiegać się 
podmioty mające już do-
świadczenie w budownic-
twie mieszkaniowym np. 
Wejherowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego. 
Podejmujemy wszelkie dzia-
łania, aby budowa rozpoczę-
ła się w 2018 r. i zakończyła 
w roku 2019.

W naszym mieście jest wie-
le rodzin, które czekają na 
mieszkania, nie zarabiają na 
tyle dużo, by mogli dostać 
kilkaset tysięcy złotych kre-
dytu na zakup mieszkania czy 
budowę domu. To jest oferta 
właśnie dla nich. Przypomi-
namy, iż wnioski o przydział 
lokalu, jak i o zamianę lokalu 
można pobrać bezpośrednio 
z Urzędu Miejskiego przy ul. 
12 Marca 195. Wypełnione 
wnioski należy składać do 
Wydziału Spraw Lokalowych 
Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie. Decyzję o zasiedleniu 
podejmie Prezydent Miasta 
Wejherowa. 
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Dzięki projektowi każdy 
będzie mógł stać się mo-
delem w profesjonalnej 
sesji fotograficznej. Wystar-
czy przyjść 2 lub 3 lutego 
między 13:00 a 18:00 do 
biblioteki w Stacji Kultura, 
by zostać częścią projektu 
„Portret Polaka” Aleksan-
dry Maj. Do wzięcia udziału 
zachęca sama autorka - Co-
dziennie mijamy na swojej 
drodze setki ludzi. Wyko-
nują różne prace, mają od-
mienne marzenia, i choć 
każdy jest wyjątkowy, łączy 
ich bycie Polakiem. W pro-
jekcie zamierzam sportre-
tować jak największą licz-
bę mieszkańców Polski. 
Chcę przemierzyć cały 

kraj, by móc udokumen-
tować w czarno-białych 
barwach nasze różnice, 
podobieństwa, dziwactwa, 
czy piękności. Zapraszam 
wszystkich przed obiektyw 
swojego aparatu. Zależy mi 
na autentyczności i natu-
ralności. – mówi Aleksan-
dra Maj. 

Udział w „Portrecie Po-
laka” może wziąć każdy, 
a wydarzenie jest całkowi-
cie darmowe. Zdjęcia znaj-
dą się w facebookowej ga-
lerii dokumentującej cały 
projekt. Oprócz tego każdy 
uczestnik dostanie mailem 
plik z fotografią w wysokiej 
rozdzielczości. KG

Wystąp w roli modela
RUMIA | już dZiSiAj w STAcji kulTuRA ROZPOcZniE 
Się PROjEkT fOTOGRAficZny „PORTRET POlAkA”.
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W tym roku mieszkańcy 
Redy znów będą mogli de-
cydować, na co wydadzą 
część środków z miejskiej 
kasy. To wszystko za spra-
wą kolejnych edycji redz-
kiego budżetu obywatel-
skiego. Najbliższa startuje 
już w lutym.

WSPólNIE Z INNYMI

- W sumie to w tym roku 
będą dwa głosowania – 
wyjaśnia burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński. - Już nie-
bawem wystartuje druga 
edycja redzkiego budżetu 
obywatelskiego na rok 
2018. Jako członkowie 
Stowarzyszenia Obszar 
Metropolitalny G-G-S, zo-
bowiązaliśmy się zsynchro-
nizować harmonogram BO 
z innymi miastami. Dlate-
go w roku 2018 będziemy 
również głosować na po-
mysły, które będą realizo-
wane w roku 2019.

O sposobach głosowania 
i zadaniach, które udało 
się zrealizować dzięki ini-
cjatywie oraz aktywności 
mieszkańców rozmawia-

no w ubiegłym tygodniu. 
Podczas spotkania, które 
odbyło się w Urzędzie Mia-
sta, podsumowano pierw-
szą edycję redzkiego bu-
dżetu obywatelskiego.

ISTOTNE ZMIANY

- Chcieliśmy podzielić się 
z mieszkańcami uwagami 
i wnioskami, które wypłynęły 
w ciągu ostatnich kilku mie-

sięcy – zapewnia Krzysztof 
Krzemiński. - Podziękowali-
śmy im także za dotychcza-
sową aktywność. Tego typu 
spotkania to także okazja do 
zachęcenia mieszkańców do 

włączenie się i rozpropago-
wanie kolejnych edycji bu-
dżetu obywatelskiego.

Jakie zmiany wprowadzo-
ne zostaną w najbliższym 
czasie? Niewielkie, ale dość 

istotne. Wartość projektów 
nadal nie będzie mogła prze-
kroczyć 50 tys. zł, a prawo do 
głosowania w dalszym ciągu 
będą mieli wszyscy miesz-
kańcy Redy.

WZROśNIE 
fREKWENcjA?

- Najbardziej istotna zmiana 
będzie wiązała się z tym, że 
wprowadzona zostanie moż-
liwość elektronicznego skła-
dania wniosków i głosowania 
– mówi Halina Grzeszczuk, za-
stępca burmistrza Redy. - Za-
kładamy, że wpłynie to wzrost 
frekwencji i druga edycja 
redzkiego budżetu obywa-
telskiego będzie cieszyła się 
większym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców.

Prawo do głosowania będą 
mogły uzyskać również oso-
by, które nie są zameldowane 
na terenie Redy. Wystarczy, 
że drogą elektroniczną, za 
pomocą skrzynki e-PUAP 
lub osobiście, w Biurze Ob-
sługi Interesanta, dostarczą 
stosowne oświadczenie o za-
mieszkaniu na terenie miasta. 
Anna Walk

Budżet obywatelski ze zmianami
REDA | fREkwEncjA w dRuGiEj Edycji REdZkiEGO budżETu ObywATElSkiEGO mA być wyżSZA. miESZkAńców dO GŁOSOwAniA 
POwinnA ZAchęcić mOżliwOŚć ElEkTROnicZnEGO OddAwAniA GŁOSów.
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Tego ostatniego dnia na-
uki przed zimowymi feriami 
uśmiechu i radości na twa-
rzach dzieci było co niemia-
ra. A to dlatego, że uczniowie 
i nauczyciele mogli przyjść 
do szkoły w przebraniach. 

- Dzień Księżniczek i Książąt 
to jeden z wielu dni, pod-
czas których staramy się 
uatrakcyjnić dzieciom pobyt 
w szkole – wyjaśnia Agniesz-
ka Gwizdalska, zastępca dy-
rektora szkoły. - Wszystko za-
częło się kilka lat temu, kiedy 

jeden z uczniów był chory 
na białaczkę. Wtedy jednego 
dnia wszyscy przyszli ubra-
ni na czerwono, zorganizo-
waliśmy też marsz, podczas 
którego uczniowie zachę-
cali mieszkańców do badań 
profilaktycznych. Potem był 
Dzień Przeciwko Dyskrymi-
nacji – przyszliśmy wówczas 
ubrani na biało. A że w szko-
le prężnie działa samorząd 
uczniowski, którego przed-
stawiciele zaproponowali, 
aby takich fajnych, koloro-

wych dni było więcej. 
Pedagogom pomysł się 

spodobał i postanowiono go 
zrealizować. I tak w tym roku 
szkolnym odbył się już Dzień 
Postaci z Bajek, Dzień Weso-
łego Kota, a ostatnio Dzień 
Księżniczek i Książąt. Jak 
podkreślają nauczyciele, ta-
kie dni są nie tylko formą za-
bawy i rozrywki dla uczniów, 
ale też sprzyjają integracji. 

