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Pierwszy etap budowy węzła 
drogowego w Śmiechowie 
(tzw. węzeł ZRYW) został ofi-
cjalnie oddany do użytku. 
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 733 878 155

KOMENARZ 
TYGODNIA

NAJCIEKAWSZY 
TEMAT

temat: 
Pomogli mu 
policjanci

”@ Aleksandra Nowakowska

- Byłam świadkiem tego 
zdarzenia,cieszę się udało się 
przywrócić czynności życiowe 
Pana bo cała akcja trwała 
długo,ale duże podziękowania 
również dla przechodniów,Pa-
ni udzielała pierwszej pomocy 
jeszcze przed policjantami.

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Nowy 
zawodnik 
WKS Gryf 
Wejherowo

Rundę wiosenną w drużynie 
żółto-czarnych spędzi Paweł 
Wojowski. Zawodnik Arki 
Gdynia został wypożyczony do 
Gryfa na pół roku. 
Wojowski to piłkarz, które-
go wielu fanów piłki nożnej 
może znać m.in. z występów 
w barwach gdyńskiego zespołu. 
W poprzednim sezonie jesienią 
zagrał w barwach gdynian 7 
razy (3 mecze w Pucharze Pol-
ski, 4 mecze w Ekstraklasie). 

STREfA
CZYTElNIKA

WejheroWo 
W zimoWej szacie

Zdjęcie panoramy Wejhero-
wa, przysypanego śniegiem, 
dostaliśmy od pana marcina 
miotacza.

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Ranne 
sarny

Samochodem 
w przystanek

W niedzielę i poniedziałek 
strażnicy otrzymali zgłoszenia 
o rannych sarnach. Nagroma-
dzenie zdarzeń z udziałem 
leśnych zwierząt może mieć 
związek z bytnością wilków. 

Do groźnie wyglądające-
go zdarzenia drogowego 
doszło w Wejherowie. 
Na ul. Św. Jana kierujący 
osobówką wjechał w wiatę 
przystankową. 

Bójka 
w szkole

18-latek został brutal-
nie pobity przez kolegę 
z klasy. O sprawie zrobiło 
się głośno, gdy zaintere-
sowały się nią ogólnopol-
skie media. 

Śmigłowiec 
w akcji

W Kowalewie (gm. Sze-
mud) samochód osobowy 
zderzył się z ciężarówką. 
Poszkodowaną w wyni-
ku wypadku do szpitala 
zabrał śmigłowiec.

Mistrz 
parkowania

Kolejny pretendent do nie-
chlubnego tytułu „Mistrza 
parkowania”. Kierowca 
zaparkował na chodniku, 
uniemożliwiając przejście 
pieszym. 

Jechał 
pod prąd

Za kierowanie w stanie po 
spożyciu alkoholu i niewy-
konanie wyroku sądowego 
odpowiadał będzie 40-latek. 
Mieszkańca gminy Luzino 
zatrzymali strażnicy miejscy. 

Rafał KoRbut                                              r.korbut@expressy.pl

Nowy zawodnik w dru-
żynie Gryfa Wejherowo, 

zdobycie tytułu Mistrza 
Polski przez samorządowców 

i start wejherowskiego budżetu obywatelskie-
go - to tematy poruszane ostatnio na portalu 
GWE24.pl i na naszym facebookowym profilu, 
które spotkały się z największym zainteresowa-
niem z Waszej strony. 
Czym żył w ostatnich dniach powiat 
wejherowski i o czym pisaliśmy na naszym 
portalu? Na pewno nie brakowało sportowych 
emocji, ostatnie dni to także kilka wydarzeń 
drogowych. Opisywaliśmy też policjantów, 
którzy pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie, 
zamieściliśmy też relację z koncertu charyta-
tywnego, podczas którego zbierano datki na 
wejherowskie hospicjum. 

Nie zabrakło też tematów dotyczących lokalnej 
polityki, zajrzeliśmy również do rumskiej Kak-
tusiarni, gdzie rośliny już poczuły nadchodzącą 
wiosnę i zaczęły budzić się do życia. 
Spore zainteresowanie wśród naszych Czytelni-
ków wzbudziła informacja o tegorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego – i nic dziwnego, bo to 
przecież sami mieszkańcy Wejherowa zadecy-
dują, na co zostanie wydany milion złotych. 
Zachęcamy wszystkich do regularnego zaglą-
dania na nasz portal oraz polubienia naszego 
profilu na facebooku. Codziennie najnowsze 
informacje z powiatu wejherowskiego, zapo-
wiedzi najważniejszych wydarzeń, konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami i wiele, wiele innych. 

A zATEM - zAJRzYJ NA GWE24.pL!
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Filharmonia Kaszubska
24 lutego 2018 / 1700

KONCERT

 WASOWScy 
- Biesiada Literacka

KONCERT

Kąpiel w dźwiękach 
- koncert instrumentów 
archaicznych

WYSTAWY

pszczółKa MaJa: 
Miodowe Igrzyska 
2D dubbing 

Fabryka Kultury w Redzie
16 lutego 2018 / 1800

Filharmonia Kaszubska
15-22 lutego 2018 / 1600

MOSiR w Rumi
18 lutego 2018 / 1700

KINO

KAbARET OT.TO 
i Kabaret 
pod Wyrwigroszem
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Węzeł drogowy otwarty
WEJHEROWO | Pierw-
szy etap budowy węzła 
drogowego w Śmiecho-
wie (tzw. węzeł ZRYW) 
został oficjalnie oddany 
do użytku. 

To była największa inwestycja 
drogowa w mieście. Od wczoraj 
kierowcy mogą korzystać z nowe-
go rozwiązania drogowego. Węzeł 
w Śmiechowie to jednak nie tyl-
ko nowa droga – powstał tu tak-
że ogromny zbiornik retencyjny, 
rondo, ścieżki rowerowe, chodni-
ki, nowoczesne oświetlenie oraz 
wszystkie instalacje podziemne. 
Przedstawiciele władz miasta pod-
kreślają, że zakończenie tej inwe-
stycji ma ogromne znaczenie dla 
miasta. 

Pierwszy etap budowy węzła 
był najważniejszą i najbardziej 
kosztowną inwestycją w mieście. 
Całość kosztowała ponad 27 mln 
zł. Uroczyste otwarcie odbyło się 
w czwartek, 15 lutego. Uczestni-
czyli w nim przedstawiciele władz 
miasta, wykonawcy, wejherowscy 
radni i wielu innych zaproszonych 
gości. Podniesiono symboliczne 
szlabany i udostępniono węzeł 
oddano do użytku – 4 miesiące 
przed planowanym terminem. 
Mieszkańcy Śmiechowa zyskali 
więc łatwiejszy dojazd do domów, 
nowy układ drogowy przyczyni się 
do zmniejszenia korków i uspraw-
nienia ruchu w Wejherowie. 

Kolejnym etapem inwestycji 
będzie budowa tunelu. Powstanie 
on najpóźniej do 2022 roku. rafał 
Korbut

KRzYSzTOf HILdEbRANdT, 
prezydent Wejherowa:

- To wydarzenie historyczne, ponieważ budo-
wa węzłów bezkolizyjnych była dla miasta nie-
zmiernie ważna. Przygotowywaliśmy się od tego 
od wielu lat. Przystąpiliśmy jednocześnie do bu-
dowy dwóch węzłów, co jest dla nas ogromnym 
wysiłkiem. Dziś otwieramy zakończony I etap bu-
dowy nowego układu drogowego (z włączeniem 

do drogi krajowej nr 6) w północnej części miasta. Kosztowało to niemal 
28 mln zł, co czyni z niego najdroższy odcinek etapów, który jest realizo-
wany. Tym samym cały układ drogowy w północnej części Śmiechowa jest 
zakończony. Przed nami kolejne etapy: tunel pod DK6, tunel pod torami 
(w ramach porozumienia będzie to realizować PKP), węzeł integracyjny 
oraz połączenie ulicy Sikorskiego z DK6. Każdy z tych etapów będzie 
mniej kosztowny od tego, który właśnie zakończyliśmy. 

bEATA RUTKIEWICz, 
zastępca prezydenta Wejherowa:
- Pierwszym etap budowy tego węzła rozpoczę-

liśmy w kwietniu 2016 roku, umowa z wykonawcą 
kończy się w czerwcu, ale już 4 miesiące wcześniej 
zakończyliśmy go. Wybudowaliśmy 3 km jezdni, 5 
km chodników, 2 km ścieżek rowerowych, 5 zatok 
autobusowych, 3 ronda i wszystkie sieci podziem-
ne (kanalizację, wodociąg, deszczówkę, gazociąg, 
wodociąg, sieć ciepłownicza). Cały teren zyskał 

nową infrastrukturę. Ta inwestycja oznacza bezpieczne poruszanie się nie 
tylko dla kierowców, ale i rowerzystów oraz pieszych. Przed nami kolejne 
etapy. Terminy realizacji są już ustalone. Porozumienie z PKP prezydent 
miasta zawarł już w lipcu ub. roku, najpóźniej do 2022 roku musi powstać 
wiadukt kolejowy, gdyż jest to związane z rozliczeniem dofinansowania unij-
nego. I jest to termin, który nie może być przekroczony. Każdy tunel będzie 
kosztował ok. 10 mln zł.

henryk skwarło, wójt gminy Wejherowo, 
został uhonorowany laurem społecznego 
zaufania.

To prestiżowa nagroda, jaka przyznawana jest 
przedsiębiorstwom i instytucjom o najwyższej 
reputacji rynkowej. Wójt został doceniony 
przede wszystkim za rzetelność i najwyższą ja-
kość świadczonych usług, wysoki standard ob-
sługi klienta oraz respektowanie jego praw.
Certyfikaty i wyróżnienia, wystawiane przez 

Instytut Badań Marki (czyli niezależną firmę 
badawczą) są powszechnie uznawanym na 
rynku wyznacznikiem instytucji o wysokich 
standardach – dowodzą ich kompetencji, po-
świadczają o posiadanych umiejętnościach 
i szczególnych osiągnięciach. Laur Społecznego 
Zaufania, który przyznawany jest na podstawie 
ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców, 
jest najwyższą z możliwych form wyróżnienia, 
a zarazem dowodem uznania za wieloletnią 
i aktywną pracę na rzecz gminy. /uGW/

WóJT Z laurem zaufania

- Karty można wyrabiać w po-
niedziałki i wtorki, a w tym ty-
godniu wydaliśmy już 159 kart 
– mówi Bożena Natzke, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Redzie. - To świadczy o dużym 
zainteresowaniu projektem, do 
którego Reda przystąpiła w tym 
roku. 

Przypomnijmy, że Karta Seniora 
działa w całej Polsce i uprawnia do 
zniżek w instytucjach, będących 
partnerami Programu. Dokładna 
lista miejsc, w których Karta jest 
honorowana, znajduje się na stro-
nie internetowej organizatora Pro-
gramu „Karta Seniora”, którym jest 
Stowarzyszenie MANKO z Krako-
wa, tj. www.glosseniora.pl. 

- Zapraszamy redzkie firmy i in-
stytucje, które mogą zaoferować 

seniorom zniżki - zachęca Teresa 
Kania, zastępca burmistrza. – In-
formacje można uzyskać bez-
pośrednio u organizatora, gdyż 
Urząd nie pośredniczy w procesie 
zgłoszenia firmy do Programu. Im 
więcej w naszym mieście znajdzie 
się punktów przyjaznym senio-
rom, tym lepiej w Redzie będzie 
się mieszkać.

