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Reda stoi przed wyzwaniem, z którym zapewne chciała-
by mierzyć się inne samorządy w kraju. Miasto musi 
sprostać rosnącej liczbie uczniów, w związku 
z czym prowadzi intensywne prace zmierza-
jące do rozbudowy szkół.

Budynki szkół 
rosną w oczach

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

tel. 606 112 745

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE
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Biesiada Literacka Wandal zatrzymany

Hanna Suchocka spotkała 
się z mieszkańcami Redy. 
W ramach Biesiady Literac-
kiej opowiadała o książce pt. 
„Ambasador u trzech papieży”. 
Uczestnicy spotkania mieli oka-
zję dowiedzenia się, dlaczego 
była premier pokochała Rzym.

Wybił szybę w autobusie, 
powodując szkodę w wyso-
kości około 1000 zł. 30-letni 
mężczyzna został zatrzy-
many przez wejherowskich 
funkcjonariuszy policji. 
Mężczyzna noc spędził 
w policyjnym areszcie.

Wyjątkowy 
koncert
W Redzie promował album 
pt. „Struś”. Na scenie Fabryki 
Kultury wystąpił Maciek Balcar 
wraz z zespołem. Akustyczny 
koncert, który odbył się w 
minioną sobotę, spotkał się z 
ciepłym odbiorem publiczności. 

Poszukiwani 
świadkowie

Kierowca mitsubishi potrącił 
mężczyznę, który przechodził 
przez jezdnię w niedozwo-
lonym miejscu. Świadków 
wypadku, do którego doszło 13 
lutego na ul. Karnowskiego w 
Wejherowie, poszukuje policja.

Pracowity 
rok

Straż Miejska w Wejherowie 
podsumowała wyniki pracy 
za rok 2018. W minionym 
roku wejherowscy funk-
cjonariusze podjęli 24.619 
interwencji, tj. o 1726 więcej 
w porównaniu z rokiem 2017.

Groźne 
zdarzenie

We wtorek na Osiedlu Kaszub-
skim w Wejherowie kierowca 
osobowego peugeota uderzył 
w słup, który przewrócił się na 
zaparkowany samochód. Jak 
się okazało, mężczyzna był pod 
wpływem alkoholu. 
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Zimowe ferie kończą 
się, dzieci i młodzież 

po dwutygodniowej 
przerwie ponownie 

wrócą do szkół. Przez ten wolny od nauki 
czas sporo się działo w powiecie wejhe-
rowskim – pisaliśmy o tym na naszym 
portalu. Ale nie tylko o tym – ostatnio 
poruszyliśmy, jak zawsze, wiele istotnych 
i ważnych dla mieszkańców powiatu 
wejherowskiego spraw. 
Zajrzeliśmy m.in. do Redy, która inwestu-
je w rozwój bazy oświatowej i rozbudo-
wuje tamtejsze szkoły, uczestniczyliśmy 
w uroczystym podpisaniu umów dota-
cyjnych pomiędzy władzami Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie a klubami 
sportowymi, sprawdziliśmy, jak przebie-

gały i jak zakończyły się wybory do Rad 
Osiedlowych w stolicy powiatu. 
Opisywaliśmy też sukcesy odniesione 
przez sportowców, zachęcaliśmy do 
udziału w akcji charytatywnej i zachęcali-
śmy do udziału w kolejnym już konkursie 
organizowanym przez naszą redakcję. 
To oczywiście nie wszystko. Na naszym 
portalu GWE24.pl codziennie można 
przeczytać najnowsze informacje, za-
powiedzi wydarzeń i wiele, wiele innych. 
Zachęcamy do ciodziennego odwiedza-
nia nas i śledzenia naszego profilu na 
Facebooku. 

PO PrOSTU 
– zACzNIj z NAmI dzIEń! 
zACzNIj dzIEń z GWE24.PL!

Zacznij dzień 
z gwe24.pl!

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Powiat wsparł 
organizacje

”@Ambroży z Wejherowa:

Weź udział 
w akcji!

Wiosna 
coraz bliżej?
Nie bociany, a żurawie są oznaką 
nadchodzącej wiosny. Maje-
statycznego ptaka na zdjęciu 
uwiecznił Pan Rafał. Czyżby 
zbliżała się wiosna?

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

W najbliższą niedzielę przy ka-
plicy MB Różańcowej w Luzinie 
zorganizowana zostanie zbiórka 
krwi. Organizatorzy akcji chcą 
pomóc 9-letniemu Wiktoro-
wi, który choruje na rzadki 
nowotwór.  Do zbiórki może 
przyłączyć się każda zdrowa i 
pełnoletnia osoba. Przy kaplicy 
MB Różańcowej w Luzinie 
czekały będą dwa krwiobusy. 
Niedzielna zbiórka prowadzona 
będzie w godz. od 9 do 14.

Z takim wsparciem możemy 
liczyć tylko na ogromne sukcesy 
tych sportowców! 
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tyle kosztować będzie trwająca przebudo-

wa Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie. To 

nie jedyna placówka oświatowa w mieście, 

która jest w trakcie modernizacji.

6,2 mln zł

Trwają prace związane z budo-
wą metropolitalnego węzła inte-
gracyjnego oraz tunelu w ciągu 
ulicy Kwiatowej w Wejherowie. 
Budowę odwiedzili: Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa i Per Anders Truedsson 
przedstawiciel wykonawcy - firmy 
SKANSKA. 

Obecnie trwa jeden z najważ-
niejszych i najtrudniejszych 
etapów prac przy budowie Wę-
zła Integracyjnego Wejherowo 
(Kwiatowa). Rozpoczęła się budo-
wa wiaduktu kolejowego w ulicy 
Kwiatowej.

- Inwestycja weszła w decy-
dującą fazę prac – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Jest to bardzo trud-
ny moment, już jakiś czas temu 
rozpoczęły się prace pod torami 
kolejowymi, a to oznacza wiele 
dodatkowych, administracyjnych 
uzgodnień wykonawcy z PKP Je-
steśmy też na etapie zmiany tech-
nologii wykonania tego tunelu. 
Pierwotnie mieliśmy wykonywać 
tunel przewiertem sterowanym 
pod torami, natomiast ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, w uzgod-
nieniu z PKP oraz po wykonaniu 
ekspertyz, uznaliśmy, że tunel 
wykonywać będziemy technolo-
gią otwartego wykopu. Po długiej 
analizie okazało się, że jest to roz-
wiązanie najbezpieczniejsze i naj-
korzystniejsze. Terminy realizacji 
uzależnione są od harmonogramu 
wyłączeń poszczególnych torów 

kolejowych zatwierdzonego przez 
PKP. 

- Będziemy teraz prowadzić 
prace pod torowiskiem, dlatego 
też będziemy w ścisłej współpracy 
z PKP – mówi Per Anders Tru-
edsson.

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podkreśla, że budo-
wa Węzła Wejherowo (Kwiatowa) 
usprawni i spopularyzuje trans-
port zbiorowy. Z nowej infra-
struktury korzystać będzie wielu 
pasażerów publicznego transpor-
tu zbiorowego, poprzez możli-
wość przesiadania się na różne 
środki komunikacji. 

W ramach inwestycji przebudo-
wana została już ulica 10 Lutego 
i część ulic: Kopernika, Dworco-
wej i Kwiatowej. Wybudowane 
zostało rondo przed dworcem 
PKP, miejsca postojowe dla taksó-
wek, samochodów i rowerów oraz 
przystanki autobusowe.

Trwa także budowa parkingu 
po północnej stronie dworca PKP 
– pomiędzy torami kolejowymi, 
a drogą krajową nr 6. Wielofunk-
cyjny, ogólnodostępny parking dla 
samochodów i rowerów oraz przy-
stanków autobusowych w pasie 
drogowo-kolejowym jest ważnym 
elementem Węzła. Połączony on 
zostanie istniejącym przejściem 
z dworcem. Cały teren wokół 
budowy Węzła Integracyjnego 
Wejherowo (Kwiatowa) zostanie 
zagospodarowany z uwzględnie-
niem terenów zielonych. /raf/

Powstaje parking i tunel
WEJHEROWO | Trwa budowa Węzła Wejherowo (Kwiatowa) – 
będzie parking i tunel pod torami kolejowymi. 
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Inwestycja związana z rozbudo-
wą placówki, która funkcjonuje 
przy ul. Zawadzkiego, rozpo-
częła się w lipcu ubiegłego roku. 
W ramach prowadzonych robót 
do obecnie istniejącego obiektu 
dobudowane zostanie zupełnie 
nowe skrzydło, w którym znaj-
dowało się będzie szesnaście sal 
lekcyjnych wraz z zapleczem so-
cjalnym i gospodarczym.

zGOdNIE z PLANEm

- W nowym budynku funkcjo-
nowała będzie również biblioteka 
- mówi Iwona Nowicka, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Re-
dzie. - To ma być obiekt nie tylko 
funkcjonalny, ale i dostosowany 
do potrzeb uczniów oraz pracow-
ników szkoły. W każdej z sal lek-
cyjnych istniał będzie dostęp do 
multimediów.

Inwestycja związana z rozbu-
dową placówki realizowana jest 

zgodnie z planem. Obecnie goto-
wy jest już stan surowy zamknię-
ty. W tej chwili wszystko wska-
zuje na to, że prace budowlane 
zakończone zostaną pod koniec 
czerwca.

WIEChA NA bUdYNKU

- Pogoda w większości sprzy-
jała budowlańcom, dzięki cze-
mu roboty prowadzone były 
bez opóźnień - mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Liczymy na to, że inwestycja 
zrealizowana zostanie zgodnie 
z harmonogramem robót i inau-
guracja nowego roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 2 połą-
czona zostanie z otwarciem roz-
budowanego obiektu.

We wtorek na dachu budynku 
zawisła tradycyjna wiecha. Z tej 
okazji do Szkoły Podstawowej nr 
2 przybyli miejscowi urzędnicy, 
lokalni samorządowcy i przedsta-

wiciele Rady Rodziców. Wszyscy 
zaznaczali, że rozbudowa placów-
ki była koniecznością ze względu 
na rosnącą liczbę uczniów.

UCzNIóW PrzYbYWA

- Reda to miasto bardzo dyna-
miczne, ze stale zwiększającą 
się liczbą mieszkańców - mówi 
Krzysztof Krzemiński. - Część 
miasta, na której terenie funk-
cjonuje Szkoła Podstawowa nr 
2, rozwija się najszybciej. Coraz 
większej liczbie uczniów chcie-
liśmy zapewnić odpowiednie 
warunki do nauki. Stąd decyzja 
o rozbudowie placówki.

Koszt przebudowy Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Redzie wynosi 
ponad 6,2 mln zł. Warto zazna-
czyć, że prace budowlane prowa-
dzone są jednocześnie w Szkole 
Podstawowej nr 6, która jeszcze 
niedawno była placówką sze-
ścioklasową.

