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Gdzie nas przybyło, 
a gdzie ubyło?

Jeszcze dwadzieścia lat temu powiat wejherowski liczył około 
169 tys. mieszkańców. Dziś jest nas ponad 214 tys. Jak szacuje 
Główny Urząd Statystyczny, do roku 2035 liczba mieszkańców 
w powiecie może zwiększyć się o kolejne 40 tys. czytaj str. 3
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Czas studniówek

”@Tradycjonalista: 

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE
Narażając życie, 
ewakuowali 
mieszkańców 

Park nocą
Mroźna noc i puste alejki. 
W takich warunkach można 
bez przeszkód fotografować. 
Udowadnia to Marcin Miotacz, 
który na zdjęciu uwiecznił 
wejherowski park miejski. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Pomysły żaków Nagła 
śmierć

Studenci ostatniego seme-
stru Inżynierii Środowiska 
Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska przygotowali 
prace dotyczące szeregu 
rozwiązań zagospodaro-
wania wód opadowych na 
terenie Wejherowa. 

Sopocka policja bada oko-
liczności śmierci 20-letniej 
mieszkanki Rumi. Młoda 
kobieta w minioną niedzielę 
straciła przytomność przed 
jednym z bloków przy Alei 
Niepodległości w Sopocie.

Strażackie 
Oscary 
Rozpoczęła się trzecia edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu na 
Najlepsze Inicjatywy dla Spo-
łeczności Lokalnych z udziałem 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych i Samorządów. Nabór 
wniosków trwa do 15 marca.

Dokonał 
rozboju

Do dziesięciu lat pozba-
wienia wolności grozi 
25-latkowi, którego zatrzy-
mali wejherowscy policjanci. 
Mężczyzna ukradł ze sklepu 
butelkę whisky, po czym 
szarpał się z ochroniarzem.

Uhonorują 
artystów

Można już zgłaszać kandyda-
tów do Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej. Kto zachwycił 
kreacjami artystycznymi 
w 2018 roku? Nagrody wybit-
nym artystom wręczone zosta-
ną podczas uroczystej gali.

Ujawniono 
zwłoki

W Wejherowie dokonano 
tragicznego odkrycia. Przy 
rzece w rejonie ul. Iwasz-
kiewicza w miniony piątek 
ujawniono zwłoki starszej 
kobiety. Na ciało natknął się 
przypadkowy przechodzień. 
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WASZE ZDJĘCIA

Sierżant Wojciech Bolda oraz 
post. Patryk Nurkowski nie za-
wahali się, by wbiec do budynku 
wielorodzinnego, w którym 
doszło do pożaru. 
Dzięki szybkiej i sprawnej akcji 
przeprowadzonej przez funk-
cjonariuszy policji mieszkańcy 
sąsiednich mieszkań zostali 
sprawnie i bezpiecznie ewaku-
owani. Dwie osoby, w których 
mieszkaniu doszło do pożaru, 
przewieziono do szpitala. Mundu-
rowi podczas działań związanych 
z ewakuacją podtruli się tlenkiem 
węgla, w związku z czym sami po 
zakończeniu akcji musieli skorzy-
stać z pomocy medycznej. 

kAmERDynER

Bardzo fajnie, że uczniowie 
podtrzymują tradycję związaną 
z balami studniówkowymi. 

- Dokładnie 5 listopada tra-
fiłam do szpitala z powo-
du złego samopoczucia, 
a wieczorem okazało się, 
że jest źle. Diagnoza: sep-
sa – wspomina mieszkanka 
Rumi. - W następstwie cho-
roby amputowano mi pra-
wą rękę i obie nogi.
Zbiórka pieniędzy na reha-
bilitację mieszkanki Rumi 
organizowana jest na por-
talu Zrzutka.pl. Potrzebne 

są środki nie tylko po to, 
aby opłacić rehabilitanta, 
ale i zakupić podnośnik dla 
osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowo trzeba przysto-
sować mieszkanie do po-
trzeb 59-latki.
Z planowanych 10 tys. zło-
tych udało się już zebrać 
blisko 11 tys. zł. Zbiórka 
nadal jednak trwa, bo pani 
Terasa marzy o zakupie 
specjalistycznych protez.

Pomóż mieszkańce rumi!
Pani Teresa w wyniku sepsy straciła obie nogi i rękę. Na portalu Zrzutka.pl organizowana jest 
zbiórka pieniędzy, by pomóc rodzinie w opiece nad niepełnosprawną 59-latką. 

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS! r.korbut@expressy.pl
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Jednym z najważniejszych kry-
teriów, mówiących o potencjale 
danego regionu, jest liczba ludno-
ści. Pod tym względem o powiecie 
wejherowskim można powiedzieć, 
że się rozwija. Nie wszędzie jednak 
mieszkańców przybywa. 

RUmIA

Pod koniec 2017 roku liczba 
osób zameldowanych w Rumi na 
pobyt stały wynosiła 45 861, a na 
pobyt czasowy 834, co dało łącz-
nie 46 695 mieszkańców. W mi-
nionym roku wartości te wzrosły 
kolejno do 46 004 oraz 846, co daje 
46 850 osób. Oznacza to wzrost 
o 155 mieszkańców. W Rumi 
przybywa też cudzoziemców. 

Pod koniec 2017 roku zameldo-
wanych na pobyt stały i czasowy 
było łącznie 126 obcokrajowców, 
natomiast według zeszłorocznych 
statystyk liczba ta wzrosła do 186 
cudzoziemców. Co ciekawe, liczba 
zarejestrowanych w Rumi mał-
żeństw, zawieranych również poza 
granicami kraju, utrzymuje się 
niemal na tym samym poziomie. 
W roku 2017 w związek małżeń-
ski wstąpiły 224 pary, natomiast 
w roku 2018 liczba ta wzrosła do 
225 par. Tendencja spadkowa do-
tyczy noworodków. Liczba dzieci 
urodzonych w 2017 roku, zamel-
dowanych na terenie Rumi, wy-
nosi 572, natomiast w roku 2018 
liczba ta spadła do 523. Podobnie 
jest w przypadku rumskich dzie-

ci narodzonych poza granicami 
kraju. W roku 2017 liczba tzw. 
transkrybowanych aktów uro-
dzenia wyniosła 93, natomiast 
w minionym roku rumskich dzie-
ci urodzonych za granicą było 68. 
Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to 
w roku 2017 odnotowano ich 281, 
natomiast w roku 2018 liczba ta 
wzrosła do 314.

REdA

Na dzień 1 stycznia 2019 roku 
liczba zameldowanych w Redzie 
wyniosła 24 550, w tym na po-
byt stały 24 174, a 376 na pobyt 
czasowy. Oznacza to, że w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy 
przybyło 557 mieszkańców. Je-

żeli chodzi o liczbę narodzin, 
to jest ona stała i oscyluje za-
zwyczaj w graniach 350. Dzięki 
temu Reda może szczycić się do-
datnim przyrostem naturalnym. 
W 2018 roku na świat przyszło 
354 nowych redzian. W Urzędzie 
Stanu Cywilnego w tym samym 
czasie sporządzono łącznie 147 
aktów zgonów. Dla porównania 
w roku 2017 było ich 71. Stała 
jest również liczba zawieranych 
małżeństw. W roku2018 147 
par zawarło związek małżeński, 
w tym 78 ślubów było cywilnych 
i 69 konkordatowych. W Re-
dzie w minionym roku przyby-
ło również cudzoziemców. Na 1 
stycznia 2019 roku zameldowa-
nych na pobyt stały i czasowy 
było w sumie 101 obcokrajow-
ców. W stosunku do 1 stycznia 
2018 roku liczba cudzoziemców 
zwiększyła się o 20 proc.

WEjhEROWO

W stolicy powiatu wejherow-
skiego liczba mieszkańców ma-
leje. Na koniec 2018 roku zamel-
dowanych na terenie Wejherowa 
było 46 418 osób. Dla porówna-
nia na koniec 2017 roku wejhero-
wian było 46 751. Stolica powiatu 
wejherowskiego notuje ujemny 
przyrost naturalny, co jest efek-
tem starzenia się społeczeństwa. 
W roku 2018 na świat przyszło 
419 nowych wejherowian, w tym 
204 dziewczynek i 215 chłopców. 
To o 45 mniej niż w analogicznym 
okresie 2017 roku. Wówczas uro-
dziło się 237 dziewczynek i 227 
chłopców. Jeżeli chodzi o liczbę 
zgonów, to w 2018 roku odno-
towano ich 515. Dla porównania 
w 2017 roku zmarło 216 kobiet 
i 239 mężczyzn, czyli w sumie 
455 osób.

anna Walk

Przybywa mieszkańców Rumi i Redy
region | W powiecie wejherowskim systematycznie przybywa mieszkańców. Dobry wynik zawdzięczamy między innymi Redzie i Rumi, które już od dłuż-
szego czasu odnotowują przyrost ludności. W Wejherowie mieszkańców ubywa. 

ARKAdIUSz
KRASzKIEWICz, 
zastępca prezydenta Wejherowa

Z punktu widzenia miasta problem jest bar-
dziej skomplikowany. Wejherowo ze względu 
na swoje położenie geograficzne ma ograni-
czone możliwości rozbudowy. Jest miastem 
historycznym o specyficznej zabudowie. 

Mamy dużo terenów zielonych, które nigdy nie 
powinny zostać zabudowane. Nie dysponujemy nieruchomościami, 
na których mogłoby rozwijać się budownictwo mieszkaniowe. Z po-
wodu starzejącego się społeczeństwa odnotowujemy ujemny przy-
rost naturalny. Obecnie umiera więcej wejherowian niż się rodzi, 
co w dużym stopniu przyczynia się do spadku liczby mieszkańców. 
Warto podkreślić, że nie zawsze liczba mieszkańców jest wyznacz-
nikiem jakości życia w mieście. Zależy nam przede wszystkim na 
tym, aby w Wejherowie żyło się bardziej komfortowo, aby ludzie 
czuli się tu dobrze i chcieli spędzać wolny czas całymi rodzinami. 

mIChAł PASIECzNY,
burmistrz Rumi

Wzrost mieszkańców odnotowujemy już od 
dziesięciu lat, co bardzo nas cieszy. Także 
prognozy, wykonane do 2050 roku, wska-
zują regularny przyrost. Wynika to z atrak-
cyjności Rumi, bliskości Trójmiasta, na 
którego terenie rośnie liczba miejsc pracy, 

a jednocześnie mamy niższe ceny mieszkań. 
Również oferta edukacyjna, kulturalna i sportowa jest na wysokim 
poziomie, co ma duże znaczenie dla potencjalnych mieszkańców.

