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Ile minut warte 
jest ludzkie życie?

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

tel. 606 112 745

TEMAT 
nA TopiE 
na fb/gwe24

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Wyższe 
emerytury

Jezioro 
WyspoWo
Ciekawe zdjęcia można wyko-
nać o każdej porze dnia i nocy. 
Poranek ma jednak szczególny 
urok. Udowadnia to Marcin 
Miotacz, który na zdjęciu 
uwiecznił Jezioro Wyspowo. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Z wizytą 
w komendzie

Szaleńczy rajd 

Policjantów z Wejherowa od-
wiedzili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Łebnie. Dzieci 
wraz z opiekunami poznawali 
pracę policjantów. Funkcjo-
nariusze przekazali gościom 
wiele niezbędnych porad.

30-letni mieszkaniec Wejhe-
rowa został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy drogówki. 
Mężczyzna na Alei Niepodle-
głości w Sopocie przekroczył 
dozwoloną prędkość ponad 
trzykrotnie, czyli o prawie 130 
kilometrów na godzinę. 

Malują z „Pasją”

Jubileusz dwudziestolecia 
działalności świętowało 
Stowarzyszenie Artystów 
Plastyków „Pasja”. Impre-
za zorganizowana została 
w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. 

Wandal 
zatrzymany

Wybił tylną szybę w autobusie, 
powodując szkodę w wysoko-
ści około 4 tys. zł. 25-letni wan-
dal został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy rumskiej 
policji. Mężczyzna usłyszał 
zarzut zniszczenia mienia. 

Mevo 
coraz bliżej

We wtorek wykonawca 
projektu, spółka NB Tricity, po 
raz drugi zgłosiła gotowość do 
uruchomienia pierwszego eta-
pu systemu roweru publiczne-
go Mevo. Oznacza to formalne 
rozpoczęcie odbiorów. 

Poważny 
wypadek

Policjanci wyjaśniają okoliczno-
ści wypadku, do którego doszło 
w Zbychowie. W wyniku zda-
rzenia poszkodowany został 
kierowca, którego do szpitala 
zabrał śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.

Kalendarium
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WASZE ZDJĘCIA

Od 1 marca nastąpi modyfi-
kacja obecnie obowiązujących 
zasad waloryzacji. Świadczenia 
emerytalno-rentowe wzrosną 
o ustawowy wskaźnik walo-
ryzacji, jednak nie mniej niż 
o 70 zł. - Jednocześnie najniższe 
świadczenia podniesione zostaną 
odpowiednio do 1100 oraz 825 
zł (w przypadku najniższej renty 
z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy) – informuje Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 
102,86 proc. – tyle wynosi 
w 2019 roku wskaźnik walory-
zacji rent i emerytur. Z czego to 
wynika?
– Ustawowy wskaźnik waloryza-
cji świadczeń to średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w poprzednim 
roku kalendarzowym zwiększony 
o co najmniej 20 proc. realnego 
wzrostu przeciętnego wyna-
grodzenia w poprzednim roku 
kalendarzowym – tłumaczy mi-
nister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Rafalska.

hAnnA 
suchOcKA

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Wstajesz rano, zapa-
rzasz kawę czy her-

batę, przygotowujesz 
śniadanie i zastanawiasz 

się, od czego zacząć dzień? Odpowiedź 
może być tylko jedna – od zajrzenia na 
nasz portal GWE24.pl!
Bo to właśnie u nas dowiesz się, co cieka-
wego wydarzyło się lub ma się wydarzyć 
w powiecie wejherowskim i okolicach. 
Codziennie na portalu publikujemy bieżące 
informacje, zapowiedzi wydarzeń i wiele, 
wiele innych istotnych spraw. 
A o czym pisaliśmy ostatnio? Niestety 
nie o samych pozytywnych sprawach, po-
nieważ w powiecie doszło do poważnych 
wypadków drogowych i do pożaru. W jed-
nym z wypadków ucierpiało 11-letnie 

dziecko, w innym ucierpiał kierowca, 
który stracił panowanie nad samochodem 
i uderzył w drzewo. 
Poza tym informujemy o planowanej budo-
wie hali sportowej (jeśli chcesz wiedzieć, 
gdzie i kiedy obiekt powstanie – zajrzyj na 
GWE24.pl), mającym rozpocząć działalność 
Klubie Seniora, zbliżających się wyborach 
do Rad Osiedli czy w końcu o mającym 
odbyć się niedługo Biegu Tropem Wilczym.
Co jeszcze znajdziesz na naszym portalu? 
Aktualności ze świata lokalnej polityki, kul-
tury, rozrywki, sportu i wiele innych. Także 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, do 
udziału w których zachęcamy wszystkich. 

A zATEm – zACzNIj dzIEń 
z GWE24.pL!

Zacznij dzień 
z gwe24.pl!
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„Nie ma przejścia? Nie szkodzi! 
Przecież można po prostu przejść 
przez tory...” - niestety wiele osób 
wychodzi z takiego założenia, skra-
cając sobie drogę od kolejki SKM 
do domu, zakładu pracy, urzędu 
pracy czy sklepu, wybierając niele-
galną i bardzo niebezpieczną dro-
gę. Po co? Tylko po to, aby oszczę-
dzić dosłownie kilka minut. 

KILKA KrOKóW 
dO TrAGEdII

Nawet setki osób codziennie 
ryzykują w ten sposób nie tylko 
wysoki mandat, ale swoje własne 
życie. Również dzieci, idące na za-
jęcia do pobliskiej szkoły lub wra-
cające z lekcji. „Przejście” to jest 
bardzo niebezpieczne, ponieważ 
ruch pociągów na tym odcinku 
jest bardzo natężony. 

- Jeśli nadal ludzie będą ignoro-
wać zakazy i przechodzić „na dzi-
ko” przez tory, to tylko kwestią 
czasu jest czyjaś śmierć pod koła-
mi pociągu – przestrzegała pod-
czas specjalnie zorganizowanej 
konferencji, dotyczącej właśnie 
bezpieczeństwa, Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. - Teren budowy jest zabez-
pieczony zgodnie z przepisami, 
prawnie jesteśmy więc „uzbroje-
ni”. Ale nie to jest najważniejsze. 
Chodzi o zdrowie i życie ludzkie. 
Przejście i przejazd kolejowy nie 
są obecnie przeznaczone do użyt-
ku zarówno mieszkańców, jak 
i przyjezdnych. Nie wolno w ża-
den sposób przekraczać w tym 
miejscu torów kolejowych! 

Co roku na torach kolejowych 
giną ludzie – w ostatnich trzech 
latach w województwie pomor-
skich doszło do aż 70 zdarzeń, 
w których 32 osoby poniosły 
śmierć. Zazwyczaj do wypadków 
dochodzi, gdy ludzie przekracza-
ją tory w niedozwolonych miej-
scach (nierzadko w słuchawkach 
na uszach, nie będąc w stanie na-
wet usłyszeć pociągu). 

SETKI rYzYKANTóW

Przechodzenie przez tory 
w okolicach dworca w centrum 
Wejherowa to ogromne ryzyko - 
pociągi przejeżdżają tu z dużymi 
prędkościami, ruch pociągów 
pomimo budowy został utrzy-
many bez zmian. 

- W ciągu zaledwie kwadransa 
przez tory przeszło 7 osób! - re-
lacjonuje wiceprezydent Beata 
Rutkiewicz. - A w godzinach po-
rannych i popołudniowych jest 
ich znacznie więcej. Sama budowa 
jest bardzo trudna i skompliko-
wana. Prace obecnie prowadzone 
są pod torami, wykonano bardzo 
głębokie wykopy. To teren bardzo 
niebezpieczny dla osób postron-
nych. Podkreślam raz jeszcze - 
nikt nieupoważniony nie może 
wchodzić ani na teren budowy, 
ani na torowisko.

- Przechodzący przez tory sta-
nowią dla nas spory problem – 
przyznaje Per Anders Truedsson, 
przedstawiciel wykonawcy. - Sam 
teren budowy jest ogrodzony, ale 
prace prowadzimy po obydwu 

stronach torów kolejowych, któ-
rych nie możemy ogrodzić – nie 
ma takiej technicznej możliwo-
ści. Szukamy teraz sposobów, 
żeby skłonić ludzi, aby korzystali 
z innych, bezpiecznych przejść. 
Jest tu chodnik, który kończy 
się drogą gruntową, chcemy go 
przedłużyć. Ale problemem jest 
to, że nawet odpowiednie ozna-
kowanie nie sprawdzi się, jeśli 
ludzie sami nie będą stosować 
się do ustawionych znaków. 

PKP zapowiada, że będą pro-
wadzone kontrole, osoby prze-
chodzące nielegalnie przez tory 
muszą więc liczyć się z wysokimi 
mandatami karnymi. 

KONIEC prAC 
W TYm rOKU

Prace przy budowie węzła inte-
gracyjnego posuwają się naprzód. 

- Jesteśmy na etapie zmian 
technologii wykonania tune-
lu – wyjaśnia Beata Rutkiewicz. 
- Początkowo miał być wykona-
ny przewiert, ale w uzgodnieniu 
z PKP i wykonawcą oraz po wy-

konaniu ekspertyz została podjęta 
decyzja, że jednak będzie to tech-
nologia otwartego wykopu. Skąd 
ta zmiana? Jest tu wysoki poziom 
wód podziemnych i w przypad-
ku przewiertu mogłoby dojść do 
zalania, co stworzyłoby niebez-
pieczeństwo i dodatkowe proble-
my. Koszty całej inwestycji mogą 
nieco wzrosnąć, ale nie z powodu 
tej zmiany technologicznej, ale 
ze względu na ogólną sytuację na 
rynku. Wykonawcę wyłanialiśmy 
przed „boomem inwestycyjnym”, 
od tej pory bardzo wzrosły ceny 
materiałów i koszty pracy. 

Terminy wykonania obydwu 
umów (obecnie są realizowane 
dwie: jedna związana z drogą 
i tunelem, druga związana z bu-
dową parkingu) mają zakończyć 
się w ostatnim kwartale 2019 r. 
Termin w zakresie tunelowym 
po stronie miasta może nieco 
się przedłużyć. Natomiast par-
king może być oddany do użyt-
ku nieco wcześniej, ale zależy 
to od uzyskania odpowiednich 
pozwoleń. 

rafał Korbut

Ignorują zakaz, 
ryzykują życie tyle czasu działa już Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-

wie. Niedawno zorganizowano spotkanie pod-

sumowujące jubileuszowe uroczystości.

WEJHEROWO | Trwa budowa węzła integracyjnego Wejherowo (tzw. Kwiatowa). Na czas budowy zostało 
wyłączone przejście przez tory przy wejherowskim dworcu kolejowym. Wiele osób ignoruje jednak znaki 
zakazu poruszania się tam pieszych, skracając sobie drogę przez tory. 

