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Światowy Dzień Pizzywygraj podwójne zaproszenie na pizzę!
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na nowe 
składy

160 
mln zł
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Aż 160 mln zł na zakup no-
wych pojazdów Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście otrzy-
ma z funduszy unijnych. Aby 
tak się stało, spółka musi zdo-
być drugie tyle pieniędzy. 

TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI W TElEFONIE

gwe24.pl
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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe wydarzenie? 
A może chcesz  zgłosić jakąś sprawę?

tel. 733 878 155

ZGŁOŚ TEMAT
Zachęcamy naszych Czytelników do 
przesyłania zdjęć oraz interesujących te-
matów. Najciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na naszym 
portalu gwe24.pl

r.korbut@expressy.pl

Powrót zimy, wypadki na drogach 
i nietypowa kradzież – to tematy 
poruszane ostatnio na portalu 
GWE24.pl i na naszym facebooko-
wym profilu, które spotkały się 
z największym zainteresowaniem 

z Waszej strony. 
Przedstawiamy krótkie podsumowanie 

tego, czym żył w ostatnich dniach powiat 
wejherowski i o czym pisaliśmy. 

Zimowo i śnieżnie
Wprawdzie nie ma nic 

nadzwyczajnego w tym, 
że na przełomie i stycz-
nia pada śnieg, ale w tym 
roku na wyjście na sanki 
czy lepienie bałwana trze-
ba było dość długo po-
czekać, a śnieżnych dni 
było bardzo niewiele. Nic 
więc dziwnego, że gdy za 
oknem zrobiło się biało, 
wiele osób postanowiło z tego skorzystać. Tym bardziej, że trwają 
zimowe ferie, a dzieci i młodzież chętnie spędzają czas aktywnie. 

Śnieg pokrywający wszystko wokół to też doskonała okazja do 
wykonania niepowtarzalnych zdjęć. Sporo takich zdjęć otrzyma-
liśmy od Was – za co dziękujemy. I prezentujemy jedną z takich 
fotografii – wykonaną przez pana Aleksandra.

Dziękujemy i jednocześnie zachęcamy wszystkich 
do wysyłania ciekawych zdjęć na nasz redakcyjny adres 
czytelnicy@expressy.pl lub poprzez facebook.com/gwe24

Niebezpiecznie 
na drogach

Niestety opady śniegu mia-
ły też negatywny skutek, a to 
przez kierowców, którym albo 
zabrakło doświadczenia, albo 
umiejętności, albo zdrowego 
rozsądku. Na drogach powia-
tu wejherowskiego doszło do 
kilku wypadków i kolizji. Jeden 
z nich wydarzył się w Gowinie.

Nietypowa 
kradzież

Spore zainteresowanie wśród 
naszych Czytelników wzbudzi-
ła też informacja o mężczyźnie, 
który ukradł psa sprzed sklepu.

Zachęcamy wszystkich 
do regularnego zaglą-
dania na nasz portal 
oraz polubienia naszego 
profilu na facebooku. 
Codziennie najnowsze 
informacje z powiatu wej-
herowskiego, zapowiedzi 
najważniejszych wyda-
rzeń, konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami 
i wiele, wiele innych. 

A zatem - zajrzyj na 
GWE24.pl!

Co teraz grozi złodziejowi? 
Dowiesz się, zaglądając na 
nasz portal GWE24.pl

- Słyszałam o takich akcjach. 
Potrafią nawet wyrwać właści-
cielowi pieska i tyle go widzieli. 
Oczywiście dotyczy się wy-
łącznie rasowych zwierząt.

@Agnieszka

@Martina
- Ludzie, nie zostawiajcie 
psów przy sklepie, takich […] 
co kradną psy jest więcej!

WASZE OPINIE:

Zacznij dzień z 
gwe24.pl!
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ZArEjEStruj Się i tWórz razEm z nami!

REKLAMA                                                          363/2017/DB

Czy za trzy lata pasażero-
wie pojadą nowoczesnymi 
i komfortowymi nowymi 
kolejkami? Tak może się 
stać dzięki otrzymanej wła-
śnie dotacji. 

W tym tygodniu rozstrzy-
gnięto konkurs, ogłoszony 
w ramach Centrum Unij-
nych Projektów Transpor-
towych. Trójmiejska spółka 
SKM zajęła drugie miejsce, 
uzyskując tym samym dota-
cję w wysokości 160 milio-
nów zł. 

- Nasz projekt, przygoto-

wany wspólnie z DS Consul-
ting, został oceniony bardzo 
wysoko (96,61 punktów na 
100 możliwych) – informu-
je Tomasz Złotoś, rzecznik 
prasowy SKM Trójmiasto. 
- Wnioskowaliśmy o pienią-
dze na zakup 10 elektrycz-
nych zespołów trakcyjnych. 

Otrzymana dotacja nie 
przesądza jednak o zakupie, 
ponieważ wynosi 50 proc. 
wartości planowanego za-
mówienia.

- Cały projekt opiewa na 
kwotę ok. 320 mln zł, musi-

Wielomilionowa 
dotacja dla SKM
POMORZE | Aż 160 MlN zŁ NA zAKuP NOWyCh POJAzDÓW Szyb-
KA KOlEJ MIEJSKA W TRÓJMIEśCIE OTRzyMA z FuNDuSzy uNIJNyCh. 
Aby TAK SIę STAŁO, SPÓŁKA MuSI zDObyć DRugIE TylE PIENIęDzy. 

szy z dziesięciu pociągów 
wyjedzie na tory pod koniec 
2021 r., a ostatni w II połowie 
2023 r. Pociągi będą jeździć 
na trasie Gdańsk Śródmieście 
- Lębork.

Obecnie SKM Trójmiasto jest 
właścicielem 59 składów elek-
trycznych, ponadto dzierżawi 
13 szynobusów do obsługi 
Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej i trasy kościerskiej. 
Połowa taboru jest zmoderni-
zowana, pasażerów wożą też 
dwa nowe pojazdy o nazwie 
„Impuls”. Jeśli SKM kupi 10 
nowych pociągów, to będzie 
mogła wycofać z użytku około 
20 najstarszych (warto dodać, 
że najstarszy pociąg został 
wyprodukowany w 1969 r.). 

Nowe pojazdy mają osiągać 
prędkość co najmniej 140 
km/h, będą dostosowane 
do przewozu osób niepeł-
nosprawnych, zostaną wy-
posażone w udogodnienia 
dla matek z dziećmi, rowe-
rzystów oraz w klimatyzację 
i system zliczania pasażerów. 
Mają być też przystosowane 
do obsługi peronów różnej 
wysokości. 

Rafał Korbut

W tym tygodniu został oddany do użytku 
(po modernizacji) tor w Gdańsku Wrzeszczu. 
Trwające tam prace powodowały utrudnienia 
dla pasażerów – przede wszystkim opóźnienia 
w kursowaniu składów. Niewielkie zakłóce-
nia w ruchu mogą jeszcze generować trwają-
ce prace modernizacyjne na stacjach w Gdy-
ni Chylonii i Rumi Janowie. SKM planuje nie-
długo rozpocząć remonty dworców W Gdy-
ni Redłowie i Gdyni Orłowie – w najbliższym 
czasie zostaną rozstrzygnięte przetargi.

my więc zdobyć kolejne 160 
mln zł, aby go zrealizować – 
wyjaśnia Tomasz Złotoś. - Skąd 
wziąć te pieniądze? Na razie 
widzimy dwie możliwości: 
emisję obligacji lub wzięcie 
kredytu. Obecnie monitoruje-
my rynek, aby znaleźć najlep-
sze rozwiązanie. Problemem 
jest jednak brak długoletniej 
umowy przewozowej z orga-
nizatorem przewozów, czyli 
Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego. 
Obecnie mamy umowę zale-
dwie na rok, liczymy zatem na 
przychylność samorządu. 

Jeżeli spółce uda się zdobyć 
potrzebne pieniądze, pierw-

Mniej utrudnień i opóźnień

Efektem prowadzonych 
prac ma być dodatkowa 
kasa, która w odnowionym 
obiekcie funkcjonować bę-
dzie od soboty. Inwestycja 
to odpowiedź na apele i su-
gestie pasażerów. 

- Jedna kasa, która tam funk-
cjonowała, często była niewy-
starczająca - informuje Tomasz 
Złotoś, rzecznik prasowy SKM 

Trójmiasto. - Tworzyły się ko-
lejki, a pasażerowie obawiali 
się spóźnienia na pociąg.

Realizacja zadania rozpo-
częła się w środę i potrwa 
do piątku, w związku z czym 
przez trzy dni kasa jest nie-
czynna. Pasażerowie bilety 
mogą kupować u kierowni-
ków pociągów, bez dodat-
kowych opłat. /WA/

Będzie druga kasa
REDA | NA DWORCu TRWA MODERNIzACJA bu-
DyNKu, W KTÓRyM zNAJDuJE SIę KASA bIlETOWA.
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 W stolicy powiatu wejherowskiego rozpoczęła dzia-
łalność Szkoła Rodzenia. 

Placówka jest refundowana przez NFZ. Koszt kursu to 
wpisowe w wysokości 25 zł. Obejmuje on dziesięć spo-
tkań teoretyczno-praktycznych oraz dziesięć gimnastyk 
dla kobiet w ciąży. Zajęcia odbywają się dwa razy w ty-
godniu. Po odbyciu kursu kursantce przysługuje opieka 
połogowa świadczona przez położne, do sześciu wizyt 
patronażowych. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 - sala na pierwszym piętrze 
w nowym kompleksie sportowym. /WA/

Nauczą, jak rodzić

Obecnie oddział zrzesza 197 
członków, którzy działają 
w 6 klubach. Mirosław Gaffka, 
prezes wejherowskiego od-
działu ZKP, podczas zebrania 
sprawozdawcze3go przed-
stawił plany na 2018 rok. 
Już 25 lutego odbędzie się 
tradycyjna uroczystość zwią-
zana z obchodami kolejnej 
rocznicy śmierci założyciela 
miasta Jakuba Wejhera a 18 
marca w Kosakowie odbędzie 

się spotkanie Jedności Ka-
szubów. Natomiast Zjazd ka-
szubski odbędzie się Luzinie. 
W tegorocznym planie prze-
widziane są cykliczne imprezy 
m.in. Konkurs Haftu Kaszub-
skiego, Konkurs Recytatorski 
Rodno  Mowa, Turniej Skata 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Wejhera, wycieczka po Polsce 
m.. do Częstochowy i inne jak 
np. współpraca z Uniwersyte-
tem Przykarpackim w Iwano-
Franowsku na Ukrainie.