KRzYSzTOf KRzEmIńSKI,
burmistrz Redy

Reda to miasto młode i dosłownie, i w prze-
nośni. W tym roku mijają 52 lata od nadania 
Redzie praw miejskich i mieszka tu wielu 
młodych ludzi. Bardzo się staramy, aby nasze 
miasto było miejscem przyjaznym i atrak-
cyjnym. W czasach, gdy wiele gmin notuje 

ujemny bilans demograficzny, Reda wręcz 
przeciwnie – rośnie! To wielka satysfakcja i motywacja do kolejnych 
działań, które będą służyć naszym mieszkańcom.

- Ulica wymagała pilnego 
remontu, a obawialiśmy się 
spowolnienia prac z powodu 
warunków atmosferycznych – 
mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. – Okazało się 
jednak, że w tym miejscu stara 
nawierzchnia może stanowić 
podbudowę pod nową warstwę 
z kostki i nie ma przeszkód, 
by taką technologię realizować 
zimą. 

W sumie wybudowano oko-
ło 220 metrów nawierzchni 
z kostki brukowej za około 210 
tysięcy złotych. Inwestycja zo-
stała w całości sfinansowana 
ze środków miasta. Ponieważ 
ulica Poniatowskiego stanowi 

ciąg pieszo – jezdny, chodnik 
znajduje się po jednej stronie, 
w poziomie jezdni.

Warto przypomnieć, że budo-
wa i remonty dróg na terenie 
Redy prowadzone są według 
planu na dany rok budżetowy. 
Naprawy cząstkowe nawierzch-
ni dróg, w tym uzupełnianie 
ubytków, wyrównywanie i za-
gęszczanie są wykonywane na 
bieżąco, po przyjęciu przez 
Referat Inwestycji i Inżynierii 
Miejskiej Urzędu Miasta w Re-
dzie zgłoszenia o złym stanie 
drogi. Po potwierdzeniu zgło-
szenia podczas wizji lokalnej, 
naprawy są realizowane w ko-
lejności zgłoszeń.

ulica Poniatowskiego w nowej szacie
reda | Od niedawna mieszkańcy ulicy Poniatowskiego mają powody do zadowolenia. Odcinek 
od ulicy Mickiewicza do ulicy Norwida ma już nową nawierzchnię.skuteczna
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to proste!
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INFORMaCJa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, 
poz. 2204 ze zm.)

starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 
4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherow-
ski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.
gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr II/2019, doty-
czący nieruchomości gruntowej o powierzchni 69 m2, położo-
nej w Wejherowie obręb 1, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 191/6.

Wykaz wywieszono w dniu 30 stycznia 2019 r.

INFORMaCJa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, 
poz. 2204 ze zm.)

starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 
4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherow-
ski.pl, www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.
gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr I/2019 nie-
ruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położo-
nych w Wejherowie,  przeznaczonych do zbycia. 

Wykaz wywieszono w dniu 28 stycznia 2019 r.

W uroczystości uczestniczyli 
funkcjonariusze wejherowskiej 
policji, lokalni samorządowcy 
i przedstawiciele służb, które na 
co dzień współpracują z policją. 
Nowe radiowozy trafiły na wy-
posażenie policjantów między 
innymi dzięki środkom przeka-
zanym przez Starostwo Powiato-
we w Wejherowie i Urząd Gminy 
w Wejherowie. 

dOTACjA 
dLA jEdNOSTKI

- Dofinansowanie ze strony 
samorządu powiatu wejhe-
rowskiego do zakupu jednego 
z radiowozów wyniosło 85 tys. 
zł – informuje Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Dodat-
kowo 10 tys. zł  przeznaczyliśmy 
na zakup aparatury do mierze-
nia poziomu alkoholu we krwi. 

W sumie dotacja dla Komendy 
Powiatowej Policji w Wejhero-
wie wyniosła 95 tys. zł.

Flotę wejherowskiej jednostki 
policji zasiliły dwa oznakowane 
pojazdy, tj. Volkswagen T6 i Opel 
Astra, a także dwa nieoznakowa-
ne samochody marki Hyundai. 
Jeden z oznakowanych radio-
wozów trafi do Rumi, a drugi 
będzie służył funkcjonariuszom, 
którzy służbę pełnią na terenie 
gminy Wejherowo. Jeżeli chodzi 
o nieoznakowane samochody, to 
będzie można się na nie natknąć 
w różnych częściach powiatu 
wejherowskiego.

BędzIE 
BEzPIECzNIEj

- Chcemy szybko reagować 
i pomagać mieszkańcom oraz 
turystom - zapewnia insp. Beata 

Nowe radiowozy 
dla funkcjonariuszy
WejheroWo | O cztery nowe pojazdy wzbogaciła się Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie. 
Oficjalne przekazanie kluczyków do radiowozów zorganizowane zostało w środę. 

Perzyńska, komendant powiatowy 
policji w Wejherowie. - Ułatwia 
nam to odpowiedni tabor. Mam 
nadzieję, że dzięki nowym radio-
wozom na terenie powiatu wejhe-
rowskiego będzie bezpieczniej.

Na wyposażeniu Komendy Po-
wiatowej Policji w Wejherowie 
obecnie jest ponad czterdzieści ra-
diowozów. Koszt zakupu czterech 
nowych pojazdów wyniósł blisko 
pół miliona złotych.

GABRIELA LISIUS,
starosta wejherowski

Chcemy, aby zarówno mieszkańcy, jak i tu-
ryści czuli się na terenie powiatu wejherow-
skiego bezpiecznie, w związku z czym dbamy 
o odpowiednie wyposażenie służb, które 
odpowiadają za bezpieczeństwo. Dlatego sys-
tematycznie dofinansowujemy doposażanie 
wejherowskiej jednostki policji w niezbędny 
sprzęt i odpowiedni tabor.

Pierwsze z zajęć zorganizo-
wane zostały w miniony ponie-
działek. Ich uczestnicy pozna-
wali sposoby tworzenia stron 
internetowych i poszerzali swo-
ją wiedzę z zakresu bezpieczeń-
stwa w sieci. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny dzięki dofinan-
sowaniu pozyskanemu przez 
miasto.

SzKOLENIA 
dLA mIESzKAńCóW

- Jako miasto pozyskaliśmy na 
ten cel około 150 tys. zł z Pro-
gramu „Legalna Kultura” - infor-
muje Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Pozyskane środki pozwoliły 
między innymi na zakup dwu-
dziestu dwóch laptopów, które 

udostępniane są uczestnikom 
zajęć. Nadal można zgłaszać 
swoją chęć udziału w projekcie, 
przy czym zaznaczam, że liczba 
miejsc jest ograniczona. 

Do wyboru jest kilka mo-

dułów szkoleniowych. Zajęcia 
skierowane są do mieszkańców 
Wejherowa, którzy ukończyli 25 
lat i chcą poszerzyć swoją wie-
dzę z zakresu możliwości, jakie 
obecnie daje internet.

Naucz się korzystać z możliwości internetu!
WejheroWo | Rozpoczęły się bezpłatne szkolenia w ramach cyklu „Ja w internecie”. 
Sprawdź, do kogo skierowany jest projekt i czy nadal można się zapisać!

NAdAL TRWA NABóR

- Zapisałam się na szkolenie, bo 
chciałam nauczyć się tworzenia i ob-
sługi stron internetowych – wyjaśnia 
Danuta Staśkowiak, jedna z uczest-
niczek projektu „Ja w internecie”. - 
To bardzo dobrze, że organizowane 
są tego typu przedsięwzięcia, gdyż 
wiedzy nigdy nie jest za wiele - do-
daje Teresa Malinowska. 

Bezpłatne zajęcia w ramach pro-
jektu „Ja w internecie” odbywają się 
w  Urzędzie Miejskim przy ul. 12 
Marca. Szkolenia prowadzone będą 
do końca czerwca. Zapisy trwają do 
końca lutego. Chęć uczestnictwa 
w przedsięwzięciu zgłaszać można 
w Urzędzie Miejskim, Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej bądź 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Więcej informacji na temat projek-
tu można uzyskać pod numerami 
telefonu 58 677 70 57 oraz 58 677 
70 53. anna Walk
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Święty Jan Bosko został 
duchowym opiekunem Rumi
rumia | Stolica apostolska uznała świętego Jana Bosko patronem Rumi. To efekt starań, które władze miasta podjęły na wniosek mieszkańców oraz lokalnych 
instytucji. Do oficjalnego ogłoszenia papieskiej woli doszło w minioną niedzielę w murach Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. 

WYSTARCzY 
KILKA KLIKNIęć

Czujniki zlokalizowane są 
przy ulicach: Sobieskiego, Sa-
bata, Kujawskiej, Kościelnej 
oraz Różanej. Aktualne wyni-
ki pomiarów, w czasie zbliżo-
nym do rzeczywistego, moż-
na sprawdzić na internetowej 
platformie – powietrze.rumia.
eu.

Pomiary stężeń pyłu PM10 
[μg/m3] oraz benzo(a)pirenu 
[ng/m3] trwają w Rumi od 
października 2015 roku i są 
realizowane na zlecenie gminy 
przez Agencję Regionalnego 
Monitoringu Atmosfery Aglo-
meracji Gdańskiej. Ponadto 
w 2017 roku samorząd nawią-
zał współpracę z Politechniką 
Gdańską, w ramach projektu 
„e-Pionier”.

KONTROLE 
Są NIEzBędNE

Dodatkowym działaniem 
służącym poprawie jakości po-
wietrza w Rumi, podejmowa-
nym przede wszystkim w okre-
sie grzewczym, są kontrole 
pieców przeprowadzane przez 
straż miejską. Tygodniowo 

funkcjonariusze na terenie ca-
łego miasta interweniują w ta-
kich sprawach około 20 razy. 
Większość inspekcji odbywa 
się tradycyjną metodą, poprzez 
bezpośrednie zajrzenie do ko-
tłowni i pieca. Jeśli munduro-
wi mają jakiekolwiek wątpli-
wości  co do paliwa, wówczas 
pobierane są próbki popiołu. 
Funkcjonariusze zdobyli nie-
zbędne uprawnienia podczas 
szkolenia na rzeczoznawców, 
które zostało przeprowadzone 
w 2017 roku przez Centralne 
Laboratorium Pomiarowo-Ba-
dawcze. Specjalne certyfikaty 
uzyskało wówczas 4 strażni-
ków miejskich z Rumi.