W trakcie spotkania przedsię-
biorcy zwrócili uwagę na kilka 
kwestii, które ich zdaniem mogły-
by negatywnie wpłynąć na rozwój 
gospodarczy powiatów wejhe-
rowskiego i puckiego oraz popu-
larność regionu wśród turystów. 

- Obawiamy się, że zostaniemy 
odcięci od pępowiny, to znaczy, że 
nie będziemy mieli dwupasmowej 
drogi szybkiego ruchu – mówił 
Maciej Naskręt z Regionalnej 
Izby Przedsiębiorców Norda. - 
Stąd nasza propozycja, aby Węzeł 
Szemud posiadał dwupasmowy 
zjazd (...). Jeśli nie zostanie on 
wybudowany, to będzie tak jak 
w przypadku trasy S7. Miejsco-
wości wzdłuż drogi ekspresowej 
zamierają. Oczywiście, że zdaje-
my sobie sprawę z tego, że nasza 
sytuacja jest nieco inna, ale i tak 
mamy obawy.

W trakcie rozmów poruszona 
została również kwestia gotowo-
ści Wejherowa na przyjęcie ruchu 
z Węzła Szemud, który wjedzie 
do miasta ulicą Strzelecką. Aby 
ruch drogowy odbywał się płyn-
nie, niezbędny jest projekt, który 
uwzględni w przyszłości dogodny 
wjazd i wyjazd z miasta. 

- W momencie, kiedy Trasa Ka-
szubska zostanie wybudowana, 
mogą pojawić się dwa zagroże-
nia – mówiła Beata Rutkiewicz, 

zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Po pierwsze, transport ciężki, 
który jest tak ważny dla przed-
siębiorców, ominie nasze miasto. 
Z drugiej strony ruch turystyczny 
zostanie skierowany bezpośrednio 
do zabytkowego centrum miasta.

Do przedstawionych uwag i pro-
pozycji odniósł się Mieczysław 
Struk. Marszałek województwa 
pomorskiego zapewniał przedsię-
biorców, że inwestycja związana 
z budową Trasy Kaszubskiej jest 
już w fazie realizacji, przy czym 
obecnie trwa projektowanie, 
a prace budowlane ruszą w dru-
giej połowie tego roku.

- W żadnym wypadku nie chce 
dyskredytować przedstawionych 
pomysłów, ale zdaje sobie sprawę 
z tego, że nie jesteśmy w stanie, 
nawet wspólnymi siłami, wszyst-
kich przedstawionych założeń 
zrealizować – mówił Mieczysław 
Struk. - Należy wziąć pod uwagę, 
że modernizacja drogi 218, czy 
też wybudowanie bezkolizyjnych 
przejazdów przez linię kolejową 
202 to niezwykle kosztowne za-
dania.

Przypomnimy, że inwestycję 
związaną z budową Trasy Kaszub-
skiej realizuje Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
w Gdańsku. 

Wa

O Trasie Kaszubskiej 
z przedsiębiorcami
POWIAT | Za nami kolejne spotkanie Powiatowej Rady Przedsię-
biorczości. Głównym tematem rozmów właścicieli firm z samorzą-
dowcami była budowa Trasy Kaszubskiej. 

Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl

WYbOrY dO rAd OSIEdLOWYCh
WEJHEROWO | W najbliższą niedzielę, 17 lutego odbędą 
się wybory do Rad Osiedli w Wejherowie. 

Głosować będzie można w godzinach od 8:00 do 20:00 
w siedmiu siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
W wyborach do Rad Osiedli mieszkańcy wybierać będą rad-
nych do  Rady Osiedla Sucharskiego, Przemysłowa, Śmiecho-
wo-Północ i Śmiechowo-Południe. Głosować będzie można 
w godzinach od 8:00 do 20:00 w siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych: OKW nr 1 i nr 2 w SP nr 8 przy ul. Nanic-
kiej 22 – dla osiedla Przemysłowa, OKW nr 3 i nr 4 w SP nr 5 
przy ul. Gdańskiej 30 - dla osiedla Śmiechowo Północ, OKW 

nr 5 i nr 6 w SP nr 6 przy ul. Śmiechowskiej 36 - dla osiedla 
Śmiechowo Południe, OKW nr 7 w siedzibie zarządu osiedla 
Sucharskiego przy ul. Krofeya 34 – dla osiedla Sucharskiego.
Głosować należy na jednej karcie wyborczej poprzez posta-
wienie znaku „x” w kratce obok jednego nazwiska kandydata, 
na którego chce się oddać swój głos. W przypadku Rady Osie-
dla Przemysłowa mieszkańcy głosują w kratce „TAK” lub „NIE” 
czyli za wyborem bądź przeciwko wyborowi Rady Osiedla.
Dla ważności wyborów w głosowaniu musi wziąć udział co 
najmniej 10 procent osób uprawnionych do głosowania w da-
nym okręgu wyborczym na terenie wybieranej Rady Osiedla. 
/DD/

50 lat
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NIE TYLKO 
dLA UCzNIóW

Jednym z tematów ostatniej 
sesji rady miejskiej było udostęp-
nienie na 20 lat terenu należącego 
do Szkoły Podstawowej nr 7 im. 
Karola Wojtyły (ul. Batorego 29) 
pod budowę hali pneumatycznej. 
Zgodnie z założeniami, dzier-
żawca, po wybudowaniu obiektu 
na własny koszt, nieodpłatnie 
udostępni go szkole do użytku 
uczniów, na zajęcia wychowania 
fizycznego. 

Gmina będzie ponosić jedynie 
koszty eksploatacji hali. Nato-
miast po godzinach lekcyjnych, 
obiekt będzie wykorzystywany 
w celach komercyjnych. Żywot-
ność tego typu hali, przy odpo-
wiedniej eksploatacji, szacuje się 
na około 20 lat.

– Jako rada miejska wspieramy 
i będziemy wspierać, w miarę 
naszych możliwości, działania 
oraz inwestycje związane z roz-
wojem sportu i rekreacji w Rumi. 
Tym bardziej, że budowa hali 
przy Szkole Podstawowej numer 
7 miałaby się odbyć bezkosztowo 
dla gminy i posłużyć wszystkim 
mieszkańcom – podkreśla radny 
Tomasz urbaniak-Dzienisz, bę-
dący przewodniczącym Komisji 

W Rumi ma powstać 
nowoczesna hala sportowa
RUMIA | Podczas lekcji mają z niej korzystać uczniowie, natomiast po zajęciach szkolnych obiekt ma być przeznaczony na wynajem. 
To główny zamysł budowy hali namiotowej przy Szkole Podstawowej numer 7 w Rumi. 

Sportu, Rekreacji i Promocji. – 
Priorytetową inwestycją dla miasta 
jest jednak budowa hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej numer 6 
w Rumi. Musimy zabezpieczyć od-
powiednie środki, około 8 milionów 
złotych, ponieważ budowa zakłada 
też m.in. dodatkową świetlice i sale 
lekcyjne – uzupełnia.

NOWOCzESNE 
STANdArdY

Obecnie Szkoła Podstawowa 
numer 7 w Rumi dysponuje jedy-
nie niewielką salą gimnastyczną. 
Powstanie pneumatycznej hali ma 
więc nie tylko poprawić komfort 
uczniów, ale i bezpieczeństwo. 
Z obiektu będzie można korzystać 
w każdych warunkach pogodo-
wych, a dodatkowym atutem bę-

dzie przystosowanie hali do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

– Nasza placówka jest miejscem, 
w którym osoby niepełnosprawne 
mogą się rozwijać zarówno poprzez 
udział w zajęciach dostosowanych 
do ich możliwości, jak i biorąc 
udział w zajęciach ruchowych. 
Nowe miejsce do ćwiczeń z pewno-
ścią poprawi ich funkcjonowanie 
– podkreśla liliana Król, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej numer 7 
w Rumi. – Przy szkole działa też 
UKS Siódemka, zawodnicy tego 
klubu również mogliby korzystać 
z wybudowanej hali – dodaje.

WYKOrzYSTANIE 
pOTENCjAłU

Budowa nowoczesnego obiek-
tu ma też stworzyć odpowiednie 

warunki do rozwoju dzieciom 
i młodzieży uczęszczającej 
do klas sportowych, których 
otwarcie jest obecnie planowa-
ne. Natomiast potencjalnymi 
klientami hali mają być miesz-

kańcy Rumi i okolic, którzy re-
kreacyjnie trenują na przykład 
futbol. Istnieje również możli-
wość wykorzystania hali przez 
szkółki piłkarskie. 

Przetarg na wyłonienie part-

nera, który ma wybudować halę 
namiotową przy Szkole Podsta-
wowej numer 7, zostanie ogło-
szony najprawdopodobniej na 
przełomie lutego i marca bieżą-
cego roku.
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WEJHEROWO | Z inicjatywy środowiska sportowego 
miasta Wejherowa 26 marca br. w Wejherowie odbędzie 
się Gala Sportu. 

Podczas Gali ogłoszone zostaną wyniki Konkursu na Najlepszego 
Sportowca i Trenera 2018 r. Ponadto zostaną przyznane nagrody 
w innych kategoriach: drużyna roku, wydarzenie sportowe roku, 
sportowa nadzieja, lider sportu szkolnego (osiągnięcia za rok 
szkolny 2017/2018), sportowiec sportu szkolnego (osiągnięcia za 
rok szkolny 2017/2018), sponsor roku oraz wyróżnienia specjalne.
Dokładne informacje związane z Konkursem na Najlepszego 
Sportowca i Trenera 2018 r. znajdują się w Regulaminie na stronie 
internetowej UM w Wejherowie: www.wejherowo.pl. Zgłoszenia 
kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć można składać do dnia 
11 marca 2019 r. w Wydziale Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. Rozstrzygnięcia Konkursu 
dokona powołana przez Prezydenta Miasta Wejherowa Kapituła, 
w skład której wchodzą działacze sportowi i radni. Uroczysta 
Wejherowska Gala Sportu odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. 
w Filharmonii Kaszubskiej. Dokładne informacje związane z Kon-
kursem na Najlepszego Sportowca i Trenera 2018 r. znajdują się 
w regulaminie na stronie internetowej UM w Wejherowie www.
wejherowo.pl.  Zgłoszenia do wszystkich kategorii Wejherowskiej 
Gali Sportu znajdują się w załącznikach pod artykułem. Zgłoszenia 
kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć można składać do dnia 
11 marca 2019 r. w Wydziale Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. /raf/

WEjhErOWSKA 
GALA SpOrTU

Przekazania sprzętu stra-
żakom dokonał w ratuszu - 
w imieniu prezydenta miasta 
Wejherowa - sekretarz miasta 
Bogusław Suwara.

Torba ratownictwa medycz-
nego PSPR-1 wartości o 4,5 
tys. zł w swoim wyposażeniu 
posiada m.in. zestaw do tle-
noterapii, opatrunki żelowe 
do zabezpieczenia oparzeń, 
szyny Kramera i kołnierz or-
topedyczny.

