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nie dla 
zakupów

Już od przyszłego tygodnia w ży-
cie wchodzi ustawa ograniczająca 
handel w niedziele. Na razie tylko 

niektóre niedziele będą dniami, 
w które sklepy i centra handlowe 
będą nieczynne, stopniowo ogra-

niczenia będą coraz bardziej rygo-
rystyczne. Co zmieni się dla miesz-
kańców powiatu wejherowskiego?

czytaj str. 3
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

KOMENARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Radny prowadził 
po pijaku?

”@ Danuta Wojewska

- Jak każdy obywatel powinien 
stracić prawo jazdy, tym samy 
zakaz prowadzenia pojazdów 
i kara grzywny koniecznie. 
Musi zapamiętać swój błąd. 
Dobrze, że nikt nie ucierpiał.

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Kiedy 
przyjdzie 
wiosna?
Wszyscy, którzy czekali na 
mróz i śnieg, powinni być 
zadowoleni. Na Pomorzu trwa 
prawdziwa zima. 
Mróz ma nieco odpuścić w 
najbliższy weekend. Wyraźnej 
poprawy sytuacji możemy 
spodziewać się jednak dopiero 
na początku przyszłego tygo-
dnia. Wówczas w ciągu dnia 
temperatury będą dodatnie i 
wynosić mają nieco powyżej 
zerwa. W nocy cały czas będzie 
można spodziewać się jednak 
przymrozków.

WASZE 
ZDJĘCIA

Panorama 
rumi

Zdjęcie Rumi w zimowej 
odsłonie otrzymaliśmy 
od Pana Marcina. Czekamy 
na Wasze fotografie.

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Rozdajemy 
wejściówki

Radny 
na gazie?

Na scenie Filharmonii 
Kaszubskiej zaprezentuje się 
Daria Zawiałow. Dla czytel-
ników przygotowaliśmy dwa 
podwójne zaproszenia na to 
wydarzenie.

Może zapłacić grzywnę, 
stracić mandat radnego, a 
nawet trafić do więzienia. 
Radny Rady Miasta Wejhero-
wa ma odpowiadać za jazdę 
pod wpływem alkoholu. 

Weź psa 
do domu!

Kilkunastostopniowe mrozy 
to śmiertelne zagrożenie nie 
tylko dla ludzi, ale i zwie-
rząt. W tym okresie o psy 
i koty powinnyśmy dbać 
w sposób szczególny. 

Kradli kawę 
i alkohol

Nawet pięć lat więzienia 
grozi mężczyznom, których 
zatrzymali wejherowscy kry-
minalni. 31-latek i jego o kilka 
lat starszy kompan okradali 
markety spożywcze.

IMGW 
ostrzega

Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej wydał 
ostrzeżenie pierwszego 
stopnia w związku z niskimi 
temperaturami.

Włamywali się 
do piwnic

W sumie ponad 60 zarzutów 
usłyszeli 27-latek oraz jego 
27-letnia wspólniczka, któ-
rym udowodniono włamania 
do piwnic na terenie Redy 
i Trójmiasta. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Mieszkaniec Rumi, 
który pobił rekord Pol-

ski i zdobył złoty medal, 
start wejherowskiego bu-

dżetu obywatelskiego, dopła-
ty dla uprawiających konopie i wejherowski 
radny, który może stracić mandat – między 
innymi o tych sprawach pisaliśmy ostatnio 
na naszym portalu GWE24.pl i na naszym 
facebookowym profilu. 
To oczywiście nie wszystko, bo spraw, które 
są istotne dla mieszkańców powiatu wejhe-
rowskiego jest o wiele więcej. I nic dziwnego, 
bo przecież codziennie w największym powie-
cie na Pomorzu wiele się dzieje. 
Jedną ze spraw, która Was ostatnio najbar-
dziej interesowała, jest to, co dzieje się za... 
oknem. Od dawna bowiem nie było takiej zimy, 
jaką mamy obecnie. Wiele osób zajrzało zatem 
na nasz artykuł, w którym przedstawiliśmy 
prognozy na najbliższy czas i ujawniliśmy, kie-

dy nadejdzie ocieplenie. Was też to ciekawi? 
Jeśli tak – zajrzyjcie na portal GWE24.pl!
Nie zabrakło też tematów dotyczących lokalnej 
polityki, sportu i kultury. Odwiedziliśmy zatem 
Powiatową Bibliotekę Publiczną, gdzie ponad 
160 uczniów przedszkoli i szkół podstawo-
wych łamało sobie języki, recytując wiersze, 
informowaliśmy o odwołanym ze względu na 
warunki pogodowe meczu Gryfa Wejherowo 
i przedstawiliśmy sylwetkę nowego piłkarza, 
który będzie grał w wejherowskim klubie. 
Co jeszcze ciekawego się wydarzyło? Sprawdź 
sam! Zachęcamy wszystkich do regularnego 
zaglądania na nasz portal oraz polubienia 
naszego profilu na facebooku. Codziennie 
najnowsze informacje z powiatu wejherow-
skiego, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wiele, 
wiele innych. 

A zATEM – ROzpOCzNIJ dzIEń z GWE24.pL!
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KONCERT

WYDARZENIE

Siła tKWi 
W KObIEcIE
Gość: Iwona Guzowska

KONCERT

REzERWAT
Rockowy koncert

Stacja Kultury w Rumi
8 marca 2018 / 1800

Fabryka Kultury w Redzie
10 marca 2018 / 1800

Fabryka Kultury w Redzie
11 marca 2018 / 1600

KONCERT
PIOsEnKI Anny GERMAn 
na Dzień Kobiet
Występ Federowicz 
Stroynowski Duo
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Ograniczenia dla handlu
POWIAT | Po stronie pozytywów – szansa na odpoczynek pracowników handlu, po stronie negaty-
wów – prognozy spadku obrotów i próby sprytnego obejścia ustawy. 

Już od tego miesiąca zostają 
wprowadzone ograniczenia han-
dlu w niedziele. Zgodnie z ustawą 
tylko dwie niedziele w miesiącu 
będą pracujące. 

Ustawa wywołała zróżnicowa-
ne opinie i komentarze ze strony 
handlowców, przedstawicieli biz-
nesu i ekspertów. Część sklepów 
poparła ograniczenie handlu 
(m.in. sieć Netto), stowarzyszenia 
skupiające handlowców były ra-
czej przeciwne zmianom, jeszcze 
inni mówili o tym, że cel ustawy 
jest szczytny, ale jej rozwiązania 

są niedopracowane.
Część ekspertów podkreśla 

możliwe ekonomiczne skutki 
wprowadzenia zakazu i progno-
zuje wyraźne zmniejszenie obro-
tów handlu detalicznego w Polsce. 
Wiele kontrowersji wzbudziły 
wyjątki od ograniczenia handlu 
w niedziele i święta. Parlamen-
tarzyści wprowadzili bowiem aż 
32 takie wyjątki, które dotyczą 
m.in aptek, lecznic dla zwierząt, 
piekarni i dworców kolejowych. 
Część handlowców właśnie na 
podstawie wspomnianych wyjąt-

ków planowało obejście ustawy. 
Rozszerzenie oferty o elektroni-
kę i ubrania zapowiedziało więc 
część sieci stacji benzynowych, 
niektóre centra handlowe planują 
stworzyć w swoich murach kasy 
biletowe i pełnić rolę dworców. 

Właściciele niewielkich sklepów 
z powiatu wejherowskiego nie wi-
dzą w zakazie handlu zagrożenia, 
ponieważ w większości wypadków 
swoje placówki handlowe i tak 
mieli zamknięte. Nieco obaw mają 
natomiast przedstawiciele centrów 
handlowych. 

- Wejście w życie ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele spo-
woduje tylko i wyłącznie nieznacz-
ne zmiany w organizacji pracy 
naszego centrum – wyjaśnia Aneta 
Kochanik, dyrektor administracyj-
ny Centrum Handlowego „Jantar” 
w Wejherowie. - Praca w niedzie-
le nie generowała dużego obrotu, 
natomiast znacząco przyczyniała 
się do decyzji zakupowych czy-
nionych w tygodniu. Klienci czę-
sto oglądali towar, podejmując 
decyzje, iż pojawią się w tygodniu 
w celu sfinalizowania transakcji. 

Liczymy na to, iż liczba klientów 
pozostanie niezmienna, gdyż usta-
wa dotyczy wszystkich obiektów 
handlowych, wobec tego tendencja 
zakupowa przełoży się na pozostałe 
dni tygodnia. Właśnie dlatego pod-
jęliśmy decyzję o wydłużeniu godzin 
otwarcia CH „JANTAR” w tygodniu, 
co oznacza otwarcie naszego obiektu 
już o godzinie 9.00 w dni powsze-
dnie oraz sobotę. Mamy nadzieję, 
że dzięki temu sprostamy oczekiwa-
niom naszych klientów.

Drugie centrum handlowe w Wej-
herowie także postanowiło wydłu-
żyć godziny funkcjonowania w po-
zostałe dni. 

- Ustawa wprowadzająca zakaz 
handlu w niedziele wprowadza wiele 
zmian organizacyjnych w działalno-
ści Centrum Handlowego Kaszuby – 
wyjaśnia Anna Lipowska, kierownik 
ds. marketingu i rozwoju CH Kaszu-
by. - Jedną z największych zmian jest 
decyzja o nie otwieraniu Centrum 
w niedziele objęte zakazem dla skle-
pów zwolnionych z zakazu handlu. 
Aby zrekompensować Klientom 
utracone zakupy niedzielne, wydłu-
żyliśmy godziny handlu i jesteśmy 
dla Klientów od poniedziałku do so-
boty już od 9.00 do 21.00. Z pewno-
ścią ta zmiana związana będzie tylko 
z eksploatacją całego Obiektu, ale 
także z pracownikami handlu, któ-
rzy począwszy od 1 marca muszą 
przeorganizować m.in. swoje godzi-
ny dojazdu do pracy i organizację 
całego dnia. Jesteśmy przekonani, iż 
niedziele dla naszych Klientów były 
bardzo ważnym dniem, ponieważ 
dokonywano wtedy głownie zaku-
pów wcześniej wybranych. W ten 
dzień całe rodziny spokojnie mogły 
razem dokonywać zakupów. Jak 
będzie teraz czas pokaże. Czy na-
stąpi spadek osób odwiedzających 
Centrum? Na to pytanie będziemy 
mogli odpowiedzieć najszybciej za 
ok. 2-3 miesiące. W tym czasie bę-
dziemy analizować nie tylko ilość 
osób odwiedzających nasze Cen-
trum, ale także godziny, w których 
nasilają się wizyty Klientów oraz 
przełożenie odwiedzin na rzeczy-
wiste zakupy.

rafał Korbut

W grudniu ubiegłego 
roku z inicjatywy miesz-
kańca Redy, Waleriana 
Majewskiego, w ogólno-
polskim konkursie zgło-
szona została lokalizacja 
w Szkole Podstawowej nr 
4 przy ul. Łąkowej w Re-
dzie. Na wskazaną lokali-
zację swój głos oddało 378 
użytkowników Internetu, 
co pozwoliło na uzyska-
nie ostatecznie 65. miejsca 
(na 100 premiowanych). 
Dodatkowe 50 lokalizacji 
zostało wybranych przez 
Fundację Aviva.