Rozbudowana sieć czujni-
ków powinna ułatwić mundu-
rowym pracę. Funkcjonariusze 
co roku nakładają w sezonie 
grzewczym kilkanaście man-
datów za spalanie śmieci. Ich 
wysokość waha się od 20 do 
500 złotych, a w przypadku 
odmowy przyjęcia grzywny 
lub gdy sytuacja się powtarza, 
mundurowi kierują wniosek 
do sądu. W takim przypadku 
kara finansowa może wynieść 
nawet 5000 złotych. Sankcje te 
nie wszystkich jednak odstra-
szają.

Sprawdź jakość powietrza w mieście!
rumia | Zakup pięciu urządzeń służących do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu PM10 pozwolił na stworzenie miejskiej 
sieci monitoringu jakości powietrza. Uzyskane wyniki są ogólnodostępne, dzięki interaktywnej mapie.

ARIEL SINICKI, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi 

Podejmujemy szereg działań, aby powietrze 
w Rumi było możliwie najlepsze. Przeprowa-
dzamy akcje edukacyjne, wspólnie sprzątamy 
miasto podczas „Czystej Rumi”, zachęcamy 
do korzystania ze zbiorowego transportu oraz 
dofinansowań na nowocześniejsze systemy 
grzewcze, a także likwidujemy piece węglowe, 
zastępując je miejską siecią.

Od LAT jEST WzOREm

Świętego Jana Bosko, założy-
ciela salezjanów, który swoje ży-
cie poświęcił na pracę z dziećmi 
i młodzieżą, rumianie, a szcze-
gólnie ludzie młodzi, od wielu lat 
darzą wyjątkowym szacunkiem 
oraz uznaniem. Był wspaniałym 
wychowawcą, osobą wyjątkowo 
skromną, dla której dobro pod-
opiecznych było najważniejsze, 
zwłaszcza w trudnych czasach.

Choć założyciel salezjanów 
nigdy nie odwiedził miasta nad 
Zagórską Strugą, to przedsta-
wiciele jego towarzystwa są tu 
obecni od ponad 80 lat. W 1937 
roku stworzyli w Rumi placów-
kę wychowawczą, która ogrom-
nie wpłynęła na kulturę i system 
wartości lokalnej społeczności. 
Natomiast obecnie prowadzą 
oni przedszkole, szkołę podsta-
wową, gimnazjum oraz liceum, 
a także organizują oratoria 
i uczestniczą w życiu ducho-
wym lokalnych parafii.

WSPóLNA dECYzjA

Z tego powodu duchowni, 
mieszkańcy oraz przedstawiciele 
władz miasta – poprzez uchwałę 
o wyborze patrona – zwrócili się 
do księdza arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia z prośbą o przy-
znanie Rumi patrona w postaci 
świętego Jana Bosko. Dokumen-
tacja została przesłana do Rzy-
mu, gdzie Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów przedłożyła Ojcu Świętemu 
Franciszkowi szczegółową prośbę 
o potwierdzenie patronatu.

Dekret został podpisany 4 paź-
dziernika 2018 roku i przekazany 
przez księdza arcybiskupa Salvatore 
Pennacchio, nuncjusza apostolskie-
go w Polsce, metropolicie gdańskie-
mu. Tym samym od publicznego 
ogłoszenia woli papieża Franciszka, 
co nastąpiło 27 stycznia w Sanktu-
arium Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych, święty 
Jan Bosko oficjalnie stał się ducho-
wym opiekunem Rumi. Tym sa-

mym liturgiczny obchód ku jego czci 
został podniesiony ze wspomnienia 
obowiązkowego do rangi uroczy-
stości, która będzie obchodzona 31 
stycznia każdego roku we wszystkich 
rumskich kościołach i kaplicach.

NIE mA PRzESzKód

– Dekret stolicy apostolskiej był 
szybką odpowiedzią na naszą prośbę, 
w części moją, ale także całego episko-
patu, ponieważ wszyscy biskupi gło-
sują na zebraniu plenarnym. Wszyscy 
decydowali o tym, czy należy się Rumi 
patronat świętego Jana Bosko. Odpo-
wiedź papieża Franciszka była krótka 
– nie ma przeszkód. I tak się stało – 
powiedział arcybiskup metropolita 
gdański sławoj leszek Głódź, który 
przewodniczył mszy świętej. 

W nabożeństwie uczestniczyli 
m.in. poseł Jan Klawiter, starosta 
wejherowski Gabriela Lisius, wice-
starosta Jacek Thiel, burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny, zastępca burmi-
strza Piotr Wittbrodt oraz przewod-
niczący rady miejskiej Ariel Sinicki.

WEJhEROWO | W poniedziałek rozpoczęła się rekrutacja 
do projektu „Umiem pływać”. 

Projekt nauki pływania adresowany jest do dzieci i młodzie-
ży w wieku od 7 do 15 lat, mieszkających w Wejherowie. 
Zadanie sfinansowane zostało przez Wejherowo w ramach 
budżetu obywatelskiego.
Celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej 
dzieci i młodzieży, urozmaicenie czasu wolnego od nauki, 
nabycie przez młodych ludzi podstawowych umiejętności 
pływania, a także efektywne wykorzystanie infrastruktury 
sportowej (pływalnia).
Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Wejherowie (ul. Nanicka 22). Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy, który jest do-
stępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, można 
składać w sekretariacie szkoły. Wa

NABóR dO PROGRAmU



Niepubliczne Przedszkole Specjal-
ne „Uśmiech dziecka” w Wejherowie 
działa od 15 marca 2010 roku. Pla-
cówka funkcjonuje w obiekcie przy 
ul. Chopina 15. Korzystają z niej 
niepełnosprawne dzieci z Wejhero-
wa, a także innych części powiatu 
wejherowskiego i puckiego.

OGROmNA SzANSA

W minionym roku Fundacja 
„Uśmiech Dziecka” otrzymała 
580 tys. zł na realizację projektu 
pn. „Rozbudowa Niepublicznego 
Przedszkola Specjalnego »Uśmiech 
dziecka«  w Wejherowie szansą na 
rozwój dzieci z niepełnosprawno-
ścią w regionie”. Celem przedsię-
wzięcia jest rozszerzenie placówki 
i utworzenie nowych miejsc wycho-
wania przedszkolnego. Dodatkowo 
w ramach zadania wdrożona zosta-
nie dodatkowa oferta zajęć specja-
listycznych, a dziesięciu nauczycieli 
będzie miało możliwość podniesie-
nia kompetencji zawodowych w za-
kresie opieki nad dziećmi z niepeł-
nosprawnościami. 

- To ogromna szansa, aby wprowa-
dzić nowoczesne metody terapii, ta-
kie jak: komunikacja  alternatywna 
w gabinecie do tego przygotowanym 
i wyposażonym w nowoczesne ko-
munikatory, programy multimedial-
ne wspierające rozwój mowy, a także 
urządzenie umożliwiające rozwija-

nie umiejętności komunikacyjnych, 
wykorzystujące do sterowania zmysł 
wzroku – zapewnia Iwona Zakrzew-
ska, dyrektor placówki. - Fundacja 
„Uśmiech dziecka” składa serdeczne 
podziękowania dla Fundacji Wspie-
rania ,,Razem po Sukces” za współ-
udział w projekcie.

RUSzYł NABóR

Wsparcie projektowe umożliwi 
również nowoczesne wyposażenie 
gabinetu SI i sal przedszkolnych. 
Projekt zakłada też rozbudowę 
przedszkola i stworzenie dodatko-
wych miejsc dla dziesięciu dzieci. 
Zapisy do nowo otwartych oddzia-
łów wystartowały w piątek 1 lutego.

- Serdecznie zapraszamy zain-
teresowanych – zachęca Iwona 
Zakrzewska. - Doskonale przygo-
towana kadra, baza terapeutyczna 
i edukacyjna czekają na dzieci. Do-
datkowo dzięki nowoczesnemu wy-
posażeniu jesteśmy w stanie wspie-
rać osoby niemówiące lub mówiące 
w ograniczonym stopniu w komuni-
kacji z otoczeniem.
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Z myślą o niepełnosprawnych dzieciach
WejheroWo | Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech dziecka” zostanie rozbudowane i doposa-
żone. To efekt projektu, który placówka realizuje przy wsparciu z Unii Europejskiej.

Dotacje przeznaczone są na 
realizację zadań zleconych 
przez miasto z zakresu sportu, 
ochrony zdrowia, profilaktyki 
uzależnienia od narkotyków, 
przeciwdziałania uzależnie-
niom, kultury, sztuki i turysty-

ki. Ich celem jest zwiększanie 
aktywności społecznej wejhe-
rowian, przeciwdziałanie uza-
leżnieniom i patologiom spo-
łecznym, zaktywizowanie 
działalności kulturalnej i spor-
towo-rekreacyjnej. WA

Dotacje dla organizacji
WejheroWo | Prezydent Krzysztof Hildebrandt przyznał dotacje dla 
organizacji pozarządowych, które działają na rzecz Wejherowa i jego 
mieszkańców. Włodarz miasta rozdysponował w sumie 652 100 zł. 

KRzYSzTOf hILdEBRANdT,
prezydent Wejherowa 

To dzięki zadaniom realizowanym przez orga-
nizacje pozarządowe każdego roku udaje się 
zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć, któ-
re na stałe wpisały się już do kalendarza imprez 
miejskich. Od wielu lat miasto wspiera inicjatywy, 
które służą mieszkańcom. Jestem pełen uznania 
i podziwu dla organizacji pozarządowych.
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z mYŚLą 
O PIESzYCh 

I ROWERzYSTACh

– Kładka na Zagórzu to ele-
ment, który będzie spinać ścieżki 
rowerowe prowadzące od urzędu 
miasta w stronę Szmelty – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Mamy plan, aby w dłuż-
szej perspektywie zrealizować 
bezpieczny ciąg rowerowy do 
wylotu z miasta, w kierunku 
Reszek i Zbychowa. Kładka nad 

rzeką przy wjeździe do Galerii 
Rumia, która powstanie w ra-
mach rewitalizacji ze środków 
zewnętrznych, zlikwiduje wąskie 
i niebezpieczne gardło i jest jed-
nym z najdroższych elementów 
tego odcinka. 