Kartę Seniora można wyrabiać 
w godz. od 11 do 16 w poniedział-
ki i wtorki w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Redzie, gdzie moż-
na odnaleźć formularze, które 
należy składać na miejscu. W ich 
wypełnieniu pomogą pracownicy 
placówki. Kontakt dla firm, które 
chcą zostać partnerami Progra-
mu: kontakt@manko.pl i nr tel. 12 
429 37 28.  um

Popularna Karta Seniora
REda |  Od poniedziałku redzcy seniorzy mogą wyrabiać Kartę Se-
niora. Zainteresowanie jest bardzo duże.
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250 tys zł
Tyle jest do rozdysponowania w ramach 
redzkiego budżetu obywatelskiego. Nabór 
wniosków trwa do 6 marca.
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Spotkanie, którego tematem będzie zdrowe odżywianie 
i sens diet, odbędzie się w Centrum Spotkań Kobiet w Rumi. 

- Tematem spotkania będzie wszystko to, co nas - kobiety 
– interesuje – wyjaśniają organizatorzy. - Czyli zdrowe odży-
wianie oraz sens diet. Bo przecież prawie każda z nas walczy, 
walczyła albo będzie walczyć z kilogramami. 
Ale nie tylko o kilogramy chodzi. Zdrowa dieta to pod-
stawa zdrowia w ogóle, warunek dobrego samopoczucia 
i aktywności. Gościem specjalnym podczas spotkania będzie 
Joanna Skałecka, trenerka zdrowej diety.
Spotkania Centrum odbywają się w siedzibie szkoły języko-
wej Germanicus LanguageBox w centrum handlowo-usłu-
gowym na osiedlu Janowo w Rumi ul. Stoczniowców 7, tel. 
58 669 22 99. Spotkanie odbędzie się w piątek 16 lutego 
o godz. 18:30. Wstęp wolny. /raf/

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

Porozmawiaj 
o diecie

Wejherowianie już po raz 
czwarty będą mieli możliwość 
składania wniosków w ramach 
budżetu obywatelskiego. Maksy-
malna wartość zgłoszonego pro-
jektu inwestycyjnego nie może 
przekroczyć kwoty 200 tys. zł, 
a projektu nieinwestycyjnego – 
10 tys. zł. Do rozdysponowania 
jest w sumie 1 mln zł. O szcze-
gółach naboru wniosków i wpro-
wadzonych zmianach włodarze 
miasta poinformowali w trakcie 
specjalnej konferencji. 

- Z uwagi na to, że chcemy się 
dobrze przygotować do reali-
zacji pomysłów mieszkańców, 
w tym roku głosowanie prowa-
dzone będzie w czerwcu, a nie 
we wrześniu – mówił Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - To oznacza, że procedura 
się zmieni, bo wcześniej trzeba 
będzie przygotować wnioski. 
Zachęcam wszystkich do aktyw-
ności, bo biorąc pod uwagę, to, 

Milion zł do wydania
WEJHEROWO | Już 
od 1 marca mieszkańcy 
Wejherowa będą mogli 
składać projekty do 
kolejnej edycji budżetu 
obywatelskiego. 

co do tej pory zgłaszali mieszkańcy, 
to były bardzo ciekawe inicjatywy, 
w szczególności związane ze spor-
tem i rekreacją. 

Składanie propozycji projektów 
rozpocznie się 1 marca i potrwa 
do 3 kwietnia. Nabór wniosków 
poprzedzony zostanie warsztatami, 
których głównym celem ma być 
pomoc mieszkańcom w przygoto-
wywaniu projektów do wejherow-
skiego budżetu obywatelskiego.

- Złożone wnioski będą analizo-
wane przez komisję ds. budżetu 
obywatelskiego – zapewniał Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Ważnym 
elementem, po pozytywnej we-
ryfikacji, będzie to, że propozycje 
mieszkańców zostaną umieszczo-
ne na stronie internetowej miasta, 
gdzie każdy mieszkaniec będzie 
mógł się z nimi zapoznać. Wszyscy, 
którzy będą mieli uwagi bądź za-

strzeżenia do zgłoszonych projek-
tów, będą mogli je zgłosić. 

Głosowanie na zakwalifikowane 
projekty rozpocznie się 8 czerwca 
i prowadzone będzie do 22 czerw-
ca. Wzorem lat ubiegłych głosować 
będzie mógł każdy mieszkaniec 
Wejherowa, który ukończył 16 lat, 
a każdy głosujący będzie mógł od-
dać maksymalnie dwa głosy – jeden 
na projekt inwestycyjny i osobno na 
projekt nieinwestycyjny. /Wa/
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Powiatowy Zespół Szkół w 
Redzie znalazł się w gronie zwy-
cięzców V Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Szkoła dla pracodawców – 
pracodawcy dla szkoły”. Placówka 
pierwsze miejsce otrzymała za 
szeroką współpracę z pracodaw-
cami z branży poligraficzno – me-
dialnej (placówka współpracuje 
z Twoją Telewizją Morską oraz 

Agencją Reklamową Cardo). 
Symboliczne statuetki dla dy-

rektor szkoły Doroty Nowickiej 
– Klimowicz i prezesa TTM Bog-
dana Łagi, wręczyła Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 

- To ogromny sukces – pod-
kreśla starosta Gabriela Lisius. - 
Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. /raf/

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

Szkoła w gronie liderów
REda | Powiatowy Zespół Szkół w Redzie został liderem nowocze-
snej szkoły zawodowej w Polsce.
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pOWIAdOMIENIA SMS

Dzięki systemowi SISMS (Sys-
tem Informowania SMS) miesz-
kańcy mają możliwość szybkiego 
zapoznawania się z informacjami 
przesyłanymi przez pracowników 
Urzędu Miasta. System służy przede 
wszystkim do powiadamiania o za-
grożeniach meteorologicznych (np. 
wichury, burze, intensywne opady 
i inne stany alarmowe), przerwach 
w dostawach prądu czy zmianach 
ruchu drogowego. System powia-
damia także o ofercie kulturalnej 
i sportowej, a także przypomina 
o bieżących opłatach lokalnych czy 
ogłaszanych przetargach. 

– System SISMS 
daje nam możli-
wość błyskawicz-
nego docierania 
do mieszkańców 
z ważnymi infor-
macjami doty-
czącymi funkcjo-

nowania miasta. Jest to niezwykle 
ważne np. w sytuacjach kryzyso-

wych, w których czas ma kluczowe 
znaczenie. SISMS to także sprawne 
narzędzie, dzięki któremu możemy 
zaprosić mieszkańców na różnego 
rodzaju wydarzenia, jakie odbywają 
się w mieście. Serdecznie zachęcam 
do pobierania aplikacji lub rejestro-
wania się w tradycyjny sposób – 
mówi marcin Kurkowski, zastępca 
burmistrza Rumi. 

Użytkownicy mają możliwość 
zdecydowania, jakiego rodzaju in-
formacje chcą otrzymywać. Jest to 
ułatwienie dla osób, które zaintere-
sowane są wyłącznie komunikatami 
jednego typu.  

JAK dOłĄCzYć
 dO SYSTEMU?

Posiadacze smartfonów mogą 
pobrać aplikację o nazwie „Blisko” 
(dawniej: SISMS) ze sklepu Go-
ogle Play (w przypadku telefonów 
z systemem Android), Windows 
Store (w przypadku telefonów 
z systemem Windows) lub App 
Store (w przypadku telefonów 
z systemem iOS). Następnie należy 

wyszukać w aplikacji miasto lub 
zamieszkiwaną gminę i postępować 
zgodnie z instrukcjami. 

Rejestracja dla użytkowników 
klasycznych telefonów odbywa 
się poprzez wysłanie wiadomości 
SMS na numer 661 000 112. Po 
wysłaniu kodu otrzymuje się wia-
domość zwrotną z regulaminem 
serwisu. Po zapoznaniu się z nią, 
należy odesłać SMS o treści ZGO-
DA. Po wykonaniu tych operacji 
poprawnie pojawi się komunikat 
o udanej rejestracji.

Dołączyć można także poprzez 
witrynę internetową www.sisms.
pl. Po przejściu do ekranu głów-
nego należy wpisać nazwę swojej 
miejscowości oraz postępować 
zgodnie z instrukcjami.  Po wypeł-
nieniu odpowiedniego formularza 
można otrzymywać powiadomie-
nia także drogą mailową. 

osoby zainteresowane pobra-
niem bezpłatnej aplikacji mogą 
również zgłosić się do urzędu 
miasta w rumi. Pracownicy re-
feratu Promocji i Komunikacji 
społecznej (pokój 113) pomogą 
zainstalować aplikację.

Informuje i ostrzega
RUMIa | W mieście funkcjonuje bezpłatny system powiadamiania i ostrzegania po-
przez wiadomości SMS. Mieszkańcy mogą otrzymywać komunikaty dotyczące miasta. 
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ROzLICzAM SIĘ 
I pOMAGAM

Dotyczy to szczególnie tych 
mieszkańców Rumi, którzy za-
meldowani są w innych gminach. 
Zaznaczając realne miejsce za-
mieszkania w stosownej rubryce 
na druku PIT, można pomóc mia-
stu w zdobyciu funduszy na kolej-
ne inwestycje. 

Roczny podatek dochodowy 
osób fizycznych nie trafia w cało-
ści do Skarbu Państwa. W przy-
padku Rumi prawie 40% podatku 
wraca do budżetu gminy. Fun-
dusze te pozwalają na realizację 
kolejnych inwestycji – nowych 
dróg, chodników, placów zabaw, 
obiektów sportowych oraz wielu, 
wielu innych. 

NIC pROSTSzEGO

Jak to zrobić? Przede wszystkim 
należy złożyć PIT do Urzędu Skar-

bowego w Wejherowie. Na pierw-
szej stronie formularza, w części 
B, należy wpisać aktualne miejsce 
zamieszkania. W tym przypadku 
nie ma znaczenia miejsce zamel-
dowania, a miejsce realnego za-
mieszkania w Rumi.  

W przypadku, w którym rozli-
czenie PIT zostało już wysłane, 
możliwa jest jego prosta mody-
fikacja za pomocą jednostroni-
cowego dokumentu ZAP-3. Wy-
starczy go wypełnić, a następnie 
przesłać do Urzędu Skarbowego 
w Wejherowie. 

– Procedura jest bardzo łatwa 
i szybka do zrealizowania. Jej 
znaczenie dla rozwoju miasta 
jest ogromne. Dzięki tej pomocy 
dysponujemy dodatkowymi środ-
kami, które przeznaczane są na 
przedsięwzięcia ułatwiające życie 
nam wszystkim. Pieniądze odpro-
wadzone w podatku wracają do 
mieszkańców – mówi radna mag-
dalena mrowicka.

Nowe inwestycje – 
dzięki podatkom PIt
RUMIa | Do końca kwietnia mieszkańcy Rumi zobowiązani są do rozli-
czenia się z podatku PIT. Dzięki odprowadzeniu go w mieście, w którym 
na co dzień się zamieszkuje, można realnie wpłynąć na stan budżetu.  
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Warsztaty, których tematem 
było świadome macierzyń-
stwo, odbyły się w szpitalu 
w Wejherowie. 

W Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie zorganizowano 
bezpłatne warsztaty o świa-
domym macierzyństwie. 
W wydarzeniu, zorganizowa-
nym przez twórców projektu 
„Świadoma Mama”, weźmie 
udział ponad 100 kobiet. Za-
pisy na spotkanie cieszyły się 
tak dużym zainteresowaniem, 
że dla sporej rzeszy chętnych 
pań zabrakło miejsc.
Podczas warsztatów omó-
wione były tematy związane 
z przygotowaniem do porodu, 
m.in.: wykład „Poród od A do 
Z”, standardy okołoporodowe, 
porody fizjologiczne a cięcia 
cesarskie, prawa kobiet 
w ciąży. Wśród prelegentów 
spotkania byli specjaliści ze 
szpitala w Wejherowie: m.in. 
dr Ewa Michalik - ordynator 
Oddziału Neonatologii, Aneta 
Kunz - położna oddziałowa 
Neonatologii, Sebastian Klein 
- ginekolog, Sandra Wincz - 
Formella – położna POZ „3 
Planety Centrum Współpracy 
z rodziną”.
W czasie warsztatów 
panie w ciąży uczestniczyły 
w specjalnie przygotowanej 
dla nich sesji fotograficznej, 
a także skorzystały z warsz-
tatów wózkowych i z zakresu 
bezpieczeństwa dziecka 
w samochodzie. /raf/

ŚWIADOME 
MACIERZYńSTWO
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Intensywne próby do spektaklu 
pt. „Na wodzie” trwają. W spek-
taklu wystąpią jako aktorzy oso-
by publiczne i biblioteczna gru-
pa teatralna  „Errata”. To kolejne 
już przedstawienie charytatywne 
– zostanie wystawione z oka-
zji Światowego Dnia Chorego, 
a cały dochód przeznaczony 
będzie na rzecz wejherowskiego 
Hospicjum Domowego pw. św. 
Judy Tadeusza.

- Scenariusz przedstawienia 
o charakterze komediowym 
oparty jest na fabule filmu pt. 
„Rejs” - wyjaśnia Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, reżyser 

spektaklu. - Scenografię przygo-
towuje Aleksandra Lis. Chcemy, 
aby widzowie oglądając spektakl 
bawili się i wypoczywali, po-
dobnie jak pasażerowie „Rejsu”. 
Sztuka ma charakter kameralny 
i każdego z widzów zabieramy 
w rejs na pokładzie naszego stat-
ku, którym będziemy płynąć. 
Celem sztuki - oprócz działalno-
ści charytatywnej - jest również 
popularyzacja czytelnictwa ksią-
żek, oglądania filmów i szeroko 
pojętej kultury. 

- Cieszę się, że otrzymałem 
propozycję, aby wziąć udział 
w tym charytatywnym spektaklu 

– mówi Jacek Gafka, radny Wej-
herowa. - Myślę, że to świetne 
połączenie dobrej zabawy i po-
mocy osobom potrzebującym. 
Odgrywam rolę inż. Mamonia, 
to dosyć charakterystyczna po-
stać, w której odnajduję cząstkę 
siebie – jest on np. opanowa-
ny i zdystansowany. Myślę, że 
wszystkie osoby, chcące wziąć 
udział w tym wydarzeniu – 
a mam na myśli zarówno ak-
torów, jak i publiczność  – po 
spektaklu wyjdą zadowolone 
i z poczuciem zarówno dobrej 
zabawy, jak również tego, że zro-
biły coś dobrego. 

Premiera spektaklu pt. „Na 
wodzie” zaplanowana jest na 23 
lutego br. w nowej sali Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Pierwszy 
spektakl odbędzie się o godz. 
17.00, a drugi o godz. 19.00. Za-
potrzebowanie jest tak ogrom-
ne, że ustalono termin kolejnych 
spektakli. Odbędą się  one 1 
marca br. o godz. 17.00 i 19.00.  
Bilety dostępne są w bibliotece 
w cenie 20 zł. Całkowity dochód 
ze sprzedaży biletów zostanie 
przeznaczony na Hospicjum 
Domowe pw. św. Judy Tadeusza 
w Wejherowie. Na widzów cze-
kają też niespodzianki. /raf/

WEJHEROWO | Trwają próby do spektaklu charytatywnego „Na wodzie”, w którym wystąpią m.in. lokalni 
politycy, sportowcy i osoby znane z działalności społecznej. 
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 
poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1677/56/2018 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 09.02.2018r. informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomości położone w Rumi, stanowiące własność i będą-
ce we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej:

część działki nr 24/10 w rejonie ul. Kosynierów, na cele •	
handlowe,
część działki nr 120/3 oraz część działki nr 120/4 przy •	
ul. Okrzei, część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, na 
cele zieleni urządzonej oraz na cele zabudowy gospo-
darczej,
część działki nr 44/3 oraz działka nr 43 w rejonie ul. •	
Różanej, na cele rolne, 
część działki nr 414/1 przy ul. Orzechowej, część dział-•	
ki nr 129/2 przy ul. Grunwaldzkiej, na cele zieleni urzą-
dzonej,

Rumia, 09.02.2018r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 121 ze zm.)

Starosta Wejherowski  
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie 
ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.
bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.
pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono na 
okres 21 dni wykaz nr II/2018, dotyczący nieruchomo-
ści gruntowych położonych w gminie Gniewino, Cho-
czewo, Łęczyce, Gminie Miejskiej Rumia stanowiące 
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia  
i dzierżawy.

Wykaz wywieszono w dniu 12 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE                                                                    46/2018/DB OGŁOSZENIE                                                                    46/2018/DB

Teatr, zabawa i pomoc

Przypomnijmy, że akcja odby-
wa się co roku w Tłusty Czwar-
tek. W trzech cukierniach sieci 
E. M. Wenta 5 proc. z kwoty 
uzyskanej ze sprzedanych tego 
dnia pączków przekazanych 
zostało na cel charytatywny. Ze-
brano kwotę 3,5 tysiąca złotych. 
Dodatkowe pieniądze (300 zło-
tych) przekazał fundacji także 
Bogdan Tokłowicz, przewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa, 
wpłatę na konto fundacji w wy-
sokości 500 złotych dokonała 
również lokalna firma Chłod-
nictwo Klimatyzacja Nowak.

Środki przekazano fun-
dacji „Razem po sukces” 
z Rumi. Wczoraj (w czwar-
tek) w wejherowskiej cukierni 
odbyło się oficjalne przeka-
zanie symbolicznego czeku.  
- W tym roku udało nam się ze-
brać trochę większą kwotę, niż 
w latach ubiegłych – mówi Ma-
rek Wenta, współwłaściciel sieci 
cukierni. - Cieszymy się więc, że 
akcja cieszy się wciąż dużym za-
interesowaniem ze strony miesz-
kańców miasta. Tym bardziej 

że realizowaliśmy ją w trakcie 
srogiej zimy, gdzie zaobser-
wowaliśmy temperaturę nawet 
do minus szesnastu stopni.  
- Chciałabym podziękować 
mieszkańcom Wejherowa 
i wszystkim osobom, które nas 
wsparły, zwłaszcza pani Elżbie-
cie Wencie – mówi Izabela Ma-
zurkiewicz, wiceprezes fundacji 
„Razem po sukces”. - Dziękuje 
za wielkie serce, które pozwoli-
ło na zrealizowanie pierwszego 
etapu naszego marzenia, czyli 
stworzenie klubu dziecka „Tao” 
w Wejherowie. Nasz klub ma 
oferować beztroską rehabilitację 
poprzez zabawę, będziemy więc 
pokazywać ciekawe i mądre spo-
soby zabawy rodziców z dzieć-
mi. Przekazane w ramach akcji 
„Super Pączek” pieniądze wyko-
rzystamy na działalność klubu. 
Wkrótce będziemy realizować 
zajęcia z teatrem kukiełkowym, 
gdzie dzieci będą mogły wcho-
dzić w interakcje z aktorami, 
planujemy także wizytę w gdań-
skim teatrze kukiełkowym. 

/Gb, rK/

Super Pączki 
znów pomogły
WEJHEROWO | Podsumowano tegoroczną edycję akcji „Super Pączki po-
magają dzieciom”. Łącznie zebrano 4,2 tys. zł. 
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Zajęcia odbywają się już drugi 
rok, organizowane są raz w mie-
siącu. Prowadzone są przez fir-
mę Smart Lab, która działa 
w szkole w ramach projektu 
edukacyjnego. Tematyka tych 
warsztatów jest różnorodna – 
od fizyki, poprzez chemię, przy-
rodę, ekologię, aż po elementy 
robotyki i programowania. 

Projektem objęci są ucznio-
wie wszystkich klas, od I klasy 
szkoły podstawowej po klasy III 
gimnazjum. 

- W firmie, która prowadzi 
te zajęcia, pracują młodzi lu-
dzie, są to pasjonaci, bardzo 
niekonwencjonalni i kreatywni 
– wyjaśnia Agnieszka Gwiz-
dalska, zastępca dyrektora 
szkoły. - Dysponują profesjo-
nalnym sprzętem, dzięki czemu 
mogą uczniom pokazać wie-
le ciekawych eksperymentów 
i w praktyce zaprezentować 
wiedzę z wielu dziedzin. Poka-
zują, że nauka może być cieka-
wa, fajna, nie musi być nudna. 
Na jedne z zajęć, których tema-
tem były zagadnienia związane 
z elektrycznością, prowadzący 
przynieśli generator Van de 
Graaffa. Uczniowie mogli za-
obserwować wyładowania elek-
tryczne, iskrzenia, przekazywali 
sobie ładunki elektryczne z ręki 
do ręki. Na innych zajęciach po-
znawali tworzenie polimerów, 
czyli – jak to dzieci określiły - 
„glutów”. To substancje, które 
można było dowolnie kształ-

tować, ściskać, rozciągać. Jesz-
cze inne zajęcia były z suchym 
lodem. 

W tym tygodniu w Szkole 
Społecznej w Wejherowie od-
były się kolejne warsztaty (tym 
razem z robotyki i programo-
wania), których tematem były 
obwody elektryczne. Uczniowie 
konstruowali z klocków samo-

chody wyposażone w elektro-
niczny moduł sterowania, silnik 
i światła. Następnie na kom-
puterze programowali gotowe 
pojazdy tak, aby poruszały się 
z określoną prędkością, włącza-
ły im się światła w zaplanowanej 
kolejności czy zatrzymywały się 
po napotkaniu przeszkody. 

- Głównym sprzętem wyko-
rzystywanym do tych zajęć jest 
laptop i klocki – wyjaśnia Łu-
kasz Dąbkowski z firmy Smart 
Lab. – Oprócz tego do dyspo-
zycji jest silnik, „mózg robota” 
(który podłączamy do laptopa 
i możemy go zaprogramować), 
światła, czujniki ruchu, itp. 

Dzieci uczestniczące w tych 
nietypowych i ciekawych lek-
cjach przekonują się, że nauką 
można się zafascynować i od-
kryć coś ciekawego. Takie zaję-
cia mają bowiem zupełnie inną 
formułę – otwartą i nieformal-
ną. Dodatkowo niektóre z zajęć 
dla grup starszych prowadzone 
są w języku angielskim, dzięki 
czemu uczniowie zaznajamiają 
się z tym językiem. 

- Podobne zajęcia, ale bardziej 
uproszczone i dostosowane do 
wieku dzieci, mają też ucznio-
wie oddziału przedszkolnego 
wejherowskiej szkoły społecz-
nej – dodaje  Agnieszka Gwiz-
dalska. 

Kolejne zaplanowane zajęcia 
na ten rok to tworzenie kosme-
tyków i kuchnia molekularna. 

rafał Korbut

Dotknąć, poczuć 
i spróbować nauki
WEJHEROWO | Ciekawe eksperymenty i interesujące doświadczenia – w taki sposób 
uczniowie Szkoły Społecznej w Wejherowie zdobywają wiedzę z różnych dziedzin życia. 
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”W tym tygo-
dniu w Szkole 
Społecznej 
w Wejherowie 
odbyły się ko-
lejne warszta-
ty (tym razem 
z robotyki 
i programo-
wania), któ-
rych tematem 
były obwody 
elektryczne.

Niekwestionowanym zwycięz-
cą rankingu wśród dużych firm 
z regionu (przychody powyżej 
250 mln złotych) jest spółka 
Plichta z Wejherowa zajmująca 
się handlem autami. Wspomnia-
ne przedsiębiorstwo osiągnęło 
w 2016 roku imponującą 
sprzedaż w wysokości 
około 774 mln zło-
tych, zysk net-
to wyniósł 
natomiast 
14, 5 mln 
z ł o t y c h . 
Firma Plichta 
na liście dużych 
firm z województwa 
pomorskiego zajęła 2 
miejsce, na liście ogólno-
polskiej zajmuje natomiast 30 
miejsce. 