PrIOrYTETOWA 
INWESTYCjA

- Zakres prac jest podobny, jak 
w przypadku pierwszej z inwestycji, 
bo tutaj również powstanie nowy 
dwukondygnacyjny budynek, 
w którym znajdowały się będą kla-
sy lekcyjne, pomieszczenia admi-
nistracyjne, biblioteka i pracownie 
przedmiotowe – wylicza burmistrz 
Redy. - W tej chwili przygotowuje-
my się także do rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Ciechocinie.  
To najskromniejsza z redzkich pla-
cówek oświatowych, która również 
wymaga przebudowy.

Na prace związane z dostoso-
waniem szkół do rosnącej liczby 
uczniów władze Redy w tym roku 
zamierzają przeznaczyć ponad 
10,5 mln zł. Warto zaznaczyć, że 
rozbudowa trzech szkół podsta-
wowych jest jedną z prioryteto-
wych inwestycji roku 2019 w Re-
dzie. anna Walk

Roboty budowlane
idą zgodnie z planem
REda | Zgodnie z harmonogramem prowadzone są prace związane z budową nowego budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2. Obecnie obiekt jest już w stanie surowym zamkniętym. Jednocześnie w Redzie trwa-
ją roboty zmierzające do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6.
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WEJHEROWO | Uroczystości religijno-patriotyczne, związane z 362 
rocznicą śmierci Jakuba Wejhera, zorganizowane zostaną w naj-
bliższą niedzielę. 

W niedzielę, 24 lutego, o godzinie 12:00 zostanie odprawiona msza 
święta w kościele klasztornym za Jakuba Wejhera i jego rodzinę w 362 
rocznicę śmierci założyciela miasta oraz o błogosławieństwo Boże dla 
Wejherowa i jego mieszkańców. Uroczystości z udziałem władz miasta 
i powiatu wejherowskiego, przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego i pocztów sztandarowych rozpoczną się nieco wcześniej 
modlitwą i złożeniem kwiatów w krypcie grobowej rodziny Wejherów 
o godzinie 11:45. Następnie w świątyni w południe rozpocznie się msza 
z udziałem władz państwowych i samorządowych pod przewodnic-
twem ks. kanonika Mariana Miotka z Gniewina. Na zakończenie odbę-
dzie się okolicznościowa akademia na placu Wejhera wraz ze składaniem 
kwiatów pod pomnikiem założyciela miasta i przemówieniami zapro-
szonych gości. Przypomnijmy, że Jakub Wejher zmarł 21 lutego 1657 
roku w Gdańsku w wieku 48 lat. On i jego najbliżsi zostali pochowani 
w podziemiach zakonnych Ojców Franciszkanów w Wejherowie.  (DD)

rOCzNICA ŚmIErCI WEjhErA

Składanie wniosków po-
trwa do 14 marca, przy 
czym rekrutacja do klas 
pierwszych szkół podstawo-
wych dotyczy uczniów za-
mieszkałych poza obwodem 
danej szkoły. Formularze 
wniosków o przyjęcie dziec-
ka do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego i pierwszej 
klasy w szkole podstawowej 
dostępne są w sekretariatach 
szkół i przedszkola oraz na 
stronie internetowej wejhe-

rowskiego urzędu miasta. 
22 marca zostanie ogłoszo-

na lista kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifi-
kowanych. Następnie od 22 
do 29 marca rodzice dzieci 
będą mieli czas na złożenie 
pisemnego oświadczenia 
potwierdzającego wolę za-
pisu dziecka do danej pla-
cówki. 1 kwietnia 2019 r. 
nastąpi ostateczne podanie 
list dzieci przyjętych i nie-
przyjętych. /raf/

Nabór do szkół i przedszkoli
WEJHEROWO | 1 marca rozpocznie się rekrutacja do 
publicznego przedszkola i szkół podstawowych pro-
wadzonych przez miasto. 

Inne nasze 
tytuły na:
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OGŁOSZENIE                                                                                                                                                   11/2019/DB

OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA MIASTA RUMI

o przyjęciu dokumentu
 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081) zawiadamiam o  przyjęciu:
- zarządzeniem Nr 104/58/2019 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 30.01.2019r. miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Ło-
kietka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
informacji o środowisku i jego ochronie – www.ekopor-
tal.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do pu-
blicznego wglądu w dniach 14.12.2018r. - 07.01.2019r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, przy ul. Sobieskiego 7,  
w pok. nr 200;
2. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opraco-
waniu projektu w/w dokumentu w dniu 18.12.2018r. zo-
stała przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjęty-
mi w projekcie planu  rozwiązaniami;
3. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projek-
cie planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 
22.01.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, 
ul. Sobieskiego 7.

REKLAMA                                                            19/2018/DB

W ramach projektu na miesz-
kańców Zagórza czekają staże 
zawodowe, dające możliwość 
zatrudnienia po zakończeniu 
nauki zawodu. Inicjatywa skie-
rowana jest do osób bezrobot-
nych lub niepełnosprawnych. 
Warunkiem uczestnictwa jest 
zamieszkanie na terenie obję-
tym rewitalizacją, czyli w dziel-
nicy Zagórze. 

Rumianie, którzy zdecydują 
się na udział w przedsięwzię-
ciu, będą mogli skorzystać 
także z pomocy specjalistów 
oferujących m.in. opracowanie 
indywidualnej ścieżki rozwoju 
zawodowego, wsparcie prawne 
i socjalne, konsultacje zawodo-
we, rozmaite warsztaty, a także 
opiekę nad dziećmi. 

Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie powinny się 

Oferują staże 
mieszkańcom Zagórza
RUMIa | Bezrobotni mieszkańcy Rumi Zagórza, którzy chcą znaleźć pracę i poprawić swoją sytuację 
materialną, mogą wziąć udział w wyjątkowym przedsięwzięciu organizowanym przez Klub Integracji 
Społecznej. Obecnie trwa rekrutacja.

skontaktować z Klubem Integra-
cji Społecznej „Zagórze” – ul. 
Młyńska 8, 84-230 Rumia, tel. 
537 807 430, email: kis@kis.ru-
mia.eu.

Działalność Klubu Integracji 

Społecznej „Zagórze” jest reali-
zowana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 – Poddziałanie 6.1.1. 
Aktywizacja społeczno-zawo-

dowa – mechanizm ZIT, współ-
finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020.

WEJHEROWO | Na przyszły miesiąc zaplanowano 
w Wejherowie zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 

Zbiórka (w tym także zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz materiałów budowlanych pocho-
dzących z drobnych remontów domowych) odbywać się 
będzie w terminach zgodnych harmonogramem odbio-
ru odpadów komunalnych, obowiązującym w tym roku. 
Ustalone terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej obowią-
zują również zabudowę wielorodzinną. Zbiórka organi-
zowana jest w formie wystawek, co oznacza, że odpady 
te będzie można wystawiać przy pergoli śmietnikowej 
lub przed posesją w sposób nie utrudniający przejścia 
lub przejazdu.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Wejherowa odpady winny być wystawio-
ne co najmniej na jeden dzień przed terminem odbioru. 
W celu usprawnienia odbioru wielkogabarytów przedsta-
wiciele wejherowskiego magistratu proszą o wystawianie 
ich w dniu wyznaczonym najpóźniej do godz. 7:00 rano.
Zbiórce podlegają: meble domowe ( stoły, szafy, krzesła, 
sofy, fotele itp.); elementy wyposażenia mieszkań (dywa-
ny, wykładziny, materace); meble ogrodowe ( drewniane 
i z tworzyw sztucznych); sprzęt sportowy, dużych rozmia-
rów zabawki dla dzieci, wózki i chodziki dziecięce; urzą-
dzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki); zużyty 
sprzęt AGD i RTV w całości (pralki, lodówki, mikrofalówki, 
telewizory, komputery itp.); stolarka okienna i drzwiowa; 
odpady budowlane (gruz do 160 l na rok na jedno gosp. 
domowe); zużyte opony samochodowe.
Zbiórce nie podlegają odpady niebezpieczne (farby, 
lakiery, środki ochrony roślin), części samochodowe, 
odpady zawierające azbest. /raf/

zbIórKA OdPAdóW 
WIELKOGAbArYTOWYCh
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FAChOWE WSPArCIE

Z myślą o tych, którym wypeł-
nienie formularza PIT sprawia 
trudności, w Urzędzie Miasta 
Rumi – 1 marca i 2 kwietnia, 
w godzinach od 9:00 do 14:00, 
w sali 203 – zostaną przeprowa-
dzone otwarte konsultacje z pra-
cownikami Urzędu Skarbowego 
w Wejherowie. Urzędnicy pomo-
gą zainteresowanym złożyć zezna-
nie podatkowe za rok 2018 drogą 
elektroniczną oraz odpowiedzą 
na wszelkie dodatkowe pytania.

Ponadto podczas wypełniania 
PIT-u mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z listy rumskich or-
ganizacji pozarządowych, które 
posiadają status Organizacji Po-
żytku Publicznego i przekazać na 
ich rzecz swój 1%.

POdATEK SzANSą 
NA INWESTYCjE

Samorządowcy zachęcają 
mieszkańców do wskazywania 
Rumi jako aktualnego adresu. Jak 
podkreślają, w ten sposób można 
realnie wpłynąć na budżet gminy, 
zapewniając środki finansowe na 
kolejne działania.

Mieszkańcy Rumi, którzy są 
zameldowani w innych gminach, 
zaznaczając rzeczywiste miejsce 
zamieszkania w odpowiedniej 
rubryce na druku PIT, pomagają 
miastu zdobyć fundusze na kolej-
ne inwestycje. 

W ten sposób roczny podatek 
dochodowy od osób fizycznych 

nie trafia w całości do Skarbu Pań-
stwa. Zgodnie z przepisami, pra-
wie 40% podatku płaconego przez 
czynnych zawodowo mieszkań-
ców Rumi, zasila wówczas gmin-
ny budżet. Fundusze te pozwolą 
na realizację kolejnych inwestycji 
oraz działań społecznych, takich 
jak: nowe drogi, chodniki, place 
zabaw, obiekty sportowe, a także 
wydarzenia kulturalne.

NAjWAżNIEjSzA 
rUbrYKA

Aby zapewnić miastu dodatko-
we wpływy do budżetu, należy 
na pierwszej stronie formularza, 
w części B, wskazać Rumię jako 
aktualne miejsce zamieszkania. 
Adres zameldowania w tym przy-
padku nie ma znaczenia.

Jeśli rozliczenie PIT zostało już 
wysłane, możliwa jest jego mo-

Urzędnicy pomogą 
wypełnić PIT
RUMIa | Do końca kwietnia należy rozliczyć uzyskane w 2018 roku dochody za pośrednictwem formularza 
PIT. W Rumi roczne zeznania pomogą wypełnić pracownicy wejherowskiej skarbówki. 

MASZ CIEKAWY TEMAT/ ZDJĘCIE? r.korbut@expressy.plNAPISZ DO NAS!

dyfikacja za pomocą jednostroni-
cowego dokumentu ZAP-3. Wy-
starczy go wypełnić, a następnie 
przesłać do Urzędu Skarbowego 
w Wejherowie.