Koszt inwestycji to około 400 
tysięcy złotych. Jest to kolejny 
etap postępującej rewitalizacji, 
w ramach której na Zagórzu 
powstaną m.in. obiekty małej 
architektury, ścieżki rowerowe, 
place zabaw, chodniki, układ 

drogowy wraz z miejscami po-
stojowymi, a także wyremon-
towane zostaną wielorodzinne 
budynki mieszkalne. 

SPOłECzNY 
ASPEKT

Głównym celem rewitalizacji 
jest poprawa jakości życia lo-
kalnej społeczności, zamiesz-
kującej mniej aktywne i mniej 
atrakcyjne rejony miasta. Wraz 
z 2019 rokiem rozpoczęła się 

rekrutacja, która jest szansą 
dla bezrobotnych mieszkańców 
dzielnicy Zagórze, którzy chcie-
liby poprawić swoją sytuacje 
i zdobyć satysfakcjonującą pra-
cę. Projekt ten daje możliwość 
podnoszenia kompetencji spo-
łecznych i zawodowych. Po serii 
warsztatów i szkoleń uczestnicy 
przedsięwzięcia mają możli-
wość wzięcia udziału w stażach 
zawodowych. Więcej informacji 
na temat naboru można zdobyć 
pod numerem tel. 537 807 430.

Trwa budowa kładki 
nad Zagórską Strugą
rumia | Dzięki zdobytym środkom zewnętrznym miasto realizuje kolejną inwestycję – jest to kładka 
pieszo-rowerowa na Zagórzu. Prace budowlane ruszyły w styczniu, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, efekt końcowy będzie można zobaczyć już w kwietniu. 

Tylko w ostatnim półroczu 
w Wejherowie oddano do użyt-
ku trzy strefy rekreacyjne. To 
nie tylko place zabaw, ale też 
miejsca, które tworzą przestrzeń 
aktywności sportowej, sprzyja-
jącej integracji społecznej. 

Wiele osób docenia pozytyw-
ne zmiany i chętnie przebywa 
w takich miejscach, korzysta-
jąc z dostępnych udogodnień. 
Niestety wciąż dochodzi do 
aktów wandalizmu. Zniszczo-
ny został między innymi nowo 

otwarty plac zabaw i teren wy-
poczynkowo-rekreacyjny dla 
mieszkańców osiedla Dzięciel-
skiego. Zdewastowano ogro-
dzenie oraz zniszczono wul-
garnymi napisami urządzenia 
do zabawy.

Przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie przypo-
minają, że nie można biernie 
przyglądać się kolejnym bez-
myślnym wybrykom i przecho-
dzić obojętnie wobec dewastacji 
wspólnego mienia.

Stop dewastacji!
WejheroWo | Zniszczone ogrodzenie i urządzenia do zabawy – 
plac zabaw na Osiedlu Dzięcielskiego został zdewastowany. O reago-
wanie w przypadku niepokojących zachowań apelują samorządowcy. 

BEATA RUTKIEWICz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.

To na wniosek mieszkańców pobliskiego osiedla 
udało nam się wygospodarować teren, na którym 
został zbudowany plac zabaw, tymczasem został 
zdewastowany. Wiele placów zabaw ulega znisz-
czeniom i kradzieżom wyposażenia, a przecież 
powstają, by służyć nam wszystkim. Apelujemy 
do mieszkańców o uwagę i reagowanie w przy-
padku niepokojących zachowań.

GM. WEJhEROWO | Jesteś pasjonatem historii i fotogra-
fii? Masz szansę wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

W tym roku przypada jubileusz 85-lecia gminy Wejherowo. 
Z tej okazji wójt Henryk Skwarło oraz Biblioteka i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo zachęcają do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym pn. „Gmina Wejherowo w foto-
grafii – Dawniej i Dziś”. 
Konkurs składa się z dwóch etapów, w każdym na uczestni-
ków czekają atrakcyjne nagrody. Do wygrania są m.in. lapto-
py, tablety, lustrzanka, telewizor i rower. Ze szczegółami 
można zapoznać się w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo. Wa

WEź UdzIAł 
W KONKURSIE!
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W ostatnim dniu warsztatów 
uczniowie wybrali w głosowaniu, 
uznając za najciekawszy, projekt 
placu zabaw o nazwie „Linarium 
Walec”. Obiekt ze Sklepu Ma-
rzeń ufundowany przez Funda-
cję „Dom mojego Brata” z BGK 
stanie na os. Sikorskiego. 

NAUKA I zABAWA

- Gratuluję, że sami zdecydo-
waliście, co nowego powinno 
znaleźć się na placu zabaw – mó-
wił podczas spotkania z ucznia-
mi Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Jeżeli to 
urządzenie sprawdzi się, to po-
myślimy, żeby również w innych 

miejscach taki element pojawił 
się na placach zabaw. 

Zwycięskie Linarium ma wy-
sokość 2,5 metra i można się na 
nie wspinać z każdej strony. Jak 
zapewnia Iwona Krzysztofek, 
koordynator projektu Funda-
cji Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, dzieci, biorące udział 
w projekcie, bardzo poważnie 
podeszły do swoich obowiązków 
i spełniły wszystkie warunki za-
łożone na wstępie.

 - To jest już czwarty mój 
projekt „Małe Miasto”, ale tak 
wspaniałych wolontariuszy jesz-
cze nie widziałam – podkreśliła 
Iwona Krzysztofek, gratulując 
uczestnikom wiedzy i zaangażo-

wania. - Bardzo mi się podoba, 
że zorganizowano coś takiego 
dla szkół w Wejherowie - dodaje 
Amelia Sikorska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 9. 

SYmULACjA 
dOROSłEGO żYCIA

Uczniowie - mieszkańcy 
„Małego Miasta” uczestniczyli 
w warsztatach edukacyjnych or-
ganizowanych przez lokalnych 
przedsiębiorców. Na specjalnie 
przygotowanych stanowiskach, 
pod okiem doświadczonych fa-
chowców-nauczycieli, uczyli się 
różnych zawodów i ich tajników.

Strategicznym Partnerem była 

Fundacja BGK, a patronat nad 
projektem objęło m.in. Kurato-
rium Oświaty w Gdańsku oraz 
prezydent Wejherowa.

- Ten projekt ma ogromny wa-
lor edukacyjny. Dzieci podczas 
praktycznych zajęć nabywają 
w naturalny sposób wiedzę na 
temat obrotu i wartości pienią-
dza – mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. – Uczą się, jak działają 
mechanizmy funkcjonowania 
gospodarki, tj. praca, wynagro-
dzenie, podatki. Podczas symu-
lacji dorosłego życia, gdzie pra-
cują, zarabiają, uczą się także jak 
oszczędzać i wydawać zarobione 
przez siebie pieniądze.

Nietypowa lekcja
przedsiębiorczości
WejheroWo | Uczniowie z pięciu wejherowskich szkół podstawowych uczestniczyli w projekcie edu-
kacyjnym „Małe Miasto Wejherowo 2019” organizowanym przez Fundację „Dom mojego Brata”. Poprzez 
zabawę i praktyczną naukę młodzi ludzie poznawali wartość pieniądza, uczyli się zarządzania własnym 
budżetem, a także tego, jak funkcjonuje gospodarka. 

REGION | akademia Fonograficzna ogłosiła nominacje 
do nagrody muzycznej Fryderyki 2019.

Wśród wyróżnionych w kategorii Muzyka Jazzowa jest 
zespół Tomasz Chyła Quintet (nominacja jako Album Roku). 
Tomasz Chyła - lider formacji, który pochodzi ze Strzepcza, 
otrzymał nominacje jako Artysta Roku w kategorii Jazz.
Tomasz Chyła Quintet to zespół wywodzący się z gdańskie-
go środowiska jazzowego, szturmujący przebojem polską 
scenę jazzową. Lekkość wykonawcza, niesamowita energia 
i interpretacyjna świeżość to cechy charakterystyczne tego 
nieszablonowego kwintetu. Liderem zespołu jest skrzypek 
Tomasz Chyła, pochodzący z miejscowości Strzepcz, od za-
wsze mocno związany z Wejherowem – jeden z liczących się 
przedstawicieli młodej szkoły polskiej jazzowej wiolinistyki.
W październiku 2018 roku grupa wydała płytę „Circlesongs” 
nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Krążek został 

wydany dzięki dofinanso-
waniu miasta Gdańska. 
Premiera albumu od-
była się w studio im. A. 
Osieckiej w Warszawie. 
Płyta została przyjęta 
z ogromnym entuzja-
zmem zarówno przez 
krytyków muzycznych, 
dziennikarzy, znawców 
gatunku, jak i szeroką 
publiczność.
Młodzi muzycy 
z Tomasz Chyła Quintet 
w przypadku drugie-
go albumu całkowicie 
bazują na improwizacji. 
Płyta nagrana została 
w taki sposób, aby jak 
najbardziej zbliżyć się 
do słuchacza i dać mu 
intymny kontakt z wraż-

liwością zespołu. Tak, 
jakby artyści byli razem ze słuchaczem, tu i teraz.
W „Circlesongs” słychać zarówno strumień energii i ekspre-
sję artystów, jak i kontemplacyjną, transową naturę muzyki, 
która zasila członków zespołu oraz publiczność połączonych 
pozytywnym doświadczeniem. Nowy album zespołu to 
próba połączenia pozornie odległych koncepcji muzycz-
nych, takich jak: muzyka chóralna, jazz, folk czy post-rock 
w spójną, szlachetną całość.
Skład Tomasz Chyła Quintet: Tomasz Chyła (skrzypce), Piotr 
Chęcki (saksofon), Szymon Burnos (fortepian), Konrad Żoł-
nierek (kontrabas) oraz Sławomir Koryzno (perkusja). Wa

z NOmINACją 
dO fRYdERYKóW
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Sobotnia studniówka rozpo-
częła się od powitań, podzięko-
wań i życzeń. Po czym ucznio-
wie w towarzystwie nauczycieli 
odtańczyli tradycyjnego polo-
neza. Następnie odbyła się ko-
lacja, po której zaprezentowana 
została część artystyczna, a sama 
zabawa trwała niemal do białego 
rana. 