Ranking pisma Forbes zauwa-
żył także rozwój średnich firm 
z regionu, na pierwszym miejscu 
pomorskiego zestawienie firm 
o przychodach od 50 do 250 
mln znalazła się spółka Wikęd 
z Luzina (sprzedaż -109,2 mln, 
zysk -24,1 mln, średnia ważona 
wzrostu - 88,48 proc), trafiła 
tam także firma transportowa 
Transbud Piotr Nowak Jerzy Ma-
gosiewicz Spółka Jawna z Redy 
(5 miejsce), dealer samochodo-

wy z Chwaszczyna, Anro Trade 
Spółka Jawna Eksport Import R 
Walder i T Walder (17 miejsce) 
i firma budowlana z Orla, P&P 
Sp. z o.o (41 miejsce). W zesta-
wieniu średnich firm znalazła 
się również firma JJ Darboven 

Poland z Rumi (45 miej-
sce) i firma z branży 

budowlanej z Wej-
herowa, Kornix 

Forest Sp. 
z o.o (48 
miejsce).

L e k t u -
ra rankingu 

Forbesa pozwala 
także na wyciągnięcie 

wniosku, że niewielkim 
firmom z powiatu trudno 

jest osiągnąć dynamiczny roz-
wój, które może być zauważony 
przez twórców rankingu. Cała 
lista pomorskich firm z tej ka-
tegorii liczy 129 pozycji, tylko 
5 z nich działa na terenie po-
wiatu wejherowskiego. Znaleźć 
tam można spółkę jawną Plichta 
z Wejherowa, która zajmuje się 
administracją nieruchomości 
(39 miejsce), spółkę z branży 
medycznej Med-Oral z Rumi 
(40 miejsce), producenta i im-
portera produktów z branży za-
bezpieczeń i automatyki domo-

wej, Eura-Tech z Wejherowa 
(58 miejsce), producenta filtrów 
powietrza z Szemudu, Ultrama-
re Sp. z o.o (95 miejsce) i firmę 
z branży transportowej z Redy, 
Marpol (109 miejsce).

(Gb)

Biznes wyjątkowo dynamiczny
BIZNES | Powiat wejherowski to świetne miejsce do robienia biznesu. Potwierdzeniem tego twierdzenia są lokalne 
przedsiębiorstwa nagrodzone Diamentami Forbesa, które trafiają do najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

”Ranking pisma 
Forbes zauwa-
żył także roz-
wój średnich 
firm z regionu, 
na pierwszym 
miejscu po-
morskiego ze-
stawienie firm 
o przychodach 
od 50 do 250 
mln znalazła 
się spółka Wi-
kęd z Luzina.

NAGROdA 
zA ROzWóJ
Diamenty Forbesa to nagro-
dy przyznawane przedsię-
biorstwom, które w ciągu 
trzech ostatnich lat rozwi-
jały się najdynamiczniej, za-
notowały największy wzrost, 
a tym samym wyróżniły się 
spośród innych firm z regio-
nu. Aby ocena była najbar-
dziej sprawiedliwa, twórcy 
rankingu – analitycy Bisno-
de Polska wyceniali przed-
siębiorstwa metodą szwaj-
carską, która łączy meto-
dę majątkową i dochodową. 
Metoda majątkowa pomija 
bowiem potencjał pracow-
ników i posiadanego know-
how, z kolei wycena na pod-
stawie zysków nie uwzględ-
nia wrażliwości na zmiany 
sezonowe lub koniunktural-
ne. Co ważne – firmy, które 
dużo inwestują, mogą wyka-
zywać niewielkie zyski.

pOdzIAł
Firmy, do których trafiają 
Diamenty miesięcznika For-
bes dzielone są na trzy kate-
gorie – firmy duże, powyżej 
250 mln przychodów, firmy 
średnie, 50-250 mln i firmy 
małe – 5-50 mln złotych.

W szkole Podstawowej nr 6 w redzie zorganizowana zosta-
ła wystawa pn. „moja pasja – moje hobby”.

Na ekspozycji można było zapoznać się z zainteresowaniami 
uczniów placówki oraz ich dziadków i rodziców. W  Szkole 
Podstawowej nr 6 w Redzie prezentowane były zbiory z zakre-
su numizmatyki, filatelistyki, modelarstwa oraz dawne karty 
telefoniczne.
- Celem wystawy było zainicjowanie i rozbudzenie w mło-
dych ludziach żyłki kolekcjonerskiej – wyjaśnia Ewa Bielik, 
organizator ekspozycji. - Wzajemne spędzanie czasu zbliża, 
uczy i bawi. Dodatkowo inicjuje do rozmów, poszukiwania 
informacji, przeglądania katalogów i literatury naukowej.
Wystawę można było podziwiać od poniedziałku do czwartku 
w holu Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Wa

NIETYPOWA WYSTAWA

BąDź NA
BIEżąCO gwe24.pl
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Crassula portulacea to roślina, 
która często uprawiana jest w do-
mach. Popularny jest pogląd, 
że dotknięcie rośliny (najlepiej 
jej pnia) przynosi szczęście, 
stąd wzięła się potoczna nazwa 
„drzewko szczęścia”. Rzadko 
jednak można zobaczyć rośli-
nę tak okazałą, jak w rumskiej 
Kaktusiarni. A jeszcze rzadziej 
trafia się okazja do zobaczenia 
tego drzewka kwitnącego. 

- Co prawda crassula portu-
lacea kwitnie co roku, ale tym 

razem ilość kwiatów jest wyjąt-
kowa – wyjaśnia Andfrzej Hinz, 
właściciel Kaktusiarni. - Ro-
ślina pierwsze pąki wypuszcza 
już w połowie listopada, a od 
stycznia zaczyna kwitnąć. To, że 
w połowie lutego jest w rozkwi-
cie, nie jest niczym dziwnym. 
Ale w tym roku ilość kwiatów 
jest wyjątkowo duża, a drzewko 
wygląda nadzwyczajnie.

Pan Andrzej podkreśla jednak, 
że początek tego roku jest jed-
nak nietypowy, ponieważ wiele 

To już... 
wiosna! 

RUMIa | Tak, to nie żart – zaczęła się wiosna! Co prawda jeszcze nie kalendarzowa, a za oknem nadal 
wszystko pokryte jest śniegiem, ale w rumskiej Kaktusiarni rośliny już budzą się do życia. Przepięknymi 
kwiatami pokryło się m.in. tzw. „drzewko szczęścia”. 

roślin wcześniej zaczęło „budzić 
się z zimowego snu”. 

- Już zaczęlismy podlewać kak-
tusy i sukulenty, zazwyczaj zaczy-
namy przynajmniej kilka tygodni 
później – tłumaczy właściciel 
Kaktusiarni. - Kilka innych ro-
ślin także już zaczęło kwitnąć. 
Aloes po raz pierwszy wypuścił 
pąki, crassula lactea też jest cała 
w kwiatach. Wygląda to tak, jak-
by wiosna przyszła wcześniej, niż 
zazwyczaj. 

/raf/
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Medale  jubilatom podczas 
spotkania w wejherowskim 
pałacu wręczył uroczyście pre-

zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. Przybyłych gości 
powitał kierownik Urzędu Sta-

nu Cywilnego Grzegorz Gaszta 
przedstawiając głównych bo-
haterów uroczystości. Zaś pre-

zydent pogratulował jubilatom 
długoletnich związków małżeń-
skich i w imieniu Prezydenta RP 

Medale dla małżonków
WEJHEROWO | Jubilaci obchodzący 60-lecie i 50.lecie pożycia małżeńskiego otrzymali „Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP. wręczył im uroczyście „Medale 

za długoletnie pożycie małżeń-
skie” oraz upominki i kwiaty.

Medale z okazji 60-lecie poży-
cia małżeńskiego otrzymali He-
lena i Jerzy Rudnik, natomiast 
medale za 50. lecie pożycia mał-
żeńskie otrzymali: Elżbieta i Jan 
Formella, Maria i Gerard Kryger, 
Elżbieta i Henryk Pawelczyk, Łu-
cja i Alfred Pionk oraz Małgorza-
ta i Gunter Rietz.

Prezydent podkreślił, że bry-
lantowe i złote gody  to piękne 
jubileusze małżeńskie, które po-
kazują tolerancję, umiejętność 
cieszenia się życiem, wspólne po-
konywania trudności życiowych 
oraz takie podejścia do życia, 
z którego trzeba brać przykład.

- Dziękuję Państwu za wspólnie 
przebytą drogę i wszystkim życzę 
dużo zdrowia. To wspaniałe móc 
na kimś polegać i przez tyle lat 
być razem – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildedbrandt.

Złotym Jubilatom odśpiewa-
no tradycyjne „Sto lat”. Była też 
symboliczna lampka szampana, 
słodki poczęstunek oraz pamiąt-
kowe zdjęcie.

Jubileusz uświetniła swoim wy-
stępem artystycznym wokalistka 
Oliwia Drawz. /raf/
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Przed nami XiX ogólnopolski Konkurs literacki im. jana 
Drzeżdżona.

Konkurs jest organizowany przez Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Każdy może 
wziąć w nim udział – są trzy kategorie: opowiadanie lub esej 
w języku kaszubskim (praca konkursowa nie może zawie-
rać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz 
ze spacjami); utwór poetycki w języku kaszubskim; utwór 
sceniczny w języku kaszubskim.
Ten sam twórca może wziąć udział w dwóch kategoriach 
konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie do 1 
sierpnia niepublikowanej wcześniej pracy w czterech egzem-
plarzach na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 
Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs 
im. Jana Drzeżdżona. 
Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być 
opatrzone godłem (pseudonimem) umieszczonym także 
w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, na-
zwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć 
wersję pracy na płycie CD. Organizator nie odsyła prac.
Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych. 
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na 
wrzesień br. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej: 
www.muzeum.wejherowo.pl. /raf/

KONKuRS KASZuBSKI

stacja Kultura w rumi za-
prasza na biesiadę literacką 
z moniką i Grzegorzem 
Wasowskimi.
Podczas spotkania odbędzie 
się promocja książki „Starsi 
Panowie Dwaj. Kompendium 
niewiedzy.” Grzegorz Wasow-
ski to dziennikarz muzyczny, 
autor i odtwórca tekstów 
satyrycznych, autor tekstów 
piosenek, jeden z T-Raperów 
Znad Wisły. Niestrudzenie 
i walecznie dba o spuściznę 
Jerzego Wasowskiego, dopro-
wadzając do ukazywania się 
CD, DVD oraz książek i nut 
z twórczością Taty. Monika 
Makowska-Wasowska to 
„kobieta pracująca”, z wy-
kształcenia filolog rosyjski, 
z doświadczeń zawodowych: 
dziennikarka radiowa, spe-
cjalista PR, trener szybkiego 
czytania i technik uczenia 
się, wychowawca, producent, 
przez wiele lat amatorsko 
śpiewająca chórzystka (alt 
o szerokiej skali). Współdzia-
ła z mężem przy wszelkich 
pracach związanych z za-
chowaniem i promowaniem 
twórczości Jerzego Wasow-
skiego. Wspiera męża-autora 
jako oficjalna i nieoficjalna 
muza. Biesiada odbędzie się 
22 lutego o godz. 18:00 w Sta-
cji Kultura, ul. Starowiejska 2 
(Rumia dworzec PKP). Wstęp 
wolny. /raf/

BIESIADA 
LITERACKA
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To już... 
wiosna! 

• SM, czyli stwardnienie roz-
siane, bardzo często trakto-
wane jest jak wyrok. Pana 
życie wywróciło się do góry 
nogami, ale w większości 
w pozytywnym tego powie-
dzenia znaczeniu. 