- Nasza szkoła jest mała 
i wszyscy się tu znają – wy-
jaśnia Agnieszka Gwizdalska. 

- Na przerwach uczniowie 
i starsi, i młodsi, rozmawiają 
ze sobą, rozmawiają o swo-
ich przebraniach, dochodzi 
do zacieśniania więzi mię-
dzyklasowych. 

Ostatniego dnia przed zi-
mowymi feriami księżnicz-
ki i książęta wzięli udział 
w rozmaitych konkursach 
i zabawach, wybierali pośród 
siebie prawdziwą księżnicz-
kę i księcia oraz zrobili sobie 
wspólne, pamiątkowe zdję-
cie. /raf/

W szkole jak w bajce
WEjhEROWO | kOlOROwE PRZEbRAniA, bOGATO ZdObiOnE PŁASZcZE i SukniE ORAZ 
ObOwiąZkOwE kOROny nA GŁOwAch – w SZkOlE SPOŁEcZnEj nR 1 w wEjhEROwiE ZOR-
GAniZOwAnO dZiEń kSiężnicZEk i kSiążąT. 
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Ktoś słusznie spostrzegł, 
że dziadkowie są w tej sy-
tuacji nieco poszkodowani, 
dlatego pod koniec lat 80. 
w kalendarzu świąt obok 
Dnia Babci pojawił się Dzień 
Dziadka. Babcie i Dziadkowie 
mogą zwykle tego dnia liczyć 
na drobne upominki, kwiaty, 
a przede wszystkim piękne 
laurki – niekiedy ręcznie wy-
konane w czasie zajęć w szko-
łach i przedszkolach. W Spo-
łecznej Szkole Podstawowej 
nr 1 w Wejherowie już do tra-
dycji należą występy, na które 
zapraszani są babcie i dziad-
kowie. Są oni nieocenioną 
publicznością dla pierwszych 
scenicznych doświadczeń 
maluchów- bezkrytyczni, 
pełni entuzjazmu i z sercem 
na dłoni. Z przyjemnością 
wysłuchują wierszyków na 
swój temat, choćby recyto-
wanych na jednym oddechu 
i z wadą wymowy. Chętnie 
śpiewają kolędy czy piosen-

ki z czasów swojej młodości, 
a cofając się we wspomnie-
niach, niejednokrotnie ocie-
rają łezkę. W tym roku dzieci 
z oddziału przedszkolnego 
i klas I- III mogli tez na nich 
liczyć. Jak twierdzą psycholo-
gowie, dziadkowie kształtują 
tożsamość wnucząt – zarów-
no rodzinną, jak i historyczną. 
Często starają się im wyna-
grodzić błędy, które popełni-
li, wychowując własne dzieci. 
Dlatego dość powszechnie 
uważa się, że rodzice są od 
wychowania, a dziadkowie 
od rozpieszczania. Czas z nimi 
spędzony jest bardzo cenny, 
co gołym okiem widać na 
fotografiach. Wszystkim Bab-
ciom i Dziadkom życzymy 
dużo czasu wolnego, samych 
przyjemności, jak najmniej 
kłopotów i wiele radości! 
Nic do naprawiania, dźwi-
gania, trzepania, tylko mięk-
ki fotel i coś do chrupania. 
/opr. raf/

Wystąpili dla babć 
i dziadków
WEjhEROWO | dZiEń bAbci, kObiETy nAjbAR-
dZiEj uwiElbiAnEj PRZEZ wSZySTkiE wnucZę-
TA, ROZPOwSZEchniŁ Się w POlScE już POd 
kOniEc lAT 60. ubiEGŁEGO wiEku. 
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Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mariana 
KruMholza

byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie
Kierownika Wydziału Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług 

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia

składa
 

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Panu

WojciechoWi 
rogocKieMu

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z  powodu  śmierci

MatKi
składa 

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu 

OGŁOSZENIE                                                                                               42/2018/DB OGŁOSZENIE                                                                                               41/2018/DB
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REKLAMA                                                          153/2017/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 
poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1559/38/2018 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29.01.2017r. informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 
7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmują-
cy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia przeznaczoną do oddania w użyczenie.
Przedmiotem użyczenia będzie część działki nr 63/2 
z obrębu 7, o pow. 970m², położona w Rumi przy ul. Li-
powej. Z przeznaczeniem na punkt wkładania gołębi na 
loty konkursowe, miejsce składowania klatek, organizo-
wania spotkań i wystaw, na prowadzenie działalności 
wychowawczej wśród członków i sympatyków Polskie-
go Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz na za-
pewnienie obsługi komunikacyjnej tego miejsca.

Rumia, 29.01.2018r.

- Celem tego corocznego 
konkursu jest docenienie 
tych, którzy dbają o upiększe-
nie naszego miasta, o zwięk-
szenie atrakcyjności i walo-
rów Wejherowa – powiedział 
Stanisław Brzozowski, kie-
rownik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta Wejherowo. 
- Dekoracje, przygotowane 
przez mieszkańców na okres 
świąteczny, tworzą niepo-
wtarzalny charakter. 

- Przygotowanie takich 
świątecznych dekoracji nie 
jest łatwe, wymaga zaanga-
żowania sporego wysiłku, 
swojej pracy i czasu – dodał 
Krzysztof Hildenbrandt, pre-

zydent Wejherowa. - Trzeba 
przede wszystkim mieć dobry 
pomysł, później to wszyst-
ko podłączyć, zabezpieczyć. 
Ale warto, bo przecież w ten 
sposób wspólnie upiększa-
my nasze miasto. Dziś ludzie 
przyjeżdżają do Wejherowa, 
żeby pospacerować nie tylko 
po centrum, ale też po bocz-
nych uliczkach, aby podzi-
wiać urok tego miasta. 

Jury brało pod uwagę po-
mysłowość, samodzielne 
wykonanie, niepowtarzal-
ność, ale też widoczność dla 
wszystkich mieszkańców 
i ogólny wyraz estetyczny. 

- Przygotowanie do świąt 

powinno być zarówno du-
chowe, jak i fizyczne, warto 
więc zadbać o to, aby na po-
sesji było po prostu ładnie 
– powiedział Zbigniew Wo-
lanin, zwycięzca jednej z ka-
tegorii konkursu. - I widzę, że 
coraz więcej osób stara się 
o to, aby udekorować swoje 
domy i mieszkania. To oczy-
wiście wymaga sporo pracy. 
Na swojej posesji zawiesiłem 
około 30 tys. ledów. Ale mam 
satysfakcję, że coś ładnego 
udało się zrobić. Mam na-
dzieję, że inni mieszkańcy za-
rażą się tą ideą dekorowania 
swoich posesji. 