WSPóLNE KOrzYŚCI

Dzięki rosnącej świadomości 
mieszkańców, Rumia od kilku lat 
uzyskuje coraz większe środki z po-

datku dochodowego od osób fizycz-
nych. W 2016 roku było to niespeł-
na 45,7 miliona złotych, rok później 
kwota urosła do ponad 50,8 miliona, 
natomiast w roku 2018 było to już 
prawie 56,8 miliona. Pieniądze te 
umożliwiły miastu przeprowadze-
nie licznych inwestycji drogowych, 
budowę placów zabaw, realizację re-
witalizacji, a także organizację wielu 
wydarzeń kulturalnych.

mAGdALENA mrOWICKA, 
radna Rumi i przewodnicząca 
Komisji Finansowo-Budżetowej.

– Wypełnienie formularza jest bardzo proste, 
zajmuje tylko chwilę, a jego znaczenie dla rozwoju 
miasta jest ogromne. Dzięki temu gmina zyska 
dodatkowe środki finansowe, które będzie mogła 
przeznaczyć na przedsięwzięcia ułatwiające nam 
wszystkim życie. Śmiało można powiedzieć, że są 
to pieniądze, które wracają do mieszkańców.

Mieszkańcy Wejherowa mo-
gli wybierać radnych do Rady 
Osiedla „Sucharskiego”, „Prze-
mysłowa”, „Śmiechowo Północ” 
i „Śmiechowo Południe” w sied-
miu odwodowych komisjach 
wyborczych. Dla ważności wy-
borów, w głosowaniu musiało 
wziąć udział co najmniej 10 proc. 
osób uprawnionych do głosowa-
nia w danym okręgu wyborczym 
na terenie wybieranej rady. Nie-
stety, tylko w jednej dzielnicy 
miasta powstanie nowa Rada 
Osiedla. Będzie to „Sucharskie-
go”, gdzie na 1546 wyborców, do 
głosowania poszło 346 osób, co 
stanowi 22,38 proc. osób upraw-

nionych do głosowania. 
- Aktywność społeczna miesz-

kańców na os. Sucharskiego 
przynosi konkretne efekty – 
mówi zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz. - Miesz-
kańcy tego osiedla poprzez 
skuteczny udział w wyborach 
mają duży wpływ na najbliższe 
otoczenie, w którym mieszkają.

Nową radę tworzyć będą Mi-
rosława Buja (20 głosów), Brygi-
da Buras (23), Teresa Butowska 
(12), Krystyna Dąbk (20), Irena 
Formela (15), Dariusz Kreft (63), 
Jakub Miotk (25), Iwona Musiał 
(46), Alicja Piekielny (14), Ja-
rosław Plichta (23), Michalina 

Potrykus (49) i Gracjan Stencel 
(11). Pozostali kandydaci do tej 
rady otrzymali głosów: Barbara 
Machowska (10), Mariola Zie-
lezińska (6), Anna Lesner (5) 
i Krystyna Kukielska (4). 

Pozostałe wybory do Rady 
Osiedla zostały unieważnione 
przez Miejską Komisję Wyborczą, 
ponieważ w głosowaniu udział 
wzięło mniej niż 10 proc. osób 
uprawnionych do głosowania.

- Nie wiedziałyśmy, na kogo 
głosować, bo była zbyt mała 
promocja wyborów do rady – 
komentują starsze mieszkanki 
Osiedla Przemysłowa. - Może 
przed wyborami byłoby możli-

Będzie tylko jedna rada osiedla
WEJHEROWO | W niedzielę odbyły się wybory do czterech Rad Osiedli w Wejherowie. Niestety, tylko 
w jednej dzielnicy miasta przekroczono ustalony 10-procentowy próg wyborczy. 

we rozdawanie informacji o tym, 
czym się zajmują takie rady i że 
w ogóle istnieją? 

W wyborach do Rady Osiedla 
„Przemysłowa” na 4077 upraw-
nionych do głosowania zagło-
sowały 133 osoby tj. 3,26 proc., 
do Rady Osiedla „Śmiechowo 
Północ” na 6297 osób do urn po-
szło 408 wyborców tj. 6,48 proc. 
a do Rady Osiedla „Śmiechowo 
Południe” na 4770 wyborców 
wydano 187 kart do głosowania 
tj. 3,92 proc. 

- Szkoda, że frekwencja w na-
szej dzielnicy nie przekroczyła 
10 proc. chociaż jest tu dużo no-
wych mieszkańców - dodaje Pan 
Kazimierz z osiedla Śmiechowo-
Północ. - Pewnie nie wiedzieli, że 
taka rada dysponuje własnym bu-
dżetem i może wystąpić o dotację 
lub dofinansowanie na konkretne 
projekty. (DD)Fo
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POMORZE | Trwają testy ponad 1200 pojazdów i 660 stacji 
systemu roweru metropolitalnego Mevo. 

W ubiegłym tygodniu wykonawca projektu po raz drugi 
zgłosił gotowość do uruchomienia pierwszego etapu systemu 
roweru publicznego Mevo. Jest to równoznaczne z formalnym 
rozpoczęciem odbiorów. Jeśli testy zakończą się pozytywnie, 
system zostanie uruchomiony 1 marca br.
Pierwsze odbiory systemu zakończyły się fiaskiem i zostały 
odrzucone w styczniu. Aplikacja nie działała poprawnie, 
błędnie naliczała opłaty, a GPS nie był dokładny. Spółka cały 
czas naprawiała usterki. Możliwe, że za opóźnienie wykonawca 
zapłaci wysokie kary – nawet 900 tys. zł, czyli po 300 tys. zł za 
każdy miesiąc opóźnienia.
Niedawno przedstawiciele Stowarzyszenia Obszar Metropo-
litalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, które jest odpowiedzialne za 
wdrożenie roweru, rozpoczęli testowanie systemu. Na tym 
etapie składa się z 1224 rowerów i 660 stacji. Najważniejszym 
elementem tego procesu będzie przeprowadzenie rozru-
chu testowego, czyli sprawdzenie funkcjonowania systemu 
w warunkach możliwie zbliżonych do tych, w jakich będzie 
docelowo funkcjonował.
Mevo to największy w Europie system roweru publicznego 
w całości składający się z rowerów elektrycznych. Oznacza to, 
że silnik weźmie na siebie tyle wysiłku, ile włoży rowerzysta. 
To szczególnie wygodne przy ruszaniu, nabieraniu prędkości 
i podjazdach pod górę. 
Docelowo na terenie 14 miast i gmin dostępnych będzie 4080 
rowerów. Będą z nich mogli korzystać mieszkańcy i turyści od-
wiedzający Gdańsk, Gdynię, Sopot, Tczew, Puck, Redę, Kartuzy, 
Sierakowice, Somonino, Stężycę, Władysławowo, Żukowo, 
Pruszcz Gdański i Rumię. Dzięki zastosowaniu technologii IV 
generacji rowery będzie można wypożyczać i zwracać zarów-
no na położonych w kluczowych punktach miast stacjach, jak 
i poza nimi. Mevo będzie jednym z pierwszych w Polsce cało-
rocznych systemów rowerowych. W okresie zimowym liczba 
rowerów będzie mniejsza, nie znikną one jednak z ulic. /raf/

mEVO rUSzY W mArCU?
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Akcja została wymyślona 
i zapoczątkowana przez Elżbietę 
Wentę, właścicielkę sieci Cukier-
ni „Wenta”, mieszczącej się na Pl. 
Jakuba Wejhera w Wejherowie. 
Zaczęło się od tego, że kuzyn 
pani Elżbiety napisał opowiada-
nie „Pączkowe Drzewo”. 

- To był przypadek – opowiada 
mówi Elżbieta Wenta. - Dostałam 
i przeczytałam to opowiadanie 
i to był taki impuls do działania. 
Z córką postanowiłyśmy, że zro-
bimy coś, aby pączek nie tylko 
dawał doznania smakowe, ale 
przynosił też inna, wymierną ko-
rzyść. I tak „Super Pączek” zaczął 
pomagać dzieciom. 

Przypomnijmy: „Super Pącz-
ki Pomagają Dzieciom” to cha-
rytatywna akcja, która polega 
na tym, że w Tłusty Czwartek 

5 proc. z każdego sprzedane-
go w cukierni „Wenta” pączka 
przeznaczane jest na pomoc 
potrzebującym dzieciom. Kwota 
przekazywana co roku na po-
moc dzieciom jest coraz wyższa: 
w pierwszym roku było to 1,1 
tys. zł, dwa lata później już 2 tys. 
zł, podczas piątej edycji 3,5 tys. 
zł, zaś w ubiegłym roku kwota ta 
wzrosła do 4,3 tys. zł. 

- Cieszę się, że w ten sposób 
mogę wesprzeć działalność klu-
bu, który spełnia potrzeby dzieci, 
pomaga im w codziennym życiu, 
umożliwia ich rozwój – dodaje 
Elżbieta Wenta. - W tym roku 
akcja będzie o tyle wyjątkowa, że 
oprócz tego, że będziemy sprzeda-
wać pyszne pączki, to dojdzie do 
tego również aspekt edukacyjny. 
Dużą wagę przyłożymy do kultu-

ry obcowania z osobami niepeł-
nosprawnymi. Problem jest taki, 
że wiele osób zwyczajnie nie wie, 
jak się zachować w kontaktach 
z osobami niepełnosprawnymi. 
Czasem okazujemy nadmier-
ną pomoc, która nie zawsze jest 
potrzebna, czasem nie wiemy, co 
zrobić  w danym momencie, czu-
jemy się skrępowani. I chcemy 
ten temat podjąć w trakcie naszej 
tegorocznej akcji. 

Akcja „Super Pączki Pomagają 
Dzieciom” prowadzona będzie 
w czwartek 29 lutego w czterech 
cukierniach „Wenta” - w Wej-
herowie, dwóch w Gdańsku (na 
Zaspie i przy Złotej Bramie) oraz 
w Łebie. Zebrane pieniądze po 
raz kolejny trafią do Klubu Inte-
gracyjnego TAO z Wejherowa. 

rafał Korbut

Super Pączki 
znów pomogą 
WEJHEROWO | Już po raz siódmy w Tłusty Czwartek zorganizowana zosta-
nie akcja charytatywna „Super Pączki Pomagają Dzieciom”. Pieniądze uzbierane 
podczas akcji zostaną przekazane Klubowi Integracyjnemu TAO z Wejherowa. 

Fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
tREKLAMA                                                                                             67/2019/DB

POMORZE | W 18 miastach Pomo-
rza (m,.in. W Wejherowie) w marcu 
będzie można wziąć udział w spe-
cjalnych spotkaniach, wykładach 
i zajęciach. 