Po wielu latach chorowa-
nia udało mi się pokochać 
życie na nowo i to silniej 
niż wcześniej. Odkryłem 
w sobie wielką siłę, ale nie 
tę fizyczną, tylko duchową, 
która pomaga mi w wal-
ce z chorobą i patrzeniem 
w przyszłość, która będzie 
taką jaką sobie wymarzy-
łem. 

• To tak jak z Pana ostatnią 
podróżą do afryki. najpierw 
było marzenie, a potem kon-
sekwentne działania, zmie-
rzające do realizacji zamiaru. 
Warto było tak się starać?

Oczywiście, że tak. Nie tylko 
sporo się starałem, ale i wie-
le ryzykowałem. Problem 
polegał na tym, że w związ-
ku z moją chorobą nie mo-

REda | Jego życie 
obróciło się o 180 
stopni. Świat postrzega 
inaczej, nie przez cho-
robę, ale dzięki temu, 
że choruje. Tomasz 
Iwaniuk, cierpiący na 
stwardnienie rozsiane, 
z życia czerpie pełnymi 
garściami. 

Z SM spełnia marzenia

głem zaszczepić się na cho-
roby tropikalne, które szaleją 
w Afryce. Zaryzykowałem, bo 
to był jedyny sposób na speł-
nienie kolejnego marzenia 
związanego z wyjazdem oraz 
sporządzenie dokumentacji 
fotograficznej, z którą potem 
odwiedzam dzieci w szkołach, 
biblioteki, czy Uniwersytety 
Trzeciego Wieku.

• Z Afryki przywiózł Pan mnó-
stwo zdjęć. część z nich od piąt-
ku można podziwiać w Fabryce 
Kultury. Fotografowanie to 
Pana największa pasja? 

Fotografia stała się dla mnie 
pretekstem do podróżowania, 

dzięki któremu spełniam swo-
je największe marzenia. Od-
wiedziłem już między innymi 
Gambię, Senegal, Norwegię, 
Słowenię, Włochy, Singapur, 
Indonezję, Malezję, Grecję, 
Austrię, Litwę i Łotwę. Moje 
wyprawy dochodzą do skut-
ku, między innymi dzięki 
życzliwym ludziom, których 
napotykam na swojej drodze. 
Często nieznane mi osoby do-
ceniają to, co robię, pomaga-
jąc mi w zbiórce środków na 
moje wyjazdy.

• Robi Pan wiele rzeczy dla sie-
bie, ale jeszcze więcej dla in-
nych. jak pomaga Pan osobom, 

które zmagają się z ciężkimi 
schorzeniami?

Z grupą chorych i tych po 
przejściach onkologicznych, 
współtworzymy Pomorską 
Grupę Wsparcia przy Puckim 
Hospicjum im. Rafała Zawidz-
kiego, dla chorych na raka, SM 
i inne ciężkie choroby. Zosta-
łem również zaproszony do 
współtworzenia ogólnopolskiej 
kampanii „SM - walcz o siebie”, 
która ma na celu podnoszenie 
świadomości społeczeństwa 
na temat naszej choroby. Jak 
potrzebna jest to inicjatywa, 
przekonałem się, będąc wśród 
chorych na stwardnienie roz-
siane podczas rehabilitacji 
w Dąbku. Widziałem ich reak-
cję na spot kampanii. Były łzy, 
ale także odzew, że takie ak-
cje są bardzo potrzebne, żeby 
zwrócić uwagę tych „na górze”, 
że my też jesteśmy i skoro już 
chorujemy, to chcemy choro-
wać godnie. Chciałbym zaape-
lować do chorych nowo zdia-
gnozowanych i nie tylko, aby 
się nie poddawali i podjęli wy-
zwanie chorobie, bo pomimo 
pewnych ograniczeń, można 
z nią całkiem dobrze funkcjo-
nować.

• Panu udaje się żyć bardziej 
intensywnie. co powinni robić 
inni, którzy zmagają się z ciężki-
mi schorzeniami?

Najważniejsze to otaczać się 
dobrymi ludźmi z pozytywną 
energią. Istotne są również re-
habilitacja i zdrowe odżywia-
nie. Trzeba żyć w zgodzie z sobą 
i robić, to co sprawia nam naj-
większą przyjemność, bo na-
prawdę warto. Ja spełniam się 
w stu procentach i dzięki temu 
jestem naprawdę szczęśliwy.

Z okazji Światowego Dnia Cho-
rego, w Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie odbył się koncert 
charytatywny „Wyśpiewaj Na-
dzieję”. Na koncert przybyli znani 
na Pomorzu samorządowcy i po-
słowie, lekarze i pielęgniarki oraz 
liczni przedsiębiorcy, którzy po-
stanowili wesprzeć szczytny cel. 
W muzyczny nastrój wprowadził 
gości duet Andrzeja Koryckiego 
i Dominiki Żukowskiej oraz so-
pranistka Małgorzata Rocławska.

Najwięcej emocji wzbudziło 
losowanie atrakcyjnych nagród 
dla publiczności, jak również 
aukcja dzieł sztuki. Zlicytowana 
została koszulka Roberta Lewan-
dowskiego z Bayern Monachium 
za 4500 zł, rzeźba „Babcia w fo-
telu” za 3500 zł, obraz maryni-
styczny światowej sławy malarza 
Michela Lenskiego za 3200 zł, 
rzeźba „Żyd” za 7000 zł, obraz 
„Podwodny Sopot” za bagatela 
14.000 zł i rysunek „Cztery pory 
roku w sercu” podopiecznej ho-

spicjum Moniki Maj za 4000 zł. 
W sumie z samej aukcji dzieł 
sztuki udało się zebrać ponad 36 
tysięcy złotych. Po doliczeniu ce-
giełek wstępu za 100 zł i datków 
za słodki poczęstunek będzie to 
spora suma, która zostanie prze-
kazana na wsparcie Puckiego Ho-
spicjum św. Ojca Pio i Hospicjum 
Domowego św. Judy Tadeusza 
w Wejherowie. Organizatorkami 
koncertu charytatywnego były 
członkinie Lions Club Gdańsk 
Amber. (DD)

„Wyśpiewali Nadzieję” 
dla pacjentów

POWIaT | Ponad 36 tysięcy złotych udało się zebrać z aukcji dzieł sztuki, 
podczas koncertu charytatywnego „Wyśpiewaj Nadzieję” w Wejherowie.
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Co by się stało, gdyby zna-
ne wszystkim bajki miały inne 
zakończenie? Odpowiedzi na 
pytania znajdą 17 lutego mali 
widzowie sceny teatralnej Portu 
Rumia Centrum Handlowego 
Auchan.  

Spektakl przeniesie maluchów 
do starej, zakurzonej biblioteki, 
w której dojdzie do ciekawych 
zwrotów akcji. Mały chochlik 
wrzuci do leciwego kociołka 
znane bajki, baśnie i legendy, 
a następnie podgrzeje je, wy-
miesza, przyprawi i… dojdzie 
do wielkiego bałaganu i wielu 
dziwnych zdarzeń! 

Co by się stało gdyby Śpią-
ca Królewna nie zasnęła? Czy 

bajka wyglądałaby tak samo, 
a na końcu wszyscy żyliby dłu-
go i szczęśliwie? A gdyby wilk 
z Czerwonego Kapturka oka-
zał się poczciwym bohaterem? 
A gdyby złota rybka zbuntowała 
się i przestała spełniać marze-
nia? Odpowiedzi na podobne 
pytania znajdą mali widzowie, 
którzy zasiądą przed sceną te-
atralną Portu Rumia. 

Teatrzyk pt. „Kociołek i ba-
jeczka” odbędzie się 17 lutego 
w Porcie Rumia Centrum Han-
dlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Spektakl zostanie odegrany 
trzykrotnie o godz. 13:00, 15:00 
oraz 17:00. Wstęp wolny. /raf/

Co chochlik zrobił 
z baśniami?
RUMIa | Czy wilk w bajkach zawsze bywa zły? Czy złota rybka może 
spełniać wyłącznie swoje marzenia? 
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nasze tytuły na:
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Podczas IX Gali SUPERDE-
KARZ  2017, która miała miejsce 
9 lutego w hotelu Andel`s w Ło-
dzi, odebrał statuetkę w katego-
rii Mistrz Regionu Pomorskiego 
2017. W minionym roku w rywa-
lizacji o tytuł najlepszego dekarza 
uczestniczyło ponad ośmiuset 
wykonawców z całego kraju.

Henryk Tusk jest właścicielem 
firmy „Zakład Dekarsko-Blachar-
ski” w Wejherowie - Rembienicy 
i kolejny rok z rzędu okazał się 
najlepszym wykonawcą dachów 
na Pomorzu w konkursie Super-
dekarz.

Program SUPERDEKARZ in-
tegruje środowisko dekarskie 
w Polsce. Osoby, które do niego 
przystąpiły, biorą udział w szko-
leniach i warsztatach podnoszą-
cych ich umiejętności zawodowe 

oraz rywalizują o największą ilość 
położonych dachów (w różnych 
kategoriach). Najlepsi są zapra-
szani do wąskiej grupy Certyfiko-
wanych Dekarzy Braas oraz wy-
konawców, którzy mogą oferować 
klientom Gwarancję Systemową. 
Od 9 lat patronem i inicjatorem 
programu jest marka Braas. 

- Po dziewięciu latach organi-
zacji programu SUPERDEKARZ 
udało nam się zgromadzić elitę 
dekarską naszego kraju. Mamy 
ogromną radość obserwować, 
jak przez ten czas rozwinęli swo-
ją działalność i doskonale radzą 
sobie na rynku, bez względu na 
koniunkturę gospodarczą. Dla-
czego? Ponieważ postawili na 
jakość, którą z każdym rokiem 
coraz częściej doceniają krajo-
wi i zagraniczni zleceniodawcy 
– powiedział Grzegorz Barycki, 
Prezes Zarządu Monier Braas.

Statuetki Superdekarzy Regio-
nu 2017 odebrało 15 wykonaw-
ców, w tym ponownie Franciszek 
Tusk. Finalistom statuetki wrę-
czył gość specjalny Krzysztof Ho-
łowczyc, który poprzedził Galę 
wystąpieniem motywacyjnym dla 
dekarzy. Wieczorne wydarzenie 
poprowadził ulubieniec mediów 
społecznościowych, dziennikarz 
radiowy i telewizyjny Filip Chaj-
zer. Oficjalną część wieczoru 
zakończył energetyczny koncert 
Ewy Farnej. /raf/

Tusk najlepszym dekarzem
WEJHEROWO | 
Poznaliśmy nazwisko 
Superdekarza Pomorza 
2017! Franciszek Tusk 
z Wejherowa został 
laureatem największego 
konkursu branży dekar-
skiej w Polsce. 

”Henryk Tusk 
jest właścicie-
lem firmy „Za-
kład Dekarsko-
Blacharski” 
w Wejherowie
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A to za sprawą duńskiego 
żużlowca, Leona Madsena. 
Ten występujący w ekstraligo-
wej drużynie żużla Włókniarz 
Częstochowa sportowiec pod-
pisał właśnie porozumienie 
z prezydentem miasta Wejhero-
wa w sprawie promocji miasta.

Umowa opiewa na kwotę 20 
tys. zł i obowiązuje do czerwca 
2018 roku.

- Gratuluję Panu i życzę wielu 
sukcesów - powiedział prezy-
dent, ściskając dłoń żużlowca, 
po podpisaniu umowy.

Żużel to bardzo widowiskowy, 

emocjonujący, ale i niebezpiecz-
ny sport. 