Rafał Korbut

Rozświetlone miasto 
to ich zasługa
WEjhEROWO | już PO RAZ SZóSTy ROZSTRZyGnięTO kOnkuRS nA nAjPiękniEj OZdO-
biOnE w OkRESiE ŚwiąTEcZnym dOmy, OGROdy, bAlkOny i OknA. 

wyniki konkursu:

Dekoracje świąteczne ogrodów 
w domach jedno- i wielorodzinnych:

i miejsce (500 zł) - zbigniew wolanin
ii miejsce (400 zł) - teresa i tadeusz kaweccy
iii miejsce (300 zł) - ludwika erdmann
iii miejsce (300 zł) - jan Myszka
Wyróżnienie: Halina Płońska-niklewska

Dekoracje świąteczne okien i balkonów 
w domach jedno- i wielorodzinnych:

i miejsce (300 zł) - aniela Bartnicka
ii miejsce (250 zł) - elżbieta i jan cichoccy
iii miejsce (200 zł) - Barbara i Piotr gołębiewscy
iii miejsce (200 zł) - Henryk groth
Wyróżnienia: teresa szimichowska, 
renata i Marek Miotke, Piotr kotłowski

OGŁOSZENIE                                                                     40/2018/DB REKLAMA                                                                   197/2017/RL

W postępowaniu przetar-
gowym znajduje się jeszcze 
odcinek między Bożympo-
lem Wielkim a Luzinem.

Na wykonanie odcinka dro-
gi ekspresowej S6 między 
Szemudem a Gdynią najlep-
szą ofertę złożyła firma Po-
l-Aqua. Firma zaprojektuje 
i wykona trasę za ponad 817 
mln zł w terminie 34 miesięcy 
i zapewni 10 lat gwarancji ja-
kości na elementy infrastruk-
tury. Początek inwestycji znaj-
duje się za węzłem Szemud, 
a koniec odcinka za węzłem 
Gdynia Wielki Kack na istnie-
jącej Obwodnicy Trójmiasta. 
Odcinek drogi ekspresowej 
ma około 20,2 km długości 
oraz dodatkowo 2,9 km ma 
długość rozbudowywanego 
odcinka istniejącej obwodni-
cy. Trasa będzie miała po dwa 
pasy ruchu w każdym kierun-
ku i pas awaryjnego postoju, 
a na odcinku Chwaszczyno 
– Gdynia Wielki Kack oraz na 
odcinku obwodnicy w obrę-
bie węzła Wielki Kack po trzy 
pasy. Na trasie zostaną wybu-
dowane trzy węzły drogowe 

„Koleczkowo”, „Chwaszczyno” 
zespolony z „Gdynia Dąbro-
wa” oraz „Gdynia Wielki Kack”.

Najlepszą ofertę na kolejny 
odcinek S6 Trasy Kaszubskiej 
tym razem między Luzinem 
a Szemudem przedstawiło 
konsorcjum firm Societá Ita-
liana per Condotte d’Acqua 
S.p.A., INSO Sistemi per le In-
frastrutture Sociali S.p.A., NDI 
sp. z o.o., NDI SA. Konsorcjum 
zamierza zaprojektować 
i zbudować odcinek drogi 
za 324 mln zł, w terminie 34 
miesięcy oraz zapewni 10 lat 
gwarancji jakości na elemen-
ty infrastruktury. Początek 
budowy znajduje się za wę-
złem Luzino, a koniec odcin-
ka za węzłem Szemud, gdzie 
łączyć się będzie z odcinkiem 
do Gdyni. Droga ekspreso-
wa między Luzinem a Sze-
mudem będzie miała około 
10,26 km długości, po dwa 
pasy ruchu w każdym kierun-
ku i pas awaryjnego postoju. 
W ramach inwestycji zostanie 
wybudowany jeden węzeł 
drogowy „Szemud”. 

(DD)

Wybrano wykonawców 
Trasy Kaszubskiej S6
INWESTYcjE | w GddkiA wybRAnO nAjlEPSZE OfER-
Ty nA dwA Odcinki S6 TRASy kASZubSkiEj międZy 
luZinEm A SZEmudEm ORAZ SZEmudEm A Gdynią. 
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PunKt 
inForMacji 

euroPejSKiej

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                      2/2018/DBREKLAMA                                                                     35/2018/DB

Wspólna biesiada była nie tyl-
ko okazją do spędzenia czasu 
w gronie przyjaciół i znajomych, 
ale również do złożenia sobie ży-
czeń noworocznych i przełamania 
się opłatkiem. Uroczystość trady-
cyjnie rozpoczął prezes stowarzy-
szenia – sołtys Edmund Bianga, 
który powitał wszystkich przyby-
łych. Tuż po nim głos zabrali też 
poseł na Sejm RP Kazimierz Plocke 
oraz wójt gminy Wejherowo Hen-
ryk Skwarło – Honorowy Członek 
SEIR, którzy jak zawsze skierowali 
kilka ciepłych słów do wszystkich 
członków organizacji. Spotkanie 
także swoją obecnością zaszczy-
cili m.in. radni gminy Wejherowo: 
Tadeusz Danilczyk, Janusz Dani-
szewski i Beata Nowicka oraz soł-
tys Krystyna Klawikowska. Zgod-
nie z tradycją odśpiewano również 
oficjalny Hymn Stowarzyszenia 
„Barkę” i odmówiono wspólną mo-
dlitwę z ojcem Jackiem Stępniem. 
Nie zabrakło też wykwintnej kola-
cji i tortu, który ufundował wcze-
śniej wspomniany poseł Kazimierz 
Plocke. Opłatkowe spotkanie po-
łączone zostało z karnawałową za-
bawą i trwało do późnych godzin 
wieczornych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze. /UGW/

Noworoczna biesiada
GM. WEjhEROWO | w miniOny wEEkEnd OdbyŁO Się PiERwSZE w Tym ROku, uROcZySTE 
SPOTkAniE cZŁOnków STOwARZySZEniA EmERyTów i REnciSTów Gminy wEjhEROwO. 