- We współczesnym ratow-
nictwie torba PSPR-1 jest 
zestawem dedykowanym dla 
Państwowej Straży Pożarnej, 
ale ze względu na częste wy-
jazdy do akcji ratowniczych 
przez strażaków OSP Wej-
herowo, staje się narzędziem 
pilnej potrzeby, a przede 
wszystkim zestawem umoż-
liwiającym skuteczną pomoc 
w ratowaniu życia i zdrowia 
ludzkiego – powiedział se-
kretarz miasta Bogusław Su-
wara przekazując sprzęt wej-
herowskim druhom OSP.

- Będziemy teraz pewniej 

się czuć mając w samocho-
dzie torbę ratownictwa me-
dycznego w czasie wyjazdu 
do zdarzenia drogowego czy 
pożaru – powiedział Maciej 
Ziółkowski, naczelnik OSP 

Wejherowo dziękując wła-
dzom miasta za zakupiony 
sprzęt ratowniczy. 

W przekazaniu nowo zaku-
pionego przez miasto sprzętu 
ratowniczego uczestniczył 

szef Inspektoratu Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Andrzej Fedoruk 
oraz grupa druhów wejhe-
rowskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. /raf/

Torba ratownictwa medycznego dla OSP
WEJHEROWO | Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie wzbogaciła swoje wyposażenie o specjalistyczną torbę ratownictwa medycznego. 
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Seniorów przybywa, co oznacza 
nowe zadania dla samorządów. 
Coraz ważniejsze staje się wspar-
cie rodzin w opiece nad osobami 
starszymi, aktywizacja i organi-
zacja ich czasu wolnego. Obecnie 
w Redzie nie ma miejsca spo-
tkań, integracji i aktywizacji osób 
w wieku powyżej 60 lat. To w tym 
roku ma się zmienić.

dWA GłóWNE KIErUNKI

Samorząd otrzymał dofinan-
sowanie z tegorocznej edycji 
rządowego Programu „Senior+”. 
150 tys. zł ma zostać przeznaczo-
ne na utworzenie i wyposażenie 
dziennego Klubu Seniora, który 
będzie składał się z pomieszcze-
nia wyposażonego m.in. w sprzęt 
RTV oraz komputer z dostępem 
do Internetu. Dodatkowo do dys-
pozycji seniorów będzie kuchnia, 
a także łazienka z dwiema toale-
tami, prysznicem z krzesełkiem 

oraz odpowiednimi uchwytami.
Uzyskana dotacja umożliwi 

kompleksową adaptację po-
mieszczeń znajdujących się na te-
renie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, gdzie placówka ma 
powstać. Utworzenie Klubu po-
winno rozwiązać problem braku 
miejsca integracji, zajęć rucho-

wych i edukacyjnych oraz anima-
cji czasu wolnego rosnącej popu-
lacji osób starszych. Przewiduje 
się dwa główne kierunki oferty 
Klubu, tj. zajęcia kulturalne i re-
habilitacyjno-ruchowe. Złożenie 
wniosku do programu Senior+ 
było inicjatywą radnych, szcze-
gólnie radnej Teresy Tkaczyk.

KILKA GOdzIN dzIENNIE

- To, jak placówka powinna 
wyglądać, określa dokładnie pro-
gram wieloletni Senior+, realizo-
wany przez rząd – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy. - Pomieszczenia do zajęć re-
habilitacyjno-ruchowych znajdu-

Powstanie Klub Senior +
REdA | Redzcy seniorzy już niedługo będą mieli wyjątkowe miejsce spotkań. W budynku  Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji funkcjonował będzie dzienny Klub „Senior+”.

KrzYSzTOf KrzEmIńSKI, 
burmistrz Redy 

Na prawie 25 tysięcy mieszkańców Redy jedną 
piątą stanowią ludzie w wieku 60+. Z myślą o 
najstarszej grupie redzian realizujemy Program 
Senioralny dla Gminy Miasto Reda na lata 2018 – 
2020. Zgodnie z jego założeniami zabieramy się 
za utworzenie Klubu Senior +. Jego funkcjono-
wanie powinno podbudować kondycję społeczną 

osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Klub Senior + pozwoli na 
włączanie seniorów w życie wspólnoty mieszkańców, szczególnie tych 
pozbawionych codziennego kontaktu z rówieśnikami oraz tych, którzy 
wykazują inicjatywę niesienia pomocy innym osobom w ich wieku.

ją się na piętrze budynku, a dostęp 
do nich zapewni budowana w 2019 
roku winda dla osób niepełno-
sprawnych. Umiejscowienie plano-
wanego klubu w obrębie ośrodka 
sportu pomoże w organizacji zajęć 
ruchowych i prozdrowotnych. Za-
potrzebowanie na dostęp do oferty 
kulturalnej i edukacyjnej zapewni 
bezpośrednie sąsiedztwo Miejskie-
go Domu Kultury – Fabryki Kultu-
ry. Pobliskie szkoły umożliwią zaan-
gażowanie młodych wolontariuszy 
w pracę z seniorami oraz wymianę 
i współpracę międzypokoleniową. 

Udział w projekcie zapowiadają 
także miejscowi harcerze. 

Klub będzie dostępny przez kil-
ka godzin dziennie, w ustalonych 
porach, w dni powszednie lub, gdy 
będzie taka potrzeba - w weekendy. 
Przewidywane jest zatrudnienie 
animatorów - opiekunów, obec-
nych w czasie otwarcia Klubu. 

Inwestycję Urząd Miasta w Redzie 
realizuje we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Przyznane 150 000 zł stanowi 80 
proc. kosztów, pozostałe 20 proc. 
to wkład własny samorządu.

Planeta VR to możliwość prze-
niesienia się do innego, dowolnie 
wybranego świata. Wystarczy 
założyć specjalne gogle Oculus 
Rift, rękawice i już można zacząć 
wędrówkę po wirtualnej rzeczywi-
stości. 

Planeta VR w Redzie, mieszczą-
ca się w budynku Aquaparku, to 
jedno z niewielu miejsc na Pomo-
rzu, gdzie można przeżyć podobną 
przygodę. Jest to doskonały sposób 
na spędzenie czasu i świetną zaba-
wę dosłownie dla każdego. Coś dla 
siebie znajdą tu zarówno dzieci 
(kilka światów i gier przeznaczo-
ne jest właśnie dla najmłodszych), 
młodzież, zapaleni gracze (do 
wyboru jest wiele gier: strzelanki, 
sportowe, przygodowe, itd.), a tak-
że osoby dorosłe a nawet starsze 
(bo któż nie chciałby bezpiecznie 
wspiąć się na najwyższą górę, na 
chwilę stać się pilotem kosmiczne-
go myśliwca czy spróbować swoich 
sił w boksie lub tenisie?). 

Warto wybrać się tam z rodzi-
ną czy przyjaciółmi, planeta VR 
umożliwia bowiem zabawę w try-
bie „multi player”, czyli rywalizację 
w czasie rzeczywistym pomiędzy 
sobą. 

- Mamy do wyboru kilkadziesiąt 
„światów” i gier – zachęca Daniel 
Piórkowski, właściciel; Planety 
VR. - Na naszej planecie każdy 

może doświadczyć rzeczy, o któ-
rych do tej poty mógł tylko poma-
rzyć. Można np. przejść się po linie 
nad kanionem lub uprawiać eks-
tremalne sporty albo stanąć twa-

rzą w twarz ze znajomym w ringu 
bokserskim. To ciekawa alterna-
tywa dla np. organizacji urodzin, 
spotkań towarzyskich czy po pro-
stu fajnej zabawy z przyjaciółmi. 

Co istotne, aby przenieść się 
w cyfrowy świat, nie trzeba znać 
się na komputerach. Sterowanie 
i poruszanie się po wirtualnej 
rzeczywistości jest całkowicie in-
tuicyjne, a przed przeniesieniem 
się do niego instruktor w ciągu 
kilku minut udzieli dokładnych 
instrukcji, które zapewnią swo-
bodę i wykorzystanie pełni moż-
liwości sprzętu. Warto dodać, że 
Planeta VR to najnowocześniejsze, 

wysokowydajne komputery, wy-
posażone w bardzo szybkie karty 
graficzne z najwyższej półki, gwa-
rantujące płynne działanie wirtu-
alnego świata.

Chcesz przeżyć niezapomnianą 
przygodę? Zrobić coś, co w rze-
czywistym świecie jest dla Ciebie 
nieosiągalne? Nic trudnego – wy-
starczy wybrać się do Planety VR 
w Redzie!

/raf/

Niezapomniana przygoda w zasięgu ręki
Chcesz z bliska i z każdej strony obejrzeć dinozaury? Wspiąć się na Mount Everest? A może wolisz poczuć się jak Kamil Stoch i wykonać 
najdłuższy lot na nartach? To wszystko jest w zasięgu ręki! Wszystkie te doznania (i wiele innych) zapewnia wirtualna rzeczywistość. 

pLANETA Vr
ul. Morska 5, Reda
Aquapark

Tel: 600 641 184
E-mail: planetavrreda@gmail.com
WWW.pLANETAVr.pL

           planeta Vr - strefa 
           wirtualnej rzeczywistości
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie do 

art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 117/71/2019 

Burmistrza Miasta Rumi z dnia 07.02.2019r., w siedzi-

bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wy-

wieszony został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący 

nieruchomości położone w Rumi, stanowiące wła-

sność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, 

przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargo-

wej. Przedmiotowy wykaz zamieszczony został rów-

nież na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 

http://bip.umrumia.nv.pl/

Budowa ul. Kazimierskiej 
to przyszłość i rozwój miasta
WYWIAd | Rozmowa z Agnieszką Rodak, prezesem spółki Rumia Invest Park. 

jednym z najważniejszych punk-
tów ostatniej sesji rady miejskiej 
rumi (31 stycznia) było wniesie-
nie gruntów oraz przekazanie 
środków finansowych spółce 
rumia Invest park na budowę 
odcinka ulicy Kazimierskiej, co 
wzbudziło spore zainteresowa-
nie. zanim przejdziemy do decy-
zji radnych, proszę powiedzieć, 
jaka była geneza spółki?

- Na terenie północnej części gminy 
znajduje się ponad 130-hektarowy 
obszar, stanowiący największe, 
określone w planach zagospoda-
rowania przestrzennego, miejskie 
oraz prywatne tereny przemysłowo-
usługowe. Przez ponad 20 lat po-
tencjał ten nie był wykorzystywany. 
W 2017 roku Rada Miejska Rumi, 
bez głosu sprzeciwu, zdecydowała 
o powołaniu spółki Rumia Invest 
Park, by kompleksowo zająć się tą 

sprawą. Dzięki temu w ostatnim cza-
sie udało się przeprowadzić szereg 
prac melioracyjnych, poprawić plan 
zagospodarowania przestrzennego 
i dostosować go do potrzeb przedsię-
biorców, wykonać szereg prac inwen-
taryzacyjnych oraz projektowych, 
a także ustanowić dziesiątki aktów 
notarialnych służebności przesyłu 
z gestorami sieci przesyłowych, nie-
zbędnych by pojawiły się tam sieci 
wodno-kanalizacyjne. Można więc 
śmiało powiedzieć, że spółka od jej 
powołania przygotowywała się do 
maksymalnego wykorzystania po-
tencjału tych terenów.