Podczas zebrania zastępca 
prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz wręczył radne-
mu Henrykowi Kanczkow-
skiemu, który przez dwie ka-
dencje pełnił funkcję prezesa 
Oddziału ZKP w Wejherowie 
i przyczynił się m.in. do wpro-
wadzenia nauki języka ka-
szubskiego do szkół – replikę 
Statuetki Jakuba Wejhera 
przyznaną przez prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta. /raf/

Rocznice, zjazdy i konkursy
WEJHEROWO | WEJhEROWSCy DzIAŁACzE KASzub-
SCy PODSuMOWAlI SWOJą zESzŁOROCzNą DzIAŁAl-
NOść ORAz PRzEDSTAWIlI PlANy NA ROK bIEżąCy. 
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dobre położenie blisko Trójmia-
sta. Nasza oferta spędzania cza-
su wolnego jest coraz bogatsza 
i skierowana do bardzo szerokiej 
grupy odbiorców. A ostatnie 3 lata 
pokazały nam, że w wielu wyda-
rzeniach uczestniczą osoby miesz-
kające poza Rumią. Rumia nie tyl-
ko gościła ogólnopolskie gwiazdy 
sportu i kultury - Kamil Bednarek, 
Monika Lewczuk, Marcin Gortat, 
Ewa Chodakowska czy Iwona Pa-
vlović, ale sama była gospodarzem 
wielu imprez wysokiej rangi. Nasze 
jednostki Stacja Kultura, Miejski 
Dom Kultury, MOSiR, a także Dom 
Kultury SM Janowo realizują wiele 
ciekawych, autorskich projektów.

Widać, że w Rumi dokładane 
są starania, by aktywność fi-
zyczną propagować i ułatwiać. 
W jaki sposób miasto wspiera 
sport powszechny i co może 
zmienić się w przyszłości?

Propagowanie aktywności fizycz-
nej jest dla nas bardzo ważne. In-
westujemy w infrastrukturę spor-

tową i powstawanie nowych miejsc 
do aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Jesteśmy organizatorami 
wielu ogólnodostępnych wydarzeń 
sportowych. Wspieramy organiza-
cje pozarządowe (kultura, sport, 
rekreacja, pomoc społeczna, zdro-
wie, turystyka, akcje Lato i Zima) 
„od malucha do seniora” w coraz 
wyższych kwotach. W ubiegłym 
roku na działalność organizacji po-
zarządowych przeznaczyliśmy ok. 
1,4 mln zł.

Na jakim etapie jest pro-
jekt budowy nowej bieżni 
lekkoatletycznej? W końcu 
i rumianie się jej doczekają, 
wiele innych małych miast już 
dawno bieżnie posiada.

W ubiegłym roku udało nam się 
pozyskać na ten cel blisko 1,4 mln 
złotych. Obecnie trwają prace nad 
przygotowaniem dokumentacji 
i ogłoszeniem przetargu. Jeżeli nie 
będzie  żadnych problemów z wy-
łonieniem wykonawcy prace ruszą 
w pierwszej połowie roku.
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Rekordowy budżet Rumi 
oznacza, że rok 2018 będzie 
przełomowy? 

W roku 2018 rozpoczną się naj-
większe planowane inwestycje i to 
mieszkańcy ocenią czy jest prze-
łomowy. Powinien ruszyć II etap 
realizacji Węzła Janowo, czyli bu-
dowa tunelu (z dużą liczbą miejsc 
parkingowych po obu stronach 
torów), na który mieszkańcy Rumi 
czekają od II wojny światowej, kie-
dy to został wysadzony wiadukt. 
Pierwszy etap – przebudowa pe-
ronu w Janowie, zadaszenie oraz 
budowa wind pomału dobiega 
końca (realizowane przez PKP 
SKM). Ruszają przetargi na termo-
modernizację szkół SP 10 i SP 9 
(prawie 5 mln złotych dofinanso-
wania unijnego), ruszył również 
wielki proces rewitalizacji Zagórza. 
Dzięki unijnemu dofinansowaniu 
ten ostatni projekt zmieni oblicze 
tej dzielnicy i dodatkowo zniknie 
200 pieców węglowych, gdyż bu-
dynki zostaną podłączone do sieci 
ciepłowniczej. Renowacji ulegną 
części wspólne budynków miesz-
kalnych, wybudowana zostanie 
nowa infrastruktura sportowa, 
przebudowane zostaną chodniki 
i ścieżki. Cieszymy się ogromnie, że 
uda się Górę Markowca „otworzyć” 
dla mieszkańców – powstanie tam 
wieża widokowa ze ścianką wspi-
naczkową, atrakcyjne schody tere-
nowe, elementy czynnej rekreacji 
oraz ścieżka historyczna. Nie za-
pominamy również o tych mniej-
szych projektach, ale istotnych dla 
mieszkańców. W 2018 roku plano-
wane są też budowy kolejnych ulic 
oraz kontynuacja wielu działań 
społecznych.  

Miasto doczeka się Węzła 
Janowo z tunelem, który był 
jednym z Pana sztandaro-
wych pomysłów na obecną 
kadencję. Ta gigantyczna 
inwestycja zmieni całkowicie 
funkcjonowanie zapewne nie 
tylko Janowa.

Jego realizacja pozwoli na utwo-
rzenie spójnego i funkcjonalnego 
systemu komunikacji zbiorowej 
w mieście. Mieszkańcy Janowa 
w końcu nie będą musieli objeż-
dżać miasta dookoła, aby poje-
chać do pracy i dzięki temu po-
winno zmniejszyć się natężenie 
ruchu w centrum, gdyż część osób 
pojedzie tunelem. Środki na ten 
cel zostały zabezpieczone, w ubie-
głym roku została podpisana umo-
wa z marszałkiem Mieczysławem 
Strukiem oraz wicemarszałkiem 
Wiesławem Byczkowskim, która 
gwarantuje nam dofinansowa-
nie unijne w wysokości około 13 
000 000 zł i może się ono jeszcze 
zwiększyć. Ze względu na zakres 
i złożoność prac – budowę tunelu 
wraz z trasami dojazdowymi, pra-
wie 300 miejsc parkingowych, za-
tok autobusowych, ścieżek rowe-

rowych i chodników zakończenie 
całego projektu nie jest możliwe 
jeszcze w tym roku.

Coraz częściej powraca temat 
zmiany siedziby Urzędu 
Miasta. Czy jest Pan w stanie 
przedstawić jakieś konkrety 
odnośnie przenosin magi-
stratu?

Mamy świadomość, że budowa 
nowego Urzędu to koszt ok. 25-30 
mln zł. Gdybyśmy podjęli decyzję, 
że budujemy z własnych środków 
nie moglibyśmy zrealizować wie-
lu innych projektów (w tym tych 
z dofinansowaniem unijnym) jak 
i innych potrzeb naszych miesz-
kańców. Dlatego postanowiliśmy 
poszukać alternatywnego roz-
wiązania. Najlepszym wariantem 
wydaje się budowa urzędu w part-
nerstwie publiczno-prywatnym 
(PPP). W tym modelu miasto daje 
grunt lub kilka działek, a partner 
we wskazanej lokalizacji wybu-
duje nowy urząd. To rozwiązanie 
(PPP) ma jeszcze jedną wielką za-
letę, ponieważ przy okazji budowy 
nowego urzędu będziemy mogli 
zlecić stworzenie fragmentu cen-
trum miasta z usługami społecz-
nymi, m.in. możliwe jest powsta-
nie kolejnego etapu ciągu wzdłuż 
Zagórskiej Strugi na odcinku od ul. 
Dąbrowskiego do ul. Wybickiego. 
Obecnie trwają analizy (technicz-
na, prawna i organizacyjna, rynku, 
finansowo-ekonomiczna), zgod-
nie z wytycznymi Ministerstwa 
Rozwoju, które dadzą nam odpo-
wiedź, czy to rozwiązanie w na-

szym przypadku jest możliwe.

Takie projekty, jak np. deptak 
wzdłuż Zagórskiej Strugi bar-
dzo podobają się mieszkań-
com. Czy w drodze są kolejne 
projekty, które sprawią, że 
Rumia będzie jeszcze ładniej-
sza i bardziej atrakcyjna?

Warto wskazać, że budowa ciągu 
wzdłuż Zagórskiej Strugi to nie je-
dyne działania związane z popra-
wą estetyzacji w naszym mieście 
– powstają nowe place zabaw, po-
wstały 3 boiska przyszkolne, po-
wstał pierwszy mural, wymieniony 
został napis Rumia, renowacji ule-
gły miejskie tunele, pojawiły się 
także nowe iluminacje świątecz-
ne. W 2018 roku będziemy kon-
tynuować działania – powstaną 
kolejne etapy placów zabaw m.in. 
z programu „Zielona Wyspa” z do-
finansowaniem unijnym na Starej 
Rumi, czy też nowy w centrum 
miasta. Planujemy ogłosić konkurs 
na kolejny mural, zwiększyć ilość 
nasadzeń kwiatów, czy zakupić 
dodatkowe iluminacje świąteczne. 
Systematycznie chcemy porząd-
kować miejską przestrzeń.

Rumia w ostatnim czasie staje 
się coraz bardziej atrakcyjna, 
to już nie tylko „sypialnia” 
Gdyni.

To miłe kiedy słyszy się od zna-
jomych osób z innych miast, że 
w Rumi dzieje się więcej niż w du-
żych miastach. 

Jesteśmy młodym miastem bez 
kompleksów i wykorzystujemy 

To będzie rok wielkich inwestycji
RUMIA | O PlANOWANyCh INWESTyCJACh, WIzERuNKu RuMI, buDżECIE MIASTA, A TAKżE PlANACh buDOWy NOWEgO MAgI-
STRATu – ROzMOWA z buRMISTRzEM RuMI MIChAŁEM PASIECzNyM. 

Tradycyjnie, na początku roku ukazał się 
folder, który jest podsumowaniem zmian 
zachodzących w Rumi. Tegoroczne wy-
danie obejmuje okres 2015-2017 i opisuje 
najważniejsze działania w 4 blokach te-
matycznych: inwestycje i estetyzacja mia-
sta, fundusze zewnętrzne, kultura i sport, 
polityka prospołeczna. Folder można zna-
leźć w Urzędzie Miasta, w siedzibach 
miejskich jednostek i w wybranych punk-
tach na terenie miasta.

gwe24.pl/aktualności                      Piątek, 9 lutego 2018
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Mężczyzna, który zamiesz-
kał w wejherowskim le-
sie, jest znany strażnikom 
miejskim od wielu lat. To 
ok. 50-letni bezdomny. Już 
wcześniej budował prowi-
zoryczne schronienia na te-
renie miasta, poprzednim 
razem „zamieszkał” na obsza-
rze Kalwarii Wejherowskiej.

- Ponieważ to teren kultu 
religijnego, więc zgodnie 
z przepisami nakazaliśmy mu 
usunięcie posprzątanie koczo-
wiska – wyjaśnia Zenon Hinca, 
komendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie. - Później męż-
czyzna przeniósł się w inne 
miejsce, już poza Kalwarię.

Obecnie bezdomny „miesz-
ka” w prowizorycznym schro-
nieniu, które jest połączeniem 
namiotu i szałasu, znajdują-
cym się w pobliżu dojścia do 
Kaplicy Wniebowstąpienia. 

Ale – ponieważ nie jest to już 
obszar Kalwarii Wejherow-
skiej – strażnicy miejscy nie 
mają podstaw prawnych do 
interweniowania.