Z tej okazji, najmłodsi miesz-
kańcy gminy zaprosili swoich 
dziadków, aby w wyjątkowy 
sposób podziękować im za 
ich obecność, wsparcie i po-
moc rodzicom w wychowy-
waniu młodego pokolenia. 
Każda grupa przedszkolna 
przedstawiła krótki program 
artystyczny o tematyce 
świątecznej. Przedszkolaki 
z wielkim zaangażowaniem 
tańczyły, recytowały wier-
szyki i śpiewały piosenki 
dedykowane specjalnie dla 
dostojnych jubilatów. Nie 
zabrakło również słodkiego 

poczęstunku w postaci cia-
sta i owoców.
Warto dodać, że ostatniego 
dnia obchodów, grupę „bie-
dronek” odwiedzili wyjątko-
wi goście – seniorzy z Domu 
Pomocy Społecznej w Wej-
herowie. Staruszkowie ze 
wzruszeniem i przejęciem 
obejrzeli i wysłuchali przed-
stawienie zaprezentowane 
przez młodych aktorów. Na 
zakończenie występu dzieci  
wręczyły własnoręcznie wy-
konane upominki zarówno 
swoim dziadkom, jak i senio-
rom z DPS-u./UGW/

Podziękowali dziadkom
GM. WEjhEROWO | w GOŚcicińSkim PRZEdSZkOlu 
ŚwięTOwAnO ObchOdy dniA bAbciA i dZiAdkA. 
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Podobnie, jak w latach ubiegłych,  spotkanie odbyło się 
w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Wszystkim seniorom 
najserdeczniejsze życzenia złożyli wójt Henryk Skwarło, 
radny Alojzy Formella i sołtys Piotr Januszewski. Zgodnie 
z tradycją wiązanki kwiatów i kalendarze na nowy rok 
otrzymali najstarsi wśród przybyłych mieszkańców. 
W tym roku byli to pani Gertruda Grubba i pan Wacław 
Serwatko. Wszystkim szacownym seniorom z terenu ca-
łej gminy Wejherowo raz jeszcze życzymy wspaniałego 
i pomyślnego 2018 roku. /UGW/

Gratulacje dla seniorów
Spotkanie najstarszych mieszkańców Zbychowa 
zakończyło cykl seniorskich wieczorów w gminie 
Wejherowo. 
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czytaniu Biblii towarzyszyła na-
strojowa oprawa muzyczna, którą 
przygotował i skomponował ceza-
ry Paciorek (fortepian elektryczny, 
akordeon), a towarzyszyli mu: jerzy 
Małek (trąbka), Grzegorz Nagórski 
(puzon, eufonium) i Piotr lemań-
czyk (kontrabas). Za scenariusz 
i reżyserię widowiska odpowiadał 
Przemysław Basiński. Przekładu 
Apokalipsy św. jana z języka grec-
kiego na kaszubski dokonał o. prof. 
Adam Ryszard Sikora.

KlIMAT WIEcZORU

- Spotykamy się już po raz piętnasty, 
by wsłuchać się w treści Biblii i napa-
wać się pięknem języka Małej Kaszub-

skiej Ojczyzny – mówił do zebranych 
w wejherowskiej kolegiacie Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - To 
Państwo jesteście współtwórcami ka-
szubskiego cyklu Verba Sacra. To Pań-
stwa liczna obecność, skupienie, szcze-
re zasłuchanie i gorące serca budują 
klimat tego wieczoru.

Jak podkreślił o. prof. Adam Sikora, 
Apokalipsa jest księgą pociechy i umoc-
nienia dla cierpiących chrześcijan. Jest 
także wielką księgą przestrogi dla tych 
wszystkich, którzy lekkomyślnie odrzu-
cają Boga i budują świat bez niego.

AKTUAlNE ORęDZIE

- Księga ta w swym stylu odbiega od 
pozostałych ksiąg Nowego Testamentu 

– mówi o. prof. Adam Sikora, autor prze-
kładu z greckiego. - Pełno w niej sym-
boliki i zaskakujących obrazów, budzą-
cych na przemian radość i przerażenie. 
Jest aktualnym orędziem kierowanym 
do Kościoła na wszystkich etapach jego 
wędrówki. Nie jest katastroficzną zapo-
wiedzią groźnych wydarzeń przyszłości, 
ale jest objawieniem rzeczywistości Bo-
żej, prawdy o Dniu Ostatecznym, który 
zapewni ostateczny już tryumf dobra.

W tym roku prezentację Verba Sacra 
wzbogaciły nagrania wybranych frag-
mentów Apokalipsy wykonanych przez 
Danutę Stenkę, a które zrealizowane 
zostały przez Przemysława Basińskiego 
na greckiej wyspie Patmos. To na tej 
wyspie powstał oryginalny tekst Księgi 
spisany przez św. Jana.  /WA/

Verba Sacra 
po raz 15.
WEjhEROWO | fRAGmEnTy APOkAliPSy Św. jAnA PO kASZubSku cZyTAŁA dAnuTA 
STEnkA. w kOlEGiAciE OdbyŁA Się VERbA SAcRA. wyjąTkOwE widOwiSkO kulTuRAl-
nO-SAkRAlnE ZORGAniZOwAnE ZOSTAŁO już PO RAZ PięTnASTy. 

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie odbyła się promocja książki „Apoka-
lipsa św. Jana w obrazach Macieja Tamkuna”. Publikacja 
zawiera polskie i kaszubskie tłumaczenie Księgi, jego 
autorem jest ojciec Adam Sikora – franciszkanin i pra-
cownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 
Tekst opatrzony został zdjęciami z wyspy Patmos, 
a więc miejsca, w którym Apokalipsa powstała. Książka 
zawiera również zdjęcia obrazów Macieja Tamkuna, 
artysty z Wejherowa. /raf/

Apokalipsa w obrazach
Wejherowski artysta malarz stworzył niezwykłe 
obrazy, inspirowane Apokalipsą św. jana. 
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Po raz trzynasty młodzi ludzie z regionu mieli okazję za-
prezentować swoje umiejętności - w Szemudzie odbył się 
Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Tradycyj-
nie już konkurs, który zorganizowano w w Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym, podzielony został na kategorie wiekowe. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i dyplomy.
/raf/

Świątecznie po kaszubsku
SZEMUD | Xiii POmORSki kOnkuRS kASZubSkiEj 
PiEŚni bOżOnAROdZEniOwEj ZA nAmi. 
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Celem przedsięwzięcia 
była promocja literatury i ję-
zyka kaszubskiego poprzez 
prezentację poezji dla dzie-
ci. W Szkole Podstawowej 
nr 2 w Redzie, która nosi 
imię Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego, od dwóch lat 
z powodzeniem realizowane 
są zajęcia z języka kaszub-
skiego i kultury regionu dla 
pięćdziesięciu dzieci. Spo-
tkanie z jednym z czołowych 
regionalistów Pomorza zna-
komicie wpisało się w treści 
edukacji regionalnej, czy też 
czytelniczej realizowanej na 
co dzień w placówce.

- W spotkaniu wzięła udział 
duża grupa dzieci z klas II – 
IV, uczęszczających w szkole 
na zajęcia z języka kaszub-
skiego. Była  to dla nich wy-
jątkowa okazja do zetknięcia 
się z żywym, pięknie mówio-
nym językiem - informuje 

Iwona Nowicka, dyr. SP nr 2 
w Redzie. –  Nasz znakomity 
gość z aktorską ekspresją re-
cytował popularne wiersze 
Jana Brzechwy i Juliana Tu-
wima w przekładzie swojego 
autorstwa na język kaszub-
ski, a uczniowie z zapałem 
odgadywali tytuły utworów 
w języku polskim i kaszub-
skim, a nawet nauczyli się 
deklamować wiersz w rytmie 
hip – hopu.