Panie przygotują się do rozmowy 
kwalifikacyjnej, zaplanują biznes 
i stworzą swój wizerunek zawo-
dowy. Wszystko po to, by więcej 
kobiet miało szansę na znalezie-
nie pracy. Pomorzanki stanowią 
bowiem ponad 63 proc. bezrobot-
nych województwa.
Akcję „Marzec na Obcasach” pro-

wadzi Wojewódzki Urząd Pracy. Już 
teraz można zapisywać się na darmowe zajęcia na całym Pomorzu.
W tym roku odbędzie się już 6. edycja marcowej akcji. Będzie to cykl bezpłatnych wykładów 
i warsztatów dla mieszkanek Pomorza. Podczas spotkań omawiane będą tematy związane z roz-
wojem zawodowym, wizerunkiem, kompetencjami, motywacją i emocjami. 
W marcową akcję włączają się powiatowe urzędy pracy w regionie, dzięki czemu zajęcia są 
łatwiej dostępne dla pań z różnych miejsc Pomorza. W tym roku projekt realizowany będzie 
w 18 lokalizacjach w całym województwie: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Gdańsku, Gdyni, 
Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu 
Gdańskim, Pucku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie oraz w Wejherowie.
Z warsztatów korzystają Pomorzanki poszukujące pracy i przygotowujące się do rekrutacji, ale 
również młode mamy, myślące o powrocie na rynek pracy. Wśród uczestniczek są kobiety planują-
ce zmiany zawodowe, jak również seniorki, które szukają inspiracji do nowych działań i wyzwań. 
Zapisy na warsztaty - na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. /raf/

zNAjdź PrACę NA WIOSNę

WEJHEROWO | Na zakończenie ferii 
zimowych w auli Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie odbyło się uroczyste 
podsumowanie „Artystycznych Ferii”. 

Grupa dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 
17 lat z powiatu wejherowskiego uczestni-
czyła w nieodpłatnych zajęciach artystycz-
nych. W programie przygotowano zajęcia 
plastyczne, oparte na różnych technikach, 
narzędziach i materiałach oraz warsztaty 
wokalne. Ponadto uczestnicy zajęć pozna-
wali tajniki wypukłej techniki graficznej 
i żłobienie rysunku w linoleum, a także 
skorzystali z nauki tańca hip-hop i salsy. Na 

zakończenie „Artystycznych Ferii” odbyło 
się podsumowanie projektu przez wszystkich uczestników, w tym pokaz układu taneczne-
go i prezentacja prac plastycznych. Nad całością czuwali nauczyciele. Warsztaty graficzne 
poprowadziła Anna Lewalska, lekcje wokalne muzyk, instrumentalista i gitarzysta Daniel  
Hierasimczyk, naukę hip-hopu i salsy instruktorka, tancerka i choreograf Adriana Stachewicz 
a warsztaty plastyczne Aleksandra Hazuka. (DD)

WYPOCzYNEK z SALSą I ŚPIEWEm

Fot. PZPOW
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WEJHEROWO | Jak co roku 
podczas zimowej przerwy 
Miejska Biblioteka Publicz-
na w Wejherowie zorgani-
zowała ferie z książką dla 
najmłodszych czytelników.

W tym roku odbyło się wiele 
zajęć, m.in. zajęcia warszta-
towe pod hasłem „Nie z tej 
bajki, czyli Daleki Wschód 
w baśni i legendzie”. Dzieci 
przez dwa tygodnie pozna-
wały Daleki Wschód poprzez 
podróż literacko-plastyczną 
i twórczą. 
W bibliotece gościł też 
Teatrzyk „Blaszany Bębenek” 
prezentując spektakle pt. 
„Pinokio” i „Anaruk w Gren-
landii”. 
Oficjalne zakończenie ferii 
zimowych w bibliotece od-
będzie się już dziś, w piątek 
22 lutego. /UMW/

CIEKAWE FErIE 
W bIbLIOTECE

Fot. UMW

Wsparcie finansowe to korzyść 
dla obydwu stron: dla klubów, bo 
dzięki temu mogą rozwijać swo-
ją działalność, oraz dla powiatu, 
ponieważ sportowcy uzyskujący 
dobre wyniki promują powiat na 
arenie zarówno ogólnopolskiej, 
jak i międzynarodowej. 

- Co roku podpisujemy umo-
wy na promocję powiatu poprzez 
sport z klubami, które bardzo ak-
tywnie działają na naszym tere-
nie – podkreśliła Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Poprzez 
sukcesy młodych ludzi możemy 
promować powiat wejherowski nie 
tylko w kraju, ale też za granicą. 

- To nie jedyne wsparcie, jakie-
go udzielamy, ponieważ dofinan-
sowujemy także różne imprezy 
organizowane w naszym powiecie 
– dodał Jacek Thiel, wicestarosta 
wejherowski. - Mam nadzieję, że 
ten zastrzyk finansowy pomaga 
w działalności klubów i osiąganiu 
przez sportowców jak najlepszych 
wyników. Wprawdzie my – jako 
powiat – mamy ograniczone 
środki i gminy mają większe moż-
liwości wspierania klubów i orga-
nizacji. Ale staramy się w ramach 

posiadanych środków wspierać 
też kluby sportowe, aby nasza 
młodzież mogła się rozwijać.

W uroczystym podpisaniu 
umów uczestniczyli przedstawi-
ciele zarządów klubów sporto-
wych. 

- Jesteśmy wśród 60. najlep-
szych klubów piłkarskich w Pol-
sce, co jest dla nas ogromnym 
wyróżnieniem – podkreślił Piotr 
Ruszewski, prezes WKS Gryf 
Wejherowski. - Obecnie w II lidze 

gra kilka zespołów, które jeszcze 
niedawno rywalizowały na bo-
iskach ekstraligowych. To świad-
czy o tym, jak silna obecnie jest 
II liga. A my jesteśmy w stanie 
na tym poziomie grać pomimo 
tego, że dysponujemy najmniej-
szym budżetem spośród klubów 
II-ligowych. Jestem też pełen 
podziwu dla naszych juniorów, 
grających z klubami, które mają 
swoich wychowanków w klasach 
sportowych (gdzie tych godzin 

DOFINANSOWANIE OTRZ YMAŁY KlUBY:
WKS GrYF WEjhErOWO piłka nożna 40 tys. zł

TYTANI WEjhErOWO piłka ręczna 25 tys. zł

AKADEMIA TENISA STOłOWEGO MAłE TRóJMIASTO tenis stołowy 15 tys. zł

AKADEMIA PIłKI SIATKOWEJ RUMIA piłka siatkowa 10 tys. zł

KLUb KULTUrYSTYCzY i SPOrTóW SIłOWYCh 
„APOLLO” WEjhErOWO

sporty siłowe 5 tys. zł

WEJHEROWSKI KLUB BOKSERSKI GRYF boks 5 tys. zł

UKS TRI-TEAM pływanie, lekkoatletyka 5 tys. zł

ARKA RUGBY RUMIA rugby 3 tys. zł

KS WEJHEROWO UNIHOKEJ unihokej 3 tys. zł

GOSRiT LUZINO multisport 2 tys. zł

Łączna kwota dofinansowania 113 tys. zł

Finansowe wsparcie dla sportu
POWIaT | Ponad 100 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatu Wejherowskiego trafi do klubów sportowych. 
Umowy dotacyjne podpisano w tym tygodniu w siedzibie starostwa powiatowego. 

treningów jest bardzo dużo, gdzie 
na co dzień ci młodzi zawodnicy 
korzystają z doświadczenia tre-
nerów). Nasi podopieczni trenują 
2 – 3 razy w tygodniu w warun-
kach, jakimi dysponujemy (a nie 
ukrywajmy, że nie są to warunki 
najlepsze), a mimo to osiągają 
ogromne sukcesy.

- Pieniądze, które otrzymaliśmy, 
przeznaczymy na zakup kolejnego 
sprzętu do ćwiczeń – dodał Bar-

tłomiej Szreder z Wejherowskiego 
Klubu Kulturystycznego i Sportów 
Siłowych „Apollo”. - Cały czas się 
rozwijamy, udoskonalamy sprzęt, 
coraz więcej osób u nas ćwiczy. 
Podejmujemy wiele działań, aby 
zachęcić jak najwięcej osób – z du-
żym naciskiem na młodych ludzi - 
do dbania o fizyczną sprawność. 

Podpisując umowy dotacyjne 
prezesi i członkowie zarządów klu-
bów zgodnie przyznają, że w ich 

działalności bardzo ważne jest za-
chęcenie dzieci i młodzieży do ak-
tywnego uprawiania sportu. 

- Stawiamy na młodzież, sta-
wiamy na naszych wychowanków 
– podkreślił Robert Wicon, wice-
prezes klubu Tytani Wejherowo. 
- Bardzo ważne jest stworzenie 
klas sportowych. Zależy nam na 
wychowaniu młodzieży, a jeśli to 
się uda, to później przyjdą sukcesy 
seniorskie. rafał Korbut

Za pomocą robotów dzieci są 
wprowadzane w świat nowych 
technologii i stawiają swoje 
pierwsze kroki w dziedzinie pro-
gramowania. Jednym z robotów, 
który odwiedza przedszkolaki 
jest Photon - pierwszy na świe-
cie robot edukacyjny, rozwijający 
się wraz z dzieckiem. Za sprawą 
dzieci uczy się wyrażać emo-
cje, liczyć, rozpoznawać kolory, 
pokonywać odpowiednią drogę 
i wiele innych. Przedszkolaki cały 
czas mogą odkrywać nowe funk-

cje mechanicznego przyjaciela, 
nie zdając sobie sprawy z tego, jak 
wiele się przy tym uczą. - Dzieci 
ćwiczą w ten sposób logiczne 
myślenie i uczą się kreatywne-
go podejścia do rozwiązywania 
problemów oraz pracy w grupie, 
czyli kluczowych umiejętności 
XXI wieku – zapewniają pomy-
słodawcy zajęć z robotyki. Warto 
wiedzieć, że robot Photon wypo-
sażony jest w dziesięć czujników, 
a programować go można na ty-
siące sposobów.

Przedszkolaki w świecie It
REda | Przedszkole nr 1 w Redzie prowadzi 
dla najmłodszych zajęcia z robotyki. 

REKLAMA                                                                                              25/2019/RL
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W Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie odbyła się ostatnia 
sesja, podczas której starosta wej-
herowski Gabriela Lisius podzię-
kowała młodzieży za ich pracę, 
podejmowane inicjatywy oraz 
aktywne uczestnictwo w życiu 
publicznym powiatu.

Młodzieżowa Rada Powiatu 
Wejherowskiego rozpoczęła swo-
ją działalność 13 grudnia 2016 r. 
W skład rady weszło 24 uczniów 
szkół ponadpodstawowych 

z terenu powiatu wejherowskie-
go. Przewodniczącym Rady był 
Konrad Warmke, a opiekunem 
młodych ze strony Rady Powia-
tu Wejherowskiego radna Anna 
Jamróz-Szadaj.

W trakcie kadencji uczniowie 
zajmowali się m.in. sprawami 
młodzieży, organizacją wydarzeń 
kulturalnych, akcji charytatyw-
nych, promocją działań o charak-
terze społecznym, edukacyjnym 
i sportowym. Wymieniali się 

również informacjami i doświad-
czeniami z innymi młodzieżowy-
mi radami.

Wiceprzewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Marek Talaga 
podsumowując działalność rady 
przywołał istotne inicjatywy po-
dejmowane i wspierane przez 
młodzież podczas jej samorzą-
dowej kadencji. Wśród najważ-
niejszych wymienił: organizację 
powiatowego konkursu na logo 
Młodzieżowej Rady Powiatu 

Wejherowskiego, zorganizo-
wanie warsztatów dotyczących 
korzystania ze smartfonów 
przez seniorów czy współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, 
w tym Stowarzyszeniem Morena. 
Podczas trwania kadencji ucznio-
wie uczestniczyli w warsztatach 
zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie Gmin RP Euroregion 
Bałtyk, konferencji pn. „Młodzi 
2.0. Młodzieżowe Rady na 100-
lecie Niepodległości”, która odby-

Młodzieżowa Rada Powiatu 
zakończyła kadencję
POWIaT | Dobiegła końca pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego. 

GAbrIELA LISIUS, 
starosta wejherowski:

– Wierzę, że udział w pracach Rady był okazją do 
zdobycia wiedzy i doświadczenia na temat funkcjo-
nowania samorządu i służby publicznej, które za-
owocuje w przyszłości. Życzę wytrwałości w dąże-
niu do wyznaczonych celów, wszelkiej pomyślności 
w realizacji planów i wielu osiągnięć w dziedzinie 
samorządności i działalności społecznej w szkołach 
i na wyższych uczelniach. Z pewnością zdobyte 
doświadczenie zaowocuje w dorosłym życiu.

ła się w Sejmie RP oraz spotkaniu 
Młodzieżowych Rad Wojewódz-
twa Pomorskiego. Warto również 
wspomnieć, że młodzież współ-
pracowała także z dyrektorami 
placówek edukacyjnych i uczest-
niczyła w spotkaniach dotyczą-
cych rozwoju szkół w powiecie 
wejherowskim.

– Jestem przekonana, że dzięki 
pracy w Młodzieżowej Radzie Po-
wiatu Wejherowskiego uczniowie 
będą w przyszłości bardziej świado-
mie wpływać na swoje lokalne śro-
dowisko i otoczenie w którym żyją 
– podkreślała Radna Powiatu Wej-
herowskiego Anna Jamróz-Szadaj. 
– Cieszę się, że młodzież chce brać 
udział w życiu publicznym naszego 
powiatu i uczyć się samorządności, 
w ten sposób przygotowuje się do 
funkcjonowania w demokratycz-
nym społeczeństwie.

W trakcie trwania kadencji odby-

ło się pięć posiedzeń rady, podczas 
których przyjęto pięć uchwał. Na 
ostatniej sesji młodzi radni przyjęli 
projekt dotyczący zmian w statu-
cie Młodzieżowej Rady. Zmianie 
uległ m.in. czas trwania kadencji, 
która została wydłużona z roku do 
dwóch lat. Zmniejszyła się także 
liczba członków Rady, z 24 do16.

Na zakończenie spotkania Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius 
oraz Radna Anna Jamróz-Szadaj 
podziękowały młodzieży za za-
angażowanie i ciekawe inicjatywy 
służące mieszkańcom Powiatu 
Wejherowskiego. 

Warto podkreślić, że celem dzia-
łalności Młodzieżowych Rad jest 
wspieranie i upowszechnianie idei 
samorządności wśród młodych lu-
dzi, zwiększenie aktywności spo-
łecznej i upowszechnianie zasad 
działania samorządu terytorialne-
go wśród młodzieży. /sPW/

Wyniki Stacji Kultura oraz 
trzech filii rumskiej biblioteki są 
imponujące. Mieszkańcy miasta 
coraz częściej chodzą do bibliote-
ki i coraz więcej czytają. 

Stacja Kultura oraz trzy filie 
rumskiej biblioteki regularnie 
przyciągają nowych czytelników. 
Rok 2018 to kolejny sukces. Bi-
blioteka zanotowała spektaku-
larny wzrost w każdej sferze pro-
wadzonej działalności. Przybyło 
nowych czytelników, wypożyczo-
nych zostało więcej książek oraz 
coraz więcej osób uczestniczyło 
w wydarzeniach organizowanych 
przez placówkę. Biblioteka może 
pochwalić się ponadto coraz szer-
szym i aktywniejszym zaintere-
sowaniem w sieci. Zainicjowana 
akcja „Książka na weekend” cie-
szy się niesłabnącą popularnością 
w sieci i stale przyciąga nowych 
odbiorców.

Dowody? Liczby mówią same 
za siebie. W 2018 roku przyby-
ło 8,5 tys. nowych odbiorców. 4 
tys. osób więcej uczestniczyło w 
organizowanych przez bibliote-
kę wydarzeniach. Stacja Kultura 
oraz filie notują miesięcznie 12 
tys. odwiedzin. Dodatkowo 10 
tys. osób miesięcznie korzysta ze 
strony internetowej. A miesięcz-
ne zasięgi postów w mediach spo-
łecznościowych również oscylują 
wokół 10 tys. W 2018 roku zosta-

ło przeprowadzonych dwa razy 
więcej warsztatów a w lekcjach 
bibliotecznych wzięło udział 800 
osób więcej. Jak to możliwe?

Imponujące wyniki są odpowie-
dzią na wyjątkowo bogatą ofertę 
proponowaną przez bibliotekę. 
Poza obszernym księgozbiorem 
można tu wypożyczyć grę plan-
szową, film czy płytę z muzyką. 
Organizowane są ponadto spo-
tkania autorskie, wykłady, kon-
certy, różnorodne warsztaty oraz 
lekcje biblioteczne skierowane do 
zróżnicowanych grup odbiorców. 
Te różnorodne i intensywne dzia-

łania to zasługa zaangażowanych 
bibliotekarzy, którzy stale się 
szkolą i rozwijają. W 2018 roku 
każdy wziął średnio udział w 3 
szkoleniach. 

Najświeższym sukcesem bi-
blioteki są otrzymane dofinan-
sowania do projektów kultural-
nych. Jeden otrzymał wsparcie 
w ramach ministerialnego pro-
gramu Partnerstwo dla książki a 
drugi z programu Myśl w tańcu 
z Instytutu Muzyki i Tańca. Rok 
2019 zapowiada się zatem równie 
emocjonująco! 

/raf/

Coraz więcej osób sięga po książkę
RUMIa | Rekordy odwiedzin przez Czytelników odnotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi. 
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Jump Squad to nowe miejsce na 
rozrywkowej mapie miasta. Znaj-
duje się tu 5 stref trampolin, na któ-
rych można świetnie się bawić z ro-
dziną czy znajomymi. Albo przyjść 
po prostu się „wyskakać”, a przy 
okazji pozbyć się sporo kalorii. 

ŚWIETNA zAbAWA 
dLA KAżdEGO

Tu można oderwać się od ziemi, 
na trochę zapomnieć o codzienności 
i oddać się trampolinowemu szaleń-
stwu. Niedawno otwarty jumpsqu-

ad.pl to miejsce dla każdego – za-
równo dla najmłodszych (od 4 roku 
życia), tych nieco starszych, jak i dla 
seniorów. Obiekt dostosowany jest 
zarówno do dzieci i młodzieży, któ-
re chcą po prostu poczuć radość ze 
skakania, jak i dla osób starszych, 
chcących poprawić swoją spraw-
ność i kondycję fizyczną. 

- To taki pomysł na „rozruszanie” 
mieszkańców Wejherowa i okolicz-
nych miejscowości – mówi Marek 
Domarus, właściciel jumpsquad.pl. 
- W innych dużych miastach z po-
wodzeniem działa po kilka tego 

typu obiektów, np. w Warszawie, 
Wrocławiu, Poznaniu, Białymsto-
ku, to dlaczego nie miałoby być 
czegoś takiego w naszym mieście? 
Działamy od niedawna, ale już 
usłyszałem od wielu osób, że to był 
świetny pomysł i że mieszkańcy 
cieszą się, że takie miejsce powstało 
w Wejherowie i nie muszą jeździć 
do innych miast.

rEKrEACjA 
I WYPOCzYNEK

jumpsquad.pl to przede 

wszystkim miejsce, gdzie moż-
na miło i wesoło spędzić wolny 
czas. Znajdują się tu 34 tram-
poliny o różnej powierzchni jak 
chociażby 15-metrowa ścieżka 
akrobatyczna, trampolina skośna 
z której można się nieźle wybić 
i wylądować w jednym z dwóch 
basenów wypełnionych gąbkami,  
miejsce do gry w kosza, ścianka 
wspinaczkowa. Obiekt oczywi-
ście spełnia wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa. 

Warto dodać, że rodzic z dziec-
kiem do 7 roku życia płaci tylko 

Trampolinowe szaleństwo
WEJHEROWO | Skoki, akrobacje, aktywne spędzanie wolnego czasu, a przede wszystkim  świetna zaba-
wa – to wszystko i o wiele więcej oferuje otwarty niedawno JumpSquad.pl w Wejherowie. 

ale doskonały sposób na popra-
wienie swojej kondycji fizycznej 
i zrzucenie paru kilogramów. 
Takie skakanie to bowiem spory 
wysiłek fizyczny. W ciągu zaled-
wie godziny można stracić nawet 
1200 kcal! Warto dodać, że jest 
to też sposób bardzo bezpieczny 
- trampoliny są elastyczne, więc 
skakanie na nich znacznie mniej 
obciążaj stawy (kostki, kolana) 
niż np. bieganie.

UrOdzINOWE SKAKANIE

W jumpsquad.pl można zor-
ganizować urodzinowe spotkanie 
dla swojego dziecka (od 8 roku 
życia wzwyż) i jego gości. Zostało 
tu specjalnie przygotowane miej-
sce do organizacji takich spotkań. 
Organizacją przyjęć zajmuje się  
bisTro jumpsquad.pl. Do wy-
boru są dwie opcje: podstawowa 
i tematyczna, w każdej z nich 
uwzględniony jest poczęstunek 
i niespodzianka dla solenizan-
ta. W opcji tematycznej grupie 
dzieci towarzyszy animator, któ-
ry zarówno na trampolinach, jak 
i w urodzinowym kąciku, prowa-
dzi zabawę. Zaplanowany jest czas 
zarówno na aktywność na tram-
polinach, jak i zabawę oraz poczę-
stunek w „urodzinowym kącie”. 
Temat urodzin dopasowywany 
jest indywidualnie. Pakiet podsta-
wowy to zabawa bez animatora. 
Organizatorzy zapewniają napo-
je, urodzinowe ciasto z galaretką 
z możliwością zamiany na gofry 
i przekąski, można też na miejscu 
domówić coś pysznego z menu  
bisTro jumpsquad.pl. /raf/

za jeden bilet, jest jednak zobo-
wiązany do asystowania mu pod-
czas zabawy.