- Podobnie jak matura, stud-
niówka wymaga przygotowań 
– mówi Dorota Nowicka-Kli-
mowicz, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Redzie. 
- Uczniowie już w ubiegłym 

roku rezerwowali salę i organi-
zowali oprawę muzyczną. Bal 
maturalny jest kulminacją tych 
przygotowań. To bardzo ważne 
wydarzenie, w którego trakcie 
uczniowie tanecznym krokiem 
wkraczają w dorosłość.

Do pierwszego z egzaminów 
dojrzałości pozostało blisko sto 
dni. W związku z tym przed 
większością tegorocznych matu-
rzystów okres wzmożonej nauki. 
O efekty przygotowań uczniów 
nie obawia się dyrekcja Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Redzie.

- To jest młodzież, z której je-
steśmy bardzo dumni – zapew-
nia Dorota Nowicka-Klimowicz. 
- Mamy nadzieję, że egzaminy 
przebiegną bez większych zakłó-
ceń, a uczniowie będą zadowole-
ni z wyników matury. 

Uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Redzie ba-
wili się na terenie miejscowego 
hotelu. W studniówkowym balu 
udział wzięło około stu uczniów 
wraz z osobami towarzyszącymi. 
Na bal zaproszeni zostali rów-
nież nauczyciele. 

anna Walk

Sezon studniówek w pełni
reda | Trwa wielkie odliczanie do matury. Zanim jednak uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych rzucą się w wir nauki, czeka ich zgoła 
przyjemniejsza rzecz, a mianowicie studniówka. Bal maturalny za sobą mają już m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie. 

RUMIa | W sobotę można było 
wziąć udział w warsztatach 
kreatywnych, a w niedzielę 
sprawdzić stan swojego zdro-
wia. Bezpłatne zajęcia i badania 
profilaktyczne na terenie Portu 
Rumia Centrum handlowe 
auchan zorganizowane zostały 
z myślą o babciach i dziadkach, 
którzy kilka dni temu obchodzi-
li swoje święto. 

W weekend seniorzy byli w cen-
trum uwagi. W sobotę na terenie 
Portu Rumia Centrum Handlowe 
Auchan mogli wziąć udział w wy-
jątkowych zajęciach, podczas któ-
rych przekonywali się, że warto 

marzyć i dążyć do realizacji planów. Jak to zrobić? Odpowiedź na to pytanie bacie i dziadkowie 
próbowali znaleźć w towarzystwie profesjonalnego trenera. Uczestnicy warsztatów odzwierciedli 
swoje życzenia na arkuszach papieru za pomocą wycinków z gazet, rysunków i haseł. W drugiej 
części sobotnich warsztatów seniorzy w towarzystwie dzieci poznawali technikę decupage.
Z kolei w niedzielę przy specjalnym stanowisku na terenie Portu Rumia Centrum Handlowe-
go Auchan została przeprowadzona kampania pod hasłem „Bezpłatny dzień ze zdrowiem”. 
Każdy zainteresowany mógł nieodpłatnie dokonać oceny ukrwienia kończyn dolnych, spraw-
dzić poziom cholesterolu oraz glukozy we krwi, jak również zmierzyć ciśnienie tętnicze. 
Zgromadzenie wyników powyższych badań pozwoliło wstępnie określić stan serca i w razie 
konieczności pomogło podjąć decyzję o dalszym leczeniu. 
Uczestnicy akcji mogli skorzystać z konsultacji kardiologa, który wyjaśnił wyniki pomiarów 
EKG i poinformował o następnych krokach lub ewentualnym leczeniu. Zainteresowani mogli 
sprawdzić analizę składu ciała i obliczyć wskaźnik BMI. Na nurtujące pytania, jak prawidłowo się 
odżywiać, aby zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia, odpowiadał również dietetyk. Pacjenci 
otrzymali ankietę medyczną z podsumowaniem badań. „Bezpłatny dzień ze zdrowiem” był czę-
ścią ogólnopolskiej kampanii profilaktyki chorób krążenia „Teraz Serce!” zorganizowanej wspólnie 
z firmą Telemedycyna Polska S.A.

WARSzTATY KREATYWNE 
I BAdANIA PROfILAKTYCzNE

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
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Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl

Uczestnicy zmagań podzielni 
zostali na pięć kategorii wie-
kowych. Komisja konkurso-
wa, w której skład weszli m.in. 
pracownicy Akademii Muzycz-
nej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku, stanęła przed trud-
nym zadaniem wyłonienia zwy-
cięzców, ponieważ artyści, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, 
byli świetnie przygotowani. 

- Ogromne zainteresowanie 
konkursem świadczy o tym, że 
kaszubskie pieśni bożonaro-
dzeniowe są śpiewane nie tylko 
tego wyjątkowego dnia – mówi 
Justyna Kunikowska z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Sze-
mudzie. - Cieszy nas to, że coraz 
więcej dzieci i młodzieży z całe-
go województwa pomorskiego 
przyczynia się do podtrzymy-
wania rodzimej tradycji i kultu-
ry. To dzięki nim język kaszub-
ski jest wciąż żywy, a Szemud 
staje się co roku zimową stolicą 
pieśni bożonarodzeniowej.

Wśród najmłodszych solistów 
najwyżej oceniona została Ma-
ria Hebel z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Koleczkowie. 
Jeżeli chodzi o zespoły przed-
szkolaków i klas „0”, to pierw-
sze miejsce zajął Zespół Młodzi 
Kaszubi z Gościcina. W kate-
gorii klas I-III szkół podsta-
wowych zwyciężył zespół ze 
Szkoły Podstawowej w Bojanie 
i Julian Jereczek z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sulęczynie. 
Zespół „Perełki” (Powiatowy 
Zespół Kształcenia Specjalne-
go w Wejherowie) i Krzysztof 
Kołodziej (Szkoła Podstawowa 
nr 9 im. gen. Józefa Wybickie-
go w Wejherowie) okazali się 
najlepsi w kategorii klas IV-VI 
szkół podstawowych. 

Wśród gimnazjalistów 
i uczniów klas VII-VIII zwy-
ciężyli: Zofia Pałasz (Szkoła 
Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Orlu) i zespół Bel Canto 
(Szkoła Podstawowa w Bożym-
polu Wielkim). Jeżeli chodzi 

Konkurs Kaszubskiej 
Pieśni Bożonarodzeniowej 
rozstrzygnięty
Szemud | Już po raz czternasty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Gimnazjalnymi w Sze-
mudzie odbył się Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Współorganizatorem wyda-
rzenia było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

o uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych i dorosłych, to najlepszy 
okazał się Chór „Pro Gloria Dei” 

z Parafii pw. Stygmatów Święte-
go Franciszka z Asyżu w Nowym 
Dworze Wejherowskim.

WEJhEROWO | Przed nami kolejna 
edycja Tygodnia Małżeństwa. Jedną 
z atrakcji wydarzenia będzie dedy-
kowany małżeństwom koncert „Nas 
dwoje”.

Podczas występu, który odbędzie się 9 
lutego o godz. 18 w Filharmonii Kaszub-
skiej, znani i lubiani artyści sceny oraz 
estrady zaprezentują utwory o miłości 
i życiu we dwoje. Dodatkowo pozwolą 
poznać się uczestnikom koncertu z nieco 
bardziej prywatnej strony. Na scenie 
wystąpią: Krystyna i Wojciech Cugowscy, 
Agata Piotrowska-Mastalerz i Andrzej 
Mastalerz, Weronika Korthals-Tartas 
i Łukasz Tartas, Iwona i Cezary Paciorek, 
Marzena i Maciej Sikała, a także Paulina 
Grochowska oraz Wojciech Stekla. W rolę 
prowadzących wcielą się Olga Szomań-

ska i Maciej Miecznikowski. 
Jak mówi Renata Gehrke, organizatorka kampanii społecznej w ramach Międzynarodowego 
Tygodnia Małżeństwa, chodzi o zachęcenie małżonków do dbania o ich relację, podnoszenia jej 
jakości i satysfakcji z niej - celebrowania bycia razem. W trakcie akcji odbywają się wydarzenia 
kulturalne i edukacyjne, kursy rozwijające wspólne pasje. Dodatkowo udostępniana jest specjali-
styczna pomoc dla par przeżywających kryzysy. 
Tydzień Małżeństw rusza w czwartek 7 lutego, a kończy się w Dzień Zakochanych. W organizację 
wydarzenia od czterech lat aktywnie włącza się Wejherowo. Wa

zAdBAjmY O mAłżEńSTWO

OGŁOSZENIE                                            41/2019/DB
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Z głębokim bólem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana 

RomuAldA 
Błaszkowskiego

wieloletniego pracownika 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. 

Rodzinie i najbliższym 
wyrazy głębokiego współczucia

składa

krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Charytatywny koncert „Dla Dawida”
rumia | Dawid Briszke ma 17 lat i mieszka w Rumi. Mimo że od urodzenia cierpi na niedoczynność tarczycy, 
wodogłowie i dziecięce porażenie mózgowe, to nie przestaje walczyć o realizację swoich marzeń. 

Czytaniu Biblii towarzyszyła 
nastrojowa oprawa muzyczna, 
którą przygotował i skompono-
wał Cezary Paciorek (akordeon, 
fortepian elektryczny). Artyście 
w wejherowskiej kolegiacie to-
warzyszyli: chór Cantores Ve-
iherovienses pod kier. Tomasza 
Chyły (skrzypce), Daria Pełeńska 
(śpiew), Maja Miro-Wiśniewska 
(flet), Ireneusz Kaczmar (instru-
menty perkusyjne). Za scenariusz 
i reżyserię odpowiadał Przemy-
sław Basiński.

- Dzisiaj uwrażliwiamy nasze 
serca poprzez słuchanie Listów 
św. Jana w języku kaszubskim – 
mówił do zebranych ks. prałat 
Tadeusz Reszka. - Jest mi nie-

zmiernie miło już po raz piętnasty 
występować tutaj w roli gospoda-
rza. Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do przygo-
towania tego wydarzenia.

Tłumaczenia Listów św. Jana 
z języka greckiego o. prof. Adam 
Sikora dokonał wiosną 2018 roku, 
kończąc w ten sposób przekład 
wszystkich pism św. Jana Aposto-
ła na język kaszubski. Korekty ję-
zykowej dokonała Danuta Pioch.