W sprawozdaniu za rok 2017 
spółka wykazała straty w wyso-
kości ponad 460 tysięcy złotych. 
jak się pani do tego odniesie?

- Kiedy spółka powstawała, wszy-
scy radni zostali poinformowani, że 

w pierwszych latach działalności 
będzie ona przynosiła straty z uwa-
gi na olbrzymie koszty, które musi-
my ponieść, aby zaktywizować tere-
ny inwestycyjne i przygotować je do 
sprzedaży. W 2017 roku wydaliśmy 
bardzo dużo pieniędzy na scalenie 
tych terenów oraz pozyskanie ich od 
prywatnych właścicieli . Te osoby 
nam mocno zaufały, ponieważ na-
byliśmy te nieruchomości nie płacąc 
za ich zakup. Będziemy się rozliczać 
dopiero po sprzedaży tych gruntów 
inwestorom, ponieśliśmy jednak 
wysokie koszty aktów notarialnych. 
Oczywiście wszystko odbywało się 
zgodnie z prawem. Nasza spółka, 
będąca w stu procentach własności 
gminy, nie ma nic do ukrycia.

Wracając do głównego te-
matu. podczas ostatniej se-
sji rada miejska zdecydowa-
ła o przekazaniu spółce 14 
milionów złotych. Na co zostaną 
przeznaczone te pieniądze? 
 
- Jest to wkład pieniężny do spółki 
Rumia Invest Park z przeznaczeniem 
na budowę odcinka nowej ulicy Ka-
zimierskiej, której wartość kosztory-
sowa opiewa właśnie na kwotę około 
14 milionów złotych.

Czy znając plany miasta, spółka 
się do tego przygotowywała?

- Mamy opracowaną pełną specy-
fikację istotnych warunków zamó-
wienia i jesteśmy gotowi, by ogłosić 
przetarg na budowę nowej drogi. 
Jest to kluczowe dla rozwoju terenów 
przemysłowych przy ulicy Żołnierzy 
I Dywizji Wojska Polskiego, ponie-

waż bez infrastruktury drogowej, 
która połączy tereny przemysłowe 
z drogą wojewódzką i zapewni peł-
ne uzbrojenie w media, nie mamy co 
liczyć na to, że jakikolwiek inwestor 
zlokalizuje tam swoją działalność. 

dlaczego nie można było dłużej 
czekać z podjęciem tej uchwa-
ły, tak jak sugerowali niektórzy 
przedstawiciele rady miejskiej?

- Rozmowy z inwestorami oraz przy-
gotowywane umowy przedwstępne 
warunkują zainwestowanie na tym 
terenie od wybudowania drogi do 
określonego terminu. Jest to natu-
ralne, że inwestor kupując działkę 
i wprowadzając się na dany teren, 
musi mieć zapewnioną infrastruktu-
rę wodno-kanalizacyjną, sieć energe-
tyczną, kanalizację deszczową oraz 
infrastrukturę teletechniczną – czyli 
wszystkie niezbędne do funkcjono-
wania warunki. Oprócz tego prze-
widziane są ciągi pieszo-rowerowe, 
przystanek autobusowy, a nowy 
odcinek ulicy Kazimierskiej będzie 
miał zapewnione takie parametry, że 
ciężki transport będzie mógł tamtędy 
przejeżdżać. 

Czy to oznacza, że okoliczni 
mieszkańcy będą narażeni na 

uciążliwości związane z przejaz-
dami ciężarówek?

- Absolutnie nie. Ciężki transport bę-
dzie miał zakaz wjazdu na ulice osie-
dlowe i będzie się on odbywał od ul. 
Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 
do nowo wybudowanej Kazimierskiej. 
Zdajemy sobie sprawę, że to rozwią-
zanie nie jest idealne, ale docelowo ma 
tam powstać tzw. droga trzech powia-
tów, która połączy te tereny pośrednio 
z portem w Gdyni. Wówczas całkowi-
cie wyeliminujemy ten problem, ale to 
jest perspektywa około 5 lat. 

można zaryzykować stwierdze-
nie – budujemy teraz albo nigdy?

- Rozmowy z inwestorami, którzy 
chcą prowadzić działalność gospo-
darczą w Rumi, trwają od wielu 
miesięcy. Obecnie opracowywane 
są umowy przedwstępne, a w naj-
bliższych dniach zostanie ogłoszony 
przetarg na budowę drogi stano-
wiącej połączenie terenów inwesty-
cyjnych z drogą wojewódzką numer 
100. Bez tej drogi inwestorzy nie będą 
zainteresowani zlokalizowaniem 
swoich działalności na tym terenie. 
W związku z tym obawiamy się, że 
jeśli droga nie zostanie wybudowa-
na i będziemy dalej zwlekać, to po 

prostu stracimy inwestorów, z którymi 
prowadzimy już długie negocjacje. 

Co dzięki tej inwestycji może zy-
ska miasto oraz mieszkańcy?

- W efekcie budowy odcinka ulicy Ka-
zimierskiej mieszkańcy zyskają przede 
wszystkim nowe miejsca pracy, a gmina 
konkretne przychody w postaci nowych 
podatków od nieruchomości. Zabudowa 
magazynowa czy produkcyjna to coś, co 
przynosi gminom największe dochody – 
a to jest właśnie cel spółki. Od początku 
spółka została powołana po to, by zakty-
wizować konkretne tereny i przyciągnąć 
inwestorów, co sprawi, że miasto będzie 
miało więcej pieniędzy na przedsięwzię-
cia społeczne oraz inwestycyjne.

To pierwsza taka inwestycja, re-
alizowana przez spółkę rumia In-
vest park. Czy brak doświadczenia 
w tej kwestii jest zagrożeniem?

- Spółka będzie korzystać z zasobów 
zewnętrznych. Zostaną zatrudnieni 
odpowiedni specjaliści, którzy po-
prowadzą tę inwestycję. W tej chwili 
mamy na umowie specjalistę do spraw 
przetargów i zamówień publicznych, 
pojawią się też inspektorzy nadzoru, 
którzy będą pilnowali z ramienia spół-
ki wykonawcę, czy dobrze realizuje 
zadanie. Pod tym względem nie ma 
żadnego zagrożenia dla tej inwestycji. 

podsumowując, proszę wyjaśnić, 
dlaczego tym wszystkim zajmuje 
się spółka, a nie gmina?
 
- Miasto nie posiada pewnych narzędzi. 
Spółka działa elastycznie, może przy-
gotować ofertę dla przedsiębiorcy szytą 
na miarę, może też podwajać swoją 
ofertę nieruchomości poprzez nabywa-
nie gruntów z odroczonym terminem 
płatności. W związku z tym inwestorzy 
często podkreślają, że przygotowując 
dostosowaną do ich potrzeb ofertę, 
stajemy się dla nich wyjątkowo atrak-
cyjnym partnerem. Miasto ma ogra-
niczenia prawne w tym zakresie, tylko 
spółka ma odpowiednie narzędzia.

dziękujemy za rozmowę.
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Z głębokim bólem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kapitana

ALEKSANDRA 
PAWELCA

najstarszego polskiego marynarza
obrońcy Redy, Rumi i Kępy Oksywskiej

uczestnika Kampanii Wrześniowej 1939 r.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia

składają:
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Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi   

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

- Wychodzę z założenia, że do 
każdego zadania należy wybrać 
odpowiednie narzędzie i właści-
wych ludzi - mówił do zebranych 
były minister obrony i spraw za-
granicznych. – Uważam, że lepiej 
mieć mniejszą, ale bardzo kompe-
tentną ekipę niż tabun pochleb-
ców, którzy niewiele umieją. 

Piątkowe spotkanie poświęcone 
było najnowszej publikacji Rado-
sława Sikorskiego, która niejako 
jest próbą odpowiedzi na pytanie: 

czy zmierzamy ku geopolitycznej 
katastrofie? 

„Mamy być dumni, że wstali-
śmy z kolan, a nie zauważać, że 
upadliśmy na głowę. Narzucają 
nam język nienawiści. Wyzywają 
od zdrajców i odmawiają polsko-
ści. Koszulka z napisem » Śmierć 
wrogom ojczyzny«  ma być miarą 
patriotyzmu” – czytamy w opisie 
publikacji. Autor dywaguje w niej 
na wiele tematów, m.in. Unii Eu-
ropejskiej, pozycji Rosji na arenie 

międzynarodowej, czy też stosun-
ków polsko-amerykańskich. Po-
wyższe kwestie poruszone zostały 
podczas spotkania z mieszkańca-
mi Redy. Dodatkowo były mini-
ster obrony i spraw wewnętrznych 
mówił o obecnej sytuacji w kraju.  

- Niestety, ale w tej chwili mamy 
rząd, który zamiast polityki zagra-
nicznej prowadzi propagandę do 
wewnątrz przy pomocy zagranicy, 
przeważnie przy pomocy agresji 
wobec zagranicy – mówił Rado-
sław Sikorski. - Rząd powołał Fun-
dację Narodową, gdzie poszły set-
ki milionów złotych. Myślałem, że 
będzie ona odpowiadała za to, co 
tego typu agendy robią dla innych 
krajów, a ona zajęła się szczuciem 
polskich sądów. Wydaje mi się to 
dużą niegospodarnością. 

Spotkanie z Radosławem Sikor-
skim zorganizowane zostało w ra-
mach tegorocznej edycji Biesiady 
Literackiej. W sobotę były mini-
ster obrony i spraw wewnętrznych 
spotkał się z mieszkańcami Wej-
herowa. 

Wa

O kulisach polskiej 
dyplomacji
REdA | Człowiek, który prowadził grę z największymi, tj. Clintonem, Ławrowem, Merkel czy Janukowy-
czem, w piątek rozmawiał z mieszkańcami Redy. W Fabryce Kultury Radosław Sikorski opowiadał między 
innymi o kadrowych zmianach, które wdrożył w resorcie spraw zagranicznych. 

rAdOSłAW 
SIKOrSKI 
jest wykładowcą na Uni-
wersytecie Harvarda oraz 
doradcą w grupie Eurasia. 
Był ministrem obrony 
(2005-2007), ministrem 
spraw zagranicznych 
(2007-2014) i marszał-
kiem Sejmu (2014-2015). 
Nadto służył jako reporter 
wojenny w Afganistanie 
i Angoli (1986-1989). 
Jest laureatem nagrody 
World Press Photo. Był też 
członkiem rzeczywistym 
Amerykańskiego Instytutu 
Przedsiębiorczości i dyrek-
torem wykonawczym No-
wej Inicjatywy Atlantyckiej 
(2001-2005).