A co, jeśli rodzice chcą zapew-
nić rozrywkę swojemu dziecku, 
a sami w tym czasie odpocząć? 
Nic prostszego – obiekt jest tak 
skonstruowany, że znajduje się tu 
antresola, z której widać wszystkie 
trampoliny. Rodzice mogą więc 
zrelaksować się przy kawie lub 
herbacie oraz pysznym cieście, 
jednocześnie obserwując, jak ba-
wią się ich dzieci. W jumpsquad.
pl znajduje się też bisTro jump-
squad.pl – kawę, herbatę, świeżo 
wyciskane soki, smoothie, ciasta 
domawe czy gofry i frytki można 
tu kupić w bardzo przystępnych 
cenach. 

bEzPIECzNA AKTYWNOŚć

Trampoliny to nie tylko zabawa, 

RUMIA | Elektryczne samochodziki lEGO, postacie zbudowane z najpopularniejszych 
klocków oraz liczne gry i zabawy czekają na najmłodszych gości Portu Rumia Centrum 
Handlowego Auchan. 

W najbliższy weekend 
najmłodsi i ich rodzice 
będą mogli wziąć udział 
w konkursie i zdobyć zesta-
wy LEGO, bilety wstępu do 
LEGOLAND Billund Resort 
w Danii oraz nagrodę głów-
ną - voucher na rodzinny 
pobyt w tym parku rozryw-
ki. Wstęp wolny!
Wizyta w LEGOLAND to 
prawdopodobnie marze-
nie niejednego dziecka 
i dorosłego. 23 i 24 lutego 
pasaż Port Rumia Centrum 
Handlowe Auchan zamieni 
się w niezwykły park roz-
rywki i zapewni maluchom 
liczne atrakcje!

Najmłodsi zasiądą w elektrycznych samochodzikach LEGO i sprawdzą swoje umiejętności 
na wyznaczonym torze do jazdy. Wiele radości dostarczą także stoliki z klockami, gdzie 
każdy będzie mógł zbudować najbardziej wymyślne konstrukcje oraz wystawa budowli 
i postaci XXL prosto z parku LEGOLAND. Nie lada atrakcją będzie stoisko multimedialne, 
gdzie będzie można wziąć udział w rywalizacji w grach na tabletach. Chętni będą mogli 
założyć okulary VR i dzięki nim przenieść się m.in. na tory kolejek górskich, które można 
spotkać w parku LEGOLAND w Danii. 
Atrakcją spotkania będzie również specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Do zdobycia 
będzie kilkadziesiąt pojedynczych biletów do parku LEGOLAND, duże zestawy klocków oraz na-
groda główna – rodzinny pobyt w LEGOLAND Billund Resort w Danii! Aby zawalczyć o nagrody, 
wystarczy zmierzyć się w budowaniu najwyższej wieży z klocków na czas. Regulamin zabawy 
dostępny jest na stronie internetowej Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. 
Spotkanie z atrakcjami LEGOLAND odbędzie się w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Zabawa odbędzie się 23 lutego w godzinach 9:30 – 21.00 
oraz 24 lutego w godzinach 10:00 – 20.00. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny! /raf/

WYGrAj PObYT W LEGOLANdzIE!
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Panu

Andrzejowi 
zieleniewskiemu

 Wiceprezesowi Zarządu „Szpitali Pomorskich sp. z o.o.”

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

BrAtA
Krzysztof Hildebrandt 

Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Panu 

Andrzejowi 
zieleniewskiemu
   Wiceprezesowi Zarządu  Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.  

Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy z siedzibą w Wejherowie.

serdeczne wyrazy współczucia 
i słowa otuchy

 z powodu śmierci 

BrAtA
składają

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Reszke

wraz z Radą Powiatu Wejherowskiego

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

Pani 

GABrieli 
konArzewskiej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rumi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

mAmy
Ariel Sinicki                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi                                   
 wraz z Radnymi                                                                      

Michał Pasieczny  
 Burmistrz Miasta Rumi 

wraz z pracownikami Urzędu
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Renciści oraz wcześniejsi eme-
ryci powinni pamiętać o ogra-
niczeniach w dorabianiu. Jeśli 
przekroczą limit dodatkowych 
przychodów, ZUS może okresowo 
zmniejszyć świadczenia lub nawet 
zawiesić ich wypłatę. Świadczenie 
będzie zmniejszone, gdy prze-
kroczymy 70 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. Po 
przekroczeniu drugiego progu, 
czyli 130 proc. wynagrodzenia, 
emerytura lub renta za dany mie-
siąc nie przysługuje.

Do końca w lutego wcześniejsi 
emeryci oraz renciści powinni 
dostarczyć do ZUS zaświadcze-
nia o przychodach osiągniętych 
w ubiegłym roku. Chodzi zarów-
no o przychód z umowy o pra-
cę, jak i z umowy zlecenia, czy 
umowy o dzieło, a także z tytułu 
pełnienia funkcji członka rady 
nadzorczej, czy też z tytułu służby 
w tzw. „mundurówce”. Takie do-
kumenty wystawiają pracodawcy. 
Świadczeniobiorcy, którzy pro-
wadzą własną działalność muszą 
napisać oświadczenie samodziel-
nie. W ich przypadku przycho-
dem jest deklarowana podstawa 
wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne. Wyjątek stanowią 
honoraria z tytułu działalności 
twórczej i artystycznej. Trzeba 
pamiętać, że zasady te dotyczą 

również przychodów osiąganych 
za granicą.

Obowiązek ten nie dotyczy 
emerytów, którzy ukończyli 
powszechny wiek emerytalny, 
rencistów pobierający renty dla 
inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz renty rodzinne przy-
sługujące po uprawnionych do 
takich  świadczeń. Nie muszą oni 

informować ZUS o przychodach. 
Informacji nie muszą także skła-
dać uczniowie gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół po-
nadpodstawowych      i studenci, 
którzy nie ukończyli 26 lat a są 
zatrudnieni na umowie zlecenia 
lub agencyjnej (za wyjątkiem 
uczniów pobierających renty so-
cjalne). /raf/

Ostatnie dni na rozliczenie się z ZuS
POWIaT | Jesteś rencistą albo wcześniej poszedłeś na emeryturę i dorabiasz? Pamiętaj, aby do końca lutego 
poinformować ZUS o dodatkowych przychodach! Jeśli tego nie zrobisz, możesz stracić świadczenie.
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mIEjSKA bIbLIOTEKA 
PUbLICzNA W rUmI

W filiach rumskiej biblioteki 
dzieci spędzały ferie z detek-
tywem Łodygą, uczestniczyły 
w różnorodnych warsztatach, 
grały w planszówki i karcianki, 
wspólnie oglądały filmy, a na-
wet zwiedziły „Nudzimisiową 
Krainę”.

– Wiele naszych propozycji od-
wołuje się do literatury, a zróżni-
cowana oferta, zarówno w Stacji 
Kultura, jak i w filiach, przycią-
ga wielu chętnych. Zapisy trwały 
zaledwie dwa dni, co pokazuje, 
jak duże jest zainteresowanie – 
podkreśla Krystyna laskowicz, 
dyrektor miejskiej biblioteki. 

Najmłodsi, którzy odwiedzili 
Stację Kultura, mogli również 
uczestniczyć w warsztatach mu-
zycznych i komiksowych, a tak-
że udać się na „dźwiękołowy”.

mIEjSKI dOm 
KULTUrY W rUmI

Dzieci oraz młodzież, które 
skorzystały z oferty przygotowa-
nej przez pracowników dworku 
pod lipami, uczestniczyły m.in. 
w zajęciach na pływalni, sean-
sach kinowych oraz wyruszyły 
na wspólną wycieczkę.

Ferie dobiegają końca
RUMIa | Najmłodsi mieszkańcy Rumi, spędzając ferie zimowe w swoim mieście, z pewnością się nie 
nudzili. Kreatywne warsztaty, seanse kinowe, wspólne wycieczki, występy teatralne oraz lodowisko 
– między innymi takie atrakcje przygotowały lokalne jednostki. 

– Grupa dzieciaków, które spę-
dziły z nami czas, chwaliła sobie 
przede wszystkim nasze wycieczki 
na basen, wypady do redzkiego 
Aquaparku, a także kino. Nie lada 
frajdę sprawiło im również ogni-
sko i pieczenie kiełbasek, które są 
nieodłączną częścią półkolonii – 
mówi agnieszka skawińska, dy-
rektor MDK-u. – Drugi tydzień 
przyniósł nam także wyjście na 
kręgle oraz wizytę w Galerii Hu-
bertus, gdzie dzieci miały okazję 
poznać niezwykłe prace nasze-
go lokalnego artysty – Huberta 
Szymosza. Warto podkreślić, że 
wszystkie listy na zajęcia zapeł-
niały się błyskawicznie – podsu-
mowuje.

dOm KULTUrY 
SPółdzIELNI 

mIESzKANIOWEj 
„jANOWO”

W Domu Kultury SM Janowo 
pokłady niespożytej energii naj-
młodsi mogli wykorzystać pod-
czas zumby oraz zajęć karate. 

Artyści teatralni przenieśli mło-
dych rumian do świata baśni, 
a strażacy opowiedzieli o tajni-
kach swojego zawodu. Wśród 
atrakcji cieszących się najwięk-
szym zainteresowaniem wymie-
nić należy również pokaz tańca 
z ogniem oraz spotkanie z dra-
pieżnymi ptakami.

mIEjSKI OŚrOdEK 
SPOrTU I rEKrEACjI 

W rUmI

Z myślą o tych, którzy stawiają 
przede wszystkim na ruch, swój 
program przygotował MOSiR. 
Każdego dnia w hali odbywały 
się zimowe turnieje tenisa stoło-
wego, piłki nożnej oraz siatków-
ki. Ponadto przez całe ferie naj-
młodsi mogli nauczyć się grać 
w tenisa ziemnego, pływać oraz 
jeździć na łyżwach. Na sport po-
stawił także Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Rumi, gdzie na 
małej i dużej sali przez dwa tygo-
dnie królowały różne zespołowe 
dyscypliny.

Podczas spotkania prezydent 
opowiadał, jak funkcjonuje urząd 
i odpowiadał na pytania dzieci 
dotyczące obowiązków, jakie wy-
konuje z tytułu pełnionej funkcji. 
Dzieci ciekawe były także, jakie 
są zainteresowania osobiste pre-
zydenta, jego ulubione potrawy 
i zajęcia. Krzysztof Hildebrandt 
szczerze i z humorem zaspakajał 

ciekawość milusińskich.
Po rozmowie i wykonaniu pa-

miątkowego zdjęcia dzieci wraz 
z rodzicami zwiedziły sale historii 
miasta, w tym najnowszą salę lat 
trzydziestych okresu międzywo-
jennego. Wszyscy otrzymali też 
materiały informacyjne o mieście, 
w którym mieszkają.

Dziecięcy Klub Integracyjny 

TAO skupia rodziców i dzieci 
z niepełnosprawnościami z terenu 
Wejherowa oraz powiatu wejhe-
rowskiego. Klub działa charyta-
tywnie od roku i podlega pod Fun-
dację „Razem po Sukces”. Siedziba 
Klubu mieści się przy ul. 3 Maja 
49, gdzie odbywają się warsztaty 
z terapii zajęciowej.