- Co roku w zimowy wieczór 
w wejherowskiej kolegiacie pa-
nuje nadzwyczajna i podniosła 
atmosfera - mówił Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. 
– Współtworzą ją zarówno sło-
wa prezentowanych tekstów, jak 

i oprawa muzyczna. Nie byłoby 
jednak tych cudownych spotkań, 
gdyby nie udział mieszkańców 
i gości. To Państwa liczna obec-
ność, skupienie i wsłuchanie się 
budują podniosły klimat tego 
wieczoru.

Cykl Verba Sacra rozpoczął się 
w 2000 roku w Poznaniu jako 
seria tekstów biblijnych czyta-
nych przez znanych artystów 
w różnych katedrach i kościo-
łach. Wraz z wejherowską edycją 
w 2004 roku pojawiło się czytanie 
Słowa Bożego po kaszubsku. Ka-
szubski przekład Pisma Świętego 
prezentuje Danuta Stenka, a opra-
wę muzyczną zapewniają znani 
trójmiejscy muzycy. Wa

WejheroWo | Kaszubski przekład Listów św. Jana zaprezentowała Danuta 
Stenka. W wejherowskiej kolegiacie odbyła się Verba Sacra. Wyjątkowe wido-
wisko zorganizowane zostało już po raz szesnasty.

Listy św. Jana 
rozbrzmiały 
w kolegiacie

Sprawdź inne nasze tytuły na:

ARTYŚCI 
PRzEjmUją SCENę 

Chłopak skradł serca jury 
projektu „Wierszogadanie”, 
dlatego członkowie komisji 
postanowili zorganizować dla 
niego koncert charytatywny. 
Wydarzenie odbędzie się w naj-
bliższą niedzielę (3 lutego) na 
scenie Miejskiego Domu Kul-
tury, wstęp jest wolny.

W organizację koncertu 
charytatywnego „Dla Dawi-
da” zaangażował się Miejski 
Dom Kultury w Rumi wraz 

z Fundacją „Serce” im. Janu-
sza Korczaka. W godzinach 
od 15:00 do 18:00 wystąpią: 
Sekcja Muzyczna MDK Rumia, 
Chór Kaszubski „Rumianie”, 
Zespół „Muzaika”, a także fi-
naliści „Rumskiego Wokalu 
2018” i laureaci „Wierszogada-
nia 2018”. Gościem specjalnym 
koncertu będzie Zespół „So-
baszki”.

ChWYCIł zA SERCA 

– Dawid pojawił się u nas na 
castingu do projektu „Wierszo-

gadanie”. Świetnie przedstawił 
wiersz, jednak ze względów zdro-
wotnych nie mógł kontynuować 
udziału w projekcie. Ale… nic 
straconego! Usłyszymy Dawida 
podczas koncertu, który orga-
nizujemy specjalnie dla niego 
– mówi agnieszka skawińska, 
dyrektor MDK w Rumi.

GROSz dO GROSzA 

Podczas występów artystycz-
nych organizatorzy będą zbierać 
pieniądze na dalsze leczenie i 
rehabilitację 17-latka. Środki 
mają umożliwić m.in. przepro-
wadzenie kolejnej operacji, któ-
ra miałaby się odbyć pod koniec 
kwietnia w poznańskiej Klinice 
Grunwaldzkiej. Tamtejsi specja-
liści mają pomóc Dawidowi sta-
nąć o własnych siłach.

Inicjatywę będzie można także 
wspomóc poprzez udział w cha-
rytatywnych licytacjach. Na au-
kcje wystawione zostaną między 
innymi vouchery na indywidu-
alny masaż dźwiękiem oraz cykl 
treningów personalnych wraz 
z pakietem żywieniowym. 

Akcja została objęta honoro-
wym patronatem burmistrza 
Rumi Michała Pasiecznego oraz 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej Rumi Ariela Sinickiego.

OGŁOSZENIE                                            48/2019/DB
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OGŁOszENIE
 

Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia  
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku 
z art. 46 pkt.1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Rumi:

Uchwały Nr II/26/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w spra-• 
wie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi w rejonie ul. Młyńskiej i Źródlanej
Uchwały Nr II/27/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w spra-• 
wie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XIV/2014/2011 
z dnia 27 października 2011r. dla obszaru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Wileń-
skiej, ul. Gdańskiej i ul. henryka Dąbrowskiego

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
w/w projektów zmian miejscowych planów.
Załączniki graficzne do w/w uchwał, określające granice przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowych planów, znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na 
stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych oraz do prognoz od-
działywania na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: Urząd 
Miasta Rumi, ul. sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym na adres e-mailowy:
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 25.02.2019 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOszENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11, art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, 
art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIV/232/2016 z dnia 19 maja 2016r., 

dla obszaru w rejonie ul. Torfowej

w dniach od 08.02.2019r. do 04.03.2019r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach 
pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o w/w do-
kumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przepro-
wadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami 
w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 19.02.2019r. o godzinie 15.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
18.03.2019 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Jak powiedział włodarz mia-
sta, konkurs na najładniej ude-
korowany świątecznie dom, 
ogród lub balkon każdego roku 
gromadzi coraz więcej miesz-
kańców, dzięki którym miasto 
w okresie świątecznym jest 
pięknie udekorowane, tworząc 
wspaniałą atmosferę, niepowta-
rzalny charakter i świąteczną 
oprawę.

LICzNE 
KRYTERIA

- Dziękuję Państwu za zaanga-
żowanie i za inwencję w przy-
gotowanie tych dekoracji, które 
tak pięknie zdobią nasze miasto 
i które sprawiają, że jest ma-
gicznie w bożonarodzeniowym 
okresie – mówił Krzysztof Hil-
debrandt, który wspólnie z Be-
atą Rutkiewicz, zastępcą prezy-
denta, wręczali wyróżnionym 
nagrody.

Komisja, oceniając zgłoszone 

dekoracje, wzięła pod uwagę 
m.in. takie kryteria jak samo-
dzielność wykonania ozdób 
i rekwizytów, nakład pracy, 

niepowtarzalność ekspozycji, 
widoczność ze strony ulicy i od 
strony sąsiadów oraz ogólny 
wyraz estetyczny.

WYRóżNIENI 
mIESzKAńCY

W kategorii dekoracje świą-

Najpiękniej udekorowane 
balkony i ogrody wyłonione
WejheroWo | W wejherowskim ratuszu rozstrzygnięto konkurs na najładniej udekorowany świątecznie dom, ogród lub balkon. 
Zwycięzcom zmagań nagrody wręczał między innymi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

WYjąTKOWY 
ChARAKTER

- Ten konkurs mobilizuje nas 
- mieszkańców - do aktywności 
- mówi mieszkanka Wejherowa, 
Aniela Bartnicka, która bierze 
udział w konkursie od samego 
początku. – Widząc tak piękne 
dekoracje w mieście, chcemy tak-
że upiększać swoje balkony, okna, 
domy i ogrody. Chcemy, aby było 
pięknie w Wejherowie i cieszę się 
bardzo, że coraz więcej osób przy-
straja swoje otoczenie.

Teresa Patsidis, przewodnicząca 
komisji konkursowej, pogratulowa-
ła i podziękowała laureatom oraz 
wszystkim uczestnikom konkursu 
za osobiste zaangażowanie i pomoc 
w świąteczne dekorowania miasta, 
które dzięki temu w okresie Boże-
go Narodzenia i Nowego Roku ma 
charakter wyjątkowy, co zauważają 
przyjeżdżający do stolicy powiatu 
wejherowskiego goście i turyści.

W skład komisji, która ocenia-
ła świąteczne dekoracje ogrodów 
przydomowych, okien i balkonów 
wchodzili: Stanisław Brzozowski, 
Tacjanna Bielawa, Justyna Antczak, 
Antonina Łuczyńska i Leszek Miś.

teczne ogrodów przy domach 
jedno- i wielorodzinnych pierw-
sze miejsce zdobył Zbigniew 
Wolanin (ul. Wczasowa), drugie 
– Maria Łuczak (ul. Marynarki 
Wojennej), a trzecie - Sławomir 
Kruszewski (ul. Obrońców Kępy 
Oksywskiej). Komisja przyznała 
także wyróżnienia, które otrzy-
mali: Joanna Narloch (ul. Lu-
dowa), Ludwika Erdmann (ul. 
Rogali), Marek Nowogórski (ul. 
Iwaszkiewicza) i Henryk Teclaf 
(ul. Kusocińskiego).

W kategorii dekoracje świątecz-
ne okien i balkonów w domach 
jedno- i wielorodzinnych zwycię-
żyli Barbara i Piotr Gołębiewscy 
(ul. Ofiar Piaśnicy), drugie miej-
sce zajęli Teresa i Tadeusz Kawec-
cy (ul. Kusocińskiego), trzecie 
- Regina Arendt (os. 1000-lecia) 
oraz Wiesław Sadowski (os. Ka-
szubskie). Wyróżnienie otrzy-
mali: Teresa Szimichowska (os. 
Kaszubskie), Aniela Bartnicka 
(os. Kaszubskie), Ewa Królek (os. 
Kaszubskie) oraz Elżbieta i Jan 
Cichoccy (os. Kaszubskie).
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NIERUCHOMOŚCI

SPRzEdAm

SPRzEdAm działki budowlane w Gościci-
nie o pow. 616 i 700 m., tel. 692 709 330

dzIAłKę budowlaną, Kębłowo Nowowiej-
skie 3km od Lęborka pod lasem 1033m2, 
cena 49 900 zł.,  tel. 602 306 210

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

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

WYNAjmę

mIESzKANIE 2 pokojowe, 40 m. umeblo-
wane, 4 piętro, Wejherowo Os. Kaszubskie, 
900 zł + opłaty, tel. 501 440 070

POKój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 
709 

REdA ul. 12 Marca, wynajmę garaż z dział-
ką o pow.616m2.,  tel. 602 306 210

POSzUKUję WYNAjąć

jESTEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

KUPIę

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

MOTORYZACJA

SPRzEdAm

jAWA 50 typ 223, 1977r.2T, 2os.farbig Rote 
Creme, cena 2332 zł., Sopot 574 797 077

OdKURzACz samochodowy, 12V 48 W, 
NOWY, 40 zł., Gdynia, tel. 505 796 568 

KUPIę

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

LOdóWKA, 57 140 Luzino, cena 130 zł., tel 
570 009 915

SPRzEdAm komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PROfESjONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