Czujnik, który został 
zainstalowany w Redzie, 
mierzy temperaturę po-
wietrza, wilgotność, ci-
śnienie oraz stężenie pyłów 
zawieszonych (PM2,5 oraz 
PM10). Dane pomiarowe 
są przekazywane w czasie 
rzeczywistym i prezento-
wane na stronie map.airly.
eu, zgodnie z europejskim 

wskaźnikiem jakości po-
wietrza CAQI (Common 
Air Quality Index).  Po-
ziom CAQI ilustrowa-
ny jest kolorem, który 
odpowiada aktualnemu 
zanieczyszczeniu powie-
trza, zgodnie ze skalą: od 
koloru czerwonego (zły 
stan powietrza) do kolo-
ru zielonego (dobry stan 
powietrza). Dane z czuj-
nika dostępne będą także 
w bezpłatnej aplikacji Air-
ly na smartfony oraz na 
stronie forum e-reda.pl. 
Na stronie Urzędu Miasta 
www.reda.pl jest już bieżą-
cy podgląd wyników. 

/Wa/

Sprawdź jakość powietrza!
RedA | Zamontowano czujnik jakości powietrza. To efekt rozstrzygnięcia konkursu 
„Wiem, czym oddycham” organizowanego przez Fundację Aviva.

BĄDŹ 
NA BIEŻĄCO

gwe24.pl

Ostrzeże przed 
smogiem

Z inicjatywy Krzysztofa 
Hildebrandta, prezydenta 
Wejherowa, miało miejsce 
spotkanie dotyczące za-
nieczyszczenia powietrza 
w mieście. 

Prezydent zaproponował 
zakup przez Urząd Miej-
ski i instalację na terenie 
całego Wejherowa systemu 
czujników do pomiaru 
stężenia pyłów zawieszo-
nych PM 10 i PM 25, czyli 
podstawowych parametrów 
tzw. smogu. System zostanie 
zainstalowany przed kolej-
nym sezonem grzewczym 
i mieszkańcy będą mieli 
aktualną informację na 
temat zanieczyszczenia we 
wszystkich częściach miasta.
- Konieczny jest pomiar 
i stałe monitorowanie 
zanieczyszczenia powietrza 
w Wejherowie – wyjaśnia 
prezydent Hildebrandt 
- Stan naszego powierza 
jest ważnym tematem dla 
mieszkańców, do którego od 
wielu lat przywiązuję dużą 
uwagę. Chciałem abyśmy, 
jak miasto, kupili profesjo-
nalne stacje pomiarowe 
dokonujące pomiarów me-
todą grawimetryczną, jako 
że są one bardzo dokładne 
i w pełni wiarygodne. Sys-
tem pozwoli przekazywać 
mieszkańcom informacje 
aktualne, w czasie rzeczy-
wistym na temat zanie-
czyszczenia we wszystkich 
częściach miasta.
Propozycja Prezydenta 
została pozytywnie przyjęta. 
Na najbliższa sesję Rady 
Miasta Wejherowa Prezy-
dent skieruje odpowiedni 
projekt uchwały budżetowej 
w tej sprawie. /raf/



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 2 marca 20184

Dzieci pojadą za darmo!
RUMIA | Od 1 czerwca będzie obowiązywać darmowa komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży. 

Decyzję o wprowadzeniu bez-
płatnych przejazdów autobu-
sowych podjęli wspólnie pre-
zydenci Gdyni i Sopotu wraz 
z burmistrzem Rumi Michałem 
Pasiecznym. Obecnie trwa przy-
gotowywanie projektu uchwały, 
który zostanie przedłożony miej-
skiej radzie.

Inicjatywę mogą docenić jednak 
nie tylko rodzice, którzy zaoszczę-
dzą dzięki bezpłatnym przejaz-
dom pociech. Korzyści odczują 
wszyscy mieszkańcy Rumi będą-
cy na co dzień uczestnikami ru-
chu drogowego. Zmiana ma spo-
wodować, że na miejskich ulicach 
zauważalnie zmniejszy się liczba 
samochodów. 

Szczegóły projektu uchwały, do-
tyczącego darmowej komunikacji 

MIChAł pASIECzNY,
burmistrz Rumi

– Kończymy dopracowywanie wszelkich zasad, na 
jakich dzieci i młodzież zostanie zwolniona z opłat 
za przejazdy autobusowe. Chcemy, aby były to 
możliwie najkorzystniejsze warunki. Warto wspo-
mnieć, że data wprowadzenia ulgi jest symboliczna. 
To prezent od miasta dla najmłodszych mieszkań-
ców z okazji Dnia Dziecka.

autobusowej dla dzieci i młodzieży 
na terenie Rumi, zostaną przedsta-
wione najpóźniej podczas kwietnio-
wej sesji rady miejskiej.

To kolejne prospołeczne działa-
nia podjęte przez rumski samo-
rząd. Na terenie miasta realizo-
wany jest między innymi program 
pod nazwą „Pociąg do edukacji”, 

dzięki któremu odbywają się za-
jęcia oraz wyjazdy podnoszące 
kompetencje uczniów, „Rumska 
karta seniora” umożliwiająca oso-
bom w wieku 60+ korzystanie 
z wielu ulg oraz zniżek, a także 
budżet obywatelski przekazujący 
w ręce mieszkańców 1,5 miliona 
złotych.

Do podziału jest 1 mln zł. Na co 
przeznaczone zostaną powyższe 
środki? To zależy od mieszkań-
ców Wejherowa. Zgłaszać można 
propozycje zarówno projektów 
inwestycyjnych, jak i nieinwesty-
cyjnych. Należy jednak pamiętać, 
że maksymalna wartość zgłoszo-
nego projektu inwestycyjnego nie 
może przekroczyć kwoty 200 tys. 
zł, a projektu nieinwestycyjnego – 
10 tys. zł.

- Liczy się przede wszystkim do-
bry pomysł i jego poparcie wśród 
mieszkańców, bo propozycja pro-
jektu musi być poparta minimum 
pięćdziesięcioma podpisami wej-
herowian – wyjaśnia Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Zgłaszający muszą 
pamiętać o tym, że złożone zadanie 
musi być zadaniem, które miasto 
może zrealizować. Projekty inwe-
stycyjne powinny być zlokalizowa-
ne na terenach, będących własno-
ścią lub w posiadaniu miasta. 

Formularze wniosków wraz z nie-
zbędnymi załącznikami dostępne 
są na oficjalnej stronie: www.wej-
herowo.pl, a także w samym ma-
gistracie. Mieszkańcy propozycje 
projektów składać mogą w okresie 
od 1 marca do 3 kwietnia. 

Wystartował budżet obywatelski
WejheROWO | Myślicie, że sami lepiej moglibyście decydować o wydatkach inwestycyjnych Wejherowa? 
Jest okazja, aby to udowodnić. W mieście ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego. 

- Duże udogodnienie związane jest 
z możliwością skorzystania z porad 
ekspertów, którzy w Urzędzie Miej-
skim są do dyspozycji mieszkańców 
i mogą pomóc w przygotowaniu 
wniosków bądź uzyskaniu niezbęd-
nych informacji, chociażby na temat 
własności gruntów – mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz. 

Do 20 kwietnia złożone wnioski 
mają zostać poddane analizie przez 
komisję ds. budżetu obywatelskiego. 
Następnie ruszą konsultacje społecz-
ne, w ramach których mieszkańcy 
będą mogli zgłaszać uwagi i zastrze-
żenia do poszczególnych projektów. 
Samo głosowanie rozpocznie się 8 
czerwca i prowadzone będzie przez 
dwa tygodnie. Wa

Duże udogod-
nienie związane 
jest z możli-
wością skorzy-
stania z porad 
ekspertów, 
którzy w Urzę-
dzie Miejskim 
są do dyspozycji 
mieszkańców.
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Pożar spowodował, że dom nie 
nadaje się do dalszego użytkowa-
nia, a poszkodowani stracili cały 
dobytek. Rodzina tymczasowo 
wynajęła mieszkanie, jednak do 
codziennego funkcjonowania po-
gorzelcom potrzebne są między 
innymi: biurko, telewizor, czajnik 
elektryczny, środki czystości, po-
ściele, ręczniki, koce oraz kołdry. 

Wszelkie dary można do-
starczać w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki w go-
dzinach od 9:00 do 13:00, 
a w środy do godziny 18:00, 
do magazynu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Pomagają pogorzelcom
RUMIA | W związku z pożarem domu jednorodzinnego, do którego doszło 22 lutego przy ulicy Słonecz-
nej w Rumi, trwa zbiórka darów dla poszkodowanych mieszkańców.

ARIEL SINICKI, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi

– Ruszyła już pomoc finansowa z ramienia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Rodzina została 
również objęta opieką psychologa, co jest bardzo istot-
ne w tym momencie. Oprócz tego w pomoc włączyła 
się lokalna społeczność, sąsiedzi zaangażowali się 
w uporządkowanie terenu. Wywóz pozostałości był 
możliwy dzięki bezpłatnemu udostępnieniu kontenera 
przez miejską spółkę. Prowadzimy też zbiórkę darów.

Program doradztwa zawo-
dowego dla nauczycieli ma 
być wdrożony w powiecie 
wejherowskim. 

Doradzą  
nauczycielom

W budżecie każdej gminy 
w powiecie 1 proc. przezna-
czony jest na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. Wła-
dze powiatu chcą skoordy-
nować działania i zbudować 
system powiatowy, którego 
głównym celem jest wspiera-
nie pedagogów. 
- Chcemy powołać do 
istnienia punkt doradztwa 
metodycznego – wyjaśnia 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Nauczyciele 
sami by decydowali, w której 
grupie „przedmiotowców” 
dany nauczyciel pełniłby rolę 
takiego metodyka, wsparcia 
zawodowego. 
- Wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli to 
rola samorządów – dodaje 
Krystyna Redlicka, dyrek-
tor Powiatowego Zespołu 
Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej w Wejhero-
wie. - Są one zobowiązane do 
organizowania różnych form 
wsparcia.  /raf/

w Rumi, który mieści się przy 
ulicy Ślusarskiej 2.

Nadal trwa ustalanie wa-
runków dalszej pomocy, pra-
cownicy socjalni są w stałym 

kontakcie z poszkodowaną ro-
dziną. Wszelkie pytania można 
kierować do rumskiego MOP-
S-u, tel. 58 671 05 56 oraz mail: 
sekretariat@mops.rumia.pl.

Niedawno przedstawicieli żółto-
czarnych, a także innych klubów 
sportowych gościło Starostwo Po-
wiatowe, teraz członkowie zarządu 
najstarszego klubu piłkarskiego 
w naszym województwie spotkali 
się z prezydentem w wejherow-
skim ratuszu.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
oraz prezes Gryfa Wejherowo, 
Piotr Waga i wiceprezes, Sylwester 

Maszota podpisali umowę dotacyj-
ną na rok 2018. Kwota, jaką miasto 
przekazało klubowi to 200 000 zł. 

Oprócz środków pieniężnych 
przekazanych dla seniorskiej 
drużyny, Gryf znalazł się wśród 
kilkunastu stowarzyszeń, które 
otrzymało dotacje na szkolenie 
młodzieży. Łączna kwota, którą 
miasto przekazało dla kilkunastu 
klubów to 335 000 zł. /KG/

Jest dotacja od 
miasta dla Gryfa
WejheROWO | W Urzędzie Miasta miało miejsce spotkanie prezydenta z 
zarządem Gryfa, na którym podpisano umowy dotacyjne miasta z klubem.