- Celem działania klubu jest 

Dzieci z Klubu taO w ratuszu
WEJHEROWO | Niepełnosprawne dzieci z Klubu Integracyjnego TAO odwiedziły miejski ratusz 
i spotkały się z prezydentem Wejherowa. 

integracja dzieci o różnym stopniu 
niepełnosprawności – podkreśla 
Izabela Minga, kierownik klubu. 
- Doświadczenia pokazują liczne 
zalety tej formy działalności. Dzie-
ci chętnie uczestniczą w zajęciach 
i spotkaniach klubowych, nabiera-
ją też odwagi i pewności siebie, co 
jest tak ważne w rozwoju ich oso-
bowości.

Klub powstał dzięki pomysłowi 
i życzliwości Elżbiety Wenta - spon-
sora i organizatora akcji „Super 
Pączki pomagają dzieciom”. Klub 
skupia obecnie 15 dzieci. Najmłod-
sze z nich ma 5 lat, a najstarsze – 17 
lat. Spotkania odbywają się co ty-
dzień, w każdy czwartek. Prowadzo-
ne są różne zajęcia m.in. angielski 
na wesoło, warsztaty z rękodzieła, 
bowling, wyjścia do kina. W ramach 
standardowych zajęć dzieci mają do 
dyspozycji różne gry i biorą udział 
w organizowanych zabawach.

Wizyta w ratuszu była częścią 
programu zajęć na ferie w ramach 
projektu opracowanego dla TAO 
przez Iwonę Mostowską. Zorgani-
zowano m.in. spektakl „Pączkowe 
drzewo” i spotkania z ciekawymi 
ludźmi jak (np. z Weroniką Kor-
thals, Rafałem Karczem, Bartło-
miejem Woźniakiem, magikiem, 
ratownikami PCK). 

Izabela Minga i Iwona Mostowska 
przygotowują projekty mające na 
celu pozyskiwanie funduszy na dzia-
łalność Klubu TAO. /uMW/

Fo
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA RUMI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Za-
rządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 132/86/2019 
z dnia 19 lutego 2019  roku informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni, wywieszony został wykaz Nr VIII obej-
mujący nieruchomość niezabudowaną,  stanowią-
cą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną 
do zbycia w drodze bezprzetargowej jako wniesie-
nie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.

Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl

OGŁOSZENIE                                                            74/2019/DB
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NIERUCHOMOŚCI

SPrzEdAm

SPrzEdAm działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 3km od Lęborka, pod lasem, 
1033m2, cena 49 tys. zł.,  tel. 602 306 210

SPrzEdAm działkę ogrodniczą z domkiem 
i szklarnią, tel. 538 443 446

SPrzEdAm 2-pokojowe mieszkanie w Rumi 
Janowie, 33m2 na 2 piętrze, do remontu, tel. 
515 713 597

SPrzEdAm działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

WYNAjmę

rEdA ul.12 Marca, wynajmę garaż z działką 
o pow. 616m2, tel. 602 306 210

POSzUKUję WYNAjąć

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

KUPIę

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

MOTORYZACJA

SPrzEdAm

KUPIę

złOmOWANIE aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

PrOFESjONALNA fotografia okolicznościo-
wa: 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

PrASA kostka masy FERGUSON, typ 14, duży 
podbieracz 1.43  ST.B., 3 500 zł., Luzino, tel. 
506 250 477

SłOmA w balotach 120x150 siano, słowa 
w kostkach z magazynu, możliwość transpor-
tu, tel. 506 250 477

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

dmUChAWA, stan dobry, 550 zł., Szemud, tel. 
510 751 837

SIEWNIK, poznaniak, stan dobry, 2 400 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

PrzYCzEPA do kostek 6 m., stan dobry, 3 
000 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SzLIFIErKA, 450 zł, Szemud, tel. 510 751 837

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

FOTELO-tapczan 1 osobowy i fotel gratis, 110 
zł., tel. 600 667 860

SPrzEdAm kanapę narożną, mało używaną, 
w brązie z dodatkiem kremu, 2 poj. na pościel, 
200 x140, tel. 510 501 955

SPrzEdAm dwa rowery z 3 przerzutkami, 
damski, mało używane, miejskie koła, tel. 510 
501 968

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 drewniane, 
tel. 607 587 590

SPrzEdAm skrzydła drzwiowe sosnowe. 
Lewe 80cm, prawe 70cm. Jedno z pełnego 
drewna, prawe 70cm, tel. 607 587 590 

ANTYKI lustro, rogi, kryształy, włocławek, 
kufle, półka narożna, krzesła, itp., drobiazgi, 
tel. 781 426 010

WYPrzEdAż sprzętu bazowego, szkło, na-
czynia, grill do tortilli, frytkownica, mikrofale, 
tel. 781 426 010

SPrzEdAm chłodziarkę dla gastronomii i ro-
olbar z kompletnym osprzętowieniem, tel. 781 
426 010

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

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
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, 4oso-
bowy, 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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Nie możesz Być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TVCOm.PL

mECzE 
GrYFA W PPV

Wyjazd do Kołobrzegu okazał 
się być szczęśliwy dla piłkarzy 
Gryfa Wejherowo, którzy pod-
jęli  miejscową Kotwicę. W me-
czu kontrolnym górą okazał się 
być klub ze Wzgórza Wolno-
ści, który pokonał gospoda-
rzy 2-1.  Sobotnie starcie było 
przedostatnim sprawdzianem 
w zimowych przygotowaniach 
do wiosennej rundy drugoligo-

wych rozgrywek.
Pierwszą bramkę dla żołto-

czarnych w 26 minucie zdobył 
Dawid Rogalski tym samym 
otwierając wynik spotkania. 
Niespełna 5 minut przed ostat-
nim gwizdkiem autorem dru-
giego gola – tym razem z rzutu 
karnego okazał się być Grzegorz 
Gulczyński. Honorowe trafienie 
dla gospodarzy zanotował po-

mocnik – Adrian Szynka w 55 
minucie sparingu. Autor bram-
ki dla piłkarzy z Kołobrzegu po-
jawił się na boisku w przerwie 
meczu.  Ostatni mecz sparin-
gowy zostanie rozegrany przez 
Gryfitów w najbliższą sobotę 
– 23 lutego. Rywalem Wejhe-
rowian będzie rewelacja 3 klasy 
rozgrywkowej – Radunia Stęży-
ca. /MM/

W poniedziałek – 18 lutego ruszyła przedsprzedaż  karnetów na rundę wiosenną II ligi. 
Karnety będzie można nabyć w biurze klubowym od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00-12.00. Dodatkowo nabyć będzie można pojedyncze bilety na spotkanie in-
auguracyjne w którym Wejherowianie podejmą  na własnym stadionie głównego kan-
dydata do awansu – Widzew Łódź. Mecz inauguracyjny odbędzie się 3 marca o go-
dzinie 13.00 (niedziela), zaś przedsprzedaż ruszy w najbliższy poniedziałek – 25 lute-
go w klubowym biurze w godzinach 8.00-17.00. Organizatorzy informują, że zainte-
resowanie spotkaniem z czterokrotnym mistrzem i aktualnym wiceliderem II ligi jest 
ogromne, dlatego zachęcają do wcześniejszego nabycia biletów. Cena karnetu na run-
dę wiosenną wynosi 70zł, bilety normalne są w cenie 20zł, ulgowe zaś – 10zł.

rUSzYłA SPrzEdAż 
KArNETóW NA mECzE GrYFA

We wtorek  26 lutego o go-
dzinie 17.00 w Hotelu Olimp 
w Wejherowie odbędzie się 
spotkanie mające na celu po-
budzenie środowiska bizneso-
wo-sportowego powiatu Wejhe-
rowskiego. Będzie to spotkanie 
otwarte  dla wszystkich sympa-
tyków klubu piłkarskiego WKS 
Gryf Wejherowo na którym 
członkowie zarządu pokażą 
w jaki sposób funkcjonuje klub 
oraz określą jego najważniejsze 
założenia. Ważnym punktem 
spotkania będzie również okre-
śleniepotencjalnych osiągnięć 
i planów na zbliżające się mie-

siące. Z racji nadchodzącego 
100-lecia klubu ze Wzgórza 
Wolności zarówno zarząd, jak 
i osoby związane z działalno-
ścią klubu pragną zaangażować 
w projekt głównie przedsię-
biorców. Celem spotkania jest 
otwarcie się na środowisko biz-
nesowe, o czym wspominał na 
antenie radia Norda FM prezes 
zarządu Piotr Ruszewski.

- Zależy nam przede wszyst-
kim na integracji środowiska 
– powiedział prezes. - Jako oso-
by związane z klubem chcieli-
byśmy, aby jak najwięcej firm, 
przedsiębiorców oraz wszyst-

kich sympatyków WKS Gry-
fa Wejherowo podjęło z nami 
współpracę. Nie musi być to 
współpraca finansowa – zależy 
nam przede wszystkim na roz-
mowie i budowaniu wspólnej 
strategii, która pozwoli nam się 
rozwijać. 

Wtorkowe spotkanie poza 
kwestiami organizacyjnymi 
związanymi z obchodami stule-
cia klubu opiewać ma w aspekty 
takie jak działanie rady spon-
sorów, funkcjonowanie „Klu-
bu 100” oraz kwestie dotyczą-
ce członkostwa w klubowych 
strukturach. /MM/

Integracja środowiska piłkarskiego 
w Hotelu Olimp

TErmINArz rUNdY WIOSENNEj :
- 22 kolejka – Widzew łódź (03.03, niedziela, godz. 13.00)
- 24 kolejka – Pogoń Siedlce (17.03, niedziela, godz. 13.00)
- 26 kolejka – Radomiak Radom (31.03, niedziela, godz. 14.00)
- 28 kolejka – Ruch Chorzów (14.04, niedziela, godz. 16.00)
- 30 kolejka – Olimpia Grudziądz (24.04, środa, godz. 17.00)
- 32 kolejka – Rozwój Katowice (05.05, niedziela, godz. 17.00)
- 34 kolejka – Stal Stalowa Wola (18.05, sobota, godz. 17.00)

KOTWICA KOłObrzEG 

Konrad Zacharski (Bartosz Piotrkowski 46’) 
– Przemysław Szur (Mateusz Peroński 046’, 
Piotr Kieruzel(Michał Marszałek 46’), Mate-
usz Słodowy, Rafał Gutowski – Michał Ciar-
kowski (Gracjan Kuśmierek 46’), Daniel Chy-
ła, Hugo Bartkowiak (Adrian Szynka 46’), 
Marcin Trojanowski( Zawodnik Testowany 
46’) – Dawid Retlewski (Dawid Wolny 46’), 
Zawodnik Testowany(Piotr Wojtasiak 46’)

GrYF WEjhErOWO 

I połowa –  Leleń – Brzuzy, Gulczyński, Wic-
ki, Goerke – Chwastek, Pietroń, Koziara, Kąt-
ny – Czychowski, Rogalski

II połowa – Leleń – Zawodnik Testowa-
ny, Gulczyński, Liberacki, Machol – Chwa-
stek, Ewertowski, Sikorski, Ryk – Węsier-
ski, Rogalski

Trwa zwycięska 
passa Gryfa!