Na terenie redzkiej mediateki 
spotykają się całe rodziny i wspól-
nie grają. Które gry cieszą się 
największym zainteresowaniem 
podczas ferii? - Monopol, Biznes, 
Świat wokół nas, czy też Polska 
mali podróżniczy – wylicza Aneta 
Piotrowska z redzkiej mediateki. 
- To gry, które jednocześnie uczą 
i bawią, a zarazem zbliżają.  

W Polsce planszówki przeżywają 
prawdziwy renesans. Pracownicy 
redzkiej mediateki doskonale zda-
ją sobie z tego sprawę, w związku 
z czym w swojej ofercie mają kil-
kanaście różnych gier plaszowych 
i stolikowych. Do korzystania 
z nich w trakcie ferii zachęcają 

w godzinach od 13 do 15.
- Może przyjść każdy i miło 

spędzić czas – zapewnia Aneta 
Piotrowska. - Chętnie przychodzą 
kilkuletnie dzieci z rodzicami. Gry 
cieszą się też dość sporym zainte-
resowaniem wśród nastolatków. 

Z myślą o dzieciach w wieku od 
7 do 12 lat w godz. 11-13 redzka 
mediateka prowadzi naukę kodo-
wania z grą Scottie Go i robotami 
Photon. Dla młodych mieszkań-
ców Redy to szansa na zdobywanie 
e-kompetencji i rozwijanie umie-
jętności matematycznych oraz 
impuls, pobudzający wyobraźnię, 
zachęcający do logicznego i nie-
standardowego myślenia. Wa

Ferie w Mediatece
REdA | Ferie w mieście nie muszą być nudne. Udowadniają to 
pracownicy redzkiej mediateki, którzy uczą kodowania poprzez 
zabawę oraz zachęcają do grania w gry planszowe i stolikowe.
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Trwają ferie zimowe. 
Wejherowskie Centrum 
Kultury, Szkolny Związek 
Sportowy, biblioteka miej-
ska, placówki oświatowe 
przygotowały na czas ferii 
zimowych szereg atrakcji 
dla młodych wejherowian.
Zajęcia sportowe odbywa-
ją się w szkolnych halach 
sportowych Szkół Podstawo-
wych nr 6 i 11 w Wejherowie 
w godz. 10-14. Organizatorzy 
przygotowali szereg rozgry-
wek dla dziewcząt i chłopców 
z różnych roczników w takich 
dyscyplinach, jak piłka nożna, 
piłka ręczna, piłka siatkowa 
czy koszykówka. Dzieci i mło-
dzież moą korzystać z promo-
cyjnych cen na lodowisku 
i krytej pływalni.
WCK przygotowało warsztaty 
kreatywne: tworzenie my-
dełek, mozaika i malowanie 
piaskiem; warsztaty szydeł-
kowania, tworzenia koszyka 
lub torebki ze sznurka baweł-
nianego; warsztaty muzycz-
ne: „Dźwiękołowy”; warsztaty 
ceramiczne; współczesne gry 
planszowe oraz tkania trady-
cyjnego i patchworku.
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie prowadzi za-
jęcia warsztatowe dotyczące 
Dalekiego Wschodu w baśni 
i legendzie oraz wydarzenia 
o charakterze otwartym. 
/raf/

NA SpOrTOWO 
I KULTUrALNIE

OGŁOSZENIE                                                                                         60/2019/DB
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Pół wieku kaszubskiego muzeum
POWIAT | Gratulacje, medale, odznaczenia, a także krótki koncert muzyczny oraz wykład o historii Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
- w Wejherowie zorganizowano uroczystość podsumowującą rok obchodów 50-lecia działalności tej instytucji.

W uroczystości wzięli udział 
m.in. Jarosław Sellin, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, sena-
tor Kazimierz Kleina, Gabriela Li-
sius, starosta powiatu wejherow-
skiego, wicestarosta Jacek Thiel, 
Edmund Wittbrodt, przewodni-
czący Rady Muzeów, przedstawi-
ciele urzędu marszałkowskiego 
oraz lokalnych samorządów oraz 
wielu innych zaproszonych gości.

– W naszej działalności sku-
piamy się przede wszystkim na 
języku kaszubskim i pielęgno-
waniu tradycji kaszubskich – 
powiedział Tomasz Fopke, dy-
rektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. - Jesteśmy obec-
ni na całym Pomorzu i sięgamy 

wciąż dalej z naszymi działania-
mi. Wciąż rozwijamy naszą dzia-
łalność, podążamy w kierunku 
stworzenia narodowego centrum 
kultury kaszubskiej.

Z okazji jubileuszu została wy-
dana monografia opisująca hi-
storię muzeum. Jarosław Sellin 
odznaczył instytucję srebrnym 
medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Jest to odznacze-
nie przyznawane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, którym może poszczy-
cić się zaledwie ok. 20 muzeów 
w całym kraju.

- Ten najważniejszy medal 
w dyspozycji Ministra Kultury 
zazwyczaj przyznawany jest oso-
bom, ale w wyjątkowych sytu-
acjach także instytucjom – powie-

dział wiceminister Jarosław Sellin. 
- Dodam, że muzeum bardzo ak-
tywnie pozyskuje granty na swo-
je projekty, czego dowodem jest 
dofinansowanie z Ministerstwa  
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go aż sześciu projektów na łączną 
kwotę ok. 160 tys. zł. To świadec-
two skuteczności tej instytucji. 

Podczas uroczystości Jarosław 
Sellin wręczył także odznaki 
„Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”, które otrzymali zasłużeni 
pracownicy Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie: starszy 
kustosz Joanna Cichocka, star-
szy kustosz Grażyna Wirkus 
i kierownik Działu Rękopisów 
i Starodruków Janina Kurowska 
oraz ks. prałat Daniel Nowak, 

działający na rzecz upamiętnie-
nia miejsca męczeństwa ludności 
Kaszubsko-Pomorskiej w Piaśni-
cy i sprawujący opiekę nad Ne-
kropolią Piaśnicką, oraz Błażej 
Musiałczyk – muzyk związany 
z Wejherowem i Gdańskiem (od 
2006 r. organista w Archikate-
drze Oliwskiej, dyrektor Między-
narodowego Letniego Festiwalu 
Muzyki Organowej w Tucholi, 
pomysłodawca oraz dyrektor 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego – Sieradzka Jesień 
Organowa, prezes Fundacji 
Centrum Rozwoju Sztuki oraz 
dyrektor artystyczny Festiwalu 
„Niepodległa Wielu Wymiarów”, 
który wzbogacił pomorskie ob-
chody setnej rocznicy Stulecia 
Odzyskania Niepodległości Rze-

czypospolitej Polskiej.
Tomasz Fopke, dyrektor mu-

zeum, odebrał także Srebrny Me-
dal Senatu z rąk senatora Kazi-
mierza Kleiny. 

Jesienią tego roku muzeum po-
większy się, otwarty zostanie bo-
wiem nowy obiekt - Książnica Ge-
rarda Labudy. 

rafał Korbut

GAbrIELA LISIUS, 
starosta wejherowski:

- To nie jest tylko muzeum regionalne, powiato-
we – to jedyne muzeum w Polsce, które groma-
dzi takie zbiory, udostępnia je, a ponadto prowa-
dzi szeroką działalność kulturalną i oświatową. 
To ogromne wyzwanie. Naszym marzeniem było 
nie tylko stałe rozwijanie działalności tej instytu-
cji, ale też stworzenie nowej siedziby. Dostaliśmy 

wspaniałą spuściznę po prof. Gerardzie Labudzie i trzeba było znaleźć 
dla niej odpowiednie miejsce. Stąd pomysł i decyzja, aby wybudować 
książnicę  prof. Gerarda Labudy. Obecnie finalizujemy ten projekt. Przed 
nami oczywiście kolejne wyzwania i kolejne projekty.
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BuRMISTRZ MIaSTa RuMI

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony 
na oddanie w najem, na okres 4 lat, lokalu użytkowego, 

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia: 
 
   Lokal użytkowy o powierzchni 56,35m² w tym: powierzchnia podstawowa 51,41m² 
oraz powierzchnia pomocnicza 4,94m², usytuowany w budynku komunalnym przy ul. 
Dąbrowskiego 12B/1 w Rumi, na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 972/3 o pow. 420m², obr. 18, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00021619/2, 
będącej własnością Gminy Miejskiej Rumia. 
   Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej, handlowej lub usługowej, 
nieuciążliwej dla mieszkańców budynku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego wyklucza się lokalizację banków i innych instytucji finansowych.
   Stawka wywoławcza czynszu do przetargu wynosi 30,00zł za 1m² powierzchni podsta-
wowej i 50% wyżej wymienionej stawki za 1m² powierzchni pomocniczej, w stosunku 
miesięcznym. Do stawek czynszu zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
Czynsz płatny z góry, do dnia 10 każdego miesiąca. Stawki czynszu wzrastają  o średniorocz-
ny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim, z mocą od 
następnego miesiąca od daty ogłoszenia. 
   Wadium – 2.000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) płatne w pieniądzu.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu  19 marca 2019r. o godzinie 1200  

w siedzibie urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 203.

   Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00zł, 
w gotówce w Filii Banku Rumia Spółdzielczy w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przelewem 
na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100, w terminie do dnia 
15.03.2019r. Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zaklejonej koper-
cie opatrzonej klauzulą: „Dotyczy przetargu na najem lokalu użytkowego, położonego przy 
ul. Dąbrowskiego 12B/1 w Rumi”, w sekretariacie Urzędu Miasta Rumi, pok. 204, do dnia 
15.03.2019r. do godz. 1300(druki ofert do pobrania znajdują się w pokoju 105).
    Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu, re-
gulaminem przetargów oraz projektem umowy najmu lokalu użytkowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
przyszłego czynszu za najem lokalu użytkowego, pozostałym uczestnikom przetargu wnie-
sione przez nich wadium zwraca się niezwłocznie – jednak nie później niż przed upływem 3 
dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek. 
    Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy najmu, Burmistrz Miasta Rumi 
odstąpi od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 
   Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert oraz prawo odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami.
   Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. (58) 679 66 06 lub 
w pokoju 105 Urzędu Miasta Rumi. Termin oględzin przedmiotu przetargu należy uzgodnić 
z Kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi.

Rumia, dnia  11.02.2019r.

POWIaT | Ostrzegamy - uwaga na oszustów podających się za pracowników PEWIK!