Całe spotkanie przebie-
gało w radosnej i żywej at-
mosferze. Na jego pamiątkę 
placówka otrzymała dwie 
książki z wierszami Tomasza 
Fopke i przekładami wierszy 
na język kaszubski, opatrzo-
ne autorską dedykacją „dla 
czȅtińców z SP2”. Spotkanie 
przygotowały Anna Maszota 
(nauczyciel – bibliotekarz) 
i Anna Jankowska (nauczy-
ciel języka kaszubskiego).

Spotkanie autorskie
REDA | w SZkOlE POdSTAwOwEj nR 2 OdbyŁO 
Się SPOTkAniE AuTORSkiE Z TOmASZEm fOPkE. 
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Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!
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Inwestycja to efekt pod-
pisanej 11 grudnia umowy 
o dofinansowanie partner-
skiego projektu pn.: „Po-
morskie Szlaki Kajakowe 
- Szlak Motławy i Martwej 
Wisły”.

W ramach projektu na te-
renie gminy Cedry Wielkie 
powstaną dwie przystanie 
kajakowe. Pierwsza przy-
stań zostanie wybudowana 
przy Marinie Błotnik i w jej 
skład wchodzić będzie: slip 
(pochylnia betonowa), 
plac do rozładunku kaja-
ków (wykonany z płyt typu 
MEBA) oraz budynek sani-
tarny, w którym znajdować 
się będzie zespół kuchenno 
- sanitarny przeznaczony do 
obsługi ruchu turystyczne-
go. Wykonany zostanie rów-
nież pomost rekreacyjny do 
obsługi kajaków. 

Druga przystań powstanie 
w miejscowości Trzcinisko 
i w jej skład wchodzić bę-
dzie: slip (pochylnia beto-
nowa), plac do rozładunku 

Wybudujemy dwie 
przystanie kajakowe
cEDRY WIElKIE | nA TEREniE Gminy cEdRy wiElkiE POwSTAną dwiE PRZySTAniE kAjAkOwE.

kajaków (wykonany z płyt 
typu MEBA) oraz ogrodzony 
plac zabaw.

Wykonany zostanie rów-
nież pomost rekreacyjny do 
obsługi kajaków oraz teren 
wypoczynkowy dla turystów, 
w tym: wiata, stojaki na ro-
wery, ławki, przybornik ro-

werowy. W ramach projektu 
zostanie wykonane również 
oznakowanie według Kon-
cepcji Oznakowania Szlaków 
Kajakowych obejmujących 
znaki: wodny i tablicę pro-
mocyjno - informacyjną. 

Koszt projektu  to 702 
252,68 zł, z czego dofinanso-

wanie wynosi 596 917,77 zł. 
Zakończenie inwestycji prze-
widziano na grudzień 2018 
roku. Liderem całego zadania 
jest Miasto Gdańsk, a partne-
rami są Gmina Cedry Wielkie, 
Gmina Pruszcz Gdański oraz 
Miasto Gmina Suchy Dąb. 
(GB)

Na co warto zwrócić uwa-
gę podczas zimowych za-
baw? Nie należy zjeżdżać 
na sankach w pobliżu drogi 
oraz zbiorników wodnych, 
nie wolno doczepiać sanek 
do samochodu. Pojeździć 
na łyżwach można tylko 
w wyznaczonych miejscach, 
a nie na lodzie na rzece lub 
stawie! Warto zadbać o to, 
aby być widocznym na dro-
dze, trzeba pamiętać też 
o ciepłym ubraniu, dosto-
sowanym do temperatury 
panującej na dworze. 

W przypadku wysłania 
dziecka na zorganizowany 
wyjazd Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologicz-
na radzi, by rodzice wnikli-
wie zapoznali się z ofertą 
organizatora (rejestracja 
w kuratorium, wyżywienie, 
kwalifikacje kadry, zabez-
pieczenie opieki medycz-
nej). Nie można zapomnieć 
o przekazaniu organizato-
rowi ważnych informacji 
dotyczących dziecka (przyj-
mowane leki, alergie itp.). 

/raf/

Spędź ferie bezpiecznie
POWIAT | fERiE ZimOwE TO cZAS wyPOcZynku 
dlA dZiEci. ZAdbAjmy O ich bEZPiEcZEńSTwO. 

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:



NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę ogrodniczą, domek 
murowany, szklarnia tel 517 159 871 Wej-
herowo

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 
157

WYNAJMĘ

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. 
tel. 503 590 203

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 z ak-
cesoryjnym wydechem na kat. B, gwaran-
cja producenta, tel. 518 361 659

EDUKACJA

lEKcjE gry na gitarze elektrycznej i aku-
stycznej. Poziom początkujący oraz średnio 
zaawansowany. Luzino, tel. 506 077 549

lEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50
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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

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

neKrologi 
KonDolencje

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brut-
to, spanie – jedzenie zagwarantowane – 
Niemcy, tel. 00 49 157 74 120 145

120 145 USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

PROfESjONAlNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

SAMOTNY w związku zapozna mila Panią 
z Kartuz w wieku ok. 50 lat mile widziane 
panie puszyste tel 518995461

SEX-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna 
Panow sponsorów tel 514120213 Sopot

SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 
590 203

tel 514120213 SopotRÓŻNE

SPRZEDAM gitarę elek-
troakustyczną LAG T60DC 

z wmontowaną elektronika Fishman Ma-
trix wartą 900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

ROZSIEWAcZ KOS 450zl brony zawiesza-
ne 3 cena 650 zl, tel. 600 667 860

SPRZEDAM rower 3 przerzutki Shimano 
bardzo dobry stan 650zł tel.507486424

SPRZEDAM komplet mebli 
w tym szafka z witrażem kolor olcha 300 zł 
tel.507486424

SPRZEDAM kuchenkę mikrofalowa 80 zł 
695230080 Gościcino

SIANO, słoma w  balotach 120x150, siano, 
sloma w kostkach z magazynu.Mozliwość 
trasportu. 506250477

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone możliwy transport. 
506250477

SPRZEDAM maszyne do szycia 100zl i fotel 
rozkładany 50zl. tel.517 159 871 Wejherowo

SPRZEDAM kanape rozkladaną. Kolory 
brązowe cena 250zl. Wejherowo tel. 538 
443 446

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dante, 
250 gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

SKUPUjEMY stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odznaczenia, wy-
posażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl, tel. 
666 025 860, ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik 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

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

REKLAMA                  38/2018/DB



14 | gwe24.pl/sportPiątek, 2 lutego 2018

Siatkarki APS do sobot-
niego meczu przystępo-
wały w bardzo dobrych 
nastrojach – przed ty-
godniem w świetnym 
stylu pokonały UKS 
ZSMS Poznań i zrównały 
się punktami z drużyną 
z Wielkopolski.

Kolejny mecz okazał 
się jednak znacznie 
trudniejszy dla pod-
opiecznych Tomasza 
Kordowskiego. Oba 
zespoły bardzo długo 
grały „punkt za punkt”, 
a dopiero pod koniec 
seta trzypunktową 
przewagą zdobył SMS 
Police. Przy stanie 20:17 
dla gości kibice oglą-
dali jedną z dłuższych 
wymian w tym meczu, 
tyle że zakończoną nie 
po myśli rumianek. 
W końcówce SMS nie 
oddał przewagi i wy-
grał pierwszą partię.