- To teren Nadleśnictwa 
Gdańsk – wyjaśnia komen-
dant Hinca. - Ten człowiek 
po prostu tam mieszka, nie 
mamy żadnych skarg odno-
śnie jego zachowania, nie 
stwarza żadnego zagrożenia. 
Interweniowaliśmy tylko raz, 
w listopadzie ub. roku, gdy 
wspólnie z kolegami wypalał 
kable. Od tej pory jest spo-
kój.

Mężczyzna mieszkający 
w lesie jest jednym z dzie-
więciu bezdomnych w Wej-
herowie. Wszyscy co roku są 
spisywani przez strażników, 
którzy cyklicznie przygo-
towują spis bezdomnych. 
I wszyscy otrzymali propozy-

cje zamieszkania w schroni-
sku dla bezdomnych w Gdyni, 
na co nie wyrazili zgody. Wolą 
mieszkać w prowizorycznych 
schronieniach, przepustach 
kolejowych, na klatkach scho-
dowych lub pustostanach.

Co roku liczba bezdomnych 
w Wejherowie spada. Dwa 
lata temu było ich 25, rok 
później 12, a w roku bieżącym 
już tylko 9. Strażnicy miejscy 
przyznają, że osoby te spra-
wiają czasami problemy.

- Na początku tygodnia 
odwieźliśmy dwie osoby do 
policyjnej izby zatrzymań – 
wyjaśnia Zenon Hinca. - Były 
nietrzeźwe i leżały w miej-
scach publicznych, a zatem 
stwarzały zagrożenie dla 
siebie i innych. Jesteśmy też 
wzywani do usuwania bez-
domnych, którzy przebywa-
ją w klatkach schodowych. 

Chciałem tu jednak zaape-
lować do mieszkańców, aby 
w przypadku dużych mrozów 
wykazali się wyrozumiałością, 
gdyż ci ludzie nie mają gdzie 
pójść, aby się ogrzać. Samo 
przenocowanie na klatce 
schodowej nie stwarza zagro-
żenia, co innego, gdy starają 
się tam „osiedlić” na stałe i bu-
dować koczowisko.

A co należy zrobić, gdy zo-
baczymy osobę leżącą w miej-
scu publicznym lub śpiącą np. 
na przystanku komunikacji 
miejskiej? Wystarczy jeden 
telefon do dyżurnego Straży 
Miejskiej (tel. 58 677 70 40 lub 
986) lub do policji (tel. 997). 
Służby podejmą interwencję, 
w razie potrzeby wezwą po-
moc medyczną, a gdy dana 
osoba jest nietrzeźwa, zosta-
nie przewieziona do policyj-
nej izby zatrzymań. /raf/

Zamieszkał w lesie
WEJHEROWO | PROWIzORyCzNy SzAŁAS, STARE KRzESŁO, gRIll, I ROzWIESzONE NA 
SzNuRKu ubRANIA – TAK WygląDA KOCzOWISKO bEzDOMNEgO MężCzyzNy, KTÓRE 
POJAWIŁO SIę W WEJhEROWSKIM lESIE.
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Podczas lutowego posie-
dzenia Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 
szef inspektoratu Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Andrzej Fedoruk 
przedstawił „Analizę i ocenę 
funkcjonowania systemu ra-
townictwa i zarządzania kry-
zysowego w Polsce w oparciu 
o raport Rządowego centrum 
Bezpieczeństwa” - wnioski 
wypływające z niej zostały 
wypracowane po nawałnicy, 
jaka dotknęła województwo 
pomorskie latem 2017 roku. 
Z analizy wynika, że część 
spraw o charakterze prawno-
organizacyjnym, dotyczących 
zarządzania kryzysowego 
będzie musiała ulec zmia-
nie i zostać doprecyzowana, 
szczególnie dotycząca szcze-
bla samorządowego. Główna 
konkluzja, jaka wynika z tej 
analizy, mówi że  „system za-
rządzania kryzysowego ad-
ministracji samorządowej nie 
zadziałał, co doprowadziło do 
niekontrolowanej samoorga-
nizacji lokalnej społeczności”.

Z głosów docierających 
z różnych gmin wynika, że 
wątpliwości budzi finansowa-
nie zarządzania kryzysowego, 
zwłaszcza z tzw. rezerwy celo-
wej, gdzie pojawiają się różne 
interpretacje przepisów ze 
strony Regionalnych Izb Ob-
rachunkowych. W sytuacjach  
bezpośrednich zdarzeń kry-
zysowych (m.in. powódź, po-
żar, nawałnica) nie ma czasu 
na złożone i czasochłonne 
konsultowanie decyzji, szcze-
gólnie finansowania różnych 
działań i potrzeb, które z ko-
nieczności wymagają natych-
miastowego ich podjęcia. 
A to tylko jeden z wielu pro-
blemów, które wymagają ści-
słego określenia - co wolno 
a co jest zabronione - i praw-
nego uregulowania. Od tego 
zależy nie tylko życie zdrowie 
osób poszkodowanych w wy-
niku zdarzeń losowych, ale 
i odpowiedzialność prawna 
osób związanych z organi-
zacją pomocy i działaniem 
w sytuacjach kryzysowych.

/raf/

Skutecznie w sytuacjach 
kryzysowych
WEJHEROWO | O MOżlIWOśCIACh POPRAWy 
SKuTECzNOśCI DzIAŁAlNOśCI KRyzySOWEJ ROz-
MAWIANO NIEDAWNO W WEJhEROWIE. 
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Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

Aleksandra Maj tworzy 
fotograficzny Portret Po-
laka, na który składać się 
mają m.in. zdjęcia miesz-
kańców Rumi. Do Stacji 
Kultura mógł przyjść każ-
dy, kto chciał stać się czę-
ścią wyjątkowego projek-
tu fotograficznego. 

- Przychodziły całe rodzi-
ny, dzięki czemu miałam 
okazję wykonywać zdjęcia 
osobom w różnym wieku 
– mówi Aleksandra Maj, 
autorka prac. 

Do tej pory fotografka od-
wiedziła pięć miejscowości. 
Zamierza sfotografować jak 
największą liczbę Polaków, 
bo jest przekonana, że każdy 
zasługuje na to, aby mieć ład-
ne i profesjonalne zdjęcie. 

Powstaje Portret Polaka
RUMIA | JEŹDzI PO KRAJu I RObI PORTRETOWE 
zDJęCIA luDzIOM. 

- Moim marzeniem jest wy-
danie albumu, dokumentują-
cego całe przedsięwzięcie, ale 
zobaczymy, co przyniesie ży-
cie - zapewnia Aleksandra Maj. 

Mieszkanka Wejherowa za-
pewnia, że zależy jej na au-
tentyczności i naturalności. 
W czarno-białych barwach do-
kumentuje różnice, podobień-
stwa i „dziwactwa” Polaków. 

 /WA/
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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

To efekt uchwalenia przez 
Radę Miejską Programu Se-
nioralnego dla Gminy Miasta 
Reda na lata 2018 – 2020. Kar-
ta wydawana jest w celu akty-
wizacji osób po 60. roku życia, 
co oznacza, że redzcy seniorzy 
mogą – po wyrobieniu karty – 
korzystać z wielu ulg oferowa-
nych przez instytucje, które są 
partnerami Programu.

- Karta Seniora działa na 
terenie całego kraju i warto 
sprawdzić, kto w naszej okoli-
cy ją honoruje – mówi Teresa 
Kania, zastępca burmistrza 
Redy. - Do partnerstwa w Pro-
gramie zachęcamy wszystkie 
lokalne firmy, które przygotu-
ją specjalną lub dostosują ist-
niejącą już ofertę do potrzeb 
seniora. Ofer- ta może 
dotyczyć zni-
żek na usługi 
lub produkty, 
bezpłatnych 
wejść bądź 
i n n y c h 
promocji . 
Wszystkie 
informacje 
dla poten-
cjalnych partnerów znajdują 
się na stronie internetowej 
organizatora Programu www.
glosseniora.pl. Tam także 
można zapoznać się z pełną 

listą partnerów Programu.
Ogólnopolska Karta Seniora 

jest bezpłatna, a żeby ją uzy-
skać, należy wypełnić i zło-
żyć odpowiedni formularz. 
Można to zrobić w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej od po-
niedziałku do wtorku, w godz. 
od 11 do 16, gdzie seniorzy 

mogą liczyć na wsparcie 
pracowników 
placówki.

Karta Se-
niora jest 
w y d a w a n a 
na czas nie-
o k r e ś l o n y , 
lecz nie można 
udostępniać jej 
innym osobom. 

W razie utraty Karty zosta-
nie ona umorzona, a użyt-
kownik otrzyma nowy eg-
zemplarz.

Wyrób Kartę Seniora!
REDA | MIASTO PRzySTąPIŁO DO PROgRAMu 
OgÓlNOPOlSKA KARTA SENIORA.

Budżet obywatelski to 
wydzielona część planu fi-
nansowego miasta, o której 
przeznaczeniu decydują 
mieszkańcy. W Redzie do 
rozdysponowania jest w su-
mie 250 tys. zł. Obecnie trwa 
nabór wniosków.

WAŻNE DlA 
WNIOSKUJąCYCH
- Zgłaszać można nie tylko 

propozycje działań inwesty-
cyjnych bądź remontowych, 
ale także przedsięwzięć pro-
społecznych oraz działań kul-
turalnych – zapewnia Hanna 
Janiak, sekretarz Redy.

Co powinien wiedzieć 
wnioskujący? Maksymalna 
kwota, która jest przezna-
czona na realizację jednego 
projektu, wynosi 50 tys. zł. 
Na liście osób, popierają-
cych dany pomysł, musi zna-

Masz pomysł? 
Złóż wniosek!
REDA | WySTARTOWAŁA DRugA EDyCJA REDzKIEgO buDżETu 
ObyWATElSKIEgO. PROPOzyCJE INWESTyCJI I DzIAŁAń PRO-
SPOŁECzNyCh MOżNA zgŁASzAć PRzEz MIESIąC.

leźć się co najmniej piętnaście 
nazwisk. Projekty można skła-
dać w formie papierowej bądź 
elektronicznej.

TRWA NABóR 
WNIOSKóW

- Wnioski składać mogą 
wszyscy mieszkańcy Redy, 
bez względu na wiek – infor-
muje Hanna Janiak. - Warto 
wiedzieć, że wnioskujący ma 
prawo do złożenia wyłącznie 
jednego projektu.

Wnioski można zgłaszać od 
6 lutego do 6 marca. Więcej 
informacji na temat redzkie-
go budżetu obywatelskiego 
znajduje się na stronie: www.
bo.reda.pl, gdzie dostępne są 
również formularze wniosków 
i lista poparcia.

GŁOSOWANIE 
ElEKTRONICZNE

- Zgłoszone wnioski będzie 
weryfikowała Komisja ds. Bu-
dżetu Obywatelskiego – wyja-

Krzysztof KrzeMińsKi,
burmistrz Redy

Budżet obywatelski to jedna z form akty-
wizowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Mieszkańcy mogą zrobić coś razem, wziąć 
za to odpowiedzialność i cieszyć się efek-
tem, którym jest także większe poczucie 

przynależności do wspólnoty i miejsca.

śnia sekretarz Redy. - Te, które 
spełniały będą wymagania for-
malne, poddane zostaną pod 
elektroniczne głosowanie.