W Gdyni pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników PEWIK Gdynia. W związku 
z tym firma ostrzega wszystkich mieszkańców i podkreśla, że jej pracownicy nie pobierają 
i nie zwracają żadnych pieniędzy! Ostrzeżenie dotyczy również mieszkańców Wejherowa, 
Redy i Rumi oraz innych miejscowości obsługiwanych przez PEWIK.
Do mieszkanki jednego z gdyńskich osiedli przyszli dwaj mężczyźni podający się za 
pracowników PEWIK Gdynia. Oświadczyli, że muszą sprawdzić działanie wodomierzy. Po 
oględzinach stwierdzili, że jest nadpłata 100 zł i chcą ją zwrócić. Przekazali kobiecie banknot 
o wartości 200 zł oczekując wydania reszty. Banknot 200 zł prawdopodobnie był fałszywy. 
Do podobnych zdarzeń doszło już kilka razy w ostatnim czasie.
PEWIK Gdynia ostrzega: pracownicy spółki nie pobierają ani nie zwracają żadnych pieniędzy! 
Wszelkiego rodzaju opłaty lub zwroty dokonywane mogą być tylko w kasie PEWIK lub przele-
wami bankowymi. Pracownicy spółki posiadają służbowe identyfikatory i w razie wątpliwości 
można poprosić o jego okazanie. Zawsze można też zadzwonić na numer alarmowy 994 do 
dyspozytorni PEWIK Gdynia i zapytać, czy tego dnia wizyta pracownika była zaplanowana. /raf/

OSzUSTWO „NA pEWIK”

ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
NaPISaŁEŚ aRTYKuŁ?
WYŚLIJ DO NAS! r.korbut@expressy.pl - Roboty idą zgodnie z planem 

– zapewnia Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy.  – W Szko-
le Podstawowej nr 6 lada chwila 
rozpoczyna się zalewanie stro-
pu nad parterem. Imponują-
co wygląda też nowe skrzydło 
Szkoły Podstawowej nr 2, które 
jest już pod dachem i po raz 
pierwszy mogliśmy pokazać 
radnym wnętrze obiektu.

W nowym, piętrowym skrzy-
dle szkoły znajdzie się m.in. 
szesnaście sal lekcyjnych, bi-
blioteka, pomieszczenia gospo-

darcze, winda i toalety w pełni 
przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także 
przestronna piwnica, przewi-
dziana jako duża powierzchnia 
magazynowa.

Na bieżąco relacje i zdjęcia 
z postępu prac publikowane są 
na szkolnych i miejskich stro-
nach internetowych. Prace przy 
rozbudowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 prowadzone są tak, 
aby już po wakacjach ucznio-
wie wrócili do nowej, większej 
szkoły. /Wa/

Prace zgodnie z planem
REdA | Korzystając z przerwy w nauce, członkowie Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie 
w towarzystwie burmistrza i urzędników przeprowadzili przegląd miejskich placówek oświato-
wych. Skontrolowali między innymi postęp prac przy rozbudowie szkół.
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Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl

Medale z okazji 60. rocznicy 
zawarcia związku małżeńskiego 
otrzymali Teresa i Józef Kar-
pisz. Natomiast medale z okazji 
50. rocznicy zawarcia związku 
małżeńskiego otrzymali: Hele-
na i Brunon Doering, Brygida 
i Maksymilian Kazimiercza-
kowie, Władysława i Henryk 
Kiedrowscy, Halina i Stanisław 
Macholl, Bogumiła i Kazimierz 
Mampe, Małgorzata i Jan Ma-
rzejon oraz Janina i Stanisław 
Selin.

– Bardzo się cieszę, że mo-
żemy wspólnie uczestniczyć 
w uroczystości tak ważnej dla 
Państwa i Waszych najbliż-

Małżonkowie 
uhonorowani 
medalami
WEJHEROWO | Osiem par małżeńskich z Wejherowa odznaczono medalami 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez prezydenta RP. Medale ju-
bilatom wręczył prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

szych. Proszę przyjąć serdeczne 
gratulacje za sześćdziesiąt i pięć-
dziesiąt lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego – powiedział pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt. 
– Państwo spędzacie ze sobą 
tyle czasu idąc wspólną drogą 
życia, pełną zakrętów, trudności 
i niespodzianek, że musi budzić 
to szacunek i uznanie. Dzisiaj 
bardzo potrzebujemy dobrych 
wzorców, a Państwo jesteście dla 
nas wzorem i przykładem miło-
ści oraz przezwyciężania trudów 
życia codziennego. Za długolet-
nie wspólne życie z całego ser-
ca Państwu dziękuję i gratulu-
ję. Małżeństwo to sztuka życia, 
sztuka kompromisu i wspierania 
się. Życzę Państwu kolejnych dni, 
miesięcy i lat pełnych szczęścia, 
radości, uśmiechu.

- Małżeństwo, żeby żyło się 
w nim z harmonią, wymaga nie 
tylko miłości, ale również na co 
dzień wzajemnego zrozumienia, 
poszanowania pomocy, a także 
optymizmu - powiedziała jedna 
z jubilatek, Helena Doering. 

Gratulacje bohaterom uroczy-
stości złożył także kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Grze-
gorz Gaszta. Uroczystość uświet-
niła swoim występem Dominika 
Abramczyk, solistka Powiatowe-
go Zespołu Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Rumi. 

/raf/
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mYdLANY ŚWIAT 
zAChWYCIł dzIECI

Dzieci poznawały właściwości substancji używanych 
w codziennym życiu, które można znaleźć na domowych 
półkach. Spotkanie młodych akademików zostało tak 
zorganizowane, aby eksperymenty nie tylko intrygowały, 
ale i uczyły oraz bawiły. 
Uczestnicy Akademii małych odkrywców mieli okazję 
odbijania bańki mydlanej jak piłki i stworzenia roztworu 
„jojo” z małymi, skaczącymi kuleczkami. Mali chemicy po-
znali również sekret wyrabiania kuli kąpielowych i ozdob-
nych mydełek o niezwykłych kształtach oraz zapachach. 
Spotkanie z mydlanym światem chemii w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan zorganizowane zostało 
w sobotę. Najmłodsi w zajęciach mogli uczestniczyć za 
darmo.  WA

RuMIa | Chemiczne słonie, moc zapachów i baniek 
mydlanych – lekcja chemii może zaskoczyć! Mieli okazję 
przekonać się o tym najmłodsi, którzy wzięli udział 
w akademii Małych Odkrywców zorganizowanej na 
terenie CH auchan Port Rumia.

Fot. Weronika Kowalczyk

REKLAMA                   19/2019/DB
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Schronisko w Dąbrówce koło 
Luzina jest prowadzone przez 
OTOZ Animals od stycznia 
2008 roku. Nieustannie popra-
wiane są warunki w jakich prze-
bywają zwierzęta. Opiekunowie 
budują duże przestronne kojce 
z zadaszeniem oraz wybiegi, na 
których psy mogą się do woli 
wybiegać. Co roku schronisko 
jest modernizowane. Wymie-
niane są stare budy na nowe 
i zabezpieczane przed zimą. 

Dokonywana jest renowacja 
kojców typu aldaz. W schroni-
sku znajdują się również ciepłe 
pomieszczenia dla psów po za-
biegach weterynaryjnych oraz 
dla suk z szczeniakami i wszyst-
kie zwierzęta są pod stałą opie-
ką weterynaryjną.

Z pomocą podopiecznym 
schroniska pośpieszył Samo-
rząd Uczniowski oraz ucznio-
wie, nauczyciele, pracownicy 
i rodzice Szkoły Podstawowej 

nr 6 w Wejherowie. Na terenie 
szkoły odbyła się zbiórka kar-
my specjalistycznej, koców 
i smyczy. Liczne dary zostały 
już dostarczone do schroniska 
a organizatorzy akcji – samo-
rząd uczniowski i uczniowie 
klasy VIII B Dawid Konkol 
i Jakub Kwiatkowski dziękują 
wszystkim, którzy potrafili po-
dzielić się dobrem z istotami 
bezbronnymi, jakimi są zwie-
rzęta. (DD)

Pomogli zwierzętom
POWIAT | Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie przekazali dary dla schroniska dla bez-
domnych zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce w gminie Luzino. 

POWIaT | Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszył się III Powiatowy Konkurs 
„Trudne wierszyki łamiące języki”, który 
niedawno podsumowano w powiatowej 
bibliotece. 

Konkurs objęty jest patronatem hono-
rowym Gabrieli Lisius, starosty wejhe-
rowskiego. Konkurs został podzielony 
na 4 kategorie wiekowe: 3-4 latki, 5-latki, 6-latki oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. 
Łącznie wzięło w nim udział 146 dzieci, które przybyły z 25 szkół i przedszkoli z terenu powiatu 
wejherowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, 
a dla zwycięzców specjalnie przygotowane puchary. Kolejna edycja konkursu - za rok. /raf/

WIErSzYKI łAmIąCE jęzYKI
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W przedstawieniu wzięły udział 
zarówno dzieci, jak i ich rodzice. 
Organizatorzy i uczestniczy opra-
cowali scenariusz oraz wykonali 
dekoracje i kukiełki.

- Przygotowywaliśmy się do tego 
spektaklu od kilku miesięcy – wyja-
śnia Izabela Minga, kierownik Klu-
bu Integracji „TAO”. -  Na początku 
lutego minął rok, od kiedy nasz 
klub rozpoczął działalność. Przez 
ten czas na tyle się rozwinął, że 
postanowiliśmy przygotować pani 
Elżbiecie Wencie – naszej głównej 
sponsorce – oraz przyjaciołom na-
szego klubu spektakl „Pączkowe 
Drzewo”. Pani Elżbieta rok temu 
zdecydowała bowiem, że zebrane 
podczas charytatywnej akcji „Su-
per Pączki Pomagają Dzieciom” 
pieniądze przeznaczy właśnie na 
wsparcie naszej działalności. Spek-
takl jest więc pewnego rodzaju 
podziękowaniem za okazane nam 
serce i pomoc, ale też dotyczy ko-
lejnej edycji akcji, zaplanowanej jak 
co roku na Tłusty Czwartek.

Przedstawienie „Pączkowe Drze-
wo” zostało przygotowane na pod-
stawie opowiadana pod tym samym 

tytułem, które napisał kuzyn pani 
Elżbiety, a które zapoczątkowało 
całą „pączkową akcję”. Przypomnij-
my: „Super Pączki Pomagają Dzie-
ciom” to charytatywna akcja, która 
w tym roku odbędzie się już po raz 
siódmy. Polega na tym, że w Tłusty 
Czwartek 5 proc. z każdego sprze-
danego w cukierni „Wenta” pączka 
przeznaczane jest na pomoc po-
trzebującym dzieciom. 

- Spektakl to bardzo miły gest, ale 
też wielka niespodzianka – mówi 
Elżbieta Wenta, właścicielka Cu-
kierni „Wenta”, mieszczącej się na 
Pl. Jakuba Wejhera w Wejherowie. 