REDA | Będzie istniała możli-
wość otrzymania dotacji na 
wymianę pieca węglowego na 
nowoczesne źródło ciepła.

Na ostatniej sesji, która zorgani-
zowana została w minioną środę, 
radni Redy uchwalili zasady 
udzielania i rozliczania dotacji 
celowej na realizację Programu 
„Czyste Powietrze Pomorza” 

(edycja 2018). To oznacza, że 
Reda wyraża wolę przystąpie-
nia do realizacji kolejnej edycji 
programu w latach 2018 i 2019. 
Warunkiem jest złożenie wniosku 
w konkursie i podpisanie umowy 
o dofinansowanie z organizato-
rem programu - Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W ramach konkursu „Czyste 

W trosce o powietrze Powietrze Pomorza” Reda może 
pozyskać środki dla mieszkańców 
na wymianę starych kotłów węglo-
wych na nowoczesne i ekologiczne 
źródła ciepła. To działanie wpisuje 
się w realizację Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Miasto Reda.
Mieszkańcy Redy będą mogli skła-
dać wnioski na wymianę starego 
pieca na ekologiczne źródło ciepła 
do 16 kwietnia. Szczegółowe 
informacje znajdują się na
www.reda.pl 
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Rondo zyskało patrona
RUMIA | Skrzyżowanie 
zlokalizowane przy ulicy 
Starowiejskiej otrzymało 
imię zasłużonego dla 
miasta harcmistrza 
–Alojzego Voigt.

OGŁOSZENIE                                                          54/2018/DB

REKLAMA                                                            1/2018/AP

Symboliczną tablicę upamięt-
niającą odsłonięto 22 lutego. Uro-
czystość to efekt uchwały podjętej 
przez radę miejską w sierpniu 
ubiegłego roku. Pomysłodawca-
mi byli harcerze oraz instruktorzy 
Hufca ZHP Rumia.

W odsłonięciu tablicy uczest-
niczyła między innymi rodzina 
uhonorowanego harcmistrza, har-
cerze, burmistrz Rumi Michał Pa-
sieczny, a także radni miejscy wraz 
z przewodniczącym Arielem Sinic-
kim. W ten sposób władze miasta 
złożyły hołd uznanemu społecz-
nikowi i wychowawcy młodzieży. 
Harcmistrz Alojzy Voigt urodził 
się 22 grudnia 1919 roku. W latach 
młodości związany był z drużyną 
harcerską w Rumi-Zagórzu, gdzie 
zdobywał stopnie harcerskie, koń-
cząc w 1960 roku jako harcmistrz.

W latach 40. XX wieku był zaan-
gażowany w tzw. mały sabotaż oraz 
działania wywiadowcze prowadzone 
na terenie lotnisk niemieckich w Rumi 
oraz Babich Dołach. Nadejścia frontu 
oczekiwał natomiast w szeregach Gryfa 
Pomorskiego, odznaczając się odwagą 
podczas walk o Rumię oraz Gdynię.

Po wojnie harcmistrz Alojzy Voigt 
został referentem w zarządzie gminy 
w Rumi, pracował też jako urzędnik 
w gdyńskim i gdańskim porcie, co 
łączył z obowiązkami komendanta 

pIOTR BARTELKE
przewodniczący Komisji Samorządowej.

– Najpierw rondo u zbiegu ulic Bukowej i Cheł-
mińskiej otrzymało nazwę hm. Lucjana Skierki, 
teraz mamy kolejne rondo nazwane imieniem 
rumianina z pięknym życiorysem. Bardzo się z 
tego cieszymy, ponieważ między innymi w ten 
sposób chcemy propagować pamięć o tych 
wielkich postaciach.

Sprawdź inne nasze tytuły na:

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/DB

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

PANI AgNIeszCe 
sKAwIńsKIeJ

Dyrektorowi Miejskiego 
Domu Kultury w Rumi

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci ukochanej 

MaMy
składają

Ariel sinicki                                                                                                                          
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi                                                                                                             

wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi                                                                   

wraz z pracownikami Urzędu Miasta Rumi

Hufca Harcerstwa Rumi. Z funkcji 
zrezygnował w 1959 roku ze wzglę-

dów zdrowotnych. Zmarł 7 maja 
1967 roku.

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla wsi Orle w gminie Wejherowo wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Projekt wyłożony będzie od 5 do 26 marca w siedzibie Urzędu 
Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w godzinach 
pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 9 
marca o godz. 14:00 w sali nr 11 UG.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być 
wnoszone na piśmie do wójta gminy Wejherowo z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r. w 
formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, drogą pocz-
tową na adres urzędu lub w postaci elektronicznej na adres 
elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo 
na platformie ePUAP2 (opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP). /raf/

Zmiany w planie

Starosta Wejherowski, a tak-
że członkowie Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego podziękowa-
li Jerzemu Teleszewskiemu za 
dziesięcioletnią pracę na rzecz 
mieszkańców powiatu. Jego 

miejsce zajął Paweł Łukowski, 
który w inspektoracie pracuje od 
dziewięciu lat, a z wykształcenia 
jest technikiem budowlanym. 
Oficjalnie stanowisko przejął 1 
marca. /raf/

Zmiana inspektora
POWIAT | Zmiana na stanowisku Powiatowego Inspektora Budowlanego.
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Co z nowymi  
składami SKM?
POMORZe | Niedawno pisaliśmy o wielomilionowym dofinansowaniu na za-
kup nowych składów SKM. Władze spółki zaznaczają jednak, że potrzebna jest 
długoterminowa umowa z samorządem województwa. 

REKLAMA                                                            356/2017/DB

Co na to zarząd województwa 
pomorskiego? 

- Zgodnie z informacjami prze-
kazywanymi przez CUPT, posia-
danie przez spółkę PKP Szybka 
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. 
z o.o. (SKM) umowy wieloletniej 
z Samorządem Województwa Po-
morskiego (czyli organizatorem 
przewozów kolejowych) nie jest 
warunkiem obligatoryjnym, aby 
podpisać umowę na dofinanso-
wanie realizacji projektu – wyja-
śnia Ryszard Świlski, wicemarsza-
łek województwa. - Dodatkowo 
należy podkreślić, że Samorząd 
Województwa Pomorskiego jest 
mniejszościowym udziałowcem 
Spółki SKM. Głównym udzia-
łowcem Spółki pozostaje PKP SA, 
którego udział w kapitale zakła-
dowym wynosi 68%. W związku 
z tym to do tego podmiotu, jako 
głównego właściciela Spółki, po-
winny być adresowane ewentu-
alne pytania dotyczące sposobu 
sfinansowania (zabezpieczenia) 

wkładu własnego do projektu 
„Zakup 10 nowych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych do obsłu-
gi przewozów aglomeracyjnych 
oraz unowocześnienie zaplecza 
utrzymania taboru”. Zadaniem 
głównego właściciela jest zapew-
nienie Spółce zdolności kredyto-
wej oraz wszelkich zabezpieczeń 
niezbędnych dla pozyskania fi-
nansowania ww. projektu. 

Jak podkreśla wicemarszałek, 
samorząd województwa, posia-
dający zaledwie 10% udział w ka-
pitale zakładowym spółki, nie po-
winien jako jedyny być obciążany 
kosztami związanymi z realizacją 
ww. projektu. 

- Rolą Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego jest dokona-
nie wyboru przewoźnika, które 
będzie świadczył swoje usługi 
z maksymalną korzyścią dla pa-
sażerów, a nie bezpośrednie czy 
też pośrednie finansowanie in-
westycji danej spółki, w szcze-
gólności takiej, której nie jest się 

dominującym udziałowcem – 
tłumaczy Ryszard Świlski. - War-
to  przypomnieć, że o tym który 
z operatorów kolejowych będzie 
wykonywał przewozy na obszarze 
województwa pomorskiego decy-
duje postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w tym 
zakresie, które w każdym przy-
padku prowadzone jest zgodnie 
z ustawą o publicznym transpor-
cie zbiorowym. Nie jest przy tym 
prawdziwa teza, która pojawia się 
w niektórych przekazach medial-
nych, że Samorząd Województwa 
jest skazany na jedynego tylko 
operatora-przewoźnika, czyli 
spółkę SKM. Nie wykluczamy 
też zawarcia z operatorami ko-
lejowymi umów wieloletnich na 
kolejowe przewozy pasażerskie 
o charakterze użyteczności pu-
blicznej na terenie województwa 
pomorskiego.

Samorząd Województwa Po-
morskiego od kilkunastu lat 
zabiega o zwiększenie udzia-

łu Województwa Pomorskiego 
w kapitale zakładowym spół-
ki PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście sp. z o.o., która 
świadczy usługę przewozową 
w ruchu aglomeracyjnym oraz 
regionalnym na terenie woje-
wództwa pomorskiego. 

- W licznych pismach wysyła-

nych do większościowego udzia-
łowca SKM, tj. PKP SA przedsta-
wialiśmy różne koncepcje zmian 
właścicielskich, mających na 
celu uzyskanie przez Wojewódz-
two Pomorskie większościowego 
udziału w SKM – dodaje wice-
marszałek Świlski. - Jak dotych-
czas nie spotkały się one niestety 

z przychylną reakcją adresata. 
Co zatem z nowymi składami 

SKM? Czy zostaną one kupione? 
Zależy to od wyniku dalszych 
rozmów – ostateczne rozstrzy-
gnięcie musi jednak nastąpić 
w tym roku, w przeciwnym wy-
padku 160 milionów dotacji 
przepadnie. /raf/
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PaNI
LIDII ŻAK

Dyrektor
Przedszkola Akademia Pana Kleksa w Redzie

wyrazy szczerego współczucia 
i słowa wsparcia po stracie 

MĘŻA
składają

Kazimierz Okrój
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Redzie 
wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy 
wraz z  pracownikami 

Urzędu Miasta

Rywalizacja o czołowe lokaty 
była bardzo zacięta a poziom za-
wodów bardzo wysoki. Uczest-
nicy dobrze poradzili sobie 
z poszczególnymi konkurencja-
mi zwłaszcza z tymi, które wy-
magały rozwiązań z zastosowa-
niem podejścia algorytmicznego. 
W rywalizacji uczestniczyło 28 
uczniów ze szkół z Wejherowa 
i Rumi. Uczestnicy zmagali się 
w konkurencji wiedzy infor-
matycznej, budowy kompute-
ra, elementów programowania, 
arkusza kalkulacyjnego, bazy 
danych, prezentacji multime-
dialnej i algorytmiki. Patronat 
naukowy sprawował Powiatowy 

Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 
(Elektryk). W końcowej klasy-
fikacji, wśród szkół podstawo-
wych drużyno zwyciężyła SP 
11 Wejherowo. Drugie i trzecie 
miejsce zajęła SP 6 Wejherowo.  
W kategorii indywidualnej szkół 
podstawowych wygrał Radosław 
Leszczyński z SP 11 Wejhero-
wo. Drugie miejsce zajął Maciej 
Zdziebłowski z SP 6 Wejherowo 
i trzecie Nikodem Królczyk z SP 
11 Wejherowo.  Wśród oddzia-
łów gimnazjalnych drużynowo 
zwyciężyła SP nr 11 Wejherowo. 
Na drugim miejscu była SP nr 6 
Wejherowo i na trzecim SP nr 9  
Wejherowo.  Natomiast w kate-

gorii oddziałów gimnazjalnych 
indywidualnie wygrał Dawid 
Derron z SP nr 6 Wejherowo. 
Drugie miejsce zajął Jakub Li-
twin z SP nr 11 Wejherowo 
i trzecie Radosław Składowski 
z SP nr 11 Wejherowo.  Laure-
aci mistrzostw otrzymali pucha-
ry, medale, dyplomy  i nagrody 
rzeczowe, ufundowane przez 
sponsorów, które wręczali: dy-
rektor szkoły Piotr Litwin, prze-
wodniczący rady miasta Bogdan 
Tokłowicz, dyrektor PZS nr 2 
Krystyna Grubba, rada rodzi-
ców i sponsorzy. Organizatorem 
zawodów była Szkoła Podstawo-
wa nr 6. (DD)

Komputerowi mistrzowie
WejheROWO | W Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się XIII Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej szkół 
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa. 
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Była to druga edycja, po raz 
pierwszy wydarzenie odbyło się 
w ubiegłym roku z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Języka Oj-
czystego. 