W pierwszej edycji redzkiego 
budżetu obywatelskiego wy-
łoniono pięć projektów. Wśród 
nich znalazły się: parking rowe-
rowy przy Szkole Podstawowej 
numer 3, skwer między ulicami 
Obwodową i Osadniczą, „Fit-
Park w Piątce łączy pokolenia” 
(budowa otwartej siłowni na 
terenie Szkoły Podstawowej 
numer 5), budowa placu za-
baw i rozbudowa boiska do 
koszykówki w dzielnicy Betle-
jem, a także Strefa Zieleni i Re-
kreacji – miejsce wypoczynku 
dla rodzin i młodzieży (Osiedle 
przy Młynie). Anna Walk

od 6 lutego   •	
do 6 marca - zgłasza-
nie projektów
od 7 do 15 marca  •	
– weryfikacja  
wniosków
16 marca – publika-•	
cja listy projektów 
zatwierdzonych  
do głosowania
od 19 do 27 marca  •	
– głosowanie  
mieszkańców
10 kwietnia   – ogło-•	
szenie wyników

HarMonograM
prac:

Już po raz szósty w sieci 
cukierni E.M. Wenta w Tłusty 
Czwartek odbyła się akcja 
charytatywna „Super Pączki 
Pomagają Dzieciom”. Akcja 
została zapoczątkowana 
w 2013 roku przez właści-
cielkę cukierni. 5 proc. z każ-
dego sprzedanego w Tłusty 
Czwartek pączka przekazy-
wane jest na pomoc potrze-
bującym dzieciom. 

W tym roku pieniądze 
zbierane były w trzech cu-
kierniach (w Wejherowie 
i w dwóch w Gdańsku), tra-
fią do Fundacji Wspierania 
„Razem po sukces” i zosta-
ną przeznaczone na dofi-
nansowanie działalności 
dziecięcego kluby integra-
cyjnego TAO. 

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, która 
jednocześnie jest formą tera-
pii i rehabilitacji, w zależności 
od indywidualnych umiejęt-
ności i potrzeb. W klubie pla-
nowane są też zajęcia indy-
widualne, a także szkolenia 
dla rodziców oraz spotkania 
z ciekawymi ludźmi. 

Podsumowanie akcji i wrę-
czenie symbolicznego czeku 
odbędzie się w przyszłym ty-
godniu.  /raf/

Kolejka po Super Pączki
WEJHEROWO | MNÓSTWO OSÓb uSTAWIŁO SIę W KO-
lEJCE, by KuPIć SuPER PąCzKI W CuKIERNI E.M. WENTA. 
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Z  głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 ZOFII 
BORAKOWSKIEJ

Radnej Powiatu Wejherowskiego 
w latach 1998 - 2002.

                                        

rodzinie i Najbliższym
 wyrazy szczerego współczucia 

                    
składa

                          
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 

wraz z Zarządem Powiatu Wejherowskiego 
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W Wejherowie Światowy 
Dzień Chorego, ustano-
wiony przez papieża Jana 
Pawła II, jest dniem po-
święconym Matce Bożej 
Wejherowskiej. Ojcowie 
Franciszkanie zapraszają 
do Sanktuarium Maryjne-
go przy ul. Reformatów na 
mszę wszystkie osoby cho-
re i niepełnosprawne. Msza 
przed cudownym obrazem 
w ich intencji z modlitwą 
o uzdrowienie, sakramen-
tem Namaszczenia Cho-
rych i błogosławieństwem 
na sposób lurdzki odbędzie 
się o godzinie 16:30. Na 
mszę należy przynieść ze 
sobą róże. Organizatorzy 
proszą mieszkańców o po-
moc w upieczeniu ciast, na 
przygotowany w tym dniu 
poczęstunek. Ciasta można 
przynosić w niedzielę do 
godziny 12:00. W Sanktu-
arium Bł. Męczennicy Alicji 
Kotowskiej i Towarzyszy 
przy ul. Narutowicza o go-
dzinie 10:00 zostanie od-
prawiona msza dla chorych 
w kolorze białym z udziele-
niem sakramentu Namasz-
czenia Chorych. 

Natomiast wieczorem, 
w Filharmonii Kaszubskiej 
o godz. 17:00 odbędzie się 

koncert charytatywny „Wy-
śpiewaj Nadzieję”. W pro-
gramie koncert Andrzeja 
Koryckiego i Dominiki 
Żukowskiej, aukcja dzieł 
sztuki i słodki poczęstunek. 
Dochód z koncertu zosta-
nie przekazany na wspar-
cie Puckiego Hospicjum 
św. Ojca Pio i Hospicjum 
św. Judy Tadeusza w Wej-

herowie. Organizatorkami 
są członkinie Lions Club 
Gdańsk Amber. 

W Rumi w Sanktuarium 
NMP Wspomożenia Wier-
nych przy ul. Dąbrowskiego 
o godz. 10:00 zostanie od-
prawiona msza św. w inten-
cji chorych z udzieleniem 
sakramentu Namaszczenia 
Chorych. (DD)

Obchody Dnia Chorego
POWIAT | W NIEDzIElę, 11 luTEgO PRzyPADA śWIATOWy DzIEń ChOREgO, 
KTÓRy CO ROKu ObChODzONy JEST RÓWNIEż W WEJhEROWIE I RuMI.
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W ramach współpracy 
Społecznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Wejherowie 
i Akademii Marynarki 
Wojennej, Wydział Nauk 
Humanistycznych i Spo-
łecznych, Pedagogika od-
będzie się cykl warsztatów 
dotyczących innowacji 
edukacyjnych w klasach 
najmłodszych. Student-
ki w ramach przedmiotu 
z Edukacji przyrodniczej 
i ekologicznej, pod opieką 
dr Aleksandry Kurowskiej-
Susdrof jako pierwszy 
warsztat przygotowały dla 
uczniów klasy III zajęcia 
rozwijające myślenie ana-
lityczne i w sposób bardzo 
ciekawy poszerzające wie-
dzę z zakresu magnetyzmu. 
Dwugodzinne warsztaty 
były zarówno dla uczniów 
jak i dla studentek cie-
kawym doświadczeniem 
edukacyjnym. Uczniowie 
uczyli się stawiać hipote-
zy, odpowiadać na pytania 
badawcze, przeprowadzili 
serię prób badawczych, 
odważnie wyciągali wnio-
ski z zaobserwowanych 

Edukacja przyszłości
WEJHEROWO | KREATyWNA WSPÓŁPRACA SPOŁECzNEJ I AKADEMII MARyNARKI WOJENNEJ.

zjawisk. Dzieci sprawdzały 
czym jest pole magnetycz-
ne, bawiły się opiłkami żela-
za, łowiły magnetyczne ryb-

ki, zastanawiały się wspólnie 
jak działa kompas. Jak praw-
dziwi naukowcy sporządzali 
notatki na przygotowanych 

przez studentki kartach 
doświadczeń. Pod koniec 
warsztatów trudno było się 
rozstać!
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Z kolei zima, choć nieco 
spóźniona, wkroczyła wiel-
kimi krokami. Nie dziwi 
więc fakt, że pobliskie oko-
lice natychmiast wypełnił 
tłum dzieci  z sankami i nar-
tami, ale przede wszystkim 
łyżwami. Ponadto, ujem-
ne temperatury sprzyjają 
utrzymaniu dobrej jakości 
lodu na lodowisku, dlatego 
szczególnie w dni wolne od 
szkoły, sztuczne lodowisko 
przy szkole podstawowej 
w Gościcinie przeżywa 
prawdziwe oblężenie. Tym 

bardziej miło nam poinfor-
mować, że  korzystają z nie-
go nie tylko mieszkańcy 
naszej gminy, ale również 
dzieci z bardziej odległych 
miejscowości, jak choćby 
z Łęczyc, które przyjecha-
ły w ramach ferii „sporto-
ve love”  organizowanych 
przez tamtejszą Gminną In-
stytucję Kultury i Biblioteki. 
Przypominamy, że w okre-
sie ferii zimowych lodowi-
sko jest czynne codziennie 
godzinach 9:00 – 21:00. 

/UGW/

Tłumy na lodowisku
GM. WEJHEROWO | FERIE zIMOWE DlA DzIECI 
z WOJEWÓDzTWA POMORSKIEgO POMAŁu DO-
bIEgAJą KOńCA. 

Fo
t. 

U
G

W
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Uroczystość przekazania 
pojazdu do użytku odbyła się 
w siedzibie MZK Wejherowo. 
Zaprezentowano nowy au-
tobus, odbył się też pierwszy 
kurs po mieście. Przedsta-
wiciele zarządu MZK pod-
kreślali zalety najnowszego 
pojazdu. 

- Wejherowo stało się lide-
rem we wdrażaniu innowa-

cyjnych rozwiązań w zakresie 
biletu elektronicznego w na-
szej metropolii oraz wzorem 
w systematycznym odtwa-
rzaniu taboru komunikacji 
zbiorowej – podkreślił Ol-
gierd Wyszomirski, dyrektor 
Zarządu Komunikacji Miej-
skiej w Gdyni i członek zarzą-
du Metropolitalnego Związ-
ku Komunikacyjnego. /raf/

Nowy autobus 
wozi pasażerów
WEJHEROWO | O NOWOCzESNy, NISKOPODŁO-
gOWy AuTObuS MARKI SOlARIS WzbOgACIŁ SIę 
MIEJSKI zAKŁAD KOMuNIKACJI WEJhEROWO. 

Czesław Kordel, 
prezes MZK Wejherowo:

- Autobus będzie jeździł na wszystkich li-
niach. Jest on wygodny, bezpieczny, kom-
fortowy i bardzo nowoczesny. Pojazd wy-
posażony jest m.in. w klimatyzację, uła-
twienia dla osób niepełnosprawnych 

i wiele innych. Kupiliśmy go jak zawsze za 
pieniądze, które wypracujemy. Zazwyczaj udaje nam się 
co roku dwa nowe pojazdy wprowadzać do eksploatacji, 
a stare wycofywać. 

Krzysztof HildebraNdt, 
prezydent Wejherowa:

- Jest to 39 autobus zakupiony przez na-
szą firmę, która jest spółką komunalną. 
Jednocześnie to 23 pojazd tego typu. Ta 
ilość pokazuje, że w Wejherowie mamy 
nowoczesne pojazdy komunikacji miej-

skiej. Gratuluję prezesowi i załodze MZK, 
którzy pokazują, że jesteśmy jedną z najnowocześniej-
szych firm w Polsce. 

Gabriela lisius, 
starosta wejherowski:

- Każdy nowy pojazd to poprawa warun-
ków pracy dla kierowców oraz poprawa 
bezpieczeństwa dla mieszkańców całe-
go powiatu wejherowskiego, bo przecież 
te autobusy jeżdżą na różnych trasach od 

Rumi po gminę Wejherowo. Mieszkańcy 
powiatu, a szczególnie młodzież, która dojeżdża do Wej-
herowa do szkół średnich, może bezpiecznie na zajęcia 
i z powrotem do domów dotrzeć.

W każdy piątek Wielkiego 
Postu na Kalwarii Wejherow-
skiej odbywa się droga krzy-
żowa. Co roku wydarzenie 
przyciąga na wzgórza tysią-
ce mieszkańców Wejherowa 
i okolic, a także pielgrzymów 
z Kaszub i całej Polski. Na 
wspólne przeżywanie nabo-
żeństwa zapraszają Ojcowie 
Franciszkanie.

Zawsze o godzinie 15 od-
prawiana jest najpierw msza 
św. w intencji pielgrzymów, 
a około godziny 16 planowa-
ne jest wyjście na Kalwarię.

Jak informuje prezes MZK 
Wejherowo z inicjatywy pre-
zydenta Wejherowa w każdy 
piątek Wielkiego Postu w celu  
ułatwienia powrotów miesz-
kańcom do domów zawsze po 

zakończeniu uroczystości dro-
gi krzyżowej na Kalwarii Wej-
herowskiej około godz. 17.30 
podstawione będą autobusy 
wejherowskiej komunikacji 
miejskiej. Odjazd: po zajęciu 
miejsc przez pasażerów.

Miejsce podstawienia auto-
busów: ulica Harcerska na wy-
sokości kotłowni OPEC.

autobus z oznakowaniem 1. 
linii Nr 2, który będzie je-
chał trasą do „Szpitala”.
autobus z oznakowa-2. 
niem linii Nr 3, który bę-
dzie jechał trasą do pętli 
„Odrębna”.

Dodatkowe informacje 
o przewozie - dyspozytor 
MZK, tel. 58 572 29 33. 
/raf/

Komunikacją miejską z drogi krzyżowej
WEJHEROWO | MzK WEJhEROWO uRuChAMIA SPECJAlNE AuTObuSy DlA 
OSÓb WRACAJąCyCh z DROgI KRzyżOWEJ. 

Inspektorat ZUS w Wejherowie organizuje bezpłatne szkolenie. 
Temat szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego, które 
odbędzie się 16 lutego, to elektroniczna obsługa zwolnień le-
karskich (e-ZLA).  Od lipca lekarze będą wystawiali zwolnienia 
wyłącznie w formie elektronicznej. Zakres szkolenia: najważ-
niejsze regulacje w przepisach wprowadzających obowiązek 
wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektro-
nicznej; jak założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS; jak wygląda obsługa i o bieg e-ZLA oraz jakie są formy 
jego podpisania. Początek o godz. 10.00 w siedzibie Inspek-
toratu przy ul. Sobieskiego 294. Zgłoszenia uczestnictwa - 
telefonicznie pod numerem 58 572 97 17. /raf/

Szkolenie dla lekarzy jak opłacać składki?
Pracownicy ZUS doradzą 
przedsiębiorcom, jak prawi-
dłowo opłacić składki.
ZUS wprowadza kolejną 
usługę, adresowaną do 
przedsiębiorców: pomoc 
doradcy płatnika składek.
Wraz z pojawieniem się 
e-Składki i indywidualnego 
numeru rachunku skład-
kowego wśród płatników 
pojawiły się wątpliwo-
ści. Rozwieją je doradcy 
płatników składek. Są to 
odpowiednio przeszkoleni 
pracownicy, którzy będą 
przyjmować przy wyzna-
czonych stanowiskach. 
W Pomorskiem do dys-
pozycji płatników będzie 
51 doradców. Oddział 
w Gdańsku i podległe mu 
placówki zapewni ich 39, 
a oddział słupski 12. Aby 
skorzystać usług doradcy 
płatnika składek na ekranie 
automatu w sali obsługi 
klienta trzeba „Składki/
Ubezpieczenia”, a następnie 
„Doradca płatnika”. /raf/
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WYŚLIJ  NAM SWOJE ZDJĘCIE 
I  ZGARNIJ WE JŚCIóWKI!

Do zwycięzców zabawy trafią całodniowe wejściówki do funparku Croco-
landia, który mieści się przy ul. Gdańskiej 51 w Wejherowie. Konkurs, który 
ogłoszony został z okazji ferii, spotkał się ze sporym zainteresowaniem 
czytelników. Dzięki ich aktywności trafiły do nas bardzo różnorodne zdjęcia. 
Ich autorzy udowadniają, że zimą można świetnie się bawić i doskonale 
wypocząć. Całodobowe wejściówki od  funparku Crocolandia w Wejherowie 
trafiają do: Anny Orańskiej, Karola Różka, Doroty Kolańskiej, Magdaleny 
Walczak i Agnieszki Runtz. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich pozosta-
łych uczestników zabawy zachęcamy do udziału w kolejnych zmaganiach.

Ferie na finiszu
żeby wypocząć w ferie, 
wcale nie trzeba wydawać 
kroci. udowodnili to czy-
telnicy, którzy wzięli udział 
w konkursie ogłoszonym 
na portalu Gwe24.pl. 

AgnieSzkA Runtz MAgdAlenA WAlczAk

JoAnnA głoWAcz AnnA oRAńSkA

nA zdJęciu Filip Rozek MoSAkoWSkA

Już wkrótce goście Portu 
Rumia Centrum Handlowe-
go Auchan przekonają się, 
jak wiele zjawisk fizycznych 
może odzwierciedlać ciepłe 
uczucia! Uczestnicy Aka-
demii Małych Odkrywców 
obejrzą pokazy ze świecz-
ką, która będzie ukazywać 
gasnącą miłość oraz sztucz-

ki z żarówką, która zapło-
nie, jak uczucie między 
dwojgiem zakochanych. 
Nie zabraknie łączonego 
ze świętem zakochanych 
różu – dzięki specjalnym 
okularom z filtrami goście 
zobaczą świat w różowych 
barwach. 

W niedzielę goście Por-

Walentynkowe atrakcje
RUMIA | W MIŁOśCI POTRzEbNA JEST „ChEMIA”, AlE 
CO z JEJ SIOSTRą FIzyKą? 
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tu Rumia będą mieli okazję 
obejrzeć pokazy taneczne 
zespołu Cheerleaders Ga-
laxy Team z Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Gdyni. 
Występy sceniczne odbędą 
się kilkukrotnie, a po każ-
dym z nich widzowie wezmą 
udział w mini warsztatach 
tanecznych. 

Dodatkowo, 14 lutego 
w dniu walentynek, Port 
Rumia przygotował atrakcje 
dla wszystkich gości cen-
trum, w tym zakochanych 
par. Klienci będą mogli wy-

mieniać swoje paragony na 
min. kwotę 50 zł (paragony 
z hipermarketu nie są brane 
pod uwagę) na pluszowe 
maskotki, które wręczą swo-
im sympatiom. 

Akademia małych odkryw-
ców odbędzie się 10 lutego 
od godz. 12:00 do 18:00, na-
tomiast pokazy taneczne 11 
lutego o godz.: 12:30, 13:00, 
13:30 oraz 14:00. 14 lutego 
odbędzie się akcja walen-
tynkowa pod hasłem „Polo-
wanie na pluszaki”. 

/raf/

fotogaleria

Dla jednych to udręka, bo na drogach robi się niebez-
piecznie, a każde wyjście na dwór wiąże się z nieprzy-
jemnym chłodem i wilgocią. Dla innych śnieżna zima to 
okazja do podziwiania pięknych pejzaży. 
Wyjątkowe widoki na zdjęciach uwiecznili czytelnicy 
portalu Gwe24.pl. Fotografie prezentują drogi, podwór-
ka i plaże pod białym puchem. Udowadniają, że cały 
powiat wejherowski przykryty został śniegiem. 
Chcesz podzielić się swoim zdjęciem z innymi? 
Koniecznie wykonaną fotografię prześlij na adres: 
czytelnicy@expressy.pl.

Zima 
w obiektywie

W powiecie wejherowskim zapano-
wała prawdziwa zima. śnieg szczelnie 

przykrył ulice i podwórka.

toMek gRAboWSki

ARtuR noWicki MAgdA lenA

doMinikA bobRuckA
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TO WyJąTKOWO SMACzNE śWIęTO. WŁAśNIE DzISIAJ, CzylI W PIąTEK 9 luTEgO WyPADA MIęDzyNARODOWy DzIEń PIzzy. W RAMACh śWIęTO-
WANIA POROzMAWIAlIśMy z lOKAlNyMI PIzzERIAMI I PRzygOTOWAlIśMy MATERIAŁ O TEJ POTRAWIE, KTÓRą JADA Aż 96 PROCENT POlAKÓW.

Światowy 
Dzień Pizzy

JUŻ W KUlTURZE STAROŻYTNEJ
 

Płaskie, okrągłe i wypiekane placki znane były właściwie 
wszystkim kulturom starożytnym. Czasem pełniły nawet 
nietypową, bo płatniczą rolę (w dawnym Egipcie). Z ko-
lei w starożytnym Rzymie zajadano się placami przypra-
wianymi ziołami i serem. Po raz pierwszy słowo „pizza” 
pojawia się jednak w dokumencie z 997 roku.

 
MARGERITA, 

CZYlI HISTORYCZNA PIZZA
 

Popularny rodzaj pizzy „Margerita” pojawił się już 
w 1889 roku, gdy jeden z piekarzy - Raffaelo Esposito, 
zadedykował królowej Włoch Małgorzacie Sabaudzkiej 
trzy rodzaje pizzy – ‘’alla mastunicola’’ (z serem i bazylią), 
‘’marinara’’ (z pomidorami) i nowość, pizzę z mozarellą. 
Ten ostatni placek drożdżowy najbardziej posmakował 
królowej i od jej imienia ta pizza do dzisiaj nazywana 
jest margeritą.

POlSKA PIZZA
 Z DAWNYCH lAT

 
Polska odmiana pizzy z czasów 
PRL-u była wyjątkowo mało 

wykwintna. Domowa pizza była 
więc po prostu plackiem o bardzo 

grubym spodzie z farszem z cebuli, 
pieczarek i z dodatkiem grubej warstwy 

żółtego sera. Czasem wykorzystywano tak-
że typowo słowiański, ale i kontrowersyjny 

składnik, czyli kiszoną kapustę. Pizza nie stała 
się jednak głównym daniem dawnych fast-foodów, 

gdzie królowały o wiele prostsze do przyrządzenia za-
piekanki.

lUBIMY EKSPERYMENTOWAć
 

Włosi, jak wiadomo, reagują nerwowo na pomysły 
wprowadzania nietypowych składników do tradycyj-
nej pizzy. Inne kraje lubią natomiast eksperymentować. 
Według badania firmy Mintel, rynkiem, gdzie odno-
towano najwięcej innowacji pizzy jest Francja, Polska 
znalazła się w tym rankingu na ósmym miejscu. Co do-
kładnie odznacza „pizza innowacyjna”? Wspomniane 
badanie wskazuje na coraz większą popularność piz-
zy bezglutenowej i pizzy stworzonej z mąki ryżowej. 

REKORDOWY PlACEK
Najdłuższa pizza na świecie ma prawie 

dwa kilometry! Ten nietypowy rekord pobi-
to w czerwcu 2017 roku w miejscowości Fon-
tana w stanie Kalifornia w USA. Pizza została 
przyrządzona z ponad 8 ton ciasta, blisko 2,5 
tony sosu pomidorowego i ponad 1,5 tony 
mozzarelli. W pracę zaangażowanych było po-
nad 100 osób, a proces przygotowań  i wypie-
ku zajął łącznie 54 godzin. GB

Klienci cenią jakość
 
GrzeGorz KlosKe,
Pizzerman, Pizzeria LaStrada, 
Wejherowo
 

- Nasz lokal wyróżnia się serwowa-
niem pizzy na grubym cieście, stosujemy 

również własne receptury. Innym wyróżni-
kiem jest jakość – nie stosujemy półproduktów ani żadnych 
składników o wątpliwej jakości. Posiadamy liczbą grupę 
stałych klientów, także z dalekich rejonów naszego powia-
tu, można więc powiedzieć, że nasi klienci doceniają jakość. 
-Najbardziej popularną pizzą jest farmerska, która skła-
da się z mięsa z kurczaka, pieczarek, pomidora i papryki. 
To pizza, której smak odpowiada większości-pewnie stąd ta 
popularność.
 

Dla wytrawnych 
miłośników pizzy
 
toMasz włodKowsKi,
Pizzerman, Credence

– Pizza RestCafe, Rumia
 

-Pierwszy raz Dzień Pizzy obchodziliśmy 
w zeszłym roku. Mieliśmy różnego rodzaju promocje i piz-
ze specjalne, dostępne jedynie w ten dzień – podobnie bę-
dzie w tym roku. Co wyróżnia nasza pizzerię? Z pewnością 
piec opalany drewnem, który najbliżej można znaleźć, ztego, 
co wiem, w Gdyni. Wytrawni miłośnicy pizzy czują charak-
terystyczny posmak drewna, o czym nieraz słyszymy. - Naj-
większym zainteresowaniem cieszy się u nas pizza Siciliana 
Duo, która zawiera mięso mielone, szynkę, bekon, salami, 
kurczak, a do tego szczypiorek, pomidory i czosnek, które 
dodawane są na samym końcu.

 
 

Przyciągamy 
klimatem retro
 
dawid Pisała,
Kucharz/Pizzerman, 

Pizzeria Stare Miasto,Wejherowo
 

- Nasza pizzeria skupiona jest na historii mia-
sta, na ścianach wiszą zdjęcia z dawnych lat, klienci słucha-
ją także radia z dawnych lat. Innym wyróżnikiem naszego lo-
kalu są nietypowe nazwy poszczególnych pizz, każda nazwa 
nawiązuje bowiem do charakterystycznych ulic w mieście. 
- Jeśli chodzi o najbardziej popularne pizze to są takie dwie: 
Dworcowa i Sportowa. Pizza Dworcowa składa się z sera, sosu 
pomidorowego, kebabu, pieczarek i cebuli, Sportowa to nato-
miast: ser, sos pomidorowy, szynka szwarcwaldzka i rukola.

Jak we Włoszech
 
bartosz PodolsKi,
Właściciel Pizzeri La VeraPizza,Wejherowo
 
- Dużym atutem naszego lokalu jest piec 

opalany drewnem, który pozwala na przy-
gotowywanie pizzy w sposób tradycyjny, czyli 

tak, jak we Włoszech. Tworząc ofertę lokalu zdo-
byliśmy przepisy na ciasto od Włocha, konsultowaliśmy się tak-
że z nim w sprawie doboru menu. Zależało nam na przygotowy-
waniu pizzy dokładnie tak samo, jak we Włoszech. Mamy już stałą 
grupę klientów, także z Trójmiasta, którzy docenili takie starania. 
- Nasi klienci najczęściej zamawiają pizzę o nazwie Parma. Skła-
da się ona z sosu pomidorowego, mozzarelli, szynki Parma, rukoli, 
pomidorów koktajlowych i sera.

 
 
Na cienkim cieście

doMiNiK KierzNiKiewiCz
Pizzerman, 
BayouCafe&Restauracja,Wejherowo
 

- Wyróżnikiem naszego lokalu jest przygoto-
wywanie pizzy na cienkim cieście, korzystamy 

także z własnych receptur, żeby stworzyć smaczne 
i zdrowe dania. - Klienci najczęściej zamawiają u nas pizzę Ameri-
cana, która zawiera mięso z kurczaka, kukurydzę, paprykę i ser. To 
wyjątkowo smaczna pizza, którą łatwo można się najeść.

Dla naszych Czytelników mamy 
4 dwuosobowe zaproszenia na pizzę 
w lokalu Stare Miasto w Wejherowie.

UWAGA! 
KOnKUrS!

Zabawa organizowana jest na naszym 
portalu Gwe24.pl w dziale „Konkursy”. 

Udział w konkursie wymaga wcześniej-
szej rejestracji na naszym portalu. 

Nagrodę w zabawie ufundowała 
Pizzeria Stare Miasto 

w Wejherowie (ul. Jana III 
Sobieskiego 278).
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Wolny czas można było 
spędzić na zajęciach orga-
nizowanych przez szkoły, 
różnorodną ofertę przygo-
towały również inne insty-
tucje – Miejski Dom Kultury, 
Miejska Biblioteka Publicz-
na, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Dom Kultu-
ry SM Janowo.

- Oferta tegorocznej „Akcji 
Zima”, koordynowanej przez 
Urząd Miasta była bardzo 
ciekawa. Młodzi Rumianie 
mogli spędzić czas na za-
jęciach sportowych, kultu-
ralnych, warsztatach lub 
wycieczkach. Przygotowano 
również liczne animacje. 
Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. – mówi Piotr Witt-
brodt Zastępca Burmistrza 
Rumi.

KUlTURAlNIE
Stacja Kultura zaprosiła 

młodzież na zajęcia pla-
styczne z elementami wyro-
bu ceramiki, czy warsztaty 
muzyczne ukulele (rodzaj 
gitary). Dużym zaintere-

sowaniem cieszyły się też 
projekty „Szkoła Pana Klek-
sa”, czy animacje Mary 
Poppins dla dzieci 6-12 lat 
oraz warsztaty muzyczne 
„DźwiękoŁowy”.

Ponadto codziennie 
w godz. 10-18 dzieci mogły 
korzystać z wypożyczalni 
dziecięcej oraz znajdują-
cych się w niej komputerów, 
gier i księgozbioru.

Z kolei Miejski Dom Kultu-

ry zaproponował najmłod-
szym wspólne wyjścia: do 
kina, na basen, kręgle, ogni-
sko czy kulig. 

– Muzycznie, filmowo, kre-
atywnie.  Pod takimi hasła-
mi przebiegały zimowe ferie 
2018 w bibliotece – mówi 
Anna Chlewicka ze Stacji 
Kultura. – Przygotowaliśmy 
zróżnicowaną wiekowo, 
urozmaiconą tematycznie 
ofertę dla najmłodszych 

i tych trochę starszych. Ferie 
zainaugurowaliśmy pierw-
szym koncertem dla dzieci 
z cyklu „Stacja Jazzik”, który 
realizowany jest w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 
Zagrał perkusista i instru-
mentalista Jacek Stromski. 
Występ cieszył się dużym za-
interesowaniem. Stacja Kul-
tura wypełniła się po brzegi! 
Było głośno, żywiołowo i ra-
dośnie – dodaje. 

SPORTOWO
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji tradycyjnie zapro-
sił do korzystania ze sztucz-
nego lodowiska na boisku 
Orlik przy ulicy Świętopełka. 
Na basenie zorganizowano 
darmowe zajęcia nauki pły-
wania. W hali MOSiR można 
było spróbować swoich sił 
w tenisie stołowym, piłce 
nożnej, siatkówce czy ko-
szykówce. Prowadzono tak-
że darmowe treningi karate 
we współpracy z klubem 
Sakura. 

NA SPORTOWO 
I KUlTURAlNIE 

Ciekawą ofertę zapropo-
nował Dom Kultury SM Ja-
nowo. Odbyły się m.in. za-
jęcia zumby junior i young, 
warsztaty gitarowe i pla-
styczne. Uczestnicy mieli 
także okazję wziąć udział 
w pokazie baniek mydla-
nych oraz spotkać się z wy-
jątkowymi gośćmi –  odbył 
się m.in. pokaz ptaków dra-
pieżnych.

Uczniowie się nie nudzili
RUMIA | PRzERWA zIMOWA DlA DzIECI I MŁODzIEży DObIEgA KOńCA. NAJMŁODSI MIESzKAńCy RuMI, KTÓRzy SPę-
DzIlI Ją NA MIEJSCu NIE MOglI NARzEKAć NA NuDę. MIASTO PRzygOTOWAŁO bOgATą OFERTę WyPOCzyNKu. 

Ferie w bibliotece za-
wsze obfitują w szereg 
atrakcji dostosowa-
nych do wieku uczest-
ników. W trakcie zimo-
wej przerwy od nauki 
najmłodsi mieli okazję 
uczestniczyć w zaję-
ciach teatralnych oraz 
plastycznych pod na-
zwą „Mali aktorzy w bi-
bliotece” i „Mali artyści 
w bibliotece”. Nie za-
brakło również poga-
danki edukacyjnej pt. 
„Bezpieczne ferie” z st. 
sierż. Karoliną Pruch-
niak z Komendy Powia-
towej Policji w Wejhe-
rowie, która przestawiła 
dzieciom podstawowe 
zasady bezpieczeństwa 
podczas wypoczynku 
zimowego. Finałem 
każdego tygodnia ferii 
były zabawy z Klaunem 
- Kapslem Bombelkow-
skim w którego wciela 
się Olaf Orłowski KidOK. 
Wata cukrowa, pokazy 
baniek mydlanych, za-
bawy grupowe i wiele, 
wiele innych atrakcji 
umiliło dzieciom wolny 
czas. /raf/

Moc zabawy i rozrywki
WEJHEROWO | JAK CO ROKu W CzASIE WOlNyM OD zAJęć SzKOlNyCh POWIATOWA 
bIblIOTEKA PublICzNA W WEJhEROWIE ORgANIzuJE bEzPŁATNE zAJęCIA DlA DzIECI.

Zajęcia sportowe prowa-
dzone były przez cały okres 
ferii zimowych w sali gim-
nastycznej Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie przy ulicy Bukowej. 
Natomiast zajęcia kultural-
ne odbywały się w jednym 
tygodniu ferii. Pierwszy 
dzień z kulturą rozpoczął się 
„Spotkaniem z Melpome-
ną”, które poprowadził aktor 
Teatru Miejskiego w Gdyni 
Mariusz Żarnecki w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Wejhe-
rowie. Warsztaty rozpoczęły 
się rozgrzewką głosu i gim-
nastyką całego ciała. Po in-
tensywnym wprowadzeniu 
w kulisy teatru odbyły się 
zajęcia na bazie scenariusza 
„O mądrej królewnie i smo-
ku ze Złotej Góry”. Każde-
mu z uczestników została 
przydzielona rola, którą 
pod czujnym okiem profe-
sjonalisty, uczono się przed 
spektaklem. Efekty tych 

Sportowo i artystycznie
POWIAT | W POWIATOWyM zESPOlE PlACÓWEK OśWIATOWO-WyChOWAWCzyCh 
W WEJhEROWIE zAKOńCzyŁy SIę bEzPŁATNE zAJęCIA DlA DzIECI I MŁODzIEży.

przygotowań można było 
zobaczyć w SP nr 6 na uro-
czystym podsumowaniu ferii. 
Ponadto odbyły się warsztaty 
sitodruku w Fabryce Kultury 
w Redzie. Warsztaty wokal-
ne poprowadziła wokalistka 
zespołu Farba Joanna Kozak 
a zajęcia plastyczne „Uwolnij 
kreatywność” malarka Ma-
rzena Hazuka-Bereś w siedzi-

bie PZPOW w Wejherowie. 
Uroczystego podsumowania 
artystycznych ferii w wejhe-
rowskiej „Szóstce” dokonała 
wicedyrektor PZPOW Mariola 
Błaszczuk. Wszyscy uczestni-
cy zajęć otrzymali nagrody 
i dyplomy za udział oraz za-
prezentowali spektakl, utwór 
muzyczny  i prace wykonane 
na warsztatach. (DD)
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Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

gwe24.pl/aktualności                   Piątek, 9 lutego 2018

WyjątkoWa 
WystaWa
Pełna słońca i zadzi-
wiająca zmiennością 
krajobrazów Afryka 
przywita przybyłych 
do Fabryki Kultury 
w Redzie. 

Dzisiaj, tj. w piątek, 
w Miejskim Domu Kultu-
ry odbędzie się werni-
saż zdjęć popularnego 
fotografa i podróżnika, 
Tomasza Iwaniuka. - Jeśli 
chcecie w środku zimy 
poczuć trochę ciepła 
nadchodzących wakacji, 
to zapraszamy – zachę-
cają mieszkańców orga-
nizatorzy ekspozycji. 
W wernisażu, którego 
początek zaplanowano 
na godz. 18, uczestni-
czyć ma sam autor zdjęć, 
który będzie opowiadał 
o okolicznościach two-
rzenia poszczególnych 
fotografii. 
Zdjęcia, które prezen-
towane będą w Fabryce 
Kultury, będzie można 
oglądać do 4 marca. 
Wstęp wolny.
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Przypomnijmy – reforma 
systemu oświaty realizowa-
na jest od 1 września 2017 
roku i zakłada stopniową 
likwidację gimnazjów. Za-
miast 6 lat szkoły podstawo-
wej, 3 lat gimnazjum i 3 lat 
uczniowie będą uczęszczać 
do szkół podstawowych 
przez 8 lat, skąd trafią póź-
niej do szkół ponadpodsta-
wowych: liceów, techników 
czy też szkół branżowych.

Natychmiast po podpi-
saniu przez Prezydenta 
Andrzeja Dudę ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe 
w naszym mieście przystą-
piliśmy do opracowania 
strategii wdrażania refor-
my oświaty na lata 2017 – 
2020. Strategia ta została 
skonsultowana podczas 
spotkań Burmistrza Miasta 
Pana Michała Pasiecznego 
z Radami Pedagogicznymi 
szkół, rodzicami oraz związ-
kami zawodowymi. Celem 
spotkań było wypracowa-
nie najlepszego wariantu 
dla uczniów i nauczycieli, 

tzn. aby nie pogorszyć wa-
runków nauki uczniów oraz 
aby nauczyciele nie stracili 
pracy. W wyniku tych dzia-
łań Rada Miejska po uzy-
skaniu pozytywnej opinii 
Kuratorium Oświaty podję-

ła uchwałę w sprawie do-
stosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe, na okres 

Semestr dużych zmian
RUMIA | NIEDAWNO zAKOńCzyŁO SIę PIERWSzE PÓŁ ROKu PO WPROWADzENIu REFORMy 
OśWIATy. JAK zE zMIANAMI PORADzIŁO SObIE MIASTO I SAME SzKOŁy?

od dnia 1 września 2017 r. do 
dnia 31 sierpnia 2019 r.        

Rumskie gimnazja zostały 
włączone do szkół podsta-
wowych:

Gimnazjum Nr 1 włą-•	
czono do Szkoły Pod-
stawowej Nr 1
Gimnazjum Nr 2 włą-•	
czono do Szkoły Pod-
stawowej Nr 9
Gimnazjum Nr 4 włą-•	
czono do Szkoły Pod-
stawowej Nr 10

- Dotychczasowi dyrekto-
rzy gimnazjów – zgodnie 
z przepisami reformy stali 
się wicedyrektorami szkół 
podstawowych, a dyrekto-
rzy szkół podstawowych 
pozostali na swoich stano-
wiskach. Dyrektor szkoły 
nadzoruje pracę placówki 
w dwóch obiektach oświa-
towych (w przypadku włą-
czenia gimnazjum do szko-
ły podstawowej). Ponadto 
niektórzy nauczyciele reali-
zują swoje pensum godzin 
w dwóch budynkach – wy-
jaśnia Bogdan Tokłowicz 
Pełnomocnik Burmistrza ds. 
Oświaty.   

CHEMIA, FIZYKA 
I GEOGRAFIA 

WRACAJą
- W ramowych planach na-

uczania w klasie VII i VIII po-
jawiły się nowe przedmioty 
takie na przykład jak: fizyka 
i chemia w ilości 2 godzin. 
Dlatego niezbędne jest 
utworzenie pracowni z tych 

przedmiotów w każdej 
szkole podstawowej, a więc 
jest to kolejny koszt finan-
sowy nałożony na jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Ponadto w nowych budyn-
kach należało przystosować 
sale świetlicowe oraz sale 
do edukacji wczesnoszkol-
nej i przedszkolnej. Był to 
dla gminy koszt w wysoko-
ści 509 tys. zł. Przed nami 
jeszcze budowa placów za-
baw przy Szkole Podstawo-
wej Nr 1 i 9, a przewidywa-
ne wydatki to kwota około 
400 tys. zł - mówi Bogdan 
Tokłowicz. 

Jak mówi wicedyrektor 
oddziału SP nr 9, Monika 
Polak-Bojan, udało się temu 
podołać – Szkoły zostały 
świetnie wyposażone. Nie-
które sale trzeba było urzą-
dzić właściwie od nowa, ale 
mimo to sale w naszej szko-
le są  funkcjonalne. 

Reforma, jaką niewąt-
pliwie przechodzi polska 
oświata, dopiero się zaczę-
ła. – Naszym początkowym 
założeniem, było to, aby 
z powodu reformy żaden 
nauczyciel nie stracił pracy 
i to założenie udało nam się 
aktualnie spełnić. – podkre-
śla Bogdan Tokłowicz. Po-
zostaje życzyć, aby Rumia 
równie sprawnie przeszła 
przez dalszą część reformy.



NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie / Lębork, 1200 m2, cena 
38.000 zł, tel. 602 306 210

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie, 3km od Lęborka, 1130 m2, 
cena 39.000, tel. 602 306 210

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SUZUKI sx4 2010, 1600 cm3, 90 koni czer-
wony, 187 tys.km., cena 20 900, Reda, tel. 
510 260 315

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

NISSAN Primera p11, 1999. kombi, silnik 
1.6, benzyna gaz, o mocy 100 km. Auto 
bez problemowe, posiada łańcuszek roz-
rządu, Spalanie w granicach 10l/100km 
gazu Dodatkowo w cenie dwa komplety 
opon - zimowe oraz letnie, tel. 664 277 
196
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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
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EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM uczciwej dziewczyny / kobiety 
do pomocy (dla kobiety) w piątki lub sobo-
ty, Wejherowo, tel. 607 699 474

120 145 USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

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

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514 120 213, Sopot

SAMOTNY w związku zapozna miłą panią 
z Kartuz w wieku ok. 50 lat, mile widziane 
panie puszyste, tel. 518 995 461

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

tel 514120213 SopotRÓŻNE

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

SIEWNIK zbożowy konny ciągany ciągni-
kiem, stan dobry, skrzynia zdrowa, 650 zł, 
Pług 3 skiby, 780 zł, tel. 600 667 860

SPRZEDAM buty komunijne chłopięce, 
czarne, rozmiar 39, cena 30 zł, Wejherowo, 
tel. 517 290 090

RURY szare 10, dl. 2,5 m, grub. 6 mm, tel. 
511 841 826

BECZKI plast., 200 l., tel. 511 841 826

SPRZEDAM pompę CO Grunfos, 25-40, 
nowa, 280 zł, tel. 695 230 080

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

ROZSIEWACZ KOS 450 zł brony zawiesza-
ne, 3 cena 650 zł, tel. 600 667 860

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, czę-
ści zabytkowych pojazdów, odznaczenia, 
wyposażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

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

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

510 894 627
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WKS GRYF 
WEJHEROWO

www.gryfwejherowo.com.pl

1%
Przekaż 

KRS 0000275298

Wejherowscy piłkarze ro-
zegrali swój piąty sparing 
w zimowym okresie przygo-
towawczym. Wcześniej zmie-
rzyli się kolejno: z Wisłą Płock 
(4-4), Lechią Gdańsk (2-2), 
Odrą Opole (1-2) i Chrobrym 
Głogów (1-1). W 2018 roku 
żółto-czarni jeszcze nie wy-
grali, ale trzeba przyznać, że 
poziom poprzednich rywali 
był naprawdę wysoki.

W piątek podopieczni Jaro-
sława Kotasa zmierzyli się nie, 
jak pierwotnie planowano, 
z Pogonią Siedlce, lecz z Ra-
dunią Stężyca i nie w Gniewi-
nie, lecz w Stężycy. Tamtejszy 
klub to po rundzie jesiennej 
lider IV ligi.

Spotkanie miało wyrówna-
ny przebieg, nie brakowało 
błędów i jeden z nich zadecy-
dował o otwarciu wyniku. Sa-
mobójcze trafienie dało pro-
wadzenie żółto-czarnym. Gdy 
wydawało się, że Gryf osiągnie 
pierwsze zwycięstwo w 2018 
roku, w 90. minucie wyrów-
nał zawodnik Raduni Stężyca, 
Adam Skierkowski.

W składzie Gryfa zagrali: 
Wicki, Nadolski, Gulczyński, 
Regliński, Brzuzy, Goerke, 
Kołc, Wicon, Małolepszy, So-
bociński, Gabor oraz czterech 
testowanych (w tym bram-
karz, który rozegrał całe spo-
tkanie).

Trener wejherowian nie był 
do końca zadowolony z poczy-
nań swoich podopiecznych 
w tym meczu. - Popełnialiśmy 
za dużo błędów w defensywie 

Cenna lekcja 
w Stężycy
SPARINGI | W MINIONy PIąTEK gRyF zAgRAŁ MECz KONTROlNy z RA-
DuNIą. żÓŁTO-CzARNyM zNÓW NIE uDAŁO SIę ODNIEść zWyCIęSTWA.

– powiedział po spotkaniu Ja-
rosław Kotas. - Silniejsi rywale, 
jakich mamy w II lidze, z pew-
nością wykorzystaliby takie po-
myłki. Mimo to uważam, że taki 

sparing był potrzebny, a błędy 
pokazują, że mamy nad czym 
pracować. Lepiej, że przydarza-
ją się teraz, niż by to miało być 
w meczach ligowych.
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W walkę o utrzymanie wydają 
się zamieszane, oprócz Gry-
fa, cztery zespoły i cała piątka 
będzie rywalizować i zaledwie 
jedno miejsce dające pozosta-
nie w II lidze. Gwardia Koszalin, 
MKS Kluczbork i Rozwój Kato-
wice stawiają raczej na nieliczne 
transfery – te trzy zespoły na ten 
moment potwierdziły transfery 
łącznie 6 zawodników, podczas 
gdy do Legionovii dołączyło 
aż... dziesięciu nowych piłkarzy. 
Spora grupa opuściła Legiono-
wo, więc można założyć, że po-
prawy wyników klub upatruje 
w rewolucji kadrowej. 

legionovia legionowo 
(14. miejsce)
Transfery do klubu: Luka Janko-
vic (Dynamo Pancewo – Serbia), 
Mateusz Kochalski (Legia II War-
szawa), Bartosz Kowalczyk (Odra 
Opole), Gracjan Kuśmierek (Ra-

ków Częstochowa), Mateusz 
Leleno (Puszcza Niepołomice), 
Klemen Nemanic (NK Dob – 
Słowenia), Michał Skwarczek 
(Valasske Mezirici – Czechy), 
Wojciech Szumilas (GKS Tychy), 
Mario Vasilij (NK Krka – Chor-
wacja), Eryk Więdłocha (Legia II 
Warszawa)

Transfery z klubu: Sinisa Bore-
novic, Maciej Goliński, Krystian 
Jajko (Polonia Warszawa), Olek-
sij Kłak (Wołyń Łuck – Ukraina), 
Mateusz Kwiatkowski (Stilon 
Gorzów), Guram Lukawa, Ma-
ciej Wilamowski (Polonia War-
szawa), Maksyk Wadach (Śląsk 
II Wrocław), Mateusz Żebrowski 
(GKS Katowice)

Rozwój Katowice 
(15. miejsce)
Transfery do klubu: Seweryn 
Gancarczyk (GKS Tychy), Tomasz 

jak zbroją się ryWale Gryfa?
Przyjrzeliśmy się ruchom transferowym drużyn, które 
będą rywalizować o utrzymanie z żółto-czarnymi.

Wróbel (Raków Częstochowa)

Transfery z klubu: Kamil Bęt-
kowski (Stal Rzeszów), Bartosz 
Jaroszek (GKS Jastrzębie), Paweł 
Szołtys (GKS Bełchatów)

MKS Kluczbork (16. miejsce)
Transfery do klubu: Hubert Ant-
kowiak (Warta Poznań), Kamil 
Jonkisz (Stal Stalowa Wola)

Transfery z klubu: Wojciech Ko-
chański (Stal Brzeg), Dominik 
Kościelniak (Elana Toruń), Eryk 
Rakowski, Damian Warchoł, Da-
wid Wolny (Ruch Zdzieszowice)

Gwardia Koszalin 
(17. miejsce)
Transfery do klubu: Robert Zie-
tarski (Puszcza Niepołomice)

Transfery z klubu: Krzysztof 
Bułka (Kotwica Kołobrzeg), 
Maciej Gregorek, Aleksander 
Januszkiewicz (Stal Brzeg), 
Paweł Łysiak (Bałtyk Koszalin), 
Bartłomiej Oleszczuk, Patryk 
Sobiegraj, Wojciech Zyska (KP 
Starogard)

Postanowiliśmy podsumo-
wać poczynania wszystkich 
piłkarzy, którzy odeszli Gry-
fa w ostatnich latach – wzię-
liśmy pod uwagę ostatnich 

pięć zakończonych okre-
sów trasferowych. Począw-
szy od lata 2015, Wzgórze 
Wolności opuściło 35 za-
wodników.

Dali sobie radę poza Gryfem?
TRANSFERY | W OSTATNICh KIlKu lATACh WIElu 
zAWODNIKÓW OPuśCIŁO WzgÓRzE WOlNOśCI. DlA 
KOgO byŁA TO DObRA DECyzJA, A KTO MECzE W WEJ-
hEROWIE WSPOMINA z TęSKNOTą?

lATO 2015

Błażej Miszka  •	
(GOSRiT Luzino)
Szymon Zając  •	
(GOSRiT Luzino)
Maciej Bank   •	
(GOSRiT Luzino)
Patryk Szlas -•	
Michał Więcek  •	
(GOSRiT Luzino)

W sezonie 2015/2016 Gryf 
wrócił do II ligi, co wiązało 
się z kilkoma ruchami kadro-
wymi – z zespołem pożegna-
ło się pięciu graczy. Z tego 
grona nikt nie wspiął się na 
wyższe szczeble, niż III liga 
– czwórka piłkarzy (wszyscy 
oprócz Patryk Szlasa) trafili 
do GOSRiT-u Luzino, który 
występował w IV lidze i nie 
wspięli się już wyżej.
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Na Wejherowskiej Gali Sportu 
zostaliście ogłoszeni Drużyną 
Roku. Co dla Was znaczy ta 
nagroda?

Szczerze mówiąc, trochę się spo-
dziewaliśmy (śmiech). Z większych 
drużyn byliśmy Gryf i my, a skoro 
żółto-czarni nie mieli w tym roku 
najlepszej passy, nie ukrywam, że 
czuliśmy, że możemy zostać wyróż-
nieni.

Jakie wrażenie zrobiła na Was 
sama gala? 

Bardzo przyjemne. Gala była do-
brze zorganizowana, zrobiona w taki 
sposób, w jaki powinna. Super, że 
taki plebiscyt stworzono i miasto 
zaczęło nagradzać sportowców na 
specjalnej gali, bo myślę, że na to 
zasługują. I co jest bardzo ważne, 
motywuje to do pracy młodych 
ludzi, pokazuje, że warto zająć się 
sportem.

Pewnie obserwujesz też inne 
sporty Którzy sportowcy z na-
szego regionu robią na Tobie 
największe wrażenie?

Myślę, że mógłbym wyróżnić tutaj 
triathlonistów – bardzo imponuje 
mi Paweł Reszke z Tri-Team Rumia, 
Mistrz Polski na dystansie Ironman, 
a także inny zawodnik z tego klubu 

– Dominik Bielawa. To młody zawod-
nik, ale osiąga świetne wyniki i jeśli 
dalej będzie tak się rozwijał to my-
ślę, że wystąpi na Igrzyskach Olim-
pijskich.

Jaki był najlepszy mecz Tyta-
nów w 2017 roku?

Myślę, że było ich kilka, a szcze-
gólnie ostatnie pół roku jest dla nas 
udane. Dobre mecze rozegraliśmy 
w Olsztynie, czy Brodnicy, choć 
spotkaniem, który moim zdaniem 
był najlepszy pod względem spor-

towym, był mecz przegrany. Na hali 
w Wejherowie zmierzyliśmy się z bar-
dzo silnym SMS-em II Gdańsk. Mecz 
stał na naprawdę wysokim poziomie 
– dużo było walki, skutecznych akcji 
i  mogliśmy być z siebie zadowoleni, 
choć w końcówce nieznacznie prze-
graliśmy to spotkanie.

Jakie cele stawiacie sobie na 
resztę sezonu?

Wcześniej myśleliśmy o pierwszej 
„szóstce”, ale obecnie jesteśmy już na 
trzecim miejscu, więc chyba takim 
nowym celem będzie pozostanie 
na miejscach 3-4. Wiemy, że awans 
jeszcze nie jest w naszym zasięgu, 
ale bycie w czołówce – już tak.

Ostatnio jak rozmawialiśmy, 
mówiliście, że jesteście prze-
konani, że do I ligi prędzej czy 
później się dostaniecie. Nie ma 
zmiany zdania w tym temacie?

Ja dalej uważam, że do tego awan-
su doprowadzimy. Organizacyjnie 
jesteśmy gotowi – obserwują nas 
czasami drużyny z wyższych lig i gra-
tulują oprawy oraz poziomu zorga-
nizowania. Sportowo jeszcze nie je-
steśmy na to gotowi, bo I liga to już 
naprawdę wysoki poziom. Widać to 
po tym, jak trudno gra się w I lidze 
tegorocznym beniaminkom.

Podołalibyście finansowo?
Bez pomocy miasta byłoby to bar-

dzo trudne. Liczyliśmy to skrupulat-
nie i wyszło nam, że koszt funkcjo-
nowania naszego klubu w I lidze to 
milion złotych. Zawarliśmy w wyli-
czeniach wszystkie, nawet niewiel-
kie koszty. Takiej sumy jednak nie 
uzbieramy, konieczne byłoby wspar-
cie od miasta sumą 400 tysięcy i pre-
zydent to wie.

Mimo że frekwencja na Wa-
szych meczach jest spora, na 
pewno wciąż jest wiele osób, 
których na Waszych meczach 
nie było. Jak mógłbyś takie 
osoby zachęcić, aby przyszli 
chociażby na najbliższy mecz 
z Kętrzynem?

Myślę, że spodobałaby im się dy-
namika gry. Sytuacja w meczu po-
trafi się zmienić w ciagu kilku minut, 
spotkania są szybkie, pełne ładnych 
bramek i efektownych obron. Mile 
widziani są dosłownie wszyscy, 
także te dzieci, które nie są zbytnio 
zainteresowane meczem – dla nich 
jest kącik, gdzie rodzice mogą je zo-
stawić na czas spotkania. Najlepiej 
po prostu przekonać się samemu 
– najbliższy mecz na naszej hali już 
w sobotę o 17:00.

Czołówka w naszym zasięgu
ROZMOWA | z RObERTEM WICONEM, zAWODNIKIEM I WICEPREzESEM TyTANÓW, WEJhEROWSKIEJ DRuży-
Ny ROKu, ROzMAWIA KRzySzTOF gRAJKOWSKI.

po kolejNe
zWycięstWo!
Tytani pierwszy raz 
w tym sezonie znaleźli 
się na podium ligowej 
klasyfikacji i w sobotę na 
własnej hali przystąpią 
do obrony tej pozycji.

Ostatni mecz w wykona-
niu żółto-czerwonych był 
bardzo udany. Chociaż do 
przerwy prowadził ich ry-
wal, KPR Gryfino, w drugiej 
połowie Tytani wyczuli 
moment słabości przeciw-
nika i dzięki świetnej sku-
teczności zdobyli przewa-
gę, której nie oddali już do 
końca, niesieni dopingiem 
zgromadzonych na wejhe-
rowskiej hali kibiców.
Teraz podopiecznym 
Pawła Paździochy wy-
pada iść za ciosem, tym 
bardziej, że znów zagrają 
w Wejherowie. Przeciw-
nikiem Tytanów będzie 
MOSiR Kętrzyn, ostatni 
zespół  w ligowej tabeli, 
więc z całą pewnością 
rola faworytów będzie 
po stronie gospodarzy. 
Obie drużyny zmierzyły 
się już w tym sezonie. W 2. 
kolejce na hali w Kętrzynie 
Tytani wygrali 31-17.

Czy tym razem Tytani znów 
wygrają? Przekonamy się 
w Hali Zespołu Szkół nr 1 
w Wejherowie w sobotę, 
10 lutego o 17:00.
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