WYPRzEdAż sprzętu bazowego, gastro-
nomicznego oraz muzycznego, tel. 781 426 
010

ANTYKI lustro, żelazka, stolik, pólka na-
rożna, rogi oraz drobiazgi,  tel. 781 426 010

SPRzEdAm stół bilardowy, francuski i rol-
lbar do piwa, oraz chłodziarka do napojów 
tel. 781 426 010

złOTA rączka, regulacja okien pcw, ma-
lowanie, panele, krany, armatura, naprawy, 
id.,  tel. 518 204 992

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, sezonowane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

PRASA kostka masy FERGUSON, typ 14 
duży podbieracz, 1.43  ST.B., 3 500 zł, Luzi-
no, tel. 506 250 477

SłOmA w balotach 120X150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

SPRzEdAm rower, 3 przerzutki, Shimano, 
bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 486 
424

BLAChY stalowe do wypieku 40-60 cm., 
tel. 694 642 709 

PROmOCjA – Czyszczenie, pranie dy-
wanów, tapicerek meblowych, tel. 501 077 
273 

PIłA tarczowa firmy CMI  230v tarcia re-
gulowana wysokość i pod kątem,  Luzino, 
cena 170 zł., tel. 570 009 915

TANIO, osprzętowienie małej gastronomii, 
rollbar, chłodziarka do napojów, szkło, grill, 
itp., tel 781 426 010  

SPRzEdAm kominek w stylu kozy i antyki 
stare, żelazka, półka stojąca, narożna, itp., 
stylowe, tel. 781 426 010

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

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, 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

SPRzEdAm grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564

OGłOSZeNIa Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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 BiznesuSzUKASz PRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                    33/2018/RL

ZADZWOŃ: 660 731 138
lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?

to proste!
ogłoszenie 
w RAMcE?

A może...

Zadzwoń:
660 731 138

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138    
e-mail: d.bieszke@expressy.pl
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Sparing został rozegrany na 
Narodowym Stadionie Rug-
by. Była to doskonała oka-
zja do sprawdzenia piłka-
rzy, którzy zasilili drużynę 
w zimowej przerwie. For-
mą błysnęli zwłaszcza nowi 
napastnicy – Mateusz Wę-
sierski, który otworzył wy-
nik spotkania w 13. minu-
cie oraz Przemysław Ma-
cierzyński – strzelec gola w 
końcówce meczu (80. min). 
Kolejny doskonały mecz ro-
zegrał Robert Chwastek. Po-
chodzący z Chorzowa po-
mocnik trzykrotnie wpisywał 
się na listę strzelców. Autor 

klasycznego hat tricka im-
ponuje formą strzelecką – w 
ubiegłotygodniowym poje-
dynku z  Bruk-Bet Termalicą 
Niecieczą również wpisał się 
na listę strzelców. Pozostała 
bramka w meczu z Wieżycą 
Pelplin padła łupem Grzego-
rza Gulczyńskiego (18. mi-

Cenne zwycięstwo z Wieżycą Pelplin
PiŁKa noŻna | Cykl przygotowawczy gryfitów wkracza w decydują-
cą fazę. Po serii treningów wewnętrznych przyszedł czas na sprawdze-
nie aktualnej formy w sparingach. W sobotę Gryf rozegrał kolejny mecz 
kontrolny. W Gdyni wejherowianie pokonali  6:0 Wierzycę Pelplin.

SKŁad gryfa 
W i PoŁoWie :
Leleń – Brzuzy, Gulczyński, Wicki, 
Machol, Ryk, Sikorski, Koziara, 
Macierzyński, Rogalski, Węsierski

SKŁad gryfa 
W ii PoŁoWie :
Ferra – Brzuzy, Kołc, Gulczyński, Ma-
chol, Ryk, Ewertoski, Pietroń, Czy-
chowski, Chwastek, Macierzyński

zimowe okienko transferowe to dosko-
nały moment na zmianę organizacji 
gry drużyn, w których wykonaniu  wy-
niki osiągnięte w rundzie jesiennej nie 
były satysfakcjonujące. skuteczność to 
tylko jedno z ogniw właściwie przepra-
cowanego okresu przygotowawczego. 
Istotne aspekty dotyczą również zadań 
taktycznych oraz stylu gry. 

Czy zimowe wzmocnienia Gryfa Wejhero-
wo niosą realną szansę na osiągnięcie ko-
rzystniejszych wyników w zbliżającej się 
– wiosennej rundzie?

PROBlEMY W DEFENsYWIE 

Po rundzie jesiennej WKS Gryf Wejhero-
wo zajmuje 11. pozycję w drugoligowej 
tabeli. Straty punktowe pomiędzy dru-
żynami plasującymi się w środkowej jej 
części są jednak minimalne – do Stali zaj-
mującej aktualnie szóstą pozycję piłkarze 
z Wejherowa tracą zaledwie 5 punktów. 
O ile liczba strzelonych bramek w minio-
nej rundzie pozwala gościć w czołówce 
drugoligowych drużyn, o tyle palącym 
problemem zdaje się być defensywa „żół-
to-czarnych”. W 21 dotychczas rozegra-
nych meczach zawodnicy Gryfa stracili 
aż 35 bramek – w tej statystyce gorsi są 
jedynie piłkarze Błękitnych ze Stargardu 
Szczecińskiego. Trener Zbigniew Szym-
kowicz niewątpliwie ma nad czym praco-
wać w trakcie zimowego cyklu przygoto-
wawczego. Trener wejherowian poza ła-
taniem dziur w obronie będzie mieć rów-
nież problem z obsadzeniem napadu. 
Miejmy nadzieję, że będzie to problem 
bogactwa, ponieważ w tegorocznym 
oknie transferowym drużynę zasilili mło-
dzi napastnicy – Mateusz Węsierski oraz 
Przemysław Macierzyński. Czy jest to re-
alne wzmocnienie ofensywy?

NaDChODzI MŁODOść

Trener Lechii Gdańsk – Piotr Stokowiec 
konsekwentnie stawia na młodych za-
wodników. O bezkompromisowości szko-
leniowca lidera ekstraklasy przekonał się 
Przemysław Macierzyński, który został wy-
pożyczony do Gryfa Wejherowo. Dotych-

czasowy piłkarz Lechii Gdańsk pomimo 
młodego wieku może pochwalić się impo-
nującym CV. 19-letni napastnik nieco po-
nad rok temu był częścią juniorskiej dru-
żyny Benfiki Lizbona. Reprezentant Polski 
U-18 podkreślił w jednym z wywiadów, że 
doświadczenie, które zdobył w Portugalii, 
było dla niego bezcenne, zaś umiejętno-
ści, jakie nabył, będąc częścią juniorskiej 
ekipy z Lizbony, zamierza wykorzystać na 
polskich boiskach. Trenerzy z Wejherowa 
mówią wprost: liczymy na bramki.
Możliwość ich zdobycia będzie miał tak-
że Mateusz Węsierski – kolejny tegorocz-
ny nabytek „żółto-czarnych”. 20-letni pił-
karz,  podobnie jak Macierzyński, jest 
napastnikiem, jednak jego gra odznacza 
się nieco odmienną specyfiką. Na ten 
aspekt zwracał uwagę wiceprezes Da-
riusz Mikołajczak, który po finalizacji wy-
pożyczenia podkreślał, że atutem Mate-
usza są przede wszystkim doskonałe wa-
runki fizyczne. Były piłkarz Arki Gdynia 
z pewnością wykorzysta swoje kilogra-
my oraz centymetry w walce z rosłymi 
i silnymi obrońcami drugoligowych ekip. 
O doskonałej skuteczności młodych na-
pastników mogli przekonać się kibice 
obserwujący mecz kontrolny z Wieżycą 
Pelplin. Zarówno Macierzyński, jak i Wę-
sierski wpisali się w tym pojedynku na li-
stę strzelców. Pozostaje mieć nadzieję, 
że swą wartość udowodnią w meczach 
ligowych rundy wiosennej.

CzY młOdzI NAPASTNICY 
OdmIENIą GRę GRYfA?

nuta). Okazałe zwycięstwo 
jest cenne nie tylko ze wzglę-
du na dobrą grę oraz imponu-
jący wynik, ale przede wszyst-
kim z uwagi na fakt, iż trener 
rotuje składem w celu znale-
zienia optymalnego ustawie-
nia na mecze rundy wiosen-
nej. To niebywałe doświad-
czenie zwłaszcza dla młodych 
zawodników.

Jedyne w tym spotkaniu 
trafienie zanotował w 22’ 
minucie pomocnik Paweł 
Ewertowski. Wychowanek 
Motoru Lubawa imponuje 
swoimi warunkami fizycz-
nymi – mierzący 188cm i 
ważący 81kg piłkarz sta-
je się ważnym ogniwem 
w ekipie ze Wzgórza Wol-
ności. Pojedynek z imien-
nikiem ze Słupska był ko-
lejną okazją do sprawdze-
nia formy poszczególnych 
zawodników. Trener Zbi-
gniew Szymkowicz podob-
nie jak w poprzednim spo-
tkaniu z Wieżycą Pelplin 
rotował składem poszuku-
jąc optymalnych rozwiązań 
– stąd duża liczba zmian. 
Kolejny mecz kontrolny za-
planowany jest na nadcho-

Zwycięstwo z liderem IV ligi
PiŁKa noŻna | Środowe popołudnie upłynęło pod znakiem kolejnego meczu sparingowego wejherowskiej 
drużyny. Tym razem przeciwnikiem Gryfa Wejherowo był lider IV ligi grupy pomorskiej – Gryf Słupsk. Pojedy-
nek zakończył się skromnym, acz satysfakcjonującym zwycięstwem w stosunku 1-0.