WWW.GrYFWEjhErOWO.COm.PL
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MASZ CIEKAWY 
TEMAT/ ZDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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Za nami piąta edycja biegu z okazji Zaślubin Polski z Morzem ,,Od Hallera do Hallera’’. 

Wydarzenie, które na stałe wpisa-
ło się do pomorskiego kalendarza 
biegowego, przyciągnęło ogrom-
ną ilość osób. Na starcie imprezy 
stanęło ponad czterystu biegaczy 
z całego kraju. Zawodnicy w ten 
sposób mieli okazję nie tylko 
w sportowym stylu rozpocząć ko-
lejny sezon biegowy, ale i uczcić 99. 
rocznicę niezwykłego wydarzenia. 
Trasa biegu wynosiła 12 km i pro-
wadziła z Władysławowa do Puc-
ka. Zawodnicy startowali w kilku 

kategoriach. Za organizację wyda-
rzenia odpowiadał Miejski Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Pucku, który przedsięwzięcie 
przeprowadził przy współpracy 
z Urzędem Gminy Puck, Urzę-
dem Miejskim w Pucku, Urzędem 
Miejskim we Władysławowie, 
Muzeum Ziemi Puckiej im. Flo-
riana Ceynowy, Lekkoatletycznym 
Klubem Sportowym Ziemi Puc-
kiej oraz Ośrodkiem Przygotowań 
Olimpijskich we Władysławowie. 

HaRMOnOgRaM 
WydaRzEń 
(COS OPO CETnIEWO): 

24.02.2019•	  (niedziela), godz: 12:00 
– Derby Władysławowa (seniorzy) 
03.03.2019•	  (niedziela),  
godz: 12:00 – Kibol Cup (seniorzy) 
09.03.2019•	  (sobota), godz: 12:00 – 
Puchar Władysławowa (rocznik 2008) 
10.03.2019 •	 (niedziela),  
godz: 09:00 – Puchar Władysławowa 
(rocznik 2007) / popołudniu Puchar 
Władysławowa (rocznik 2009) 
30.03.2019•	  (sobota), godz: 12:00 - 
Puchar Władysławowa (rocznik 2010) 
31.03.2019•	  (niedziela), godz 09:00  
– Puchar Władysławowa  
(rocznik 2011 i 2012) 

Biegacze uczcili 
ważną rocznicę

mIChAł KOWALSKI, 
dyrektor COS OPO Cetniewo 
we Władysławowie

Staramy się wspierać nie tylko sport wy-
czynowy, ale i różnego rodzaju inicjatywy 
lokalne, które propagują aktywność fizycz-
ną bądź upamiętniają ważne wydarzenia.

Drużyna z Gdańska, która obec-
nie przygotowuje się w Cet-
niewie, przyjechała do Wejhe-
rowa z zamiarem odniesienia 
pierwszego zwycięstwa w tym 
roku. Żółto – czerwoni nato-
miast mieli nieco utrudnione 
zadanie, ponieważ większość 
grających zawodników przyje-
chała na mecz prosto po pracy. 
Pierwsza połowa była właśnie 
tego odzwierciedleniem. Ty-
tani popełniali w niej sporo 
błędów, które na szczęście go-
ście nie potrafili wykorzystać. 
Kiedy w 22 minucie na tablicy 
widniał remis (10:10),  trafienia 
dla Wejherowian odnotowali: 
Jankowski, Jurkiewicz oraz Sa-
łata i pierwsza część spotkania 
zakończyła się niewielkim pro-
wadzeniem gospodarzy (13:11). 
W drugiej połowie gra Tytanów 
wyglądała już dużo lepiej. Akcje 
kończone były skutecznymi rzu-
tami, a obrona nie dopuszczała 
rywali do swojej bramki. Warto 
pochwalić tutaj bardzo dobry 
występ bramkarza - Grzego-
rza Sikory, który kilkanaście 
razy skutecznie interweniował 
przy rzutach przeciwnika. Ty-
tani w 40 minucie, po bramce 

Radosława Sałaty, wypracowali 
sobie sześcio punktową przewa-
gę (21:15), której nie oddali już 
do końca meczu. Tym samym 
Wejherowianie dopisali sobie 
kolejne trzy punkty i umocnili 
się na miejscu wice-lidera. Do 
lidera – Usaru Kwidzyn tracą 
w dalszym ciągu trzy punkty, 
natomiast nad trzecim MKS 
Brodnica mają dwanaście punk-
tów przewagi.
- Mecz ten był trudny dla nas – 
mówi Piotr Rembowicz, trener 
Tytanów Wejherowo. - Przeciw-
nik, chociaż młody wiekiem, to 
ma spore umiejętności. Widać 
było tutaj dobrą ręke i prowa-
dzenie przez trenera. U nas nie-
stety trochę zawiodła skutecz-
ność, być może spowodowane 
było to tym, że mieliśmy zbyt 
dużą przerwę miedzy meczami 
i zabrakło treningu gry z piłką. 
Cieszy mnie natomiast to, że 
wygraliśmy mecz, bo przeciwnik 
naprawdę potrafi grać w piłkę. 
W naszej drużynie na wyróżnie-
nie zasłużył Robert Wicon który 
powalczył i w obronie i w ataku. 
Oczywiście cały zespół też wal-
czył, ale też i popełniał sporo 
błędów. /raf/

Pewne zwycięstwo 
z gdańskimi akademikami
PIŁKa RĘCzna | Piłkarze ręczni Tytanów Wejherowo, po raz kolejny 
nie zawiedli swoich kibiców i w zaległym spotkaniu 17 kolejki ligowej 
pokonali, we własnej hali, SMS II ZPRP Gdańsk 33:27 (13:11).

ŻóŁTO - CzERWOnI WySTąPIlI W SKŁadzIE: 

Sałata (8), Warmbier (6), Papke (4), Przymanowski (3), Bartoś 
(3), Wicon (3), Jurkiewicz (3), Koss (1), Jankowski (1), Sikora (1), 
Nowosad, Grabowski, Kudełka, Miszczak, Cholcha, Pitucha.

Fo
t. 

Ty
tan

i W
ejh

er
ow

o

REDA | Rozgrywki w Baś-
kę Kaszubską nie zwalnia-
ją tempa.

Zawodnicy spotykają się 
od listopada do marca, ry-
walizując o punkty w kla-
syfikacji generalnej Redz-
kiej Ligi Baśki Kaszubskiej. 
W ostatnich rozgrywkach, 
nadal na prowadzeniu jest 
Jerzy Grubba z 76 punkta-
mi (+656 małych punktów). 
Drugie miejsce zajmuje Je-
rzy Drewa z 71 pkt (+326 
małe pkt), trzecie Mieczy-
sław Kuźmiński z 70 pkt 
(+290 małe pkt), czwarte 
Adam Płocki z 68 pkt (+379 
małe pkt) i piąte miejsce 
Stanisław Bochentyn z 64 
pkt (+525 małe pkt). Wy-
ścig na podium jeszcze nie 
wkroczył w finałową fazę, 
ale trzeba pamiętać, że 
w końcowym rozrachunku 
nawet jeden punkt może 
mieć znaczenie.  W ostat-
niej Redzkiej Lidze Baśki 
Kaszubskiej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej Kazimierza Okroja za-
grało 27 osób. Najbliższe 
spotkanie odbędzie się we 
wtorek 26 lutego o godz. 
18:00 w sali widowiskowo-
kulturalnej MOSiR przy uli-
cy Łąkowej. (DD)

GRUBBA 
lIDEREM

BOlSZEWO | Gmin-
ne igrzyska w mini pił-
ce siatkowej chłopców 
i dziewcząt zorganizowa-
no w miejscowej szkole 
podstawowej.

Po bardzo dobrym wystę-
pie, uczniowie SP w Bolsze-
wie zdobyli złoty medal, 
pewnie pokonując rówieśni-
ków z Nowego Dworu Wej-
herowskiego, Orla i Gości-
cina. Wszystkie mecze za-
kończyły się zwycięstwem 
gospodarzy wynikiem 2:0. 
Drugie miejsce zajęło Go-
ścicino, które wygrało dwa 
mecze, zaś brązowe meda-
le powędrowały do Orla. Na 
czwartym miejscu znalazł 
się Nowy Dwór Wejherow-
ski. W zwycięskim składzie 
zagrali: Paweł Reiter, Kac-
per Hebel, Jakub Konkol, 
Wojciech Kujawski, Mikołaj 
Plichta, Szymon Nawrocki, 
Damian Białobłodzki, Grze-
gorz Bach, Marcel Szrot, Ja-
kub Kochanowicz i Alek-
sander Ruszkowski. Dzień 
później w Orlu odbyły się 
gminne igrzyska dziewcząt. 
Mimo ambitnej postawy 
siatkarki z Bolszewa prze-
grały z Szkołą Podstawową 
w Orluz, która wygrała cały 
turniej. Na trzecim miejscu 
uplasowało się Gościcino, 
a na czwartym Nowy Dwór 
Wejherowski. (DD)

ZŁOTO I SREBRO

W trakcie trwania zawo-
dów najmłodsze zawod-
niczki, w tym niektóre 
uczęszczające do piątej 
klasy szkoły podstawo-
wej, a trenujące w klu-
bie mierzyły się z bardziej 

doświadczonymi zespołami ze zmiennym szczęściem na parkiecie. Stawiając swoje pierw-
sze kroki w profesjonalnej siatkówce bardzo szybko zrobiły postępy, pokazując wiele swoje-
go zaangażowania. Koniec ligi młodziczek Akademii Piłki Siatkowej nie oznacza jednak, że se-
zon nie trwa dalej, gdyż wiele z nich uczestniczy w rozgrywkach mini siatkówki „Kinder Sport”, 
które niedawno rozpoczęły się i potrwają do wakacji. W składzie młodziczek zagrały: Adrian-
na Zarębska, Magdalena Piątek, Julia Sadowska, Lilla Róża Sałek, Zuzanna Schneidrowska, 
Antonina Dumańska, Jessica Adamska, Natalia Formela, Oliwia Kupper, Oliwia Ciechomska, 
Agata Dydymska i Zuzanna Zajda. Także pierwszy zespół Młodziczek Akademii Piłki Siatko-
wej zakończył swoje rozgrywki ligowe. Siatkarki zajęły w rankingu trzecie miejsce co ozna-
cza dla nich awans do ćwierćfinału Mistrzostw Pomorza Młodziczek. Decydujące o podziale 
medali w województwie pomorskim mecze odbędą się na przełomie lutego i marca. Z finału 
Mistrzostw Pomorza Juniorek APS Rumia przywiózł brązowe medale, z czego jest bardzo za-
dowolony i już cieszy się na wyjazd do Nowej Soli na ćwierćfinał Mistrzostw Polski. W dniach 
22-24 lutego rywalami do awansu do najlepszej 16 MPJ będzie Ares Nowa Sól, MKS Połczyn 
Zdrój, KPKS Halemba Ruda Śląska i UKS Szóstka Mielec. (DD)

OSTATNI TURNIEJ SEZONU
RUMIA | Drugi zespół młodziczek Akademii Piłki Siatkowej Rumia 
rozegrał swój ostatni turniej w tym sezonie. 