- Tym większe zaskoczenie, że 
bardzo trudno z dziećmi chory-
mi, niepełnosprawnymi stworzyć 
coś tak wspaniałego. Cieszę się, że 
mogę wesprzeć działalność klu-
bu, który spełnia potrzeby dzieci, 
pomaga im w codziennym życiu, 
umożliwia ich rozwój.

Tegoroczna akcja „Super Pączki 
Pomagają Dzieciom” prowadzo-
na będzie w czterech cukierniach 
„Wenta” - w Wejherowie, dwóch 
w Gdańsku oraz w Łebie. Zebrane 
pieniądze po raz kolejny trafią do 
Klubu Integracyjnego TAO z Wej-
herowa. rafał Korbut

Spektaklem 
podziękowali 
za pomoc
WEJHEROWO | Inność, niepełnosprawność, tolerancja, brak podziałów i... 
pączki – to tematy poruszone w spektaklu, przygotowanym przez niepełno-
sprawne dzieci z Klubu Integracyjnego TAO. Przedstawienie było też formą po-
dziękowania dla głównej sponsorki klubu. 
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POWIaT | Po raz XXV Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
z Wejherowa zorganizowało bal dla swoich braci oraz 
zaprzyjaźnionych organizacji. 

Na balu spotkało się prawie 300 osób, a do tańca przygry-
wał znany zespół muzyczny. Nie zabrakło Bractwa Rycerzy 
Św. Jerzego oraz przedstawicieli Kurkowych Bractw Strze-
leckich z Trójmiasta, Kaszub i Kociewia. Impreza w hotelu 
Astor w Jastrzębiej Górze odbyła się pod patronatem 
Zarządu Okręgu Pomorskiego Zjednoczonych Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Orkiestra 
dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Sławoszyna marszem 
wprowadziła Parę Królewską KBS Wejherowo w składzie 
Mariola i Grzegorz Pieperowie oraz barwny korowód na 
salę taneczną. Następnie odśpiewano hymn państwo-
wy, a biało-czerwone stroje i chorągiewki oraz pieśni 
patriotyczne sprawiły, że bal nawiązał do rocznicy 100-
lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Atrakcją 
wieczoru były piękne tancerki z Olsztyna, które wykonały 
cztery pokazy artystyczne m.in. kankana, sambę brazy-
lijską i taniec arabski. Nie zabrakło też niespodzianek 
kulinarnych i specjalnego tortu z herbem kura. Gośćmi 
honorowymi balu byli kapelan bractwa o. Daniel Szustak 
i starosta wejherowski Gabriela Lisius. (DD)

WIELKI KróLEWSKI 
bAL KUrKOWY

Fot. KBS

Na miejscu delegacja z gminy 
Wejherowo została bardzo miło 
przyjęta, w  tamtejszym urzędzie 
włodarze gmin rozmawiali o sa-
morządzie, realizowanych  in-
westycjach,  przedsięwzięciach 
i ważnych wydarzeniach. Dzięki 

uprzejmości wójta gminy Ino-
wrocław Tadeusza Kacprzaka  
delegacja odwiedziła najstarszą 
polską wieś – Kruszę Zamko-
wą oraz Centrum Dziedzictwa 
Kujaw Zachodnich w Łojewie. 
Wizyta zaowocowała wymia-

ną doświadczeń i prezentacją 
obu samorządów. Obie strony 
zadeklarowały chęć rozwijania 
współpracy w zakresie działal-
ności kulturalnej, edukacyjnej 
i społecznej. 

/uGW/

Z wizytą w Inowrocławiu
GM. WEJHEROWO | Wójt Henryk Skwarło i dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 
Natasza Sobczak odwiedzili zaprzyjaźnioną gminę Inowrocław. 
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Na pokaz w Bolszewie za-
prosili Dyrektor Muzeum 
Piaśnickiego w Wejherowie 
Teresa Patsidis i Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło. 
Film zrobił duże wrażenie na 
widzach. Dokument, wzboga-
cony archiwaliami fotograficz-
nymi i filmowymi, scenami 
fabularyzowanymi i animacją, 
w atrakcyjnej i nowoczesnej 
formie przywraca pamięć 
o Bohaterach Niepodległej.

Film „Piaśnica” w reżyserii 
Mariusza Sławińskiego zreali-
zowany został przez Muzeum 
Piaśnickie w Wejherowie, a sfi-
nansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Powstał w ra-
mach cyklu filmów dokumen-
talnych pt. „Młyny historii”, 
który opowiada o miejscach 
i okolicznościach pomorskiej 
zbrodni na polskich war-
stwach przywódczych w cza-
sie krwawej jesieni 1939 roku. 
Pomysł realizacji dokumental-
nego cyklu filmowego powstał 
z potrzeby opracowania ma-
teriałów edukacyjnych i opo-

Wyjątkowa projekcja 
niezwykłego filmu
GM. WEJHEROWO | W gminie Wejherowo odbyła się bezpłatna projekcja filmu „Piaśnica”. 

wiedzenia o zbrodni w Piaśnicy, 
by wiedza o tych wydarzeniach 
dotarła do jak najszerszego gro-
na odbiorców. Przypomnijmy, 
że po raz pierwszy film o maso-

wych egzekucjach na Pomorzu, 
rozpoczętych jesienią 1939 r. 
przez Niemców w Piaśnicy, za-
prezentowany został 10 grudnia 
2018 r. w Warszawie podczas 

ogólnopolskiej premiery, a póź-
niej „Piaśnica” pokazana została 
lokalnej społeczności w Filhar-
monii Kaszubskiej w Wejhero-
wie. /uGW/
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SprzEdAm

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

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

WYNAjmę

pOSzUKUję WYNAjąĆ

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

KUpIę

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

MOTORYZACJA

SprzEdAm

KUpIę

złOmOWANIE aut, kasacja, skup, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

prOfESjONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię, gorąca Blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

RÓŻNE

SprzEdAm komodę + narożnik. Stan 
bdb, 260 zł., tel. 509 796 794. 

SprzEdAm nowy stół z krzesłami do 
jadalni, tel. 607 587 590. 

SprzEdAm skrzydła drzwiowe drew-
niane. Tel: 607-587-590. 

SprzEdAm skrzydła drzwiowe sosno-
we. Lewe 80cm, prawe 70cm. Jedno 
z pełnego drewna, prawe 70cm, tel. 
607 587 590. 

ANTYKI, lustro, rogi, kryształy, włocła-
wek, kufle, pólka narożna, krzesła, itp., 
drobiazgi, tel. 781 426 010

WYprzEdAż sprzętu bazowego, 
szkło, naczynia, grill do tortilli, fryt-
kownica, mikrofale, tel. 781 426 010

SprzEdAm chłodziarkę dla gastrono-
mii i roolbar z kompletnym osprzęto-
wieniem, tel. 781 426 010

fOTELO-tapczan, 1 osobowy i fotel 
gratis, 110zl, tel. 600 667 860

SprzEdAm rower damski 3 przerzut-
ki, bardzo dobry stan, 600 zł., tel 507 
486 424

płUG 3 skiby i brony 5, zawieszane, 
750 zł., tel. 600 667 860

prASA, kostka masy FERGUSON typ 
14 duży podbieracz 1.43  ST.B.3.500 zł., 
Luzino, tel. 506 250 477

drEWNO opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SłOmA w balotach 120x150 siano, sło-
wa w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SprzEdAm grobowiec w Pierwoszy-
nie, 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!
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ZADZWOŃ: 660 731 138
lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?

to proste!

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 
88/42/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 
dni, wywieszony został wykaz Nr VI obejmujący nieruchomość 
zabudowaną, położoną w Rumi, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczoną do oddania w użyczenie.

BuRMISTRZ MIaSTa RuMI 
ogłasza nabór na wolne stanowiska 

pracy w urzędzie Miasta Rumi: 
 

Główny specjalista – Pełnomocnik ds. inwestycji w pełnym 1. 
wymiarze czasu pracy,
od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miej-2. 
skiej, w pełnym wymiarze czasu pracy,
Referent lub Podinspektor lub Inspektor w Wydziale Ogólno-3. 
Organizacyjnym, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138    
e-mail: d.bieszke@expressy.pl

OGŁOSZENIE                  61/2019/DB OGŁOSZENIE                  65/2019/DB
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Ta wciąż napawa opty-
mizmem zarówno trenera 
Szymkowicza, jak i kibiców 
ze Wzgórza Wolności. Tym 
razem Wejherowianie rozpra-
wili się z występującą na tym 
samym poziomie rozgrywko-
wym – Olimpią Elbląg.

Gryf pokonał swoich rywa-
li zza miedzy na wyjeździe 
w stosunku 1-2. Zwycięskie 
bramki padły w 45’ i 56’ mi-
nucie spotkania. Ich autorami 
byli odpowiednio – Oskar 
Sikorski i sprowadzony w te-
gorocznym oknie transfero-
wym napastnik – Przemysław 
Macierzyński. Bramkę dla go-

spodarzy w 32’ minucie me-
czu zdobył Jakub Bojas. Tre-
ner Gryfa kolejny raz rotował 
składem zmieniając zestawie-
nie w przerwie meczu. Kom-
pleksowa zmiana przyniosła 
skutek w postaci odważniej-
szej gry i co najważniejsze 
– bramki. Do rozpoczęcia 
rundy wiosennej pozosta-
ły nieco ponad 2 tygodnie. 
W tym czasie wejherowianie 
rozegrają jeszcze dwa mecze 
kontrolne – 16 lutego w Koło-
brzegu z miejscową Kotwicą 
oraz tydzień później mecz na 
wyjeździe z Radunią Stężycą. 
/MM/

Zimowy cykl przygotowawczy nie jest łatwy. Ograni-
czone budżety sprawiają, że większość drużyn szli-
fuje formę przed rundą wiosenną na krajowym po-
dwórku, zaś warunki atmosferyczne - mówiąc deli-
katnie – nie rozpieszczają. 