- Kiedy zakładam kask i siadam 
na motocykl, nie myślę o tym, 
że coś może mi się stać - liczy 
się tylko walka o zwycięstwo – 
mówi Leon Madsen. - Uczynię 
wszystko, aby jak najlepiej wy-

żużlowiec będzie promował miasto
WEJHEROWO | Co mają ze sobą wspólnego żużel, zapach spalin i rozgrzanych opon, ryk silników 
i... promocja Wejherowa? Okazuje się, że od tego tygodnia dość sporo. 

wiązać się z podpisanej z miastem 
umowy.

Umowa zobowiązuje zawodni-
ka do sportowej promocji miasta 
podczas zawodów na szczeblu 
krajowym oraz międzynarodo-
wym poprzez m.in. umieszczenie 
logo miasta wraz z napisem wej-
herowo.pl na kevlarze oraz cove-
rze (osłona motoru), w których 
występuje w Polskiej Ekstralidze 
Żużlowej oraz w zawodach mię-
dzynarodowych (Speedway Best 
Paris, Speedway European Cham-
pionship, eliminacje Grand Prix 
i wszelkie inne indywidualne za-
wody Międzynarodowe).

Logo miasta wraz z napisem 
wejherowo.pl umieszczone bę-
dzie również na ubraniach i busie, 
którym sportowiec dojeżdża na 
zawody, a także będzie widoczne 
w materiałach informacyjnych 
przekazywanych do prasy, radia, 
telewizji oraz w internecie. 

Leon Daniel Madsen urodził się 
5 września 1988 roku w duńskim 
Vejle. Na żużlu jeździ od 3. roku 
życia. Jest żużlowcem międzyna-
rodowym. Startował m.in. w lidze 
duńskiej, angielskiej, szwedzkiej, 
a także w kilku klubach ekstrali-
gi polskiej. Obecnie startuje we 
Włókniarzu Częstochowa, a także 
w niemieckim Devin Landshut. 
Od 4 lat mieszka w Wejhero-
wie i zamierza związać się z tym 
miastem na stałe. Tutaj bowiem 
mieszka jego narzeczona Magda 
Bradtke. 

/raf/

Inspektorat ZUS w Wejherowie zaprasza płatników składek 
i pracowników biur rachunkowych na bezpłatne szkolenie po-
święcone e-ZLA, czyli elektronicznym zwolnieniom lekarskim. 
Szkolenie odbędzie się 23 lutego w siedzibie Inspektoratu przy 
ul. Sobieskiego 294. Początek o godz. 10.00.
Od lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali zwolnienia wyłącznie 
w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni przygoto-
wać się do obsługi takich dokumentów, a wiec ich odbioru, 
zarządzaniem obiegiem, a także archiwizacji. Będą mogli także 
poznać ważne terminy wynikające z przepisów.
Zgłoszenia uczestnictwa - telefonicznie pod numerem: (58) 
572-97-17. /raf/

ELEKTRONICZNE 
ZWOLNIENIA
Wejherowski zus zaprasza na bezpłatne szkolenie, dotyczące 
elektronicznych zwolnień lekarskich.

1 stycznia został uruchomio-
ny nowy system opłacania 
i rozliczania składek. zamiast 
trzech lub czterech przelewów 
wystarczy jeden. 

Pierwszy miesiąc funkcjonowa-
nia indywidualnych numerów 
rachunków składkowych 
to wpływy większe od tych 
ze stycznia ubiegłego roku 
o 11 proc. W styczniu do obu 
pomorskich Oddziałów ZUS 
wpłynęło 161 761 wpłat na  
kwotę ponad 1,05 mld zł. 
Co istotne w pierwszym mie-
siącu funkcjonowania e-składki 
płatnicy w całym kraju  popełni-
li jedynie 44 błędy w przelewach 
na znikomą w skali miesiąca 
kwotę 42 tys. zł. Błędy te 
wyjaśniono w bezpośrednim 
kontakcie z klientami. 
ZUS dzieli wpłaty i pokrywa 
z nich należności na poszcze-
gólne ubezpieczenia i fundusze. 
Wpłaty są automatycznie rozli-
czane na najstarsze zaległości, 
tak aby nie narastały odsetki. 
Płatnicy, którzy korzystają 
Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS) mogą 
sprawdzić aktualne saldo konta 
na swoim profilu. W każdej 
placówce ZUS lub drogą 
elektroniczną można złożyć 
wniosek o rozliczenie konta 
lub o wydanie zaświadczenia 
o niezaleganiu. /raf/

EFEKTY 
E-SKłADKI
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Obejmuje przede wszystkim 
mężczyzn urodzonych w 1999 
roku. W tym roku przed Po-
wiatową Komisją Lekarską sta-
wi się w sumie 1346 mężczyzn 
i 29 kobiet. To mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego, którzy 
otrzymali wezwanie zawiera-
jące dokładną datę i godzinę 
spotkania. 

- Kwalifikacja wojskowa ma 
na celu przebadanie rocznika 
podstawowego, aby ocenić jego 
zdolność do czynnej służby 
wojskowej - tłumaczył Andrzej 
Ruchniewicz, koordynujący 
kwalifikacje.

ruszyła kwalifikacja wojskowa
POWIaT | W powiecie wejherowskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska 
pracować będzie do 5 kwietnia. 
Osoby stawiające się na kwali-
fikację otrzymują odpowiednią 
zdolność do służby, która okre-
ślana jest w książeczce wojsko-
wej, po wystawieniu dokumentu 
przechodzą do rezerwy. 

 – Jest coraz więcej młodych 
ludzi, którzy podlegają służbie 
wojskowej, a z rozmów z nimi 
wiem, że nie tylko przyszli tu 
po kwalifikację, ale mają zamiar 
swoje plany związać z wojskiem 
– mówiła Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski. 

/Wa/

We współpracy z gdyńską szkołą wyższą opracowana zo-
stanie strategia rozwoju powiatu wejherowskiego. 
W Wejherowskim Starostwie podpisana została umowa 
z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Gdyni. Jej efektem będzie stworzenie 
Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Wejherow-
skim w latach 2018-2027. /raf/

StaWiają na 
PrzedSiębiorczość
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W Wejherowie powstanie stała wystawa, związana z pobytem 
Dzieci syberyjskich. 
Powiat Wejherowski odwiedziła delegacja z Japonii. Wśród gości 
była między innymi dyrektor Muzeum w Tsurudze - Akinori 
Nishikawa. Podczas wizyty rozmawiano o współpracy, której 
efektem będzie utworzenie stałej wystawy w Powiatowym Zespole 
Kształcenia Specjalnego, związanej z pobytem Dzieci Syberyj-
skich w Wejherowie. /raf/

Podczas spotkania prezydenta 
miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta z przedstawiciela-
mi Rady Kombatantów uzgod-
nione zostały przedsięwzięcia 
zaplanowane w „Kalendarium 
uroczystości o charakterze pań-
stwowym i religijno-patriotycz-
nym w Wejherowie na 2018 
rok”.

- Wspólne opracowywanie 

kalendarium z kombatantami 
stanowi wieloletnią tradycją 
w naszym mieście – podkreślił 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - Obejmuje 
kilkanaście imprez miejskich, 
w którym uczestniczą mieszkań-
cy grodu Wejhera, w tym woj-
sko, organizacje pozarządowe, 
kombatanci i harcerze.

 /raf/

Opracowali kalendarium
WEJHEROWO | Rada Kombatantów uzgodniła z prezydentem 
miasta plan działań na 2018 rok. 
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WYŚLIJ  NAM SWOJE ZDJĘCIE 
I  ZGARNIJ WE JŚCIÓWKI!

Z okazji zakończenia ferii na lo-
dowisku w Gościcinie już po raz 
III odbyło się Święto Lodu. Im-
prezę rozpoczęły zawody w short 
tracku. Uczestnicy startowali w 3 
kategoriach wiekowych: 0 – 9 lat,  
10 – 12 lat oraz 13 – 16 lat (osob-

no chłopcy i dziewczęta). Kolejną 
atrakcją tego dnia były konkursy 
z nagrodami ufundowane przez 
firmę Decathlon. A skoro Świę-
to Lodu, to nie mogło również 
zabraknąć najpopularniejszej 
zimowej gry zespołowej, czyli 

hokeja na lodzie. Mistrzostwa 
Mini Hokeja Gminy Wejherowo 
2018 odbyły się bez podziału na 
kategorie wiekowe, natomiast 
wzięły w nim udział drużyny 
3-osobowe. Zwycięzcy zmagań 
otrzymali pamiątkowe puchary, 

medale i upominki. Ponadto, 
każdy z uczestników zawodów 
do końca dnia mógł skorzystać 
z darmowego wejścia na lodowi-
sko, a na wszystkich na miejscu 
czekały darmowe przekąski i cie-
płe napoje. /uGW/

Święto Lodu na łyżwach
W minioną niedzielę ferie zimowe dobiegły końca. W Gościcinie uczczono to w wyjątkowy sposób. 
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Gumakowa do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Dą-
brówce trafiła w 2009 roku. Przez 
okres, który spędziła za kratkami 
schroniskowej klatki, zdążyła się 
mocno zestarzeć, podupaść na 
zdrowiu i stracić nadzieję na lep-
sze życie. Los się do niej uśmiech-
nął pod koniec stycznia, kiedy to 
trafiła do nowego domu.

- Nowi właściciele Gumakowej 
w dniu adopcji powiedzieli, że 
„spełniło się ich największe ma-
rzenie” -  wspomina Anna Szcze-
paniak ze Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Dąbrówce. 
- Nasza psia seniorka w nowym, 
kochającym domu odżyła, ma 
własne posłanie i otoczona jest 
wielką miłością.

Historia Gumakowej nie jest 

odosobnionym przypadkiem. Psy, 
które młodość mają już dawno za 
sobą, nieczęsto, ale znajdują no-
wych właścicieli. Przedstawiciele 
OTOZ Animals zapewniają, że 
warto przemyśleć adopcję psiego 
seniora.

- To zwierzęta doświadczone 
przez życie, które potrafią się od-
wdzięczyć miłością i wiernością 
jak żadne inne – wyjaśnia Anna 
Szczepaniak. - Ich utrzymanie nie 
kosztuje więcej niż młodego psa. 
Dodatkowo nie niszczą już mebli, 
nie gryzą kapci i często znają pod-
stawowe komendy. 

Obecnie w Schronisku dla Bez-
domnych Zwierząt w Dąbrówce 
na adopcję czeka kilkadziesiąt 
psich seniorów. Już dzisiaj możesz 
odmienić los któregoś z nich.

znalazła noWy dom
dąBRóWka | Była psem, który najdłużej przebywał w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt. Gumakowa po blisko dziewięciu latach 
życia za kratami znalazła nowy dom. 

OTOz „ANIMALS” 
SCHRONISKO dLA bEzdOMNYCH zWIERzĄT 

w Dąbrówce / koło Wejherowa 
tel. biuro adopcyjne: 607-540-557 
adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Drobna suczka z ogromną 
raną na plecach trafiła do 
schroniska dla bezdom-
nych zwierząt. marika 
wymaga długiego leczenia. 
możesz jej pomóc w powro-
cie do zdrowia. 

Jak informują przedstawi-
ciele OTOZ Animals, suczka 
biegała po miejscowości 
Szklana (gm. Sierakowice). 
Z powodu rany, którą ma na 
plecach, natychmiast trafiła pod opiekę lekarza weterynarii. 
- Muszę przyznać, że niewiele wiemy na temat Mariki – mówi 
Aleksandra Pawlak ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dą-
brówce. - Suczka miała obrożę i kawałek łańcucha, więc najpraw-
dopodobniej urwała się z tego łańcucha. Nie wiemy, co się stało, że 
na jej ciele pojawiła się tak duża i głęboka rana. 
Marika może wrócić do zdrowia, ale wymaga to czasu i kosztow-
nego leczenia. Chcesz wesprzeć jej kurację? Wpłać środki na konto 
nr 74 1020 1853 0000 9602 0068 7616. W tytule przelewu można 
wpisać „Darowizna dla Mariki”.