W tegorocznym konkursie ry-
walizowali uczniowie ze szkół 
i przedszkoli z całego powiatu 
wejherowskiego. Łącznie uczest-
niczyło w nim ponad 160 dzieci 
w wieku od 3 do 9 lat. 

- Zainteresowanie było ogrom-
ne – mówi Barbara Gusman, 
dyrektor powiatowej biblioteki. 
- Niektórzy przyjeżdżali z całymi 
rodzinami, rodzice, ciocie, wuj-
kowie i dziadkowie dopingowali 
recytujących. Było mnóstwo za-
bawy, śmiechu, a przede wszyst-
kim pięknych wierszyków we 
wspaniałej aranżacji dzieci.  

Jury oceniało nie tylko to, jak 
dziecko recytowało, ale także dłu-
gość i trudność wiersza, pomy-
słowe przebranie występującego, 
zachowanie na scenie, gesty, mi-
mikę. Ogromne zaangażowanie 

Wiersze, radość i zabawa
POWIAT | Konkurs re-
cytatorski „Trudne wier-
szyki łamiące języki” 
odbył się w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie. 

dzieci, talent i kreatywność po-
stawiły komisję konkursu przed 
niezwykle trudnym wyborem. Dla 
dzieci udział w tym konkursie to 
ogromne przeżycie, dlatego orga-
nizatorzy postanowili nagrodzić 
wszystkich uczestników. 

Konkursowi recytatorskiemu to-
warzyszyły inne atrakcje. W ubie-
głym tygodniu do dzieci przyjechał 
Bibliobus - czyli biblioteka na kół-
kach - z Gminnej Instytucji Kultu-

ry i Sztuki w Łęczycach. Podczas 
kolejnych zmagań uczestników od-
wiedził Kapsel Bąbelkowski, który 
zabawiał dzieci, zaprezentował kil-
ka sztuczek i dał wspaniały pokaz 
z bańkami mydlanymi. To ostatnie 
spotkało się z ogromnym zachwy-
tem. 

- Organizujemy ten konkurs wła-
śnie dla dzieci, bo są one w tym wie-
ku, kiedy chcą występować i lubią 
się uczyć – podsumowuje dyrektor. 

- Poza tym jest to dla nich wspaniałą 
zabawa. Oprócz tego trzeba pamię-
tać, że ci młodzi ludzie to nasi przy-
szli czytelnicy. Chcemy im pokazać 
od najmłodszych lat, że biblioteka 
to miejsce przyjazne, gdzie można 
zawsze przyjść, pobawić się, wypo-
życzyć książkę i w miłej atmosferze 
spędzić czas.

Wyniki konkursu można znaleźć 
na naszym portalu GWE24.pl.

rafał Korbut
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Spragnieni nowej pory roku i wio-
sennego życia? Dla wszystkich nie-
co znużonych zimą i szarościami 
Port Rumia Centrum Handlowe 
Auchan przygotował kreatywne 
warsztaty z motywem kwiatowym 
w roli głównej. Zajęcia mają za za-
danie nie tylko ćwiczyć zdolności 
manualne, lecz również wpro-
wadzić wszystkich uczestników 
w iście wiosenny nastrój. 
Na zajęciach kreatywnych po-
wstaną broszki, które będę wy-
szywane motywami kwiatowymi. 
Bazą do powstania prac będą sza-
blony, miękki i kolorowy filc oraz 
ekoskóra. Metodologia szycia 
została tak opracowana, aby za-
jęcia były ciekawym wyzwaniem 
zarówno dla wprawionych w szy-
ciu, jak i dla osób trzymających 
igłę w ręku po raz pierwszy. Do 
ozdoby prac posłużą dodatki pa-
smanteryjne oraz cekiny, a całość 
będzie umocowana na specjal-
nych agrafkach. 

W weekend 3 i 4 marca goście 
Portu Rumia będę mieć okazję 
wesprzeć zbiórkę charytatywną 
organizowaną przez Siej Ziarno. 
Stowarzyszenie zajmuje się m.in. 
bezpłatnym wypożyczaniem 
sprzętu specjalistycznego potrze-
bującym chorym leczonych w wa-
runkach domowych. Zebrane fun-
dusze będą przeznaczone na łóżka 
rehabilitacyjne i specjalne matera-
ce. Zainteresowani pomocą będą 
mogli również wziąć udział w licy-
tacji ciekawych przedmiotów. 
Warsztaty kreatywne oraz zbiórka 
charytatywna odbędą się 3 i 4 mar-
ca 2018 r. w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Bezpłatne zajęcia będą prowadzo-
ne w oba dni od godz. 12:00 do 
16:00, natomiast darczyńcy będą 
mogli wesprzeć zbiórkę funduszy 
w sobotę od godz. 12:00 do 18:00 
oraz w niedzielę od godz. 11:00 
do 17:00.  /raf/

Przywołaj wiosnę!
RUMIA | Wiosna czeka tuż za rogiem! W najbliższy weekend zorga-
nizowane będą warsztaty kreatywne z kwiecistymi elementami w roli 
głównej połączone z charytatywną zbiórką pieniędzy. 



Z okazji zbliżającego się Dnia Ko-
biet wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło serdecznie zaprasza na spo-
tkanie z Andrzejem Grabowskim, 
już w najbliższą sobotę, 3 marca 

o godz. 18.00 w hali widowiskowo-
sportowej w Bolszewie. 

8 marca to wyjątkowa data w ka-
lendarzu. W gminie Wejherowo 
uroczyste obchody Dnia Kobiet 
stały się już tradycją, gdyż corocznie 
z tej okazji organizowane są liczne 
wydarzenia dedykowane paniom. 
Nie brakuje spotkań o charakte-
rze kulturalnym, na które licznie 
przybywają mieszkańcy gminy. 
Zarówno rok temu, jak i dwa lata 
temu tłumy widzów przyciągnęły 
występy znanych polskich artystów, 
satyryków Marcina Dańca i Jerzego 
Kryszaka. Spotkania z gwiazdami 

polskiej estrady rozbawiły do łez 
wypełnioną po brzegi widownię. 
Świętowały jednak szczególnie pa-
nie, do których wójt Henryk Skwar-
ło skierował ciepłe słowa, życzenia 
i obdarował kwiatami. Dzień Kobiet 
stał się wspaniałą okazją do podzię-
kowania wszystkim paniom, które 
szczególnie aktywnie uczestniczą 
w życiu gminy. 

Nie inaczej będzie i w tym roku. 
Wzorem lat ubiegłych i tym razem 
gmina Wejherowo dokłada wszel-
kich starań, aby zapewnić miesz-
kańcom sporą dawkę dobrej zaba-
wy i artystycznych doznań. Stąd też, 

obchodzony będzie nie dzień, a cały 
Tydzień Kobiet, który zostanie za-
inaugurowany występem znanego 
polskiego aktora i artysty kabare-
towego Andrzeja Grabowskiego. 
W ramach Tygodnia Kobiet od 6 
marca do 10 marca będą organizo-
wane warsztaty dla pań w Centrum 
Kultury w Gościcinie oraz w Bi-
bliotece w Bolszewie. Szczegółowe 
informacje na temat wszystkich 
wydarzeń znajdują się na stronie 
internetowej Biblioteki i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo: http://
bckgw.pl.

/uGW/
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W ramach nowego, autor-
skiego przedmiotu dla klas IV 
z zakresu edukacji językowej 
„English is fun” uczniowie nie 
tylko mają okazję rozwijać 
kompetencje językowe, ale rów-
nież, korzystając z najnowszych 
technologii rozwijać warsztat 
pracy własnej. Celem zajęć jest 
rozwijanie kompetencji przy-
szłości takich jak kreatywność, 
innowacyjność, współpraca, 
alfabetyzacja w zakresie korzy-
stania z nowych mediów. Po-
nadto rozwijanie umiejętności 
krytycznego myślenia, dyscy-
pliny i przedsiębiorczości oraz 
kształtowanie postawy otwartej 
na innowacje dydaktyczne i ję-
zykowe. Uczeń jest współod-
powiedzialny za proces kształ-
cenia, za planowanie warsztatu 

pracy oraz tworzenie pomocy 
dydaktycznych w języku an-
gielskim. Nauczyciele, którzy są 
pomysłodawcami przedmiotu; 
dr Aleksandra Kurowska-Sus-
dorf i mgr Tomasz Mazur za-
chęcają uczniów do świadome-
go i samodzielnego kształcenia 
się poprzez tworzenie między 
innymi gier dydaktycznych czy 
prezentacji multimedialnych. 
Warsztaty językowe „English is 
fun” to również okazja do roz-
wijania umiejętności planowa-
nia pracy własnej i grupowej, 
negocjacja znaczeń i pomysłów 
oraz kształtowanie postawy 
ciekawości, używania języka 
angielskiego w różnych kon-
tekstach kulturowych i w sytu-
acjach problemowych.

Wykorzystanie w czasie zajęć 

GM. WejheROWO | 
Uwaga Panie – z okazji 
Waszego święta już 
jutro zorganizowane 
będzie spotkanie z An-
drzejem Grabowskim.

aktywnie uczą 
się języków
WejheROWO | Wejherowska szkoła społeczna promuje idee ak-
tywnego uczenia się języków obcych.
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Dzień Kobiet  
z Grabowskim

elementów z metody projektu 
wspiera ucznia w samodzielnym 
diagnozowaniu mocnych stron 
i predyspozycji, stanowi rów-
nież doskonałą okazję do pracy 
we współpracy. Treści programu 
realizowane są w kilku blokach 
tematycznych. Blok pierwszy 
charakteryzuje się konstruktyw-
nym podejściem do uczenia się 
w działaniu. Uczniowie, w myśl 
gamifikacji, grają w gry języ-
kowe, ucząc się współpracy. Są 
również konstruktorami swoich 

własnych, językowych gier edu-
kacyjnych. Każda ich aktywność 
zanurzona jest w języku, który 
nauczany jest peryferyjnie po-
przez np. aktywne słuchanie an-
glojęzycznych piosenek w trak-
cie działania uczniów. Kolejny 
blok kładzie nacisk na aktywność 
w obszarze języka angielskie-
go; pisanego i prezentowanego 
podczas wystąpień publicznych 
oraz działanie mające na celu 
wykorzystanie pomocy multi-
medialnych w edukacji. Ucznio-

wie tworzą własne prezentacie 
multimedialne w języku angiel-
skim, dokonują analizy i synte-
zy zgromadzonych materiałów 
wizualnych, selekcji informacji 
oraz korzystają ze słowników ję-
zykowych online. Kolejne bloki 
nastawione są na pełną ekspo-
zycję na język angielski poprzez 
różnorodne środki przekazu; 
animacje, film, muzyka, dydak-
tyczne gry językowe online itd.