SKŁad 
gryfa WejheroWo :
Wiesław Ferra (46’ Dawid Leleń) – 
Mateusz Goerke, Grzegorz Gulczyń-
ski (46’ Piotr Kołc), Adrian Liberac-
ki (46’Krzysztof Wicki), Fabian Kątny 
(46’ Paweł Brzuzy) – Adrian Machol 
(46’ Przemysław Macierzyński),  Paweł 
Ewertowski (46’ Oskar Sikorski), Łu-
kasz Pietroń, Oskar Ryk (46’Maciej Ko-
ziara) – Dawid Rogalski (46’ Mateusz 
Węsierski), Robert Chwastek (46’ Pa-
weł Czychowski).

dzącą niedzielę. Na stadio-
nie Władysławowo-Cetniewo 
żółto-czarni równo o godzi-
nie 12.00 podejmą wicelidera 
I ligi – Sandencję Nowy Sącz, 
która w środę równolegle 
ograła Bałtyk Gdynię 2-0.
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Runda rewanżowa II ligi 
rozpoczęła się pomyślnie dla 
Tytanów Wejherowo. Mimo 
dalekiego wyjazdu drużyna 
nie dała szans Szczypiornia-
kowi Gniezno, gdyż od po-
czątku meczu kontrolowa-
ła jego przebieg. Zasłużenie 
zwyciężyła wynikiem 27:19. 
Najwięcej bramek w zespole 
Tytanów,  bo aż sześć zdobył 
Sławomir Jurkiewicz, któ-
ry łącznie ze 113 bramkami 
w całych rozgrywkach pla-
suje się na trzecim miejscu 
tabeli strzelców II ligi. Warto 

dodać, że Tytani zakończyli 
niedawno serię gier kontrol-
nych, przed rozpoczynającą 
się rundą rewanżową. Przed 
własną publicznością wejhe-
rowska drużyna wygrała wy-
nikiem 35:33 z pierwszoli-
gowym Samborem Tczew. 
-Wypadliśmy dosyć pozy-
tywnie i widać, że zdrowot-
nie wygląda to zachęcają-
co. Na szczęście popełnia-
my dużo mniej strat prostych 
piłek, co jest rzeczą bardzo 
ważną ale oczywiście za-
uważyłem też parę manka-

mentów, które musimy do-
pracować – wyjaśniał trener 
Piotr Rembowicz. - Ogól-
nie z meczu jestem zadowo-
lony, bo mogłem dać szansę 
pogrania wszystkim zawod-
nikom, aby jeszcze lepiej 
przyjrzeć się ich umiejęt-
nościom i wyciągnąć z tego 
wnioski. Ćwiczyliśmy rów-
nież nowe schematy i wa-
rianty przy grze skrzydłami 
i przy wyższej grze w obro-
nie. Mam nadzieję, że te spa-
ringi pozwolą nam na jeszcze 
lepszą i szybszą grę w nad-

chodzących spotkaniach – 
dodał trener.
Podczas kilku meczy kontro-
lnych wejherowianie zmie-
rzyli się w Elblągu z pierw-
szoligową drużyną Me-
ble Wójcik. Natomiast na 
własnej hali pokonali SMS 
Gdańsk wynikiem 43:30, 
w drugim zaś meczu ulegli 
drużynie SPR GKS Żukowo 
wynikiem 33:42. W najbliż-
szą sobotę 2 lutego o godzi-
nie 18:00 Tytani podejmą na 
własnej hali MOSiR Kętrzyn. 
Wstęp bezpłatny. (dd)

Zwycięstwo Tytanów
w pierwszej rundzie 
PiŁKa rĘCzna | Zespół Tytanów Wejherowo rozpoczął rundę rewanżową od zwycięstwa. Wejherowska 
drużyna nie dała szans Szczypiorniakowi Gniezno od samego początku meczu.

PIŁKa RĘCzNa | Piłkarze ręczni Tytanów Wejhero-
wo po wyjazdowym zwycięstwie (27:19) z Ks szczy-
piorniakiem Gniezno tym razem o ligowe punkty 
powalczą we własnej hali. 

W piętnastej kolejce drugiej ligi podejmą zespół MKS 
MOSiR Kętrzyn. Rywal, z którym przyjdzie się zmie-
rzyć żółto – czerwonym, zajmuje obecnie przedostatnie 
miejsce w lidze z sześcioma punktami na koncie. Kętrzy-
nianie wygrali dotąd zaledwie dwa spotkania, przegry-
wając w pozostałych dwunastu. Dodajmy, że na wyjeź-
dzie nie odnieśli w tym sezonie jeszcze zwycięstwa. Dla-
tego to Tytani będą faworytami w sobotnim spotkaniu. 
- To, że MOSiR zajmuje takie, a nie inne miejsce, nie ze-
zwala nam lekceważyć rywala – zapewnia Piotr Rem-
bowicz, trener wejherowian. - Na pewno nie pozwolę 
na takie myślenie moim zawodnikom. W sporcie zda-
rzają się różne rzeczy. Dlatego musimy być skoncen-
trowani od pierwszej minuty. Mam nadzieję, że moja 
drużyna wypracuje sobie przewagę punktową, a wte-
dy chciałbym dać zagrać młodszym zawodnikom, aby 
ogrywali się w ligowych bojach.
Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 19. Wstęp wolny. 
Do udziału w spotkaniu, które rozegrane zostanie w 
hali wejherowskiej samochodówki, kibiców zachęcają 
piłkarze Tytanów Wejherowo.

PRaGNą zWYCIĘsTWa

Poziom sportowy zawo-
dów był bardzo emocjonu-
jący. W ponad piętnastolet-
niej historii zawodów na ha-
lach sportowych naszego 
powiatu przewinęło się wie-
lu późniejszych medalistów 
Mistrzostw Polski, Euro-
py  a nawet Igrzysk Olimpij-
skich. Uroczystego otwarcia 
zawodów dokonał dyrektor 
Powiatowego Zespołu Pla-
cówek Oświatowo–Wycho-
wawczych w Wejherowie 
Andrzej Byczkowski. Wśród 
dziewcząt w biegu na 30 me-
trów zwyciężyła Wiktoria 
Steinke z SP nr 4 w Redzie 
z czasem 4,70 sek. W sko-
ku wzwyż wygrała Antonina 
Dumańska  z SP nr 9 w Rumi 
z wynikiem 140 cm a w sko-
ku w dal z miejsca Małgorza-
ta Osiowy z SP nr 1 w Rumi 
z wynikiem 2,14 m. Mistrzy-
nią pchnięcia piłką lekarską 
została Martyna Goszczyń-
ska z SP nr 8 w Wejherowie 
z wynikiem 9,34 m a biegu 

na 600 metrów Anastazja 
Ceszke  z SP nr 5 w Wejhe-
rowie z czasem 2.01.54 min. 
Natomiast wśród chłopców 
w biegu na 30 metrów zwy-
ciężył Alex Kolasa z SP nr 
2 w Redzie z czasem 4,71 
sek. W skoku wzwyż wy-
grał Kacper Kasprzyk z SP 
nr 1 w Rumi z wynikiem 136 
cm a w skoku w dal z miej-
sca Bartosz Wasilewski z SP 
nr 11 w Wejherowie z wy-
nikiem 2,24 m. Mistrzem 
w pchnięciu piłką lekarską 
został Mateusz Borski z SP 
nr 8 w Wejherowie z wyni-
kiem 10,25 m i biegu na 800 
metrów Mateusz Borski z SP 
nr 8 w Wejherowie z czasem 
2.32.05 min. Na zakończenie 
zawodów młodzi lekkoatleci 
zostali nagrodzeni medala-
mi, dyplomami oraz nagro-
dami rzeczowymi w posta-
ci sprzętu sportowego, ufun-
dowanego przez prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta. (dd)

Powiatowe igrzyska dzieci
WejheroWo | W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 
w Wejherowie odbyły się XVII Powiatowe Igrzyska Dzieci w halo-
wej lekkoatletyce. W rywalizacji wzięło udział ponad 200 zawod-
ników z całego powiatu wejherowskiego. 

Zawody dla klas III-IV prze-
prowadzono w ramach progra-
mu „Lekkoatletyka dla każde-
go” odbyły się w naszym po-
wiecie po raz piąty w historii. 
W rywalizacji  uczestniczyło 
ponad 300 zawodników z 20 
szkół z całego powiatu wej-
herowskiego. Poziom sporto-
wy zawodów był bardzo wyso-
ki i wyrównany, jednak liczy-
ła się dobra zabawa i zachęce-
nie najmłodszych uczniów do 
uprawiania sportu. Uroczyste-
go otwarcia zawodów dokona-
li: zastępca burmistrza Łukasz 
Kamiński, dyrektor szkoły Do-
minika Kowaliszyn i referent 
PZPOW Bartłomiej Woźniak. 
I tak, wśród dziewcząt w biegu 
na 30 metrów zwyciężyła Olga 

Robaszkiewicz z SP Sióstr Sa-
lezjanek w Rumi z czasem 4,60 
sek. W skoku wzwyż wygrała 
Kalina Macholl z SP w Orlu 
z wynikiem 112 cm, w sko-
ku w dal z miejsca Magdalena 
Maj z SP nr 9 w Rumi z wyni-
kiem 1,99 m. Za rzut piłką le-
karską 1 kg nagrodzono Annę 
Gajewską z SP nr 4 w Redzie 
za wynik 10,25 m a w biegu na 

400 m wygrała Olga Robasz-
kiewicz z SP Sióstr Salezja-
nek w Rumi z czasem 1,10,56 
min. Najszybszą sztafetą 4 x 
100 metrów okazała się SP nr 
4 w Redzie z czasem 1:10,70 
min. Natomiast wśród chłop-
ców, w biegu na 30 metrów 
zwyciężył Wojciech Kujaw-
ski z SP w Bolszewie z czasem 
4,75 sek. W skoku wzwyż wy-

grał Marek Machnicki z SP nr 4 
w Redzie z wynikiem 118 cm, 
w skoku w dal z miejsca Woj-
ciech Kujawski  z SP w Bolsze-
wie z wynikiem 1,91 m. W rzu-
cie piłką lekarską 1 kg zwycię-
żył Tomasz Potrykus w SP nr 4 
w Redzie z wynikiem 10,99 m 
a w biegu na 600 metrów An-
drzej Rohde z SP nr 9 w Rumi 
z czasem 1.55,58 min. Najlep-
szą sztafetą 4 x 100 metrów 
okazała się SP nr 2 w Redzie 
z czasem 1.05,01 min. Na za-
kończenie zawodów młodzi 
lekkoatleci zostali nagrodze-
ni medalami, dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowym ufun-
dowanymi przez Urząd Mia-
sta Redy.
(dd)

mistrzostwa powiatu w lekkoatletyce
zaWody | W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie odbyły się piąte mistrzostwa powiatu wejherowskiego szkół podsta-
wowych w halowej lekkoatletyce. Aż szesnaście medali zdobyła Reda, siedem Rumia i pięć Wejherowo. 