W drugim secie gra 
była jeszcze bardziej 
wyrównana – emocji 
w tej partii nie brako-
wało, a chociaż przez 
większość czasu nie-
znacznie prowadził 
SMS to udało się rum-
skim siatkarkom dopro-
wadzić do stanu 23:20. 

I wtedy, gdy wydawało 
się, że APS wyrówna 
stan meczu, ale wtedy 
SMS wykorzystał błę-
dy rywalek i zdobył 4 
punkty z rzędu. Rumski 
zespół odpowiedział, 
mieliśmy grę na prze-
wagi i set 27:25 wygrał 
SMS Police.

Partia trzecia to dal-
sza zacięta rywalizacja 
Rumi i Polic. Długimi 
fragmentami prowadził 
SMS, rumskie siatkar-
ki „dopadły” przeciw-
niczki kilka razy, w tym 
także pod koniec seta, 
wyrównując do stanu 
22:22. W samej koń-
cówce lepsze okazały 
się zawodniczki z Po-
lic, które zdobyły trzy 
punkty z rzędu i wygra-
ły mecz.

APS Rumia 
– SMS Police 0:3 

(20:25, 25:27, 22:25)

Siatkarską II ligę cze-
ka długa przerwa. 
Podopieczne Tomasza 
Kordowskiego do gry 
powrócą dopiero 24. 
lutego – zmierzą się na 
wyjeździe z Enea PTPS 
Piła II.

APS tym razem 
bez wygranej
SIATKóWKA | wciąż niEwiElE bRAkOwAŁO, ciąGlE dEcydOwAŁy SZcZEGóŁy, AlE 
OSTATEcZniE TO ZESPóŁ Z POlic wyGRAŁ wSZySTkiE SETy mEcZu w Rumi.

zarejestruj się i twórz razem z nami!

Dla żółto-czerwonych był 
to ważny mecz z co naj-
mniej trzech powodów: był 
to pierwszy ich mecz w tym 
roku i pierwsze spotkanie na 
własnym terenie, Tytani mieli 
okazję wziąć rewanż za po-
rażkę sprzed ponad miesią-
ca, której doznali w Gryfinie, 
a oprócz tego zwycięstwo 
dawało możliwość awansu 
w ligowej tabeli.

Początek spotkania był 
bardzo wyrównany, z lekkim 
wskazaniem na gości, któ-
rzy po ponad 10 minutach 

ats podejmie awf
W najbliższą sobotę na 
hali MOSiR OT Logistics 
Kamix ATS Małe Trójmiasto 
Kaszubskie zmierzy się 
z drużyną AWFiS II Gdańsk.

Drużyna z Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego, która 
w tym roku awansowała 
do I ligi tenisa stołowego 
w swoim debiutanckim 
sezonie radzi sobie dobrze 
– zajmuje obecnie 4. miej-
sce w liczącej 10 zespołów 
tabeli. W sobotę o 12:00 
w hali MOSiR w Rumi pod-
opieczni trenera Tadeusza 
Gawła zagraja o kolejne 
punkty – zmierzą się 
z drużyną KZ AZS AWFiS II 
Gdańsk.

Rewanż dał awans w tabeli
PIŁKA RęcZNA | TyTAni wEjhEROwO POkOnAli kPR GRyfinO, dZięki cZEmu ZRE-
wAnżOwAli Się ZA PORAżkę Z GRudniA i wSkOcZyli nA 3. miEjScE TAbEli ii liGi.

Druga połowa to popis Ty-
tanów. O ile pierwsze minuty 
były jeszcze kontynuacją tego, 
co widzieliśmy w pierwszej czę-
ści spotkania, to w momencie, 
gdy w 42. minucie gospodarze 
wyrównali, znacznie zmienił 
się obraz gry – Tytani z niezwy-
kle skutecznym dziś Jurkiewi-
czem przez dobre kilka minut 
każdą swoją akcję kończyli 
bramką, aż doszli do cztero-
bramkowej przewagi. Gospo-
darze musieli jednak uważać, 
żeby jej nie stracić, bo Gryfino 
wciąż wierzyło w odwrócenie 
losów meczu. Pod koniec spo-
tkania w grę Tytanów wkradło 
się trochę nerwowości, a prze-
waga stopniała, jednak przy 
stanie 32-30 swoją 14.(!) bram-
kę w tym meczu zdobył Jurkie-
wicz i gospodarze nie musieli 

już drżeć o wynik. Ostateczny 
rezultat to 34-31 dla żółto-czer-
wonych. Tytani awansowali na 
3. miejsce w tabeli II ligi – dzię-
ki zwycięstwu wyprzedzili dzi-
siejszych rywali, KPR Gryfino, 
a także MKS Brodnica.

-Mam trochę pretensji do za-
wodników, że przy kilkopunk-
towej przewadze zamiast pro-
wadzić grę i spokojnie dowieźć 
bezpieczny rezultat, popełniali-
śmy głupie błędy, przez co było 
trochę nerwów w końcówce 
– powiedział po meczu trener 
Tytanów, Paweł Paździocha.

Teraz żółto-czerwonych cze-
ka mała przerwa w rozgryw-
kach. Kolejny mecz ligowi 
rozegrają oni 10. lutego. Ich 
rywalem na hali w Wejherowie 
będzie MOSiR Kętrzyn.

Krzysztof Grajkowski

prowadzili 7-5. Dalej mieliśmy 
podobny obraz gry – Tytani 
nie ustępowali, ale to Gryfino 
wciąż prowadziło. Najgorszy 
okres gry wejherowian był pod 

koniec pierwszej połowy, kiedy 
KPR w pewnym momencie do-
szedł do czteropunktowej prze-
wagi. Zespoły zeszły do szatni 
przy wyniku18-15 dla gości.

fo
t. 
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Tym razem o turnieju moż-
na było powiedzieć, że miał 
międzynarodową obsadę, 
bo z polskimi drużynami 
rywalizował rosyjski zespół 
ze Swetlogorska. Drużyna 
z Obwodu Kalilngradzkie-
go trafiła do najsilniejszej 
grupy – „ligi hiszpańskiej”, 
gdzie znalazły się jeszcze 
GKS Kowale, UKS 8 Lębork 
I, Jaguar 2 Gdańsk i Błękitni 
Wejherowo I. 

Emocje były do samego 
końca, o wygranej decydo-
wał bilans bezpośrednich 

spotkań między dwiema 
drużynami, które zdobyły 
zajwięcej punktów. Wygrał 
UKS 8 Lębork, tuż przed 
GKS-em Kowale. Trzecie 
miejsce zajęli Błękitni Wej-
herowo.