Nadrzędnym założeniem au-
torskiego pomysłu przedmiotu 

„English is fun” jest aktywizacja 
ucznia poprzez stosowanie na-
rzędzi multimedialnych. Rozwi-
janie inteligencji lingwistycznej 
poprzez zanurzenie w języku 
w czasie zabawy sprawi, że dzie-
ci wykształcą prawidłowe na-
wyki językowe, co tym samym 
umożliwi mu szybsze uczenie się 
innych języków obcych w spo-
sób przyjemny, aktywny, twór-
czy, inny niż tradycyjny model 
transmisji. 

/ssP Wejherowo/
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- Nie wiem, czy śmiać się z pomysłowości drogowców, 
którym najwyraźniej bardzo zależy na dofinansowaniu 
działalności producenta barierek, czy po prostu płakać z ich 
bezmyślności – pisze do nas pan Krzysztof z Wejherowa. 
- Bardzo proszę o interwencję, bo chyba tylko poruszenie 
sprawy przez dziennikarzy może przyczynić się do usu-
nięcia tych metalowych konstrukcji, które szpecą miasto 
i utrudniają życie pieszym.
Urząd Miejski w Wejherowie, który odpowiada za realizację 
zadania związanego z budową Węzła Zryw, przekonuje, że 
barierki ochronne zostały zamontowane przede wszystkim 
z uwagi na bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych. 
- Większa część z tych barierek wynika wprost z przepisów 
prawa, a pozostałe zamontowane zostały po to, aby wzmoc-
nić bezpieczeństwo – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Zauważyliśmy, że mieszkańcy nie 
przyzwyczaili się jeszcze do nowego układu drogowego 
i nadal nie korzystają z chodników oraz przejść dla pieszych. 
Cały układ drogowy często przechodzą w poprzek, co 
stwarza poważne zagrożenie. W związku z tym musieliśmy 
w sposób mechaniczny spowodować, aby wzdłuż krajowej 
„szóstki” nie można było przechodzić. 
Urzędnicy zapewniają, że z czasem, gdy mieszkańcy 
przyzwyczają się już do nowego układu drogowego, część 
z barierek może zostać usunięta. Metalowe konstrukcje 
będzie można przenieść w inne miejsce, gdzie ich montaż 
będzie bardziej zasadny. /WA/

Po co te barierki?
Czytelnicy określają je mianem absurdu, a urzędnicy 
przekonują, że są koniecznością. Takie skrajne opinie bu-
dzą barierki, które zamontowane zostały na Węźle Zryw.
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Uroczystość rozpoczęła się zbiór-
ką pocztów sztandarowych na placu 
przy kościele klasztornym. W kryp-
cie grobowej rodziny Wejherów 
samorządowcy złożyli kwiaty na 
trumnie założyciela miasta oraz 
odmówili modlitwę. Następnie od-
była się msza święta w kościele św. 
Anny za zmarłego Jakuba Wejhera 
i jego rodzinę, z udziałem władz 
miasta i powiatu oraz przedstawi-
cieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego i pocztów sztandarowych. 
Mszy przewodniczył o. Marek Ja-
nus w koncelebrze z gwardianem o. 
Danielem Szustakiem i dziekanem 
ks. Danielem Nowakiem. 

-Jakub Wejher skończył szkołę 
jezuitów a następnie studiował na 
uniwersytecie w Bolonii. Jednakże 
idąc w ślady ojca i dziadka, poświę-
cił się służbie wojskowej – przypo-
mniał gwardian o. Daniel Szustak. 
- Uczestniczył w ważniejszych kam-
paniach wojennych m.in. w wojnie 
smoleńskiej i polsko-szwedzkiej, 
bronił Pucka podczas potopu 
szwedzkiego oraz w wojnie polsko-
ukraińskiej.

Pomimo niesprzyjającej pogody, 
delegacje przemaszerowały w po-
chodzie pod pomnik założyciela 
miasta na rynku. Przemówienie 
do zebranych wygłosił prezydenta 
miasta Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt oraz prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Mirosław 
Gaffka.

-Kiedy Jakub Wejher rozpoczy-
nał budowę Wejherowa nawet nie 
przypuszczał, że ma przed sobą już 
niewiele lat życia. Zmarł po krót-
kiej chorobie 21 lutego 1657 roku 
w wieku 48 lat nie zostawiając po 
sobie następcy rodu – mówił prezes 
ZKP Mieczysław Gaffka. - Jego po-
grzeb odbył się uroczyście w Gdań-
sku a spoczął w podziemnej kryp-
cie w Wejherowie.

Uroczystość zakończyła się skła-
daniem wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem przez delegacje samo-
rządowe z powiatu wejherowskie-
go i puckiego. Hołd założycielowi 
miasta oddali m.in. starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, kombatanci, zrzeszeńcy 
i służby mundurowe. 

(DD)

Salwy i kwiaty 
w rocznicę śmierci
WejheROWO | Mieszkańcy Wejherowa uroczyście obchodzili 361 rocznicę 
śmierci założyciela miasta. Wystrzelono salwy z armat Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego i Bractwa Rycerskiego spod Nordowej Gwiazdy oraz złożono 
kwiaty pod pomnikiem i w rodzinnym grobie.
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uczcili pamięć 
bohaterów
WejheROWO | Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych 
odbyły się w Wejherowie. 

Przy rondzie imienia „Żołnierzy 
Wyklętych” w Wejherowie zorga-
nizowano spotkanie młodzieży 
i wejherowskich harcerzy. Pod-
czas spotkania została przedsta-
wiona historia powojennej Polski 
i podziemia niepodległościowego. 
Pomodlono się również za ich du-
szę i zapalono znicze.

Rondo imienia „Żołnierzy Wy-
klętych” jest położone u zbiegu 
ulic Krasińskiego-Derdowskie-
go-Nadrzecznej w Wejherowie. 
Zostało odsłonięte 1 marca 2016 
roku.

- „Żołnierze Wyklęci” to nie-
złomni bohaterowie podziemia 
niepodległościowego, antykomu-
nistycznego, którzy po zakończe-
niu działań wojennych przeciwko 
Niemcom w 1945 roku kontynu-
owali walkę o Niepodległość Pol-
ski – mówi Marcin Drewa pomy-

słodawca imienia ronda. - Pragnąc 
za wszelką cenę wolności złożyli 
największą ofiarę. Swoje życie. 
Dlatego my dzisiaj spotykamy się 
tutaj, aby oddać im należną cześć 
oraz mówić o historii w oparciu 
o prawdę.

Wczoraj zorganizowano też 
obchody powiatowe. Pod Bramą 
Piaśnicką wysłuchano Apelu Po-
ległych i złożono biało-czerwone 
wiązanki kwiatów i zapalono zni-
cze, jako wyraz hołdu i pamięci. 
W wydarzeniu udział wzięli m.in.: 
władze samorządowe powiatu 
wejherowskiego oraz miasta Wej-
herowa, wójtowie, radni, posło-
wie, kombatanci przedstawiciele 
duchowieństwa, służb munduro-
wych, dyrektorzy szkół, młodzież 
szkolna, harcerze oraz mieszkań-
cy Wejherowa.

/raf/

Do Przedszkola nr 1 i Przed-
szkola nr 2 przyjmowane będą 
przede wszystkim dzieci 3-letnie, 
urodzone w 2015 roku. Czte-
rolatki, urodzone w roku 2014 
i pięciolatki, urodzone w roku 
2013 będą przyjmowane pod 
warunkiem, że w istniejących już 
oddziałach będą wolne miejsca.

Pobyt dziecka w publicznym 
przedszkolu będzie bezpłatny 
przez 5 godzin dziennie, na reali-
zację podstawy programowej. Za 
każdą następną godzinę trzeba 
będzie zapłacić złotówkę. Zasady 

Powstaną przedszkola publiczne
RedA | Na ostatniej sesji redzcy radni uchwalili utworzenie dwóch publicznych przedszkoli. Od 1 
września organem prowadzącym dla placówek, z których jedna usytuowana jest przy ul. Gniewow-
skiej, a druga przy ul. Łąkowej, będzie miasto.

odpłatności będzie regulować umo-
wa, podpisana między przedszko-
lem a rodzicem.

Postępowanie rekrutacyjne na 
rok szkolny 2018/2019 do Przed-
szkola nr 1 przy ul. Gniewowskiej 
prowadzi Szkoła Podstawowa nr 
2, a do Przedszkola nr 2 przy ul. 
Łąkowej – Szkoła Podstawowa nr 
4 w Redzie. Zapisy rozpoczną się 
8 marca i trwały będą do 23 mar-
ca. Wszystkie dzieci, które obecnie 
uczęszczają do powyższych przed-
szkoli, będą mogły w nich pozostać, 
pod warunkiem złożenia przed 8 
marca deklaracji o kontynuacji po-
bytu w roku następnym.

Szczegółowe informacje odnośnie 
rekrutacji do przedszkoli będzie 
można znaleźć na stronach interne-
towych i w sekretariatach szkół oraz 
na stronie Urzędu Miasta w Redzie, 
tj. www.reda.pl.
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Czytając, żyjemy podwójnie 
WyWIAd | Z Bożeną Natzke, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie, rozmawia Anna Walk. 
Czytelnictwo w kraju kuleje, 
księgarnie padają, a Polacy do 
książek zaglądają niechętnie. Jak 
sytuacja przedstawia się w re-
dzie?

Z naszych obserwacji 
i informacji, które posiada-
my z ościennych bibliotek, 
wynika, że sytuacja jest zgoła 
odmienna. O ile w kraju po-
ziom czytelnictwa spada bądź 
jest na stałym poziomie, o tyle 
w Redzie czytelników przyby-
wa. Coraz więcej osób czyta 
i to nie tylko literaturę piękną, 
ale i książki z innych gatun-
ków.

Co miejska biblioteka Publiczna 
robi, aby zachęcić mieszkańców 
do czytania książek?

Staramy się kupować nowości 
wydawnicze. Przymierzając się 
do poszerzania księgozbioru, 
wypytujemy czytelników o to, 
które książki chcieliby prze-
czytać, które pozycje ich naj-
bardziej interesują. To przyno-
si oczekiwane efekty w postaci 
wzrostu czytelnictwa. Stawia-
my nie tylko na zakup nowych 
pozycji, ale i zagospodarowa-
nie wolnego czasu naszych 
czytelników. Z myślą o lu-
dziach młodych zamierzamy 
zorganizować kolejną edycję 
warsztatów rysowania komik-
sów. Sporo działo będzie się też 
w mediatece, gdzie zamierza-
my organizować m.in. poranki 
literackie dla najmłodszych, 
na które już dziś serdecznie 
zapraszamy. Ponadto w nowej 
filii redzkiej biblioteki planuje-
my cykl spotkań, mających na 
celu integrację mam. To nowa 
inicjatywa, która powinna 
przyczynić się do poszerzenia 
wiedzy kobiet z zakresu zdro-
wia i bezpieczeństwa.

nową placówką jest też sama 
mediateka. skąd pomysł na jej 
powstanie?