Wymaga długiego leczenia
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 39.000 zł, tel. 
602 306 210

OfERUJĘ malowniczo działkę budowlaną w łę-
życe na granicy z Rumia, K Gdyni, 97.000, tel. 502 
279 551

OfERUJĘ malowniczo położoną działkę budow-
laną w miejscowości łężyce na granicy z Rumia, 
okolice Gdyni, 97.000, tel. 502 279 551

SpRzEdAM działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1200 m2, cena 38.000 zł, tel. 
602 306 210

SpRzEdAM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wej-
herowo, tel. 513-005-898  

SpRzEdAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

WYNAJMĘ

pOKóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 709 

pOSzUKUJĘ WYNAJĄć

JESTEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 665 117 489

STARSzY, samotny Pan, bez nałogów, szuka ka-
walerki, ewentualnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUpIĘ

KUpIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do 
remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SpRzEdAM

SpRzEdAM motocykl Junak RS 125 z akcesoryj-
nym wydechem na kat. B, gwarancja producenta, 
tel. 518 361 659

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROfESJONALNA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

KOTłOWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SpRzEdAM mieszarkę piekarską do ciasta, 80 
litrów, osuszacz do chleba na kołach, tel. 691 
529 175

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

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 506 
250 477

REGAł metalowy po wypieku z pieca, tel. 694 
642 709 

ROzSIEWACz KOS, 450 zł, brony zawieszane 3, 
cena 650 zł, tel. 600 667 860

bECzKI plastikowe, 200 l., tel. 511 841 826

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

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

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

SKUpUJEMY stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabyt-
kowych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.com, info@
oldmilitaria.pl

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

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

REKLAMA                  38/2018/DB

dARMOWE 
OGłOSzENIA

I KATALOG fIRM

KINO
16-02-2018
Cudowny chłopak 2d dubbing                    11:30
pszczółka Maja: Miodowe 
Igrzyska 2d dubbing                                      16:00
I tak cię kocham                   18:00
Nowe oblicze Greya 2d napisy                   18:30
Wszystkie pieniądze świata                   20:30
Nowe oblicze Greya 2d napisy                   21:00

CUdOWNY CHłOpAK 2d dUbbING
piątek, 16 lutego 2018, 11:30 
czwartek, 22 lutego 2018, 11:30

I TAK CIĘ KOCHAM
piątek, 16 lutego 2018, 18:00
sobota, 17 lutego 2018, 18:00

WSzYSTKIE pIENIĄdzE ŚWIATA
piątek, 16 lutego 2018, 20:30
sobota, 17 lutego 2018, 20:30
niedziela, 18 lutego 2018, 20:30

KLUb dObREGO fILMU 
- NAJLEpSzE pOLSKIE 30’
niedziela, 18 lutego 2018, 18:00

JASKINIOWIEC • pREMIERA
piątek, 23 lutego 2018, 11:30
piątek, 23 lutego 2018, 16:00
sobota, 24 lutego 2018, 11:30

pLAN b
piątek, 23 lutego 2018, 18:00
sobota, 24 lutego 2018, 21:00
niedziela, 25 lutego 2018, 18:00

KObIETY MAfII • pREMIERA
piątek, 23 lutego 2018, 20:30
sobota, 24 lutego 2018, 18:00
sobota, 24 lutego 2018, 20:30

WCK.ORG.pL

zAAdOpTUJ

OTOz ANIMALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

pOMóŻ NAM pOMAGAć
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KrS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAŻNE TELEfONY

Neon
taki nakolankowy mały 
psiak, szuka swojego czło-
wieka. Zima w schronisku 
potrafi być sroga… 

Fester
szuka domu… Energiczny, 
wesoły i bardzo kontaktowy 
psiak pragnie spędzić życie 
u boku dobrego człowieka.

Celia
bardzo wystraszona sunia, trafi-
ła do schroniska OTOZ Animals 
w Dąbrówce koło Wejherowa 
dnia 15 stycznia 2018 roku.

Urban
do schroniska OTOZ ANI-
MALS trafił 9 stycznia 2018 
roku. Psiak leżał w rowie 
bardzo zmarznięty.

Bazyli
Pies został znaleziony 
we Władysławowie. Bazyli 
jest w bardzo złym stanie, jest 
wychudzony, zaniedbany…

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

Masz 
firmę?
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567gwe24.pl

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL
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Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!
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Nie było na nie mocnych – tak 
można w skrócie opisać walkę Ru-
mia – reszta Pomorza, jaka miała 
miejsce na hali w Gdańsku. O Mi-
strzostwo Pomorza rywalizowały 
z APS-em zespoły kadetek Wieży-
cy Stężyca, Gedanii Gdańsk i Redy 
Ciechocino. Drużyny mierzyły się 
w grupie, w której każdy zagrał 
z każdym.

Najpierw rumskie siatkarki do-
wodzone przez trenerów Kordow-

skiego i Sawickiego zmierzyły się 
z zespołem Wieżycy Stężyca, który 
po trzysetowym pojedynku mu-
siał uznać wyższość zespołu APS. 
W drugim meczu turnieju zespół 
z Rumi ponownie pokazał klasę. 
Tym razem 3:0 pokonał zespół 
Gedanii Gdańsk. Oznaczało to, 
że bez względu na rozstrzygnię-
cia w ostatniej serii spotkań, APS 
został Mistrzem Pomorza! Mimo 
pewnej wygranej w turnieju, rum-

ska drużyna pokazała pełen profe-
sjonalizm i jednocześnie wyższość 
nad rywalkami. APS po raz trzeci 
zwyciężył w stosunku 3:0 i poka-
zał, że jest zdecydowanie najlep-
szym zespołem Pomorza w katego-
rii kadetek.

Wygrana w rozgrywkach wo-
jewódzkich oznacza prawo orga-
nizacji Ćwierćfinału Mistrzostw 
Polski Kadetek, które odbędą się 
1-4 marca.

Najlepsze na Pomorzu!

SIaTkóWka | Młode 
zawodniczki z Rumi 
pokonały rywalki 
w Gdańsku i zasłuże-
nie dołożyły kolejny 
tytuł do swojej boga-
tej kolekcji. 

Wejherowska reprezentacja nie 
jechała na turniej w roli faworyta 
– była bowiem jedną z najstarszych 
drużyn. Mimo to samorządowcy 
spisali się znakomicie – wygrali 
wszystkie spotkania, tracąc w nich 
zaledwie jedną bramkę i byli beza-
pelacyjnie najlepszą drużyną i za-
służenie zdobyli złoty medal.

Tytuł Wicemistrza Polski zdo-
był Urząd Gminy Ustrzyki Dolne, 
natomiast na najniższym stopniu 
podium uplasował się Urząd Gmi-
ny Kikół. Królem strzelców został 
Michał Dąbrowski. 

skład drużyny: Sławomir Wal-
czewski – kapitan, Marcin Piekut, 
Remigiusz Sarbak, Arkadiusz Pen-

dowski, Szczepan Kass, Bartłomiej 
Woźniak, Michał Dąbrowski oraz 
Adam Miotk

- Naszym zachowaniem, zarów-
no na boisku jak i poza nim, udo-
wodniliśmy, że jesteśmy drużyną.  
- relacjonuje kapitan Sławomir 
Walczewski. - Myślę, że godnie re-
prezentowaliśmy nasz region. Uda-
ło się stworzyć drużynę, w której 
panowała super atmosfera. W tym 
roku są również Mistrzostwa Pol-
ski na świeżym powietrzu. Impreza 
ma się odbyć we wrześniu w Zako-
panem. Jestem w 100% przekona-
ny, że jesteśmy tam w stanie stanąć 
na najwyższym stopniu podium  - 
mówi Bartłomiej Woźniak.

WYGRALI MISTRZOSTWO
FUTSaL | Drużyna złożona z samorządowców naszego powiatu/miasta 
Wejherowa została w Pabianicach Mistrzem Polski w halowej piłce nożnej.

WIĘCEJ 
SPORTU: gwe24.pl
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• Co Cię skłoniło do przejścia 
do Gryfa?

Przede wszystkim sytuacja 
osobista – urodziła mi się 
córka i chciałem po pół roku 
spędzonym w Bełchatowie 
powrócić w rodzinne strony.

• Czujesz, że w Wejherowie bę-
dziesz miał lepsze warunki do 
odbudowy formy, niż w bełcha-
towie?

Ciężko powiedzieć, liczę, że 
tak będzie, chociaż w Bełcha-
towie nie mogłem narzekać. 
Od kiedy przyszedłem, gra-
łem prawie w każdym meczu. 
Uważam, że w GKS-ie zrobi-
łem malutki krok do przodu 
i liczę na kolejny w Gryfie.

• Trenujesz z nowym zespołem 
już kilka tygodni. zdążyłeś już 
poznać nowych kolegów z bo-
iska i zgrać się z nimi?

Tak. Trenuję już trochę czasu, 
do tego wielu chłopaków jest 
„stąd”, część z nich znałem 
już wcześniej. Atmosfera jest 
bardzo dobra, a to niezwykle 
ważne, bo właśnie odpowied-
nią atmosferą i pozytywnym 
nastawieniem można wygrać 
niejeden mecz.

• Patrzysz na to wypożyczenie 
do Gryfa, jak tylko na wypoży-
czenie na pół roku, czy może 
chciałbyś grać tu dłużej?

Obecnie trudno powiedzieć. 
Uważam, że moje umiejęt-
ności są na poziomie II ligi, 
może nawet I ligi, w prze-
szłości zagrałem też w Eks-
traklasie i uważam, że nie 
zawiodłem. Wierzę w swoje 
umiejętności i nie ukrywam, 
że przez te pół roku chcę 
pokazać się z jak najlepszej 
strony i być może później 
występować na wyższych 
szczeblach. Skupiam się jed-
nak na najbliższej rundzie.

• Utrzymanie to cel, jaki Gryf 
może osiągnąć?

Ten cel jest w naszym zasię-
gu. Ważne jest, aby myśleć 
pozytywnie i walczyć o wy-
graną w dosłownie każdym 
meczu, nie kalkulować. Dru-
żyna, do której przyszedłem 
jest naprawdę bardzo przy-
zwoita i jest w stanie utrzy-
mać się w II lidze. Zacznie-
my wygrywać, to sytuacja 
od razu zacznie wyglądać 
lepiej.

Gryf to przyzwoita drużyna
ROZMOWa | O powodach przejścia na Wzgórze Wolności, atmosferze w drużynie i szansach na utrzymanie – rozmowa 
z Pawłem Wojowskim, nowym piłkarzem żółto-czarnych.

rundę wiosenną w drużynie żółto-czarnych 
spędzi Paweł Wojowski. zawodnik arki Gdy-
nia został wypożyczony do Gryfa na pół roku.

Wojowski to piłkarz, którego wielu fanów 
piłki nożnej może znać m.in. z występów 
w barwach gdyńskiego zespołu. W poprzednim 
sezonie jesienią zagrał w barwach gdynian 
7 razy (3 mecze w Pucharze Polski, 4 mecze 
w Ekstraklasie). Przeniósł się potem do Stomilu 
Olsztyn, gdzie wiosną rozegrał 13 meczów 
i strzelił 3 gole. W tym sezonie Wojowski był 
wypożyczony do GKS-u Bełchatów. W II lidze 
wystąpił 12 razy i nie zdobył bramek.