Najlepszym zawodnikiem 
turnieju uznano Macie-
ja Zająca z GKS-u Kowale, 
najlepszym strzelcem zo-
stał Danil Fadeeva ze Swe-
tlogorska, a jego kolega 
z drużyny, Artemiev Stepan 
został wybrany najlepszym 
bramkarzem.

lębork wygrywa w luzinie
fUTSAl | wyGRAną dRużyny ukS 8 lębORk ZAkOń-
cZyŁ Się kASZub cuP dlA ROcZnikA 2007.

w nowej 
odsłonie!

Już niedługo nasza gazeta

Szukaj nas na mieście!
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Pojedynek w Cetniewie 
z Chrobrym Głogów był dla 
Gryfa czwartym sparingiem 
tej zimy. Wcześniej pod-
opieczni Jarosława Kotasa 
zremisowali z Wisłą Płock (4-4) 
i Lechią Gdańsk (2-2), a także 
ulegli Odrze Opole (1-2). We 
wszystkich z tych trzech me-
czów sporą część składu wej-
herowian stanowili zawodni-
cy testowani, podobnie było 
i tym razem. Warto zaznaczyć, 
że w dzisiejszym meczu prze-
waga liczebna była po stronie 
głogowian, bowiem w spo-
tkaniu z Gryfem wystąpiło aż 
20 różnych zawodników.

Silny pierwszoligowiec 
otworzył wynik spotkania 

w 24. minucie – bramkę zdo-
był Marcel Gąsior uderzeniem 
zza pola karnego. Do przerwy 
wynik nie uległ zmianie. Po 
przerwie również przez długi 
czas nie było zmiany wyniku. 
Dopiero kwadrans przed koń-
cem akcję bramkową przepro-
wadził Gryf i wyrównał stan 
gry - indywidualną akcją po-
pisał się jeden z zawodników 
testowanych - jak relacjonuje 
trener Kotas, ograł kilku rywa-
li i umieścił piłkę w okienku 
bramki Chrobrego. W ostat-
nich 15 minutach nie padły 
już żadne gole i zespoły, któ-
rych symbolicznie łączy osoba 
Grzegorza Nicińskiego, zakoń-
czyły spotkanie remisem.

Na Wejherowskiej Gali 
Sportu wyróżnienia 
otrzymały osoby związane 
w Gryfem.

Co prawda na pierwszej 
sportowej gali w Wejhe-
rowie główne nagrody 
otrzymali: zawodniczka 
karate, trener kickboxingu 
i zespół piłki ręcznej, ale 
także piłkarski klub, Gryf ma 
swoje powody do dumy.
Wyróżnienie specjalne 
w kategorii Drużyna Roku 
zostało przyznane młodzie-
zowemu zespołowi żółto-
czarnych (rocznik 2003). 
Z pewnością do tego wy-
boru przyczynił się sukces, 
jakim był awans drużyny do 
Centralnej Ligi Juniorów.
Nagrodzony został też 
trener młodzieżowych grup 
Gryfa, Wojciech Wasiek, 
który otrzymał wyróżnienie 
specjalne w kategorii Trener 
Roku. Działaczem minione-
go 20-lecia wybrano Rafała 
Szlasa, obecnie radnego, 
a w przeszłości prezesa 
Gryfa Wejherowo.

Żółto-czarne 
akcenty na gaLi

Paweł czychowski od dłuższego 
czasu trenował z drużyną Gryfa, 
ale w tym tygodniu klub potwier-
dził, że napastnik zagra wiosną 
w Wejherowie.

24-letni Czychowski wraca obecnie 
do formy po kontuzji, która wyeli-
minowała go z gry na całą rundę 
jesienną. Wychowanek gdańskiej 
Lechii w drużynie Gryfa Wejherowo 
gra od sezonu 2015/2016. Łącznie 
zaliczył 30 występów, w których 
strzelił 4 bramki. Czychowski zagrał 
w trzech ostatnich sparingach żół-
to-czarnych i strzelił jedną bramkę 
– trafił do siatki swojego byłego 
klubu, Lechii Gdańsk.

Powrót naPastnika

Gryf nie dał się 
Chrobremu
SPARINGI | żóŁTO-cZARni w SwOim kOlEjnym SPARinGOwym SPOTkAniu ZmiERZy-
li Się Z ObEcnym ZESPOŁEm SwOjEGO byŁEGO TREnERA, GRZEGORZA nicińSkiEGO.

gryf wejherowo - chroBry głogów 1-1
zawodnik testowany 75’ - gąsior 24’
w składzie gryfa zagrali: Ferra, leleń, kamiński, gulczyński, Wicki, goerke, 
Brzuzy, reglińśki, sobociński, kołc, nadolski, Wicon, gabor oraz czychowski.

– Wyniki na pewno cieszą - 
mówi trener Gryfa Wejhero-
wo, Jarosław Kotas. – Kolejny 
dobry mecz w naszym wyko-
naniu. Cieszę się, że wrócił do 
nas Krzysztof Wicki, oprócz 
tego dobry przykład idzie od 
Piotra Kołca i Łukasza Nadol-
skiego. W dużej mierze dzięki 
nim widzę w tej drużynie za-
angażowanie i ambicję. Za-
wodnicy zostawiają serce na 
boisku, co cieszy nawet bar-
dziej, niż to, że zremisowali-
śmy z rywalem z wyższej ligi.

Trener Gryfa przyznał 
oprócz tego, że wciąż nie 
może skorzystać z dwóch 
istostnych zawodników – 
Rafała Maciejewskiego, oraz 
Piotra Okuniewicza. Uraz 
tego drugiego zapowiada 
dłuższą przerwę w grze.

Drużyna z Wejherowa kon-
tynuuje serię meczów spa-
ringowych, doszło jednak 
do pewnej zmiany – dzisiaj 
(piątek, 2. lutego), nie zagra 
z pierwszoligową drużyną 
Pogoni Siedlce, lecz jej rywa-
lem w Stężycy będzie zespół 
Raduni. Piłkarze z powiatu 
kartuskiego po rundzie je-
siennej zajmują 1. miejsce 
w tabeli IV ligi.

Do drużyny prowadzonej przez Ja-
rosława Kotasa dołączył Grzegorz 
Gulczyński. Młody gracz przechodzi 
na Wzgórze Wolności z III-ligowego 
GKS-u Przodkowo. Nowy pomoc-
nik Gryfa ma w swoim CV naprawdę 
duże kluby – jako junior występował 

nowy 
pomocnik 
w Gryfie
TRANSfERY | ZAwOdnikiEm wEjhE-
ROwSkiEGO klubu ZOSTAŁ 22-lETni 
POmOcnik. TO PiERwSZy TRAnSfER 
dEfiniTywny żóŁTO-cZARnych.