To efekt naszych obserwa-
cji. Zauważyliśmy, że z okolic 

redzkiego aquaparku przycho-
dzi do nas dużo rodzin, czy też 
matek z dziećmi. Chcieliśmy, 
aby czytelnicy z tej części mia-
sta mieli bliżej do biblioteki 
i żeby mogli korzystać z no-
woczesnej placówki z ofertą 
dla rodzin z dziećmi. Stąd 
pomysł utworzenia mediateki. 
Inicjatywa okazała się trafna, 
bo placówka cieszy się sporym 
zainteresowaniem. Czytelni-
cy korzystają tam najczęściej 
z gier planszowych, internetu 
i nowości wydawniczych. Ha-
słem, promującym tegoroczny 
Tydzień Bibliotek, jest: „do-
(wolność) czytania”, co rozu-
miemy w ten sposób, że książ-
ki czytamy w dowolny sposób, 
czyli na różnych nośnikach, 
w różnorodnych miejscach. 
Tak też dzieje się w mediate-
ce, gdzie dysponujemy stacją 
odsłuchową do audiobooków, 
czy też tabletami. Czytelnicy 

czytają tam książki na rożne 
sposoby w specjalnie przysto-
sowanych do tego miejscach. 

miejska biblioteka Publiczna sys-
tematycznie zaprasza osoby zna-
ne, często popularnych artystów 
bądź pisarzy. Kto w tym roku 
przyjedzie do redy?

Lada dzień, bo 3 marca, od-
będzie się Biesiada Literacka 
z Krzysztofem Materną, który 
czytelnikom przybliżał bę-
dzie swoją najnowszą książkę 
pt. „Przygody z życia wzięte”. 
W kwietniu zorganizowane 
zostanie spotkanie z Rober-
tem Janowskim, prowadzącym 
program „Jaka to melodia”. 
W planach mamy też spotkanie 
z Leszkiem Długoszem i Jac-
kiem Cyganem. Poza popular-
nymi artystami gościć będzie-
my również cenionych pisarzy. 
Przykładowo, w czerwcu przy-
jedzie do nas Tanya Valko, au-

torka poczytnej Arabskiej Sagi.
Teraz bardziej prywatne pyta-
nie: co czytała Pani ostatnio dla 
własnej przyjemności?

Ostatnio przeczytałam książ-
kę pt. „Nieczułość” Martyny 
Bundy. To saga kaszubska. 
Jej akcja osadzona została 
w okresie wojennym i powo-
jennym, który ostatnio bardzo 
mnie interesuje. Wcześniej 
czytałam publikację Magda-
leny Knedler pt. „Dziewczy-
na z daleka”, przedstawiającą 
wojenną historię Polaków na 
Wileńszczyźnie i Syberii. 

Została jeszcze najważniejsza 
kwestia: dlaczego warto czytać?

Powszechnie wiadomo, że kto 
obcuje z książką, ten żyje po-
dwójnie. Czytając, poznajemy 
różne realia życia, wzbogaca-
my swoją wiedzę, a przede 
wszystkim miło i przyjemnie 
spędzamy wolny czas. 

Występ, promujący płytę „Ka-
miszczi. Kaszubskie wiersze na 
jazz-folkowo”, zaplanowany zo-
stał na 19 marca. Wydawcą krąż-
ka jest Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. W nagraniu albu-
mu uczestniczyli muzycy, którzy 
są absolwentami i studentami 
pomorskich uczelni artystycz-
nych, w większości kierunku Jazz 
i Muzyka Estradowa. Obok Pawła 
Ruszkowskiego na scenie zapre-
zentują się: Sławomir Tuszkowski, 
Michał Bąk, Tomasz Klepczyński 

Wiersze na jazz-folkowo
WejheROWO | W Filharmo-
nii Kaszubskiej odbędzie się 
koncert Pawła Ruszkowskiego. 

oraz Mikołaj Basiukiewicz.
Współorganizatorem marcowego 

koncertu jest Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko - Pomor-
skiej, na którego zlecenie powstał 
projekt. Warto zaznaczyć, że „Ka-
miszczi” to drugi stworzony przez 
Pawła Ruszkowskiego album. Jest 
ukłonem w stronę rodzinnych Ka-
szub, a jednocześnie - opowieścią 
o Kaszubach, którą posyła w świat. 
Płyta zawdzięcza swój tytuł wier-
szowi Jana Piepki. 

Bilety w wysokości 15 zł są do na-
bycia w kasie Filharmonii Kaszub-
skiej. Wejściówki warto kupić już 
dzisiaj, bo liczba miejsc jest ograni-
czona. Wa

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
gwe24.pl

Na scenie aż kipiało od pozytywnych emocji. Mnóstwo 
radości wywołał spektakl „Na wodzie”, który w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej wystawiany był przy pełnej sali. 

Można świetnie się bawić, jednocześnie pomagając. Wątpisz 
w to? To najpewniej nie byłeś w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, gdzie wystawiany był spektakl „Na wodzie”. Przedstawie-
nie prezentowano w ramach dorocznej akcji charytatywnej 
organizowanej z okazji Światowego Dnia Chorego.
- W przeddzień Światowego Dnia Chorego przypada rocznica 
śmierci naszego patrona, czyli Aleksandra Majkowskiego, 
który był lekarzem i działaczem społecznym, więc w pewnym 
sensie jest to kontynuacja jego działań – wyjaśnia Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie. 
Na scenie można było zobaczyć członków bibliotecznej 
grupy teatralnej „Errata” i osoby znane z życia publicznego 
Wejherowa, m.in. radnych miasta. Całkowity dochód ze 
sprzedaży biletów przekazany zostanie na Hospicjum Domo-
we p.w. św. Judy Tadeusza w Wejherowie. 
- Scenariusz spektaklu oparty został na kultowym filmie 
„Rejs” - mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. - Z popularnej 
komedii wykorzystaliśmy najbardziej znane i lubiane dialogi.
Premiera spektaklu odbyła się w piątek. - Jestem pełen podzi-
wu dla wszystkich aktorów za dystans do siebie i za poczucie 
humoru – mówi Jacek Thiel, etatowy członek zarządu powia-
tu wejherowskiego. - Temat był bardzo trudny. To przecież 
kultowy film, kultowe teksty i na pewno każdy z aktorów, 
chciał stanąć na wysokości zadania – dodaje. Anna Walk

Zagrali dla hospicjum

W szkolnej świetlicy, panie 
z KGW Bolszewo zorganizowały 
dla tamtejszej młodzieży warszta-
ty z tworzenia wikliny papierowej. 
Zajęcia o charakterze plastyczno 
– florystycznym były ciekawym 
sposobem zarówno na rozbu-
dzenie umiejętności manualnych 
dzieci, jak i naukę podstawowych 
technik i form plecionkarstwa. 
Podczas warsztatów uczestnicy 
skręcali z papieru różne elementy, 

które następnie łączyli w koszycz-
ki i inne ozdoby. Zajęcia poprowa-
dziła pani Regina z Łówcza, przy 
pomocy nauczycielek szkolnej 
świetlicy: Magdaleny Ziemann, 
Dagmary Pach i Sabiny Kwidziń-
skiej. Koło Gospodyń Wiejskich 
składa serdeczne podziękowanie 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej za przekazanie środ-
ków pieniężnych na zakup arty-
kułów papierniczych. /uGW/

tajniki plecionkarstwa
GM. WejheROWO | W ostatnim czasie niecodzienną niespodzian-
kę dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkole podsta-
wowej w Bolszewie przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich.
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Dotacje dla klubów 

POWIAT | Blisko 100 tys. zł przeznaczono na promocję powiatu wejherowskiego po-
przez sport. Oficjalne podpisanie umów z lokalnymi klubami odbyło się w poniedziałek.

- Pieniądze, które przekazujemy, 
mogłyby być większe, ale przy-
dzielamy środki na tyle, ile może-
my sobie pozwolić - mówiła pod-
czas spotkania ze sportowcami 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski. - Chcemy, aby te pienią-
dze przeznaczane były na rozwój 
dzieci i młodzieży, kształtowanie 
ich postaw, bo to na pewno za-

owocuje w ich dorosłym życiu.
W sumie władze powiatu wej-

herowskiego wsparły działalność 
ośmiu klubów. Na podstawie 
podpisanych umów pieniądze 
trafią do: Wejherowskiego Klu-
bu Sportowego „Gryf ” Wejhero-
wo, Klubu Sportowego „Tytani”, 
Akademii Piłki Siatkowej Rumia, 
Akademii Tenisa Stołowego, Wej-

herowskiego Klubu Kulturystycz-
nego i Sportów Siłowych „Apollo” 
Wejherowo, Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Tri-team” Rumia, 
Wejherowskiego Klubu Bokser-
skiego „Gryf ” Wejherowo oraz 
Kaszubskiego Towarzystwa Spor-
towo-Kulturalnego Luzino.

- Oprócz pieniędzy najważniej-
sze jest wsparcie i pomoc między 
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Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!
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innymi przy organizacji wyjazdów 
oraz w załatwieniu spraw formal-
nych – zaznaczał podczas ponie-
działkowego spotkania Mateusz 
Ostaszewski, strongman.

Warto zaznaczyć, że samorząd 
powiatu wejherowskiego cyklicznie 
podpisuje również umowy na gran-
ty dla stowarzyszeń, a także przy-
znaje nagrody najlepszym szkole-
niowcom.

anna Walk

Oprócz pieniędzy 
najważniejsze 
jest wsparcie 
i pomoc między 
innymi przy 
organizacji 
wyjazdów oraz 
w załatwieniu 
spraw formal-
nych – zazna-
czał podczas po-
niedziałkowego 
spotkania Mate-
usz Ostaszewski, 
strongman.

Prawo do bycia go-
spodarzem ćwierć-
finałów wywalczyły 
same zawodniczki 
– wygrały one Mi-
strzostwa Pomorza 
kadetek, co dało 
Rumi możliwość 
zorganizowania im-
prezy. Mecze odby-
wają się w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Książąt 
Pomorskich. APS Rumia, jako 
najlepszy zespół kadetek na Po-
morzu z pewnością jest trakto-
wany jako jeden z głównych fa-
worytów do zwycięstwa. W hali 
I LO rywalizować będzie jeszcze 

pięć drużyn: UKS SMS Szóst-
ka Mielec, TPS Lublin, UKS 13 
Zielona Góra, MUKS ABiS SP 
64 Łódź, oraz OTPS Nike Ostro-
łęka. Pierwsze mecze odbędą się 
w czwartek, po zamknięciu nu-
meru, przedstawiamy więc dal-
szy terminarz zawodów:

Mecz nr 3 – 2 marca•	 , godzina 10:00 grupa A 
UKS Szóstka Mielec – MUKS ABiS SP 64 Łódź
Mecz nr 4 – 2 marca•	 , około godziny 12:30 grupa B 
UKS 13 Zielona Góra – OTPS Nike Ostrołęka
Mecz nr 5 – 2 marca•	 , około godziny 16:00 grupa A 
Akademia	Piłki	Siatkowej	Rumia – MUKS ABiS SP 64 Łódź
Mecz nr 6 – 2 marca,•	  około godziny 18:30 grupa B 
TPS Lublin – OTPS Nike Ostrołęka
Mecz nr 7 – 3 marca•	 , około godziny 10:00 
3. miejsce z grupy A – 3. miejsce z grup B.
Mecz nr 8 – 3 marca•	 , około godziny 15:00 
1. miejsce z grupy A – 2. miejsce z grupy B
Mecz nr 9 – 3 marca•	 , około godziny 17:30 
2. miejsce z grupy A – 1. miejsce z grupy B
Mecz nr 10 – 4 marca•	 , godzina 11:00 
2. miejsce z grupy A – 2. miejsce z grupy B
Mecz nr 11 – 4 marca•	 , około godziny 13:30

mistrzostwa Polski trwają!
SIATKÓWKA | Rumia jest gospodarzem ćwierćfinałów Mi-
strzostw Polski kadetek. APS natomiast gra w roli faworyta.



NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM działkę ogrodniczą z domkiem 
,szklarnia.tel.517 159 871

SpRzEdAM działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie/Lebork1100m2 cena 39.000zl  
tel.602306210 

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

SpRzEdAM dom murowany, podpiwniczony, 
dobra lokalizacja, garaż, ogród, możliwość 
dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

WYNAJMĘ

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

STARSzY, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, 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 akceso-
ryjnym wydechem na kat. B, gwarancja produ-
centa, tel. 518 361 659

EDUKACJA
LEKCJE gry na gitarze elektrycznej i akustycz-
nej. Poziom początkujący oraz średnio zaawan-
sowany. Luzino, 506077549

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

SzUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brutto, 

spanie – jedzenie zagwarantowane – Niemcy, 
tel. 00 49 157 74 120 145

zATRUdNIĘ fryzjera/kę damsko-męską z do-
świadczeniem Kontakt 600 99 34 10

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

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

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

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE
SpRzEdAM gitarę elektroakustyczną LAG 
T60DC z wmontowaną elektronika Fishman 
Matrix wartą 900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

ROzdRABNIACz BAK kompletny 780 zl oraz 
brony zawieszane 680 zl 600667860

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

dREWNO opalowe,buk,sosna i gałęziówka, po-
rąbane, ułożone możliwy transport.506250477

BLAChY stal do wypieku tel 694 642 709

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

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

oGłoSzenia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NeKROLOgI 
KONDOLENCJE

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

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

OGŁOSZENIE               51/2018/DB

KINO
02-03-2018
Jaskiniowiec 2d dubbing                    11:30
Jaskiniowiec 2d dubbing                    16:00
Kobiety Mafii                                                  18:00
Śluby panieńskie                   19:00
Czarna pantera 2d napisy                   20:30

CUdOWNY ChłOpAK 2d dUBBING
poniedziałek, 5 marca 2018, 11:30

KOBIETY MAfII • pREMIERA
piątek, 2 marca 2018, 18:00

CzARNA pANTERA 2d NApISY
piątek, 2 marca 2018, 20:30
sobota, 3 marca 2018, 20:30
niedziela, 4 marca 2018, 18:00

CzARNA pANTERA 2d dUBBING
sobota, 3 marca 2018, 15:30
niedziela, 4 marca 2018, 15:30
poniedziałek, 5 marca 2018, 18:00

MOJA MIłOŚĆ
sobota, 3 marca 2018, 21:00
niedziela, 4 marca 2018, 21:00
poniedziałek, 5 marca 2018, 18:30

WCK.ORG.pL

SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

Masz 
firmę?
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

REKLAMA                   23/2017/RL

REKLAMA                  49/2018/DB

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

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

BuRMIsTRZ MIAsTA RuMI

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 
w urzędzie Miasta Rumi: 

1) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, w pełnym wy-
miarze czasu pracy,

2) Kierownik Referatu Kultury i Sportu Wydziału Edukacji 
Kultury i Sportu, w pełnym wymiarze czasu pracy, 

3) Dyrektor jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.
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Przejście z rywalizacji w zawo-
dach amatorów do rywalizacji 
profesjonalistów to duży prze-
skok?

Przeogromny. Wystarczy 
spojrzeć na zawodników, 
którzy tam będą startować – 
niektórzy ważą nawet do 200 
kg, podczas gdy ja ważę „zale-
dwie” 133 kg. To siłacze, któ-
rzy poświęcają temu sportowi 
całe swoje życie, zarabiają na 
tym. To będzie ogromna róż-
nica poziomów.

Jak wyglądały Twoje przygo-
towania do zawodów arnold 
strongman Classic w Co-
lumbus w usa? Przejście na 
poziom profesjonalistów coś 
zmieniło?

Do tych konkretnych zawo-
dów przygotowywałem się 4 
miesiące, a to, co się zmie-
nia to ciężary, z jakimi będą 
miał do czynienia. Miałem 
treningi pod kątem zarówno 
budowania wytrzymałości, 
jak i masy oraz siły, aby jak 
najlepiej podołać konkuren-
cjom. Muszę podkreślić, że 
w prawie każdej z nich będę 
bił swój rekord życiowy – 
tylko tak będę mógł nawią-
zać walkę z najlepszymi.

Co było najważniejsze w Two-
ich treningach przed tymi za-
wodami?

Jak zawsze – systematycz-
ność i ciężka praca. Oprócz 
tego mam cały sztab ludzi, 
który bardzo mi pomaga 
w osiągnięciu optymalnej 
formy w odpowiednim mo-
mencie.

Czy konkurencje, z którymi się 
zmierzysz to dla Ciebie coś no-
wego, czy znałeś je wcześniej?

Właściwie każda konkuren-
cja jest dla mnie na swój 
sposób nowa. Jest na przy-
kład axel gryf, z który mia-
łem do czynienia wcześniej, 
ale tutaj będzie on inaczej 

zbudowany, co wymusza 
zmianę chwytu. Z kolei wa-
żące 408 kg nosidło zakłada-
ne na ramię pierwszy raz bę-
dzie dźwigane w marszu pod 
górę. Całe zawody w USA to 
dla mnie nowe doświadcze-
nie.

Znasz rywali, z którymi przyj-
dzie Ci rywalizować na naj-
bliższych zawodach?

Kilku poznałem osobiście 
przy okazji zawodów, w któ-
rych uczestniczyłem wcze-
śniej, część znam z tego, że 
to absolutna światowa czo-
łówka strongmanów, legen-
dy tego sportu. To najsilniej-
si ludzie na Ziemi. Jednym 
z nich jest Mateusz Kielisz-
kowski, który aktualnie jest 
bezsprzecznie najsilniejszy 
w Polsce, a w zawodach Co-
lumbus także będzie w gro-
nie faworytów.

Jaki jest Twój cel na zawody 
w Columbus?

Będę chciał przede wszyst-
kim obyć się z tymi zawoda-
mi, bo to dla mnie zupełnie 
nowe wyzwanie. Zawsze jed-
nak mój cel jest taki sam – 
jak najlepszy wynik.

a jakie cele obierasz po zawo-
dach w usa?

Wracam do Polski na kilka 
dni, a potem czeka mnie ko-
lejny daleki lot – do austra-
lijskiego Melbourne. Tam 
wystąpię w kolejnych zawo-
dach z cyklu Arnold Classic.

„W USA będę bił  
rekordy życiowe”
ROZMOWA | Z Mateuszem Ostaszewskim, strongmanem z Wejherowa, który przygotowuje się do jego pierwszych 
profesjonalnych zawodów z cyklu Arnold Classic (1-4 marca w Columbus w USA) rozmawia Krzysztof Grajkowski.

W SKRóCIE

nadzieje zagrały  
w Luzinie
Ponad 240 najmłodszych 
adeptów futbolu zagrało w 
ostatni weekend lutego na 
luzińskiej hali w IX Turnieju 
im. Marszałka Macieja Pła-
żyńskiego „Nadzieje Pol-
skiej Piłki”. Podczas pierw-
szego, jak i drugiego dnia 
zagrało po 12 zespołów z 
rocznika 2010, m.in. Błękitni 
Wejherowo, Bytovia Bytów, 
Jedynka Reda, Lew Lębork, 
czy KP Starogard. Impreza 
zorganizowana była przez 
byłego piłkarza m.in. Lechii 
Gdańsk, Pawła Buzałę, 
któremu pomagał inny były 
zawodnik, Karol Piątek.

Rywalizacja  
na pływalni
Na basenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi, odbyły się Powiato-
we Igrzyska Dzieci oraz Po-
wiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Pływaniu Druży-
nowym Dziewcząt i Chłop-
ców.  W Igrzyskach Dzieci 
zwyciężyły SP w Kostkowie 
(dziewczęta) oraz SP nr 9 
w Rumi (chłopcy). Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej 
wygrała SP nr 1 w Rumi 
(dziewczęta i chłopcy).

Sołecka Liga  
blisko końca
Jedna kolejka pozostała do 
zakończenia Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej na hali. Zelewo 
wygrało z Sychowem 5-4, 
Luzino pokonało Kębłowo 
4-2, Milwino zwyciężyło 
aż 8-3 zespół Wyszecina, 
a Barłomino wygrało z Ko-
chanowem 5-1. Na pozycji 
lidera przed ostatnią serią 
spotkań pozostaje Luzino.
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Zespół GosriT-u luzino 
został zwycięzcą tegorocznej 
luzińskiej ligi Halowej.

W ostatniej, 9. kolejce, tak jak 
w poprzednich, nie zabrakło 
emocji i bramek, zapadły też 
rozstrzygnięcia. Zwycięstwem 
7-3 z PhotoNasa GOSRiT Luzi-
no przypieczętował swoje zwy-
cięstwo w obecnej edycji LLH. 
Drugie miejsce zajął zespół 
Chopina Wejherowo, który na 
koniec rozgromił Sołecką Bar-
łomino 11-4. Podium uzupełnił 
KS Kaszuby, który wygrał swój 
ostatni mecz 6-0. Następne 
miejsca zajęły kolejno: Barka 
Łebno, Wikęd Luzino, Tiger 
Gym Wejherowo, 4 Pory Roku, 
PhotoNasa, GOSRiT Luzino 
Juniorzy i Sołecka Barłomino.

IX KOLEJKA
Barka łebno   •	
– GOSRiT Juniorzy 10:3
Chopina Wejherowo  •	
– Sołecka Barłomino 11:4
KS Kaszuby – Tiger Gym•	  6:0
photoNasa – GOSRiT•	  3:7
4 pory Roku   •	
– Wikęd Luzino 6:5

GOSRiT 
WyGRał 
liGę

To był bardzo pracowity weekend 
dla podopiecznych Tomasza Kor-
dowskiego. W piątek zagrały one w 
Elblągu z tamtejszym Truso, a już w 
sobotę mierzyły się z Eneą w Pile.

Przed rozpoczęciem 16. serii 
spotkań Truso Elbląg i APS Rumia 
sąsiadowały ze sobą w tabeli, ale 
to rumianki były w zdecydowanie 
lepszej formie – Truso ostatni mecz 
wygrało 9. grudnia. I ta lepsza 
dyspozycja została potwierdzona. 
Pierwszą partię wygrała drużyna 
Truso, ale potem był już tylko lepiej 
dla zespołu z Rumi. APS nie bez 
problemów zwyciężył w dwóch 
kolejnych setach (25:22, 25:21), ale 
już kolejna partia potwierdziła, że to 
zespół gości był tego dnia lepszy – 
wygrana rumianek 25:14 zakończyła 
to spotkanie.