Tym bardziej cieszy zapał oraz styl w jakim piłkarze ze 
Wzgórza Wolności pokonują kolejnych rywali w meczach 
kontrolnych. Rodzi to duże nadzieje w kibicach, zwłasz-
cza, że poza dobrymi wynikami w parze idzie przede 
wszystkim zaangażowanie.
Przygotowania do rundy wiosennej ruszyły dla Gryfician 7 
stycznia. Wtedy to w hali wejherowskiej „samochodówki” 
odbyły się pierwsze zajęcia rozruchowe. Wiele ćwiczeń od-
bywało się z piłką, co jest miłą odmianą, bowiem większość 
ekip z drugiej ligi przygotowania rozpoczyna od trenin-
gów motorycznych. Metodyka styczniowych treningów ma 
na celu przede wszystkim zwiększenie jakości kultury gry 
– w rundzie jesiennej z tym aspektem był spory problem. 
W połowie stycznia trener Szymkowicz zaprosił na treningi 
juniorów z roczników 2001-2003. Szóstka chłopców treno-
wała pod czujnym okiem szkoleniowca pierwszej drużyny 
z Wejherowa – sygnał był jasny, stawiamy na młodzież.
O inwestycji w młode talenty świadczą niemniej ruchy trans-
ferowe wykonane przez zarząd podczas tegorocznego okna. 
Kluczowym ich elementem było wypożyczenie dwójki mło-
dych napastników – Mateusza Węsierskiego oraz Przemy-
sława Macierzyńskiego. Pierwszy z nich, jak wspominał wice-
prezes – Dariusz Mikołajczak miał nie tylko podnieść poziom 
konkurencji w napadzie, ale przede wszystkim dać dodatko-
we kilogramy i centymetry drużynie. Macierzyński z kolei od-
bywa na Wzgórzu Wolności swoistą rekonwalescencję. Ostat-
nie lata kariery byłego piłkarza Benfiki Lizbony i Lechii Gdańsk 
przypominają istny rollercoaster. W drugiej lidze Macierzyński 
musi się przede wszystkim odbudować. Ostatnim wzmocnie-
niem Wejherowian był powrót do szerokiego składu Łukasza 
Pietronia. 30-letni, doświadczony pomocnik może zagwaran-
tować spokój w rozgrywaniu ataku pozycyjnego, co zdaje się 
być ważnym walorem w związku ze startem nowej rundy.
Balans pomiędzy młodością, a doświadczeniem został za-
chowany i ta wybuchowa mieszanka sprawdza się z każdym 
kolejnym meczem kontrolnym. W zimowym cyklu przygoto-
wawczym piłkarze Gryfa pokonali już Olimpię Elbląg, Gryfa 
Słupsk, Wierzycę Pelplin oraz zremisowali z Sandencją Nowy 
Sącz, a także Termalicą Bruk-Bet Niecieczą.  Satysfakcjonu-
ją nie tylko wyniki osiągane przez zespół, ale także styl w ja-
kim rozprawiają się ze swoimi przeciwnikami. Zwłaszcza, że 
sztab trenerski w każdym możliwym momencie rotuje skła-
dem poszukując optymalnych rozwiązań. 
Runda wiosenna zostanie zainaugurowana w Wejherowie 
za nieco ponad 2 tygodnie. Podopieczni trenera Szymko-
wicza na Wzgórzu Wolności podejmą aspirującego o awans 
Widzewa Łódź. Będzie to pierwszy poważny sprawdzian, 
który da ostateczną odpowiedź na pytanie o rzeczywistą 
formę zawodników. /MM/

ImpONUjąCA fOrmA 
W zImOWYCh SpArINGACh

Wygrana z Olimpią Elbląg
II LIGA | Zimowy cykl przygotowawczy zmierza wolno ku końcowi. W minionym tygodniu piłkarze Gryfa 
w ramach sparingu mieli okazję kolejny już raz przekonać się o aktualnej dyspozycji. 

OLIMPIa ELBLąG:

Sebastian Madejski (46’ Paweł 
Rutkowski) – Wojciech Jurek, 
Michał Markowski, Kamil We-
nger, Eryk Filipczyk (46’Michał 
Balewski) – Krzysztof Zaremba 
(46’Tomasz Sedlewski), Bartosz 
Nowicki (46’Michał Ressel), 
Michał Kuczałek (46’Korneliusz 
Sochań, 80’ Kacper Korkliniew-
ski), Ołeksij Prytulak (46’ Tomasz 
Persona), Jakub Bojas (46’Oskar 
Rynkowski, 77’ Mateusz Szmydt) 
– Michał Fidziukiewicz (46’Cezary 
Demianiuk)

GRYf WEJHEROWO:

SKŁaD W I POŁOWIE – Wiesław 
Ferra – Fabian Kątny, Krzysztof 
Wicki, Grzegorz Gulczyński, 
Adrian Machol, Oskar Sikorski, 
Maciej Koziara, Oskar Ryk, Paweł 
Czychowski, Dawid Rogalski, 
Mateusz Węsierski

SKŁaD W II POŁOWIE – Wiesław 
Ferra – Paweł Brzuzy, Adrian 
Liberacki, Grzegorz Gulczyński, 
Mateusz Goerke, Oskar Ryk, Łu-
kasz Pietroń, Paweł Ewertowski, 
Przemysław Macierzyński, Paweł 
Czychowski, Mateusz Węsierski
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W rywalizacji wzięło udział 
9 zespołów z całego powiatu 
wejherowskiego, co świadczy 
o bardzo dużym zaintereso-
waniu tą dyscypliną sportu. 
Zwycięzcą została drużyna go-
spodarzy, która awansowała 
do następnego poziomu roz-
grywek w powiecie kartuskim. 

W zwycięskim składzie zagra-
ły: Malwina Detlaff, Natalia 
Gilmeister, Wiktoria Jakubiak, 
Malwina Kowalczyk, Emilia 
Krawczyk, Wiktoria Lademann, 
Kornelia Lemańska, Agata 
Leyk, Weronika Machol, Julia 
Mikietyńska, Martyna Pacyna, 
Weronika Skiba, Julia Sobczak 

i Natalia Sobczak. Uroczyste-
go otwarcia zawodów dokonał 
dyrektor szkoły Piotr Litwin 
oraz dyrektor PZPOW Andrzej 
Byczkowski. Na drugim miej-
scu znalazła się SP w Bojanie, 
trzecim SP w Kostkowie, czwar-
tym ZSP w Strzebielinie, pią-
tym SP nr 9 w Rumi, szóstym 

SP nr 3 w Redzie, siódmym SP 
w Bolszewie, ósmym SP w Sy-
chowie i dziewiątym miejscu SP 
w Choczewie. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały na-
grodzone statuetkami, medala-
mi i dyplomami, które wręczał 
referent Bartłomiej Woźniak. 

(DD)

Najlepsze szczypiornistki 
z „Szóstki”
WEJHEROWO | W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 odbyły się powiatowe igrzyska w mini piłce 
ręcznej dziewcząt. Do półfinałów wojewódzkich dostały się gospodynie zawodów. 

MaSZ CIEKaWY 
TEMaT/ ZDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Turniej zostanie połączony 
z festynem rodzinnym w godz. 
8:30 do 17:00. Wstęp na wy-
darzenie mają wszyscy klubo-
wicze WSS oraz sekcji kickbo-
xingu GOSRiT czyli ponad 200 
osób z rodzinami. W hali wido-
wiskowo-sportowej w Luzinie 
przewiduje się moc atrakcji za 
darmo: dmuchany zamek, ma-
lowanie twarzy, wata cukrowa, 
animatorzy zabaw dla dzieci 
a dla każdego uczestnika ry-
walizacji medal. Będzie rów-
nież fotobudka. Ponadto dla 
zwycięzców turnieju za 1, 2 i 3 
miejsce puchary, ufundowane 
przez starostwo powiatowe oraz 
dodatkowo za 1 miejsce nagro-

da rzeczowa, ufundowana przez 
sponsorów. Dodatkowo można 
wziąć udział w loterii, gdzie 
każdy los wygrywa. Do rozdy-
sponowania blisko 200 losów 
i 200 nagród w postaci sprzętu, 
odzieży, kubków, voucherów, 
książek, gier i innych gadże-
tów. Oprócz loterii odbędzie się 
licytacja rękawic bokserskich 
z podpisami m.in. Andrzeja 
Gołoty, Marcina Różalskiego 
i bohaterów filmu Underdog, 
w tym Mameda Khalidova oraz 
koszulka reprezentacji Polski 
w kickboxingu. Całkowity do-
chód z loterii przeznaczony zo-
stanie na realizację celów statu-
towych klubu.  (DD)

Festyn na sportowo
LUZINO | 10 marca w GOSRiT Luzino odbędzie się siódma edy-
cja Klubowego Turnieju I-go Kroku „Fight Zone”, organizowanego 
przez Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe.

W hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Redzie odbyły 
się powiatowe igrzyska w mini 
piłce siatkowej dziewcząt, które 
były eliminacją do półfinałów 
wojewódzkich, które odbędą się 
również w Redzie. W rywalizacji 
uczestniczyło ponad 60 zawod-
niczek z całego powiatu wejhe-
rowskiego. Zwycięzcą została 
drużyna Szkoły Podstawowej nr 
3 w Redzie w składzie: Maja For-
mela, Agata Halkiewicz, Lilianna 
Kreft, Oliwia Reclaf, Martyna 
Pawlik, Nina Plotzke, Amelia Ro-
czyniewska, Klaudia Sudnik, Li-
lianna Tadda i Nikola Tarnawska. 
Poziom gry zwycięzców pozwala 
mieć nadzieję na dobry wynik 
w półfinale. Uroczystego otwar-
cia zawodów dokonał dyrektor 

szkoły Jan Skrobul. Na zakończe-
nie zespoły zostały nagrodzone 
statuetkami, medalami i dyplo-
mami. Za drugie miejsce SP nr 9 
w Rumi, trzecie SP nr 5 w Wej-

herowie, czwarte SP w Orlu, pią-
te Społeczna SP z Przedszkolem 
w Dobrzewinie Karczemkach 
i szóste miejsce SP w Lini.

 (DD)

Złote siatkarki z redy
POWIAT | Złotym medalistą turnieju w mini piłce siatkowej dziewcząt została drużyna Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Redzie, która pokonała pięciu przeciwników. 

W hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 odbyły się powia-
towe igrzyska dzieci w dwóch 
ogniach usportowionych chłop-
ców. Mistrzem zostało Bojano. 

Trzecie zawody w powiecie wejhe-
rowskim były eliminacją do półfi-
nału wojewódzkiego, który odbę-
dzie się w Bolszewie. W rywaliza-
cji wzięło udział 80 zawodników 
z całego powiatu wejherowskiego. 
Zwycięzcą turnieju została Szko-
ła Podstawowa w Bojanie w skła-
dzie Jan Bzoma, Szymon Czarnoc-
ki, Maciej Dąbek, Aleksander Her-
mann, Łukasz Kurkul, Rafał Paw-

łowski, Rafał Rutkowski, Nikodem Sikorski i Mikołaj Wizimirski. Drugie miejsce zajęła SP nr 
6 w Rumi, trzecie SP nr 1 w Luzinie, czwarte SP nr 4 w Redzie, piąte SP w Gowinie, szóste SP 
w Rozłazinie, siódme SP w Kostkowie i ósme miejsce SP nr 11 w Wejherowie. Zmagania naj-
młodszych adeptów sportu były bardzo emocjonujące i przysporzyły licznych emocji oraz 
wrażeń kibicom. Liczyła się dobra zabawa i propagowanie sportu wśród najmłodszych. Na 
zakończenie rywalizacji zespoły zostały nagrodzone statuetkami, medalami i dyplomami, 
które wręczał referent PZPOW Bartłomiej Woźniak.  (DD)

pOWIATOWE IGrzYSKA ChłOpCóW