/GWE24.Pl

bowiem w Arce Gdynia, Le-
chii Gdańsk, oraz Wiśle Kra-
ków. Z Krakowa przeniósł 
się w 2016 roku do Rozwoju 
Katowice, a pół roku później 
został graczem Bałtyku Gdy-
nia, ale ani w jednym, ani 
w drugim klubie nie przebił 
się do pierwszej drużyny – 
w Katowicach i Gdyni zagrał 
po jednym meczu ligowym. 
Jesienią 2017 był zawodni-
kiem GKS-u Przodkowo – 

tam rozegrał 10 meczów.
Gulczyński to drugi nowy 

piłkarz, który zawitał na 
Wzgórzu Wolności. Wcze-
śniej na zasadzie wypożycze-
nia do Gryfa przeszedł Jan 
Sobociński z ŁKS-u. Z klubu 
odeszli natomiast Hieronim 
Gierszewski i Marcin Kalkow-
ski, także wiele wskazuje na 
to, że wiosną w Wejherowie 
nie zagrają Michał Trąbka 
i Marcin Banaszak.

więcej 
sPortu:
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Była to pierwsza taka 
gala w Wejherowie. Za-
wodniczka karate tra-
dycyjnego Małgorzata 
Zabrocka została Najlep-
szym Sportowcem Wejhe-
rowa 2017 roku, instruktor 
kickboxingu Rafał Karcz 
– Najlepszym Trenerem, 
a zespół piłki ręcznej Ty-
tani – Najlepszą Drużyną. 
Zawody II Wejher Cross 
Games zostały uznane za 
Najlepszą Promocję Spor-
tową Wejherowa i Wyda-
rzenie Sportowe minione-
go roku, Rafał Szlas został 
Działaczem Sportowym 
Ostatniego 20-lecia, a za 
Sportowe Odkrycie 2018 
Roku uznano Agatę Syskę, 
zawodniczkę judo. 

- Każdy uprawiający 
sport to osoba z charak-
terem, która w pewnym 
okresie życia dokonała 
wyboru swojej drogi. Dzi-
siaj ci najlepsi i najwytr-
walsi zostali nagrodzeni 
i uhonorowani tytułami. 
Wszystkim laureatom ser-
decznie gratuluję i życzę 
wytrwałości w osiąganiu 
jak najlepszych wyników 
sportowych. – powiedział 
na gali prezydent Wej-
herowa, Krzysztof Hilde-
brandt. 

Gala za nami!
SPORT | filhARmOnii kASZubSkiEj w miniOny cZwARTEk OdbyŁA Się wEjhEROwSkA GAlA SPORTu.

Spodziewała się Pani 
wygranej w Wejherow-
skiej Gali Sportu?

Zdecydowanie nie! Napraw-
dę była to dla mnie bardzo 
duża niespodzianka. Zna-
jomi oczywiście mówili, że 
mogę wygrać, ale nie do 
końca im wierzyłam i nie 
przygotowywałam żadnej 
mowy (śmiech). W przeszło-
ści otrzymywałam już wyróż-
nienia i nagrody, ale być naj-
lepszym sportowcem miasta 
to coś szczególnego.

Wierzy Pani, że na-
groda, którą otrzyma-
ła, przyczyni się do 
wzrostu zainteresowa-
nia karate w naszym 
regionie?

Mam nadzieję, że przyczyni 
się do wzrostu zainteresowa-
nia sportem w ogóle. Chcia-

łabym, żeby młodzi ludzie, 
choć nie tylko młodzi, dowie-
dzieli się, że gama sportów 
jest bardzo różnorodna i że 
daje to wiele możliwości, aby 
coś ze sobą zrobić.

Oprócz tego, że jest 
Pani czynną zawod-
niczką, trenuje Pani 
młodzież. często się 
zdarza, że rodzic, 
który początkowo 
chce zapisać dziecko 
na inny sport, zapisuje 
je na karate i w końcu 
uznaje to za doskonały 
wybór?

Jak najbardziej – rodzice 
szybko przekonują się do 
karate, kiedy tylko je po-
znają. Tak naprawdę wielu 
rodziców, kiedy przyprowa-
dza swoje pociechy, nie wie, 
czym jest karate, wiedzę 

ROZMOWA | Z miSTRZynią EuROPy w kARATE TRAdycyj-
nym w kATEGORii kATA i wiElką wyGRAną TEGOROcZ-
nEj PiERwSZEj wEjhEROwSkiEj GAli SPORTu, mAŁGO-
RZATą ZAbROcką ROZmAwiA kRZySZTOf GRAjkOwSki.

czuję się spełniona łam zapisana na karate. Tam 
poznałam senseia Mirosława 
Ellwarta. Wiedziałam, że mu-
szę trenować, żeby być zdro-
wa, ale po czasie złożyłam 
wraz z innymi zawodnikami 
przysięgę, że będę dążyła do 
otrzymania czarnego pasa, i 
tak stopniowo karate stało się 
pasją.

W jaki sposób karate 
rozwija człowieka?

Przede wszystkim – całościo-
wo. Rozwija, pokazując, jak 
ważna jest harmonia. 

jakie są Pani cele i 
plany?

Mogę powiedzieć, że jest oso-
bą spełnioną. Bardzo się cie-
szę, bo pokazałam, że można 
odnosić sukcesy sportowe 
także po urodzeniu dziecka. 
Mam jednak nadzieję na ko-
lejne udane starty. W czerwcu 
w Ergo Arenie odbędzie się VIII 
Puchar Europy w Karate Trady-
cyjnym oraz XVIII Ogólnopol-
ski Puchar Dzieci w Karate Tra-
dycyjnym, które organizujemy 
i na które bardzo czekamy 
wraz z całym klubem.

czerpią głównie z filmów. Jak 
ich dzieci zaczynają treno-
wać, sami poznają ten sport i 
bardzo często sami zaczynają 
treningi. Bardzo często zdarza 
się, że rodzice dołączają do 
dzieci i regularnie ćwiczą, co 
nieczęsto ma miejsce w przy-
padku innych sportów.

A co Panią skłoniło do 
trenowania karate?

Zaczęłam trenować, gdy mia-
łam 6 lat – wtedy zmagałam 
się z problemami z kręgosłu-
pem. Początkowo chodziłam 
na basen, ale gdy ten wów-
czas najbliższy – w Akademii 
Morskiej – zamknięto, zosta-

W sali widowiskowej redz-
kiego MOSiR-u rozegrano 
kolejną rundę Redzkiej Ligi 
Baśki Kaszubskiej. 
Miłośnicy karcianych zma-
gań w Redzie spotykają 
się cyklicznie od listopada 
do marca, rywalizując 
o punkty w klasyfikacji 
generalnej Redzkiej Ligi 
Baśki Kaszubskiej. Turnieje 
zawsze gromadzą przy sto-
łach sporą grupę graczy. 
- Wchodzimy w decydują-
cą fazę rozgrywek ale nikt 
nie zaryzykuje z postawie-
niem na zwycięzcę w tej 
fazie, bo każde kolejne 
spotkanie może dać 
nowego lidera oraz zmie-
nić klasyfikację całego 
podium. – mówi dyrektor 
Jerzy Conradi.

Po dziesiątym spotkaniu 
prowadzi Tadeusz Sychow-
ski z 53 punktami. Na dru-
gim miejscu jest Henryk 
Reszka z 52 pkt., na trzecim 
Wacław Trocki z 48 pkt. DD

Liga Baśki kaszubskiej 
na półmetku
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