Na drugi dzień zespół APS poje-
chał do Piły na pojedynek ze zdecy-
dowanym outsiderem rozgrywek – 
drużyna Enea PTPS II Piła wygrała 
tylko 2 z 16 spotkań. Mimo tego, że 
rumski zespół był faworytem tego 
meczu, to siatkarki z Piły nie zamie-
rzały się poddać. Po wygranej APS-u 
w pierwszym secie, Enea wyrównała 
stan gry. Kolejne dwa sety padły 
łupem rumianek, choć w ostatniej 
partii o zwycięstwie decydowały 
detale – 26:24 wygrał APS i zaliczył 
drugą wygraną w ciągu dwóch dni. 
Dzięki temu zespół awansował na 6. 
miejsce w tabeli.

Po dwóch meczach wyjazdowych 
rumskie siatkarki wrócą do Rumi. 
Na hali MOSiR APS zmierzy się z 
UKŻPS Kościan, który znajduje się 
dwie pozycje wyżej w ligowej tabeli.

Pewne wygrane aPS-u!
SIATKÓWKA | Rumskie siatkarki odniosły dwa pewne zwy-
cięstwa i awansowały w ligowej tabeli.
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Do tych kon-
kretnych za-
wodów przygo-
towywałem się 
4 miesiące, a 
to, co się zmie-
nia to ciężary, 
z jakimi będą 
miał do czy-
nienia. Miałem 
treningi pod 
kątem zarów-
no budowania 
wytrzymałości, 
jak i masy oraz 
siły, aby jak 
najlepiej podo-
łać konkuren-
cjom.

WIĘCEJ sPORTu:
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Wspomóż swój Klub!

Sztab szkoleniowy wejherowskiego 
klubu zdecydował się włączyć do 
kadry Fabiana Kątnego.
Fabian Kątny jest najmłodszym zawod-
nikiem w dorosłej kadrze żółto-czarnych 

- urodził się 22. września 2000 roku. Już 
wcześniej trenował on z drużyną prowa-

dzoną przez Jarosława Kotasa, a także wystąpił w kilku 
sparingach zespołu. W tym sezonie w drugoligowej drużynie 
Gryfa zagrali już inni juniorzy –  Maciej Koszałka oraz Kacper 
Małolepszy. Pierwszy zaliczył cztery, a drugi trzy występy 
w rundzie jesiennej.

Junior w kadrze Gryfa

Pogoda tym razem wygrała 
z futbolem – obfite opady śniegu 
i bardzo niskie temperatury spra-
wiły, że warunki do gry w piłkę 
nożną będą w weekend wysoce 
niesprzyjające.

-Departament Rozgrywek Kra-
jowych PZPN, uwzględniając 
niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, po konsultacjach z klu-
bami – gospodarzami meczów 

20. kolejki rozgrywek Nice I ligi 
i II ligi w sezonie 2017/2018 w za-
kresie stanu murawy i możliwości 
rozgrywania meczów w dniach 
2-4 marca 2018 roku, podjął de-
cyzję o odwołaniu następujących 
spotkań – brzmi komunikat za-
mieszczony na stronie Polskiego 
Związku Piłki Nożnej.

Odwołane zostały trzy spotka-
nia I ligi, oraz cała kolejka II ligi. 

Wcześniej PZPN pytał wszystkie 
kluby będące gospodarzami me-
czów (w tym Gryfa) o stan muraw. 
W II lidze wszystkie te zespoły: 
Błękitni Stargard, GKS Bełchatów, 
Gryf Wejherowo, Gwardia Kosza-
lin, Legionovia Legionowo, MKS 
Kluczbork, ROW 1964 Rybnik, 
Rozwój Katowice i Siarka Tarno-
brzeg odpowiedziały, że nie ma 
szans na grę w ten weekend.

Nowe terminy rozegrania me-
czów zostaną ustalone w później-
szym terminie. Nie wiadomo więc 
na razie, kiedy do Wejherowa 
przyjedzie Znicz Pruszków.

Wiadomo natomiast, co z „wol-
nym” weekendem zrobi Gryf. Żół-
to-czarni zagrają w Chojnicach, 
na boisku ze sztuczną murawą 
z zespołem pierwszoligowej Choj-
niczanki, której mecz również zo-
stał odwołany. Sparing odbędzie 
się w sobotę, prawdopodobnie 
o 12:00.

Mecz ze Zniczem 
odwołany!

II LIGA | W najbliższy weekend nie odbędzie się 20. kolejka II ligi. Murawa na 
Wzgórzu Wolności i  innych obiektach nie nadaje się do gry.
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Michał Ciarkowski 
został zawodnikiem 
Gryfa Wejherowo. 
28-letni pomocnik to 
piąty nowy zawodnik 
żółto-czarnych.

W rundzie jesiennej Ciar-
kowski był zawodnikiem 
GKS-u Bełchatów, rywala 
Gryfa w II lidze. Rozegrał 
jesienią 16 meczów, w któ-
rych nie zdobył bramek. 
20 lutego rozwiązał swój 
kontrakt z Brunatnymi.
Michał Ciarkowski jako ju-
nior grał w wielkopolskich 
klubach - m.in. Lech Po-
znań, Dyskobolia Grodzisk 
Wielkopolski. W barwach 
tej drugiej drużyny zade-
biutował w rozgrywkach 
Ekstraklasy, a w związku 
z fuzją klubu z Grodziska 
z Polonią Warszawa został 
graczem Czarnych Koszul. 
Grał też we Flocie Świ-
noujście, Warcie Poznań 
i Motorze Lublin.
Doświadczony zawod-
nik trenuje w drużynie 
Jarosława Kotasa od kilku 
tygodni - grał też w kilku 
ostatnich sparingach, 
a w meczach z Radunią 
i GKS-em Przodkowo 
strzelił po jednej bramce.
To piąty tej zimy nabytek 
Gryfa Wejherowo. Wcze-
śniej do kadry dołączyli: 
Jan Sobociński (wypo-
życzenie), Grzegorz Gul-
czyński, Paweł Wojowski 
(wypożyczenie) i Maciej 
Koziara.

Ciarkowski 
w Gryfie!

Był to ostatni, ósmy mecz kon-
trolny Gryfa Wejherowo przed 
rundą wiosenną. Wcześniejsze 
wyniki to (chronologicznie): re-
misy z Wisłą Płock (4-4) i Lechią 
Gdańsk (2-2), porażka z Odrą 
Opole (1-2), remisy z Chrobrym 
Głogów (1-1) i Radunią Stężyca 
(1-1) oraz zwycięstwa z GKS-em 
Przodkowo (4-1) i Radunią Stę-
życa (4-2).

W pierwszej połowie nie padły 
bramki, ale więcej ciekawych 
wydarzeń miało miejsce w dru-
giej połowie meczu. Gryf mógł 
objąć prowadzenie w 56. mi-
nucie - sędzia podyktował rzut 
karny, jednak nie wykorzystał go 
Łukasz Nadolski . Bardzo długo 
utrzymywał się bezbramkowy 

rezultat, ale strzelecka niemoc 
obu drużyn została przerwa-
na w bardzo efektowny sposób 
- piękną bramkę z 30 metrów 
zdobył Jan Sobociński.

W składzie Gryfa zagrali: Le-
leń, Wicki, Gulczyński, Brzuzy, 
Sobociński, Goerke, Regliński, 
Nadolski, Kołc, Wicon, Koziara, 
Maciejewski, Ciarkowski, Ga-
bor, Czychowski.

-Kolejny dobry sparing - po-
wiedział trener Gryfa, Jarosław 
Kotas. - Wygraliśmy 1-0, ale 
mieliśmy swoje inne szanse, 
choćby rzut karny. Z tym zaan-
gażowaniem, które pokazują za-
wodnicy, nikt nie powinien dziś 
spisywać nas już na straty.

Wygrana w Grudziądzu
SPARINGI | W mroźnej scenerii, wejherowscy piłkarze zagrali swój 
ostatni tej zimy sparing, w którym wygrali z Olimpią Grudziądz 1-0.
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W 27. edycji Halowych Mi-
strzostw Polski w Lekkiej Atle-
tyce Masters, które odbyły się 24 
lutego 2018 roku w Arenie Toruń, 
udział wzięło blisko 460 zawodni-
ków, w tym ponad 50 z zagranicy. 
Zawody przeznaczone są dla osób, 
które ukończyły 35. rok życia, 
a górnego limitu nie ma – w tym 
roku najstarszym uczestnikiem 
był 92-latek.

Grzegorz Grinholc, nauczyciel 
WF-u w Szkole Podstawowej nr 9 
(wcześniej Gimnazjum nr 2) ry-
walizował w chodzie sportowym 
w kategorii M40 (mężczyźni do 40 
roku życia) na dystansie 3000 m. 
Był to jego pierwszy start w tym 
sezonie.

Chodziarz z Rumi nie tylko za-
jął pierwsze miejsce i zdobył złoty 
medal, ale także swoim świetnym 
startem ustanowił rekord Polski 
(14:04) w tej kategorii wiekowej.

Za ponad rok, na tej samej hali 
w dniach 24-30 marca odbędą 
się 8. Halowe Mistrzostwa Mi-
strzostwa Świata Masters. Wcze-
śniej, w dniach 4-16 września 
w hiszpańskiej Maladze odbędą 
się Mistrzostwa Świata w Lekkiej 
Atletyce Masters. Z całą pewno-
ścią chodziarz z Rumi nie będzie 
w nich bez szans -  na Mistrzo-
stwach Europy w 2017 roku dwu-
krotnie (dystanse 5000 oraz 20 
km) był na piątym miejscu. KGfo
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W roku 2011 dzień 1 marca 
został ustanowiony świętem pań-
stwowym – Narodowym Dniem 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Jest to święto upamiętniające 
żołnierzy polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antyso-
wieckiego, które działało w latach 
1944 – 1963 w obrębie przedwo-
jennych granic RP. 

Od 2013 roku organizowa-
ny jest Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – w pierwszej edycji 
pobiegło 50 osób, ale z roku na 
rok popularność wydarzenia ro-
sła i w poprzednim biegu wzięło 
udział ok. 60 000 uczestników, 
którzy wystartowali w 281 mia-
stach (głównie polskich, ale także 
w Wilnie, Londynie, Nowym Jor-
ku, czy Chicago). 

W naszym powiecie bieg od-
będzie się w trzech miejscowo-

Pobiegną tropem Wilczym
BIeGI | Obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jak co roku, towarzyszyć będą 
biegi, które odbędą się w całym kraju, również w naszym powiecie.

ściach: Rumi, Redzie oraz Strzebie-
linie. Rumska odsłona wydarzenia 
rozpocznie się o 12:05 (start biegu) 
spod Pomnika Armii Krajowej 
(przy rondzie o tej samej nazwie), 
a po biegu na hali MOSiR będzie 
można wraz z innymi uczestni-
kami zjeść grochówkę. W Redzie 
bieg rozpocznie się o 12:00 przy 
skateparku, natomiast w Strzebie-

linie uczestnicy wystartują dwie 
godziny później ze starej żwirow-
ni koło dworca PKP Strzebielino 
Morskie.

Trasa w przypadku wszystkich 
biegów Tropem Wilczym ma taką 
samą długość – 1963 metry. Sym-
bolizuje ona rok, w którym zginał 
ostatni z Żołnierzy Wyklętych – 
Józef Franczak.

Rumianin 
z rekordem 
Polski!
LeKKOATLeTyKA | Grzegorz Grinholc, na co dzień 
uczący wychowania fizycznego z rumskiej szkole, zdo-
był Złoty Medal na Halowych Mistrzostwach Polski.