Wypożyczenie Wojowskiego do Wejherowa 
obowiązywać będzie do końca rundy wio-
sennej, w której ten ofensywny zawodnik ma 
pomóc w trudnej misji utrzymania zespołu 
w II lidze. 23-latek to trzeci nowy piłkarz, jaki 
zasilił zespół ze Wzgórza Wolności. Wcześniej 
do drużyny dołączyli: Jan Sobociński (wypo-
życzenie z ŁKS-u Łódź) i Grzegorz Gulczyński 
(wcześniej GKS Przodkowo). Oprócz tego do 
Gryfa powrócił Paweł Czychowski, który pau-
zował przez całą rundę z powodu kontuzji.

23-letni zawodnik z Gryfem trenuje już od 
kilku tygodni. Grał w meczach sparingowych, 
a w jednym ze spotkań – zremisowanym 
1-1 meczu z Chrobrym Głogów zdobył dla 
wejherowian bramkę po indywidualnej akcji, 
pokazując, że może być wiosną silnym punk-
tem drużyny.

Zespół prowadzony przez Jarosława Kotasa 
jest w trakcie przygotowań do rundy wiosennej, 
w której czeka ją trudne zadanie – wydostanie 
się ze strefy spadkowej, na dnie której osiadł 
po rundzie jesiennej. Pierwszy mecz o punkty 
w nowym roku Gryf zagra 3. marca. Do Wejhe-
rowa przyjedzie Znicz Pruszków.

Wojowski w Gryfie!
Żółto-czarni odnieśli swoje 
pierwsze zwycięstwo w obec-
nym okresie przygotowawczym 
– pokonali GKS Przodkowo.
Podopieczni Jarosława Kotasa 
w środowy wieczór zagrali szó-
sty mecz sparingowy tej zimy. 
Wcześniej zremisowali z Wisłą 
Płock (4-4) i Lechią Gdańsk 
(2-2), przegrali z Odrą Opole 
(1-2), następnie znów dwukrot-
nie zremisowali: z Chrobrym 

„WOJO” STRZELA, GRYF WYGRYWA nie, że umieścił piłkę w siatce 
własnej bramki. Przed zamia-
ną stron GKS Przodkowo wy-
równał za sprawą wykorzy-
stanego rzutu karnego.
W drugiej połowie Gryf prze-
chylił szalę zwycięstwa na 
swoją stronę. Najpierw w polu 
karnym sfaulowany został Pa-
weł Czychowski, a jedenastkę 
na bramkę zamienił testowa-
ny Michał Ciarkowski. Wynik 
meczu na 3-1 dla Gryfa ustalił 
nowy nabytek żółto-czarnych, 
Paweł Wojowski, który wyko-

rzystał sytuację sam na sam 
z bramkarzem.
W składzie Gryfa zagrali: Le-
leń, Brzuzy, Wicki, Sobociń-
ski, Regliński, Goerke, Kątny, 
Wojowski, Nadolski, Kołc, 
Wicon, Gabor, Czychowski, 
oraz dwóch testowanych
Następny mecz Gryf zagra (po 
raz drugi tej zimy) z Radunią 
w Stężycy w sobotę. II liga 
zostanie wznowiona 3. marca 
– na Wzgórze Wolności przy-
jedzie Znicz Pruszków. 
KG

Głogów (1-1) i Radunią Stę-
życa (1-1).
Tym razem rywalem Gryfa był 
zespół z III ligi, GKS Przodko-
wo. Wynik otworzył gol samo-

bójczy – po wrzutce z boku 
boiska jeden z obrońców GKS
-u chciał przeciąć piłkę zmie-
rzającą do Mikołaja Gabora, 
ale zrobił to na tyle niefortun-
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Zdecydowanym faworytem me-
czu byli żółto-czerwoni – przy-
jezdni z Kętrzyna przed tą kolejką 
zajmowali ostatnie miejsce w tabeli 
II ligi – w dotychczasowych 10 me-
czach wygrali zaledwie raz.

Tytani oczekiwania potwierdzili 
już na początku spotkania – pierwsi 
zdobyli trzy bramki i pokazali, że 
nie zamierzają lekceważyć prze-
ciwnika, ani oszczędzać sił w me-
czu ze znacznie niżej notowanym 
rywalem. Dalej nie nastąpił zwrot 
akcji – gospodarze powiększali 
przewagę – po ponad kwadran-
sie gry było 8-3. MOSiR Kętrzyn 
miał duże problemy z pokonaniem 
obrony wejherowian i do przerwy 
goście rzucili zaledwie 6 bramek, 

Nie dali szans rywalom

PIŁka RĘCZNa | Tytani w bardzo przekonujący sposób pokonali w Wejherowie MOSiR Kętrzyn i po-
zostali na trzecim miejscu w tabeli II ligi.

W SKRóCIE

Reda wygrywa 
w dwa ognie
W hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Redzie 
odbył się Półfinał Wojewódz-
kich Igrzysk Dzieci w Dwóch 
Ogniach usportowionych 
Dziewcząt oraz Chłopców. 
Zawody  były eliminacją 
do Finałów Wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci, który odbędą 
się w Gdańsku. Rywalizowały 
powiaty: lęborski, kartuski 
oraz wejherowski, a zwycięz-
cą została drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Redzie, 
natomiast w rywalizacji 
chłopców najlepszą ekipą 
okazała się  Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Sierakowicach.

gOsriT-u grał 
na Śląsku
Juniorzy GOSRiT/El Pro-
fessional Luzino zagrali 
w finałowej rozgrywce 
Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w futsalu. Pod-
opieczni trenera Pawła Ra-
deckiego mieli tam okazje 
rywalizować z najlepszymi 
w Polsce drużynami spe-
cjalizującymi się w halowej 
odmianie piłki nożnej. Ze-
spół z Luzina zajął miejsce 
w przedziale 9-16.

Rumska Gala 
sportu już dziś
Dzisiaj (piątek) wieczorem 
poznamy zwycięzców 
plebiscytu na najlepszych 
sportowców Rumi. Trudno 
przewidzieć wybór kapitu-
ły, bo sukcesy odnosili tria-
thloniści, siatkarki, tenisiści 
stołowi, rugbyści i nie tylko. 
Nazwiska zwycięzców 
i relację z gali zamieścimy 
w kolejnym wydaniu.

” natomiast żółto-czerwoni pokonali 
bramkarza 16 razy.

Po przerwie Tytani kontynuowa-
li marsz po pewne zwycięstwo. Po 
10 minutach drugiej części meczu 
przewaga gospodarzy jeszcze się 
powiększyła – było 23-10. Wówczas 
tylko punkty zdobywane seriami 
przez MOSiR dałoby mu cień szans 
na uniknięcie porażki. Takich serii 
jednak nie było i żółto-czerwoni do-
wieźli bardzo przekonujące zwycię-
stwo przed własną publicznością.

Tytani Wejherowo – MOSiR Kę-
trzyn 40-20 (16-6)

Bramki dla Tytanów zdobywa-
li: Kacper Szreder (5), Sławomir 
Jurkiewicz (5), Tomasz Bartoś (5), 
Piotr Jankowski (5), Przemysław 

Warmbier (4), Robert Wicon (3), 
Michał Przymanowski (3), Cezary 
Grabowski (3), Rafał Wicki (2), 
Mateusz Kierat (2), Hubert Koss 
(1), Kamil Wicki (1), Damian No-
wosad (1).

Wejherowscy szczypiorniści dzię-
ki wczorajszej wygranej utrzymali 
bardzo wysokie, trzecie miejsce 
w tabeli II ligi. Po dwóch meczach 
na własnej hali, Tytanów cze-
ka w sobotę mecz wyjazdowy – 
w Tczewie zmierzą się z tamtejszym 
Samborem – drużyną zajmującą 
drugie miejsce w tabeli. Mecz bę-
dzie dla żółto-czerwonych okazją 
do rewanżu, bowiem w pierwszym 
meczu (w Wejherowie) lepszy o trzy 
bramki okazał się Sambor.

Wejherowscy 
szczypiorniści 
dzięki wczoraj-
szej wygranej 
utrzymali bar-
dzo wysokie, 
trzecie miejsce 
w tabeli II ligi. 

Ogromną popularnością cieszyło 
się lodowisko, ale liczne propozy-
cje redzkiego centrum sportu nie 
kończyły się na jeździe na łyżwach. 
Pierwszy tydzień ferii przeprowadzo-
ny został zgodnie z tematyką „Spor-
towy dzień w Twojej Szkole”. Zajęcia 
miały charakter ogólnorozwojowy. 
Każdego dnia zajęcia odbywały się 
w innej szkole podstawowej.

Podczas dwutygodniowego od-
poczynku od szkoły dzieci mogły 
również uczestniczyć w różnego 
rodzaju turniejach. Młodzi spor-
towcy rywalizowali między innymi 
w tenisie ziemnym, piłce siatkowej, 

piłce nożnej oraz biegach na długim 
dystansie (3km).

6. lutego odbył się turniej dwu-
osobowych żeńskich zespołów siat-
karskich, w którym wzięło udział 
18 dziewczynek, a wygrała para 
Klaudia Sudnik/Martyna Pawlik. 
Dzień później rywalizowały star-
sze zawodniczki, a w rywalizacji 
zwyciężył duet Ola Wołosiewicz/
Dominika Doppke. Tego samego 
dnia odbył się też turniej piłkarski, 
w którym wygrał zespół FC Ban-
dytki. Duże emocje wzbudził także 
piłkarski turniej w kategorii OPEN, 
który wygrał Classic Gdynia.

turniejowe ferie
SPORT  | MOSiR w Redzie zapewnił uczniom zdrową dawkę atrakcji.
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W mijającym tygodniu me-
cze towarzyskie zagrali wszyscy 
czwartoligowcy: Stolem Gniewi-
no, Wikęd Luzino i Orkan Rumia. 
Gniewińscy piłkarze, którzy po 
rundzie jesiennej zajmuje wyso-
kie, 5. miejsce w tabeli, rozegrali 
sparing z sąsiadem w tabeli – ich 
rywalem był zajmujący 4. miejsce 
Gryf Słupsk, a „sąsiedzi” zagrali 
na remis – padł wynik 1-1. 

Wpadkę zaliczył Wikęd Luzi-
no, który mierzył się z grającym 
w Centralnej Lidze Juniorów 
młodzieżowym zespołem Arki 
Gdynia. Choć po pierwszej po-
łowie prowadził Wikęd, po prze-
rwie żółto-niebiescy strzelili 5 
goli i pewnie wygrali sparing.

Najkorzystniejszy wynik osią-
gnął rumski Orkan, który na 
boisku przy ul. Bukowej zagrał 
z występującym w V lidze MKS
-em Władysławowo i zwyciężył 
aż 6-1. 

Trio czwartoligowców wróci 
do gry 11. marca. Orkan w Rumi 
podejmie GKS Kolbudy, Wikęd 
zagra u siebie z Gryfem Słupsk, 
a Stolem Gniewino, również na 
własnym boisku, zmierzy się z wi-
celiderem, Gromem Nowy Staw.

W niedzielę na hali 
Widowiskowo – sporto-
wej GOSRiT w Luzinie 
odbyła się 4 kolejka 
luzińskiej ligi sołeckiej 
na hali. 

Na czele ligowej tabeli 
umocnił się zespół Luzi-
no, który pewnie pokonał 
wicelidera z Kochano-
wa 4:0. Po zwycięstwie 
w „małych derbach” 
z Wyszecinem 4:2, na 
drugą pozycję awanso-
wało Barłomino. Kolejne 
ligowe punkty zanotowało 
Kębłowo, które po zacię-
tym boju wygrało z Sy-
chowem 3:2. W ostatnim 
meczu kolejki Milwino 
pokonało Zelewo 3:0.

luzino 
wciąż na czele

trWają
PrzygotoWania
PIŁka NOŻNa | Do wznowie-
nia rozgrywek IV ligi pozostał 
niespełna miesiąc, więc drużyny 
sprawdzają swoją formę w me-
czach sparingowych.
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