
aktualności   •   kultura   •  samorządy   •  na sygnale   •  fotorelacje   •  ogłoszenia   •  sport

/

REKLAMA                                 78/2019/DB

Piątek, 22 marca 2019 r.    |    Nr 12 (591)    |    NAKŁAD 12 000 EGZ.

Ten rok będzie wyjątkowy. Miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych będzie szukać dwa razy więcej osób, niż 
było to do tej pory. Dlaczego? Ponieważ jest to tzw. „podwójny rocznik”, do liceów, techników i szkół bran-
żowych pójdą zarówno ci, którzy skończą klasy VIII podstawówek, jak i absolwenci ostatnich 
klas gimnazjów. Czy powiat wejherowski jest gotowy na tak dużą liczbę absolwentów?

Aż 5 tysięcy 
absolwentów!

czytaj str. 2-3
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Po raz pierwszy w tym roku sta-
rostowie wszystkich pomorskich 
powiatów spotkali się na robo-
czym Konwencie, by wymienić 
się doświadczeniami, przedys-
kutować najistotniejsze sprawy 
i opracować wspólne stanowisko. 

Najistotniejszą kwestią jest 
obecnie edukacja w kontekście 
podwójnego rocznika oraz pla-
nowanego strajku nauczycieli. 
Uczniów kończących gimnazja 
i szkoły podstawowe nie obowią-
zuje rejonizacja. Powiaty wiedzą 
zatem, ilu jest i ilu będzie ab-
solwentów szkół, ale to, którzy 
uczniowie będą chcieli kształcić 
się w danym powiecie, a którzy 
postanowią kontynuować naukę 
np. w Trójmieście czy w innym 
powicie, to oczywiście jedna 
wielka niewiadoma. 

Konwent zorganizowano w pa-
łacu w Kłaninie. 

- Pierwszy merytoryczny w tym 
roku Konwent organizowany jest 
w najbardziej wysuniętej na pół-
noc części województwa pomor-
skiego, czyli w powiecie puckim 
– powiedział Jarosław Białk, sta-

rosta pucki. - Jednym z najwięk-
szych wyzwań, które nas czekają, 
są kwestie związane z edukacją. 
W tym roku do szkół ponadgim-
nazjalnych przyjdą dwa roczniki, 
czyli absolwenci ostatnich klas 
gimnazjów i klas ósmych szkół 
podstawowych. Musimy być na 
to dobrze przygotowani.

Jak podkreślają uczestnicy Kon-
wentu – czyli starostowie z całego 
województwa – takie spotkanie 
w gronie samorządowców za-
rządzających średnim szczeblem 
administracji są bardzo ważne, 
gdyż dzięki temu wspólny głos 
i wspólne, wypracowane stano-
wiska w rozmaitych sprawach, 
mają znacznie większą siłę prze-
bicia np. na szczeblu rządowym. 

- Wymieniamy poglądy w róż-
nych obszarach działalności – 
dodał Jarosław Białk. - Czasem 
inaczej podchodzimy do różnych 
spraw, więc Konwent jest okazją 
do zaprezentowania dobrych 
praktyk i rozwiązań, które – o ile 
sprawdziły się w jednym powie-
cie - można później wprowadzić 
w innych regionach. Często na 

Przygotowani na 
podwójny rocznik
POMORZE | Zmiany w systemie edukacji oraz przygotowanie powiatów do dwukrotnie większej 
liczby uczniów, którzy pójdą od września do szkół ponadgimnazjalnych – to najważniejsze z tema-
tów, jakie poruszono podczas Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego. 

Gabriela lisius, 
starosta wejherowski:

- Edukacja jest obecnie jednym z najważ-
niejszych problemów, z którymi muszą sobie 
poradzić samorządy. To, co nas czeka 1 wrze-
śnia, oznacza ogromne zmiany. Dla uczniów 
kończących gimnazjum i uczniów kończą-
cych szkoły podstawowe będą inne kierunki 
kształcenia, inna podstawa programowa. Tych 

uczniów nie można łączyć we wspólne klasy, dla 
każdego absolwenta trzeba znaleźć miejsce w szkole ponadgimnazjal-
nej i dla każdego trzeba przygotować odpowiednie warunki. To wiąże 
się nie tylko z nowymi programami nauczania, ale również z nową kadrą 
nauczycielską. Szczególnie, jeśli chodzi o nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. Już dziś często mamy kłopot z zatrudnianiem fachow-
ców - przy podwójnym naborze będzie to podwójny problem. Dlatego 
szukamy rozwiązań już dziś, rozbudowujemy też bazę oświatową. 
Budujemy szkoły w Redzie i w Rumi (mają być gotowe na 1 września), 
doposażamy pomieszczenia, które wybudowaliśmy w ramach projektu 
zawodowego. Ponadto szukamy też pomieszczeń w okolicznych budyn-
kach, aby je wynająć. To wszystko generuje ogromne koszty – musimy 
kupić meble, sprzęt komputerowy, niezbędne wyposażenie. My – jako 
powiat wejherowski - jesteśmy dobrze przygotowani, priorytetem dla 
nas będzie przyjmowanie uczniów z naszego powiatu.

takie spotkania zapraszamy przed-
stawicieli różnych instytucji i sto-
warzyszeń, którzy przedstawiają 
stan aktualny lub plany legislacyj-

ne. Jesteśmy w stanie do tego się 
odnieść oraz pewne rzeczy skory-
gować. 

Rafał Korbut

Woda, nazywana przez wielu „kranówką”, jest smaczna i można ją pić 
bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie. PEWIK GDYNIA Sp. 
o.o. od lat przekonuje mieszkańców, że woda dostarczana z sieci nadaje 
się do picia bez przegotowania. 

Surowe kontrole potwierdzają, że „kranówka” jest zdatna do picia. 
Woda butelkowana nie podlega aż tak surowym przepisom i bada-
niom, a przy tym nie ma też dowodu, że jest zdrowsza. Niektóre na-
turalne wody mineralne zawierają dużo większą ilość minerałów niż 
jest to zalecane dla np. niemowląt czy też małych dzieci. Istnieją też 
obawy dotyczące zagrożenia związanego z substancjami chemicznymi 
zawartymi w plastiku używanym do produkcji butelek. Opakowania 
plastikowe po zużytej wodzie mają też znaczący, szkodliwy wpływ na 
środowisko.

Poidełka w wejherowskich szkołach 

Już od kilku lat w czterech wejherowskich szkołach – Szkole Podsta-
wowej nr 8, nr 11 i dwóch budynkach Szkoły Podstawowej nr 9 znajdu-
ją się poidełka w ramach programu „Poidełka w szkołach”. Inicjatywa 
montażu poidełek w szkołach była wspólną akcją PEWIK GDYNIA 
i miasta Wejherowa. Akcja ,,Poidełka w szkołach’’ wychodzi naprzeciw 
potrzebom zdrowych zasad żywienia w szkołach, gdyż ta woda, jest nie 
tylko zdecydowanie tańsza, ale znacznie lepsza od tzw. wody „źródla-
nej” kupowanej w butelkach PET. Smaczna i zdrowa woda dostarcza-
na przez gdyński PEWIK, jest znakomitą alternatywą dla słodzonych, 
wysokokalorycznych napojów, które dzieci piły do tej pory nie posia-
dając wygodnego dostępu do świeżej wody. Poidełka cieszą się wśród 
uczniów dużą popularnością.

woda nie jest chlorowana 

 Wszystkie ujęcia wody wyposażone są w stacje uzdatniania, 
w których prowadzony jest proces mający na celu obniżanie zawartości 
związków żelaza i manganu do poziomu odpowiadającego obowiązu-
jącym przepisom. Większość stacji uzdatniania została rozbudowana 
lub zmodernizowana przy wsparciu dotacjami z Unii Europejskiej, za-
pewniając jakość na wysokim poziomie. Produkowana woda nie jest 
chlorowana. W ramach wdrażania programu bezpieczeństwa bakterio-
logicznego, na stacjach uzdatniania wody zostały zainstalowane lampy 
promieniowania UV. Zaletą tej metody dezynfekcji jest to, że woda nie 
zmienia smaku i zapachu. 

najlePsza niefiltrowana

Woda dostarczana przez PEWIK spełnia wszystkie, określone prze-
pisami prawa, normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Badania przeprowadzone na bieżąco przez certyfikowane labo-
ratoria, własne i obce, gwarantują, że woda z sieci wodociągowej jest 
smaczna, zdrowa i nie wymaga dodatkowego uzdatniania za pomocą 
filtrów domowych!  Więc, czy warto kupować wodę w butelkach?

22 marca - Światowy 
Dzień Wody
WEJHEROWO | Jakość wody z wejherowskiej sieci wodocią-
gowej przewyższa jakość źródlanej wody butelkowanej kupo-
wanej w sklepach, co potwierdziły niezależne badania Powia-
towego Inspektora Sanitarnego. 

Fo
t. 

Pi
ot

r Z
ag

iel
l

Na ZdJ. Od lEWEJ: JERZy GOdZik, staROsta kWidZyński, WicEMaRsZałEk WiEsłaW BycZkOWski, MiROsłaW cZaPla, staROsta 
MalBORski, GaBRiEla lisius, staROsta WEJHEROWski ORaZ JaROsłaW Białk, staROsta Pucki.
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Pierwszy stoPień do… 
wiedzy

Jedną z nowinek, wprowadzo-
nych przez kadrę Szkoły Podsta-
wowej numer 10, są edukacyjne 
naklejki, które pojawiły się na 
schodach. Dzięki nim, uczniowie 
pokonujący stopnie, mogą nie tyl-
ko utrwalać sobie najważniejsze 
daty historyczne, ale i poznać za-
sady zdrowego stylu życia. 

Dyrekcja nie zapomniała rów-
nież o przyjemnościach, za-
pewniając innowacje w postaci 
cymbergaja i piłkarzyków oraz 
udziału w różnorodnych przed-
sięwzięciach, takich jak filmowe 
wieczory czy ciekawe projekty 
edukacyjne.

Żółwik 
czy Piątka?

Nowoczesne podejście widać 
także w codziennej pracy nauczy-
cieli, na co najlepszym przykła-
dem może być inicjatywa podjęta 
przez Katarzynę Naczk. Nauczy-
cielka edukacji wczesnoszkolnej 
integruje dzieci oraz przekazuje 
im dobrą energię poprzez niety-
powe powitania. 

Wchodząc do klasy, uczniowie 
mogą wybrać, w jaki sposób chcą 

się przywitać z pedagogiem i ko-
legami: przytulając się, przybija-
jąc tzw. żółwika, podając dłoń lub 
przybijając piątkę. Filmik, który 
przedstawia tę zabawę, można zo-
baczyć na facebookowym profilu 
szkoły.

– Innowacje, które zostały wpro-
wadzone na terenie placówki, są 
odpowiedzią na potrzeby naszych 
uczniów – mówi Beata Kędzier-
ska, dyrektor SP nr 10. – Zależy 

nam, aby dzieci rozwijały się nie 
tylko podczas zajęć edukacyjnych, 
ale również w czasie przerw mię-
dzylekcyjnych – podkreśla.

nauka i odPoczynek

O potrzebach uczniów inten-
sywnie myśli także kadra Szkoły 
Podstawowej numer 1. Pod-
opieczni tej placówki od niedaw-
na mogą w wolnych chwilach 

odpocząć na kanapach, czytając 
komiksy i tematyczne gazetki, 
grać w gry planszowe, a nawet 
gry stolikowe i podłogowe, takie 
jak „kółko i krzyżyk” czy słynne 
„klasy”.

– Kontynuujemy zasadę nie-
używania telefonów, co wiąże się 
z tym, że poszukujemy dla naszych 
dzieciaków i młodzieży zdrowych 
oraz interesujących alternatyw. 
Nowe atrakcje są tak wciągające, 
że obowiązuje zasada: kto pierw-
szy, ten lepszy – zaznacza Arka-
diusz Skrzyński, dyrektor SP nr 
1. – Marzy nam się jeszcze stwo-
rzenie różnego rodzaju haseł na 
schodach, a dla młodszych pod-
łogowego abecadła. Motywacja 

do podejmowania działań rośnie, 
gdy widzi się uśmiech i słyszy sło-
wa zadowolenia ze strony uczniów. 
W miarę możliwości będziemy roz-
szerzać nasze działania – podsu-
mowuje.

Międzynarodowa 
wsPółPraca

„Jedynka” uczestniczy również 
w licznych projektach, których 
celem jest m.in. zachęcenie naj-
młodszych do wspólnej zbiórki 
elektrośmieci, wymiana kultu-
rowa ze szkołą w Tajlandii oraz 
pomoc w zakupie szczepionek dla 
dzieci w Sierra Leone, Czadzie, 
Sudanie Południowym i Angoli.

Tu podczas szkolnej przerwy smartfon nie istnieje
RuMia | W rumskich placówkach oświatowych pracownicy i uczniowie wychodzą poza ramy programu nauczania. Ostatnie miesiące przyniosły sporo nowości, zwłaszcza w szkołach 
podstawowych numer 1 i 10, gdzie dyrekcja wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym podczas szkolnych przerw uczniowie coraz rzadziej sięgają po smartfony. 
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Winda zostanie zamontowana 
w budynku Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Redzie. 
Przedsięwzięcie, które realizo-
wane będzie przy wsparciu ze 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, obejmuje także prze-
budowę schodów zewnętrznych. 

- W ostatnim czasie udało się 
również pozyskać 150 tysięcy 
złotych z Programu „Senior+” 
edycja 2019 na utworzenie 
i wyposażenie dziennego Klu-
bu Seniora, który będzie działał 
w budynku Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – informuje 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – Winda znacząco poprawi 
bezpieczeństwo osób starszych, 
korzystających z oferty Klubu – 

dodaje.
Obecnie trwają przygotowania 

do przetargu na wyłonienie fir-
my, która odpowiadała będzie za 
realizację zadania. Inwestycja po-
winna zostać zakończona w paź-
dzierniku.

Kolejne środki dla Redy
REda | Ponad 110 tys. zł redzkim urzędnikom udało się pozyskać 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po-
wyższe środki mają zostać przeznaczone na budowę windy dla osób 
niepełnosprawnych.

krzysztof krzeMiński,
burmistrz Redy

Mając na uwadze konieczność poprawienia 
dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, a zarazem oferty sportowo – rekre-
acyjnej i rehabilitacyjnej dla osób z ogranicze-
niami ruchowymi, w ubiegłym roku złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie połowy kosztów 
windy i pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
W tym tygodniu zostaliśmy poinformowani 
o przyznaniu pełnej wnioskowanej kwoty.

Wczoraj – w czwartek – w po-
wiecie wejherowskim oficjalnie 
rozpoczęła się rekrutacja do 
szkół. 

- Jesteśmy największym po-
wiatem w województwie pomor-
skim, jest więc u nas bardzo wielu 
młodych ludzi, którzy stoją przed 
ważną decyzją: gdzie kontynu-
ować naukę? - wyjaśnia - Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. - 
Zdecydować będą musieli zarów-
no uczniowie klas VIII szkół pod-
stawowych, jak i uczniowie klas 
III gimnazjów. 

Na terenie powiatu wejherow-
skiego jest 27 szkół gimnazjal-
nych i 62 szkoły podstawowe. To 
ogromna liczba placówek, z któ-
rych niebawem wyjdą absolwen-
ci. Z gimnazjów będzie ich 2334, 
a ze szkół podstawowych 2609. 
Łącznie aż 5 tys. osób będzie szu-
kało swojego miejsca w dalszym 
kształceniu na poziomie ogólnym, 
technicznym lub branżowym. 

- I o tych wszystkich młodych 
ludziach myślimy już dziś i przy-
gotowujemy dla nich szeroką ofer-

tę kształcenia – mówi Gabriela Li-
sius. - Tworzymy nowe kierunki, 
nowe zawody. Mamy 8 powiato-
wych zespołów szkół, w każdym 
z nich funkcjonują licea, tech-
nika i szkoły branżowe. Oferu-
jemy 17 typów szkół: 5 liceów 
ogólnokształcących, 5 techników, 
6 szkół branżowych I stopnia i 1 
szkoła przysposabiająca do pracy. 

Oprócz kierunków i branż, które 
do tej pory oferowaliśmy i roz-
wijaliśmy, mamy też nowości, jak 
klasy dwujęzyczne, klasy o profilu 
technik-programista oraz technik 
rachunkowości czy nowy zawód 
monter sieci i urządzeń teleko-
munikacyjnych. W liceach jest 18 
profili (humanistyczne, matema-
tyczne, informatyczne, itd.), na 

poziomie technicznym absolwenci 
będą mogli wybierać z bardzo bo-
gatej oferty 37 zawodów, a w bran-
żowych – 19 zawodów.

Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie, aby ułatwić uczniom 
podjęcie decyzji, przygotowało 
specjalne foldery informacyjne, 
które zawierają spis wszystkich 
szkół i kierunków. Trafią one do 
wszystkich szkół, każdy absolwent 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
otrzyma taki folder. 

- Wyzwanie jest duże, gdyż jest 
to podwójny nabór, ale my przy-
gotowujemy się tak, aby każdy, 
kto chce skorzystać z naszej oferty 
kształcenia, miał taką możliwość 
– dodaje starosta Gabriela Lisius. - 
Możliwe, że w związku z tak dużą 
liczbą uczniów w niektórych pla-
cówkach będziemy musieli nieco 
„wydłużyć dzień”, czyli zaczynać 
lekcje nieco wcześniej lub nieco 
później kończyć zajęcia. Ale za-
pewniam, że nie będzie sytuacji, 
że uczniowie będą musieli uczęsz-
czać na zajęcia w soboty.  

Rafał Korbut

Rekrutacja do szkół 
powiatowych rozpoczęta
POWiat | Dla powiatów to nie lada wyzwanie. Samorządy muszą przygotować dwukrotnie więcej 
miejsc w szkołach gimnazjalnych, niż było to np. w roku ubiegłym. 
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REgIoN |  Pomorski bilet 
metropolitalny FaLa – taką 
nazwę będzie nosił nowy 
system, który już w przy-
szłym roku ujednolici spo-
soby płacenia za przejazdy 
transportem publicznym. 

Przypomnijmy, że 2 stycznia 
2019 roku rozpoczął się 
konkurs na nazwę systemu, 
który pozwoli na podróżo-
wanie różnymi środkami 
komunikacji zbiorowej w 
województwie pomorskim 
na jednym bilecie. Do 16 
stycznia zbierane były 
propozycje. Przez dwa ty-
godnie nadesłano ich 3236. 
Finałową czwórkę – nazwy 
FALA, JANTAR, STER i MORS 
- wyłoniła Kapituła konkur-
su, w skład której weszli 
prezydenci i burmistrzowie 
miast Pomorza, naukowcy, 
przedstawiciele stowarzy-
szeń i spółek związanych z 
transportem publicznym 
oraz reprezentanci mediów. 
Następnie cztery finałowe 
nazwy poddane zostały gło-
sowaniu publicznemu, które 
zamknięte zostało 11 marca 
o godz. 10. FALA pokonała 
konkurentów przewagą 
około 30 procent głosów. 
Autorką zwycięskiej propo-
zycji jest Anna Wajda, która 
za swój pomysł otrzymała 
nowoczesny smartfon.  

internauci 
wybrali 
nazwę
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Po stareMu

Obrady odbywały się we wtor-
kowe przedpołudnie (19 mar-
ca) w Miejskim Domu Kultury 
w Rumi. Uczestniczyli w nim 
nie tylko seniorzy, ale i przedsta-
wiciele władz w postaci burmi-
strza miasta oraz jego zastępców. 
Głównymi punktami spotkania 
było przyjęcie planu pracy rady 
na najbliższy rok oraz wybór 
przewodniczącego rady, którym 
po raz drugi został Mieczysław 
Grzenia.

– Bardzo dziękuje za poparcie 
i zaufanie. Będę się starał państwa 
nie zawieść podczas dalszej pracy, 
oczywiście jeśli zdrowie pozwoli 
– powiedział Mieczysław Grze-
nia, świeżo wybrany przewodni-
czący. – Mam nadzieję, że nasza 

współpraca będzie się układać tak 
dobrze jak dotychczas. Liczę też 
na dalsze dobre współdziałanie 
z władzami miasta – dodał.

jednyM GłoseM

Stanowisko sekretarza objął 
Zbigniew Rachwald, natomiast 
funkcja zastępcy przewodni-
czącego rady przypadła Rena-
cie Grzesiak. Wszystkie decyzje 
dotyczące przyznania stanowisk 
w radzie zostały podjęte jedno-
głośnie.

– Gratuluję kolejnej kadencji 
i dziękuję za zaangażowanie, 
ponieważ działalność, jaką pro-
wadzą państwo na różnych płasz-
czyznach, pozwala naszym senio-
rom na aktywizację i korzystanie 
z różnorodnych atrakcji – podkre-

ślił Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Naprawdę podejmujecie 
się państwo wielkiego zadania, 
jakim jest wolontariat na rzecz 
wszystkich rumskich seniorów. 
Zapewniam, że jako miasto bę-
dziemy dalej wspierać Rumską 
Radę Seniorów – podsumował.

wsPólny interes

Rumska Rada Seniorów zosta-
ła po raz pierwszy powołana 28 
sierpnia 2014 roku. Następnie 21 
października został ustalony jej 
14-osobowy skład. Celem rady 
jest zapewnianie najstarszym 
mieszkańcom miasta wpływu na 
dotyczące ich sprawy. Rada ma 
także stwarzać warunki do pobu-
dzania aktywności obywatelskiej 
osób starszych, umożliwiać im 

integrację, reprezentować ich in-
teresy oraz zwiększać ich udział 
w życiu lokalnej społeczności.

Do zadań rady seniorów nale-
ży między innymi: współpraca 
z samorządem, organizacjami 
społecznymi oraz instytucja-
mi działającymi na rzecz osób 
starszych; opiniowanie projek-
tów aktów prawa miejscowego 
dotyczących problemów osób 
starszych; konsultowanie i usta-
lanie priorytetów w kierunkach 
polityki i zadań realizowanych na 
rzecz seniorów; monitorowanie 
potrzeb seniorów zamieszkałych 
na terenie gminy; budowanie 
pozytywnego wizerunku osób 
starszych; rozpowszechnianie 
informacji o działaniach podej-
mowanych przez gminę na rzecz 
osób starszych.

Seniorzy ponownie 
objęli władzę w Rumi
RuMia | Rumska Rada Seniorów oficjalnie rozpoczęła drugą kadencję. Podczas pierwszego posie-
dzenia w nowym składzie, najstarsi mieszkańcy miasta m.in. wybierali przewodniczącego rady oraz 
określali cele, które będą realizować przez najbliższe lata.

Fo
t. 
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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 go-

spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 

z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 169/123/2019 Burmi-

strza Miasta Rumi z dnia 15.03.2019r., w siedzibie Urzędu 

Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, 

na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości po-

łożone w Rumi, stanowiące własność i będące we wła-

daniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierża-

wy i najmu w formie bezprzetargowej. Przedmiotowy 

wykaz zamieszczony został również na stronie interne-

towej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.umrumia.nv.pl/

OGŁOSZENIE                                                          111/2019/DB

WEJHERoWo | W związku z zamknięciem ulicy 12-go 
Marca, od wczoraj zmieniły się trasy linii autobusowych 
MzK nr 2, 11 i 16. 

Zmiany spowodowane są rozbudową dróg w okolicy skrzyżo-
wania ulicy 12 Marca z Sikorskiego, a konkretnie budową no-
wego ronda. Na remontowanym odcinku drogi linia autobu-
sowa nr 2 w kierunku dworca PKP od przejazdu kolejowego w 
ciągu ulicy 12 Marca przebiega ulicami Myśliwską, Roszczy-
nialskiego i Wniebowstąpienia i dalej bez zmian. W kierunku 
szpitala od przystanku „Reformatów” trasa przebiega ulicami 
Wniebowstąpienia, Roszczynialskiego, Myśliwską i dalej starą 
trasą. Natomiast linia autobusowa nr 11 w obu kierunkach nie 
wykonuje wariantu przejazdu przez ulicę Wniebowstąpienia, 
a linia nr 16 w kierunku Transportowej od przystanku „Wąska” 
przebiega ulicami Myśliwską, Roszczynialskiego i Wniebo-
wstąpienia i dalej bez zmian. W kierunku Osiedla Sikorskiego 
od przystanku „Reformatów” autobusy jadą ulicami Wnie-
bowstąpienia, Roszczynialskiego, Myśliwską i dalej po stałej 
trasie. Na trasie objazdowej autobusy MZK zatrzymują się na 
wszystkich przystankach. Dodatkowo w zatoce postojowej 
przy ulicy 12 Marca przed przejazdem kolejowym został 
utworzony dodatkowy przystanek „12 Marca na żądanie” dla 
linii nr 2 i 11 w kierunku dworca PKP i Gniewowa. Przystanki 
Judyckiego, Myśliwska i Płk. Dąbka zostały wyłączone. (DD)

zMieniły się trasy 
autobusów
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PoMorski akcent 
na francuskiM Gruncie

Targi MIPIM w Cannes trwa-
ły od 11 do 15 marca. Była to już 
trzydziesta edycja tego wydarze-
nia. Dzięki wieloletniej tradycji, 
przyciąga ono największych in-
westorów z branży nieruchomo-
ści komercyjnych, przedstawicieli 
funduszy inwestycyjnych, dewe-
loperów, liderów politycznych, 
a także przedstawicieli miast z ca-
łego świata. Łącznie to ponad 25 
tysięcy osób z około 100 państw.

Poprzednie lata pokazały, że 
nawiązywane w Cannes relacje 
biznesowe owocują inwestycja-
mi w regionie, na co przykładem 
jest m.in. wybudowanie Galerii 
Bałtyckiej przez firmę ECE, biu-
rowca Tryton przez grupę Echo 
Investment czy zabudowa Targu 
Rakowego i Siennego przez firmę 
Multi Development. Rumia pod-
czas zeszłorocznego wydarzenia 
nawiązała współpracę z firmą 
Panattoni, która obecnie buduje 
w granicach tego miasta centrum 
logistyczne. 

Poprzez udział w targach Rumia 
stara się przyciągać kolejnych in-
westorów, co przekłada się na 

nowe miejsca pracy oraz regular-
ne wpływy z podatków do budże-
tu miasta. W ten sposób miasto 
może pozyskać środki na ocze-
kiwane przez mieszkańców inwe-
stycje oraz działania społeczne. 

co w tyM roku?

Rumia, która należy do naj-
szybciej rozwijających się miast 
w regionie – czego potwierdze-
niem jest stały przyrost liczby 
mieszkańców oraz firm – miała 

w tegorocznej ofercie 130 hek-
tarów terenów inwestycyjnych. 
Obszar ten jest przeznaczony pod 
działalność przemysłową, usługi 
i logistykę.

– Już w tym roku nieruchomości 
te będą wyposażone w niezbędną 
infrastrukturę sieciową i drogową 
– zapewnia Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. – Ogromną zale-
tą tego obszaru jest bliskość bocz-
nicy kolejowej, umożliwiającej 
transport towarów wielkogabary-
towych. Umiejscowienie naszych 

terenów przemysłowych w Dolinie 
Logistycznej Portu w Gdyni czyni 
Rumię drugą najbardziej atrak-
cyjną inwestycyjnie lokalizacją 
na Pomorzu, zaraz po Gdańsku – 
podkreśla.

zMiany na rynku 
nieruchoMości 

Jak zauważają przedstawiciele 
Agencji Rozwoju Pomorza (In-
vest in Pomerania), pomorski 
rynek nieruchomości oferuje 

obecnie ogromne możliwości dla 
wszystkich sektorów gospodarki. 
Trójmiasto dysponuje ponad 775 
tysiącami metrów kwadratowych 
powierzchni biurowej, co stawia je 
na czwartym miejscu w rankingu 
największych rynków nierucho-
mości w Polsce.

– W fazie dynamicznego roz-
woju jest także rynek powierzch-
ni przemysłowo-magazynowych, 
napędzany ciągłym rozwojem 
zlokalizowanych w Trójmieście 
portów morskich – przypomina 

Wojciech Tyborowski, dyrektor 
Agencji Rozwoju Pomorza. – Efek-
tem rekordowych przeładunków 
w portach jest konieczność roz-
budowy zaplecza logistycznego. 
Według danych za trzeci kwartał 
ubiegłego roku dla całego kraju, 
popyt na tego typu nieruchomości 
znacznie przewyższył podaż (818 
000 mkw.  w stosunku do 683 400 
mkw.). Oznacza to duże możliwo-
ści inwestycyjne w naszym regionie 
– podsumowuje.

euroPejska 
czołówka

W trakcie targów dużym zain-
teresowaniem cieszyły się także 
nieruchomości przeznaczone dla 
branży hotelowej oraz mieszka-
niowej. Województwo pomor-
skie rocznie odwiedza średnio 
9 milionów turystów, a liczba ta 
z roku na rok wzrasta.

Trójmiasto znajduje się także 
w czołówce miast europejskich 
oraz jest liderem w Polsce według 
indeksu jakości życia. To poka-
zuje, że województwo pomorskie 
jest atrakcyjnym miejscem za-
równo do spędzania urlopu, jak 
i stałego zamieszkania.

Rumia szuka inwestorów za granicą
RuMia | Województwo pomorskie po raz kolejny uczestniczyło w największych targach nieruchomości w Europie – targach MIPIM w Cannes. Swoje 
najważniejsze projekty inwestycyjne prezentowała m.in. Rumia. 

Wejherowscy strażnicy miejscy 
zostali wyposażeni w profesjo-
nalną torbę ratownictwa me-
dycznego o wartości około 4,5 
tys. zł. Zakupiono ją z funduszu 
Straży Miejskiej przeznaczonego 
na szkolenie. 

Jak podkreśla Tomasz Groth, 
wejherowski radny, przewodni-
czący Komisji Bezpieczeństwa 
i Samorządów, jest to torba spe-
cjalistyczna, która jest niezbędna 
do udzielania pierwszej pomocy. 
Strażnicy miejscy często jako 
pierwsi przyjeżdżają na miejsce 
zdarzenia i są zmuszeni do pod-
jęcia udzielania pomocy przed-

medycznej, bądź podczas patroli 
spotykają osoby wymagające 
pomocy. Strażnicy posiadają na 
swoim wyposażeniu m.in. defi-
brylator, dzięki któremu już nie 
raz ratowali życie ludzkie.

Jak podkreśla Zenon Hinca ko-
mendant Straży Miejskiej w Wej-
herowie dwóch strażników zdało 
egzamin kwalifikowanego ratow-
nika na stopień bardzo dobry, 
czym był zaskoczony nawet bar-
dzo wymagający lekarz komisji 
egzaminacyjnej.

- Cieszę się, że nasi strażnicy 
tak mocno angażują się w zdoby-
wanie kwalifikacji ratowniczych, 

a przede wszystkim, że potra-
fią to robić w sposób fachowy 
i chcą tej pomocy udzielać. To 
wielka zasługa Tomasza Grotha, 
który od 5 lat współpracuje ze 
Strażą Miejską szkoląc strażni-
ków oraz kobiety biorące udział 
w kursach samoobrony – mówi 
Zenon Hinca dodając, że w każ-
dym radiowozie Straży Miejskiej 
znajduje się  podstawowy zestaw 
ratownictwa medycznego. Zaś 
patrole tak są organizowane, aby 
na służbie, zwłaszcza w nocy, za-
wsze był strażnik z uprawnienia-
mi kwalifikowanego ratownika 
medycznego.    

Ten sprzęt może uratować życie
WEJHEROWO | Straż Miejska została niedawno wyposażona w profesjonalną torbę ratowniczą.
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Rumia szuka inwestorów za granicą

Szkolenia dla mieszkańców, 
którzy chcą rozwijać umiejęt-
ności niezbędne do sprawnego 
i bezpiecznego funkcjonowania 
w świecie cyfrowym, odbywają 
się w Urzędzie Miejskim przy 
ul. 12 Marca i miejskiej biblio-
tece przy ul. Kaszubskiej. Są 
jeszcze wolne miejsca! 

Jeżeli chcesz dowiedzieć 
się, jak chronić swoje dziecko 
przed zagrożeniami związany-
mi z korzystaniem z internetu, 
jak załatwić codzienne sprawy 
przez internet, jeżeli chcesz 
dowiedzieć się jak podnieść 
skuteczność działań marke-
tingowych, zaopatrzeniowych, 
finansowych lub poznać usłu-
gi e-administracji w biznesie 
albo nauczyć się jak wypełniać 
dotacje i korzystać z rozliczeń 
podatkowych - wystarczy zło-
żyć formularz rekrutacyjny 
dostępny w Urzędzie Miejskim 
lub w Miejskiej Bibliotece Pu-

Ja w Internecie. Skorzystaj ze szkoleń
WEJHEROWO | W Wejherowie trwają bezpłatne szkolenia w ramach cy-
klu „Ja w Internecie”. 

arkadiusz kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa

- Szkolenia to doskonała okazja do poszerzenia 
swojej wiedzy dotyczącej zagadnień interneto-
wych. Jako miasto pozyskaliśmy na realizację 
projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” 
grant w wysokości prawie 150 tys. zł. Każdy 
mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 25 rok 

życia, może z tych bezpłatnych szkoleń skorzystać. Do celów szkole-
niowych zakupiliśmy 24 laptopy, które po zakończeniu projektu zostaną 
przekazane do dwóch szkół. Zachęcam do udziału w szkoleniach. 

blicznej w Wejherowie (formularz 
dostępny również na stronie inter-
netowej miasta).

Program szkolenia zbudowany 
jest z siedmiu modułów tematycz-
nych – po 12 godzin na każdy. Po-
zostały następujące wolne tematy: 
Rodzic w internecie, Mój biznes 
w sieci, Moje finanse i transakcje 
w sieci, Tworzę własną stronę in-
ternetową (blog), Rolnik w sieci 
i Kultura w sieci. 

Szkolenia realizowane są w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Pol-
ska na lata 2014-2020, Działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz roz-
woju kompetencji cyfrowych”. Opera-
torem programu w imieniu Minister-
stwa Cyfryzacji jest Fundacja Legalna 
Kultura.

Szczegółowe informacje na temat 
projektu można pod numerami telefo-
nu 58 677 70 57 oraz 58 677 70 53.

najbliższe terminy szkoleń: 26, 27 i 28 marca, godz. 16-20, urząd Miejski w wejherowie, ul. 12 Marca 
195 – Mój biznes w sieci; 27 i 28 marca, godz. 14-18 i 30 marca, godz. 10-14 – Miejska biblioteka Pu-
bliczna w wejherowie, ul. kaszubska 14 – kultura w sieci.

Z początkiem tygodnia za-
mknięty został skręt z ulicy 
Gdańskiej w ulicę Młyńską. 
Drogowcy zmieniają układ 

skrzyżowania, gdzie oprócz 
dawnego zjazdu powstanie wy-
jazd z ul. Młyńskiej na ul. Gdań-
ską, co dotychczas było niemoż-

liwe. Podbudowa pod nowy 
pas ruchu jest już widoczna, 
powstają też obustronne chod-
niki. W czasie prac drogowych 

Budowa węzła coraz 
bardziej zaawansowana
REda | Postępują prace przy budowie węzła integracyjnego przy redzkim dworcu kolejowym. Pro-
wadzone roboty wymuszają zmiany w organizacji ruchu. 

kierowcy powinni pamiętać, że 
od strony Rumi na ulicę Młyńską 
(do ronda) można się dostać od 
strony ulicy Obwodowej i Feni-
kowskiego.

Po drugiej stronie ulicy, przy 
dworcu PKP, równolegle pro-
wadzone są prace przy budowie 
parkingów na około 200 miejsc 
i nowej magistrali ściekowej. Po 
ukończeniu prac nad kolektorem 
kanalizacji sanitarnej WRR (Wej-
herowo – Reda – Rumia), na te-
renie przed dworcem powstanie 
nowa nawierzchnia. Dodatkowo 
powstaną: parking krótkoter-
minowy, parking dla rowerów, 
przystanki autobusowe i postój 
taksówek. 

- Można powiedzieć, że jeste-
śmy na półmetku – mówi Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz Redy. 
– Prace idą w dobrym tempie, 
jednak niezbędne jest wprowa-
dzenie tymczasowych zmian 
w organizacji ruchu.

W związku z inwestycją zmie-
nione zostały trasy i przystanki 
linii nr 17, a przystanek autobu-

sowy Reda Gdańska Dworzec 
PKP 02 w kierunku Rumi został 
cofnięty o około 80 m w stronę 
Wejherowa. Bardziej zauważalne 
utrudnienia czekają kierowców 
na ulicy Gdańskiej, gdzie kolej-
no wyłączane będą pasy ruchu 
w obu kierunkach.

- Bieżące informacje o utrud-
nieniach i harmonogram zajęcia 
pasa drogowego na drodze krajo-
wej nr 6 można znaleźć na miej-
skiej stronie internetowej – mówi 
Halina Grzeszczuk, zastępca 
burmistrza Redy. – Prace zostały 
zaplanowane w taki sposób, aby 
zdążyć przez początkiem sezonu 

turystycznego. W tym tygodniu 
zamykamy prawy pas w kierunku 
Rumi, a od 2 kwietnia prawy pas 
w kierunku Wejherowa. 

Inwestycja pn. „Budowa Węzła 
Integracyjnego Reda wraz z tra-
sami dojazdowymi” została do-
finansowana z Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego. Nowy układ wę-
zła ma zachęcić do korzystania 
z infrastruktury transportu pu-
blicznego, a przez to zrealizować 
cel przedsięwzięcia, jakim jest 
zwiększenie liczby pasażerów 
transportu zbiorowego.
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Szkolenia i staże zawodowe, 
porady prawne i psycholo-
giczne, szkoła dla rodziców, 
edukacja żywieniowa i finan-
sowa warsztaty oraz akcje śro-
dowiskowe i grupy wsparcia 
– takie działania prowadzone 

będą w ramach Klubu Integra-
cji Społecznej „Śródmieście”, 
który powstał w Wejherowie 
przy ul. Kopernika. Klub utwo-
rzony został w ramach projek-
tu dotyczącego rewitalizacji 
Śródmieścia, na który władze 

Wejherowa zdobyły unijne 
dofinansowanie. Do udziału 
w projekcie mogą zgłaszać się 
już mieszkańcy terenu rewita-
lizowanego. 

Klub Integracji Społecznej 
„Śródmieście” mieści się przy 

Aktywizują mieszkańców
WEJHEROWO | W mieście funkcjonuje Klub Integracji Społecznej „Śródmieście”. Można się zgłaszać do tego projektu. 

eMilia Marzejon, 
koordynator projektu:

- Działania będą prowadzone w trzech głównych zakresach. Aktywiza-
cja społeczna – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu, 
w zakres której wchodzić będzie m.in.: poradnictwo psychologiczne 
indywidualne i grupowe, poradnictwo prawne, poradnictwo społeczne, 
warsztaty z zakresu „Szkoły dla rodziców”, warsztaty z zakresu edu-
kacji finansowej, edukacji żywienia, warsztaty ze stylistą, warsztaty z 
savoir vivre, poradnictwo socjalne; aktywizacja zawodowa – skierowa-
na do bezpośrednich uczestników projektu, w zakres której wchodzić 
będzie m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsz-
taty komputerowe, staże zawodowe, warsztaty z zakresu Ekonomii 
Społecznej. Trzeci zakres działań obejmie aktywizację środowiskową 
– skierowaną do bezpośrednich uczestników projektu, ich rodzin oraz 
społeczności lokalnej obszaru objętego wparciem. Będą prowadzone 
m.in. akcje społeczne mające na celu integrację różnych grup i umoc-
nienie w nich poczucia przynależności lokalnej. Dodatkowo w ramach 
aktywizacji środowiskowej dla uczestników projektu zapewniona 
zostanie opieka nad osobami zależnymi - dziećmi i osobami dorosłymi. 
Naszym partnerem jest Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.

ul. Kopernika 22/1. Jak mówi 
Robert Kozłowski, zastępca dy-
rektora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wejherowie, 
jest to miejsce skupiające aktyw-
ność społeczną mieszkańców. 

Kompleksowa rewitalizacja ob-
szaru Śródmieścia w Wejherowie 
obejmuje m.in. projekty, które 
łączą w sobie przedsięwzięcia 
społeczne. Przede wszystkim 
chodzi o aktywizację zawodową 
oraz integrację mieszkańców. 

Skorzystają z tego osoby zagro-
żone wykluczeniem społecznym, 
bezrobotni, dzieci, młodzież, se-
niorzy oraz ich całe rodziny. 

- Wszystkie działania podej-
mowane w ramach rewitali-
zacji łączy jeden wspólny cel 
– ożywienie społeczne, gospo-
darcze, uporządkowanie sfery 
przestrzenno- technicznej oraz 
wsparcie w sferze środowiskowej 
– wyjaśnia  zastępca prezydenta 
Wejherowa Beata Rutkiewicz.

ŻUKoWo | Przed nami 
kolejna edycja Dnia 
Jedności Kaszubów. 
W najbliższą sobotę, tj. 
23 marca, Kaszubi będą 
świętować w Żukowie. 
Ma być barwnie i głośno.

Tradycyjnie uroczystości 
rozpoczną się od mszy 
świętej, która tym razem 
odprawiona zostanie 
w Kościele pw. Miłosier-
dzia Bożego w Żukowie. 
Po sumie zebrani przejdą 
do Szkoły Podstawowej 
nr 2, gdzie o godz. 12 
nastąpi oficjalne otwarcie 
imprezy. Chwilę później 
akordeoniści przystąpią 
do prób, aby o godz. 
15:30 spróbować pobić 
rekord Polski w jednocze-
snej grze na akordeonach.
Wcześniej, czyli w godz. 
od 13:00 do 15:15, będzie 
można odwiedzić halę 
plenerową koło orlika. 
Tam odbędą się występy 
lokalnych artystów. Będą 
też stoiska gastronomicz-
ne i atrakcje dla dzieci. 
Natomiast w sali sporto-
wej Szkoły Podstawowej 
nr 1 rozegrany zostanie 
Turniej Gry w „Baśkę”.
Pierwszy w historii Dzień 
Jedności Kaszubów odbył 
się w 2004 roku w Gdań-
sku. Rok później impreza 
ponownie zorganizowana 
została w grodzie nad 
Motławą, natomiast w na-
stępnych latach kolejno 
w miejscowościach: Tu-
chomie (2006), Kramarzy-
ny (2007), Miastko (2008), 
Bytów (2009), Kartuzy 
(2010), Słupsk (2011), 
Brusy (2012), Kościerzy-
na (2013), Sierakowice 
(2014), Sulęczyno (2015), 
Bojano (2016), Chmielno 
(2017) oraz Kosakowo 
(2018). /Wa/

święto 
kaszubów
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Artyści zrealizowali wyjątko-
wy, nowatorski pomysł. Pod-
czas XI zimowego pleneru ar-
tystycznego zorganizowanego 
w gminie Wejherowo powstały 
rzeźbione, drewniane przystan-
ki autobusowe. Jedną z wiat 
zainstalowano przy ArtParku 
w Bolszewie (na przystanku 
od strony siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej), a drugą na 
przystanku na trasie Pętkowice 
– Gowino.

Pomysłodawcą nietypowych 
przystanków był wójt gminy 
Wejherowo, Henryk Skwarło. 
Drewniane przystanki powsta-
ły nie tylko z powodu walorów 

estetycznych, ale także jako 
odpowiedź na notoryczne akty 
wandalizmu. Jeśli pomysł się 
sprawdzi i spodoba się miesz-
kańcom, w gminie Wejherowo 
powstaną kolejne, rzeźbione 
przystanki, które zdobić będą 
gminę Wejherowo.

Podczas pleneru powstały 
także cztery drewniane słupy 
do czytelni plenerowej. Zosta-
ną one przewiezione do Biesz-
kowic, do nowo powstającej fi-
lii Biblioteki i Centrum Kultury 
Gminy Wejherowo. Będzie to 
centrum kulturalno-rekreacyj-
ne i miejsce promujące czytel-
nictwo. /UGW/

Niezwykłe przystanki 
już zdobią gminę
GM. WEJHEROWO | Dwie wyjątkowe, rzeźbione w drewnie 
wiaty przystankowe zostały niedawno zainstalowane. 
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Jacek Fedorowicz od zawsze 
zajmował się zawodowo roz-
śmieszaniem. Na rozpoczęcie 
kolejnej dekady życia przy-
gotował kolejną nietypową 
książkę „Chamo Sapiens”, 
o której opowiadał na spotka-
niu. Publiczność wysłuchała 
również jego słynne mono-
logi i felietony. Jak zawsze 
Fedorowicz ujął słuchaczy 
wyrafinowanym humorem 
i błyskotliwą ironią. Spotka-
nie z legendą polskiej telewi-
zji, radia, kinematografii, ka-
baretu a zarazem wybitnym 
twórcą kultury niezależnej 
w czasach stanu wojennego 
przebiegało spontanicznie. 

-Pretekstem do stworzenia 
felietonów bądź dialogów 
ponadczasowych może być 
wszystko czyli kolejkowe 
rozmowy, wieczorne wyda-
nie serwisu informacyjnego, 
banały z głośników dworco-
wych, wynik meczu czy ocean 
bezwstydu sceny politycznej 

– mówi Jacek Fedorowicz. 
- Wobec czujnego ucha sa-
tyryka nikt nie może czuć 
się bezpieczny. 

Przed licznie zgroma-
dzoną publicznością Jacek 
Fedorowicz pokazał się 
jako postać starszego gen-
tlemana o nienagannych 
manierach, która potrafi 
od razu zawładnąć salą, 
słuchaczami i otaczającą 
ich rzeczywistością. Były 
monologi, dialogi, skecze 
i scenki, wszystko wspania-
le przedstawione przez sa-
mego autora. A wrodzona 
dyplomacja i dobre manie-
ry pozwoliły Fedorowiczo-
wi w mistrzowski sposób 
rozśmieszyć publiczność 
do łez swoją celną ripostą, 
polotem i inteligenckim 
smakiem. Na zakończenie 
spotkania gość specjalny 
chętnie rozdawał auto-
grafy i podpisywał swoją 
książkę. (DD)

Fedorowicz 
rozśmieszył do łez
WEJHEROWO | W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyło się spotkanie ze znanym i cenio-
nym aktorem i satyrykiem, a także autorem premierowej książki „Chamo Sapiens” – Jackiem Fedorowiczem.
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Konkurencje konkursowe otwo-
rzył test sprawdzający wiedzę 
uczniów z zakresu historii Ma-
łego Trójmiasta Kaszubskiego. 
Kolejno drużyny zaprezentowały 
zadanie dodatkowe, które polega-
ło na wcześniejszym przygotowa-
niu, a następnie przedstawieniu 
w dowolnej formie atrakcyjności 
turystycznej swojego miasta. Do 
kolejnych zadań należało m.in. 
ułożenie puzzli z herbami miast 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
wraz z wyjaśnieniem symboliki 
elementów herbów, rozpozna-
wanie ze starych fotografii miast 

i miejsc związanych z regionem, 
czy też obliczanie z planu miasta 
wartości rzeczywistej wyznaczo-
nej trasy.

Po zaciętej i bardzo wyrównanej 
walce między drużynami, wspie-
ranymi przez grupy własnych ki-
biców, najwyższy wynik uzyskał 
zespół ze Szkoły Podstawowej nr 
6 w Rumi, który tworzyli:  Zu-
zanna Cieloszczyk, Jakub Gilla 
i Hubert Trawicki. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie 
w składzie: Zosia Dulak, Leon 
Brucki i Michał Borys. Świetnie 

spisali się również reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 5, tj. Anna 
Kobiella, Martyna Wojewska 
i Kacper Komorowski, którzy za-
jęli trzecie miejsce.

Warto zaznaczyć, że konkurs 
został poprzedzony występem 
artystycznym szkolnego zespołu 
tańców regionalnych pod kierun-
kiem Moniki Mróz i uczniów, któ-
rzy uczęszczają na zajęcia z języka 
kaszubskiego. Dodatkowo można 
było wysłuchać prezentacji na 
temat życia i twórczości jednego 
z najwybitniejszych poetów ka-
szubskich - Jana Trepczyka. WA

Popisywali się wiedzą o Małym 
Trójmieście Kaszubskim
REda | W Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Małym Trójmieście 
Kaszubskim. W zmaganiach wzięło udział sześć drużyn z piątych klas szkół podstawowych w Rumi i Redzie.
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Na scenie zaprezentowały się cztery ekipy z gromad zu-
chowych i drużyn harcerskich z Redy, Rumi oraz Wejhe-
rowa. Mali artyści zaprezentowali krótkie przedstawienia, 
w których motywem przewodnim był „Super- zuch”.
- Przedstawienia były różnorodne, a aktorzy bardzo profe-
sjonalni, dlatego czteroosobowe jury miało twardy orzech 
do zgryzienia – zapewnia phm. Aleksandra Piotrowska 
z Hufca ZHP Rumia. - Ostatecznie przyznano cztery pierw-
sze miejsca. Zuchy otrzymały pamiątkowe dyplomy i na-
grody rzeczowe. Przygotowano również poczęstunek dla 
uczestników oraz zaproszonych gości i licznie zgromadzo-
nej publiczności.
Organizatorem IV Przeglądu Teatrzyków Zuchowych w Re-
dzie był Harcerski Szczep Leśnego Wampum Reda. Impre-
za dla najmłodszych artystów od czterech lat odbywa się 
dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Redzie. wa

zuchy na scenie
reda | - dobrze jest być superbohaterem w codziennym 
życiu – przekonywali uczestnicy iV Przeglądu teatrzy-
ków zuchowych, który zorganizowany został w redzie. 

fot. phm. Aleksandra Piotrowska, pwd. Patrycja Parulska
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Tak było i w tym roku. 19 mar-
ca rzemieślnicy spotkali się przed 
siedzibą Cechu, przemaszerowa-
li ulicami miasta i złożyli kwiaty 
przed pomnikiem Jana Pawła II. 
Później w wejherowskiej Kole-
giacie została odprawiona uro-
czysta msza święta.

- To coroczne święto wszyst-
kich rzemieślników – mówi 
Brunon Gajewski, starszy Po-
wiatowego Cechu Rzemiosł Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Wejherowie. - Jako Cech ob-
chodzimy to święto od wielu 
lat. Frekwencja co roku rośnie, 

w obchody włączają się przed-
stawiciele nie tylko organizacji 
i przedsiębiorstw z powiatu wej-
herowskiego, ale i odleglejszych 
obszarów województwa. Nasz 
Cech wciąż się rozrasta, kolejne 
zakłady pracy wstępują w nasze 
szeregi. Dodam, że jako jed-

ni z nielicznych mamy własną 
szkołę rzemieślniczą – ucznio-
wie uczą się tu w praktyce za-
wodów w przedsiębiorstwach 
zrzeszonych w naszej organiza-
cji. To przynosi wymierne, po-
zytywne efekty, ponieważ uczeń 
od początku może zobaczyć, jak 

wyposażone są zakłady pracy, 
ponadto zdobywa praktyczne 
doświadczenie.

W tym roku wejherowski Cech 
Rzemiosł realizuje ogromną in-
westycję – za pozyskane z fun-
duszy zewnętrznych 10 mln zł 
rozbudowuje szkołę rzemiosła. 

W Wejherowie powstanie cał-
kowicie nowy budynek, który 
zostanie wyposażony w nowo-
czesny sprzęt. Będzie służyć 
zarówno pracodawcom, jak 
i uczniom do praktycznej nauki 
zawodów. 

Rafał Korbut

Rzemieślnicy rosną w siłę
WEJHEROWO | Święty Józef to patron rzemieślników. Co roku, w dzień jego imienin, przedsiębiorcy zrzeszeni w powiatowym cechu organizują uroczyste obchody.  
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reda | wykazywali się wiedzą z zakresu geografii Pol-
ski. reprezentanci piętnastu szkół uczestniczyli w Vii 
Powiatowym konkursie Geograficznym.

Zmagania podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy z nich 
przeprowadzony został w poszczególnych szkołach, a jego 
celem było wytypowanie dwuosobowych zespołów, któ-
re zmierzą się w finale konkursu. Drugi etap składał się 
z trzech części, tj. testu, zadania zespołowego oraz quizu. 
- Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy 
z zakresu zagadnień związanych  
z Polską – informuje Katarzyna Danisewicz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Redzie. 
Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła reprezenta-
cja gospodarzy, czyli Natalia Jungiewicz i Jakub Sidorowicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie. Oskar Gajewski i Ja-
kub Nurkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie zaję-
li drugie miejsce. Świetnie spisali się również Bartosz Gruba 
i Józef Minczykow ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie, 
którym przypadło trzecie miejsce.
Warto zaznaczyć, że wiedzę uczniów oceniała komisja kon-
kursowa, która składała się z przedstawicieli Urzędu Miasta 
i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie. wa

najlePsi wyłonieniUczestnicy musieli wykazać się 
bardzo dobrą znajomością języ-
ka niemieckiego. Rozwiązywali 
test leksykalny i gramatyczny, po 
którym dziesięć najlepszych osób 
przeszło do finału. Najlepsi odpo-
wiadali na pytania na wzór teletur-
nieju „Jeden z dziesięciu”. Uczeń kl. 
VIII B Kacper Siniecki zajął piąte 
miejsce, a Oliwia Styn z klasy V 
C zdobyła szóste miejsce. Repre-
zentację szkoły przygotowywała 
do konkursu nauczycielka Ewelina 
Polak. Podobny konkurs języko-
wy, ale z języka polskiego odbył 
się w murach Szkoły Podstawowej 
nr 6. W etapie szkolnym konkursu 
recytatorskiego udział wzięło kilku-
nastu recytatorów z klas od I do III. 
Jury brało pod uwagę dobór reper-
tuaru, kulturę mowy, interpretację 
tekstu oraz ogólny wyraz artystycz-
ny. W konkursie zwyciężyła Julia 
Chuchla z kl. III B. Drugie miejsce 
zajęła Natasza Kużel z kl. I D i trze-
cie miejsce Julia Miszka z kl. II B. 

(DD)

Kolejne sukcesy w konkursach
WEJHEROWO | Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 odnieśli sukces w konkursach językowych.
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artystyczna
 Mieszanka

Projekt  łączy trzy z pozoru od-
mienne dziedziny sztuki: poezję, 
obraz i taniec. Motywem prze-
wodnim jest twórczość gdań-
skiego pisarza Pawła Huelle. Jego 
słowa, zawarte w tomiku „Obło-
ki jasne nad tobą”, staną się pre-
tekstem do stworzenia spektaklu 
– teatru tańca, stanowiącego 
zwieńczenie i interdyscyplinar-
ne podsumowanie wszystkich 
zajęć oraz doświadczeń zebra-
nych podczas projektu. 

Pod okiem doświadczonych 
choreografów, tancerzy i peda-
gogów, młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 9 oraz Liceum Ogól-

nokształcącego nr 2 w Rumi 
przygotuje etiudę ilustrującą sło-
wa poety. Od marca do czerwca 
uczniowie będą uczestniczyć we 
wszechstronnych warsztatach, 
między innymi z tańca klasycz-
nego i współczesnego, improwi-
zacji, kostiumografii i budowa-
nia zespołu. Młodzież odwiedzi 
także Operę Bałtycką. Premierę 
spektaklu, w którym aktorami 
będą rumscy uczniowie, zapla-
nowano na czerwiec.

historia 
eseMesaMi Pisana

W maju 2018 roku w Stacji 
Kultura odbyła się prapremie-
ra tomiku poezji Pawła Huelle 

„Obłoki jasne nad tobą”, który 
dedykowany został, jak zazna-
czył autor na początku tomiku, 
Ewie. Zawarte w tomiku wier-
sze wysyłane były Ewie ese-
mesami. Adresatka spisywała 
je do kajetu, by nie przepadły. 
W końcu udało się jej namówić 
poetę, by udostępnił wiersze 
i przekazał je do druku. Osta-
tecznie słowa gdańszczanina 
stały się inspiracją dla pary-
skiego artysty – Artura Majki, 
który je zilustrował, dodając 
swój oryginalny komentarz.

– Teraz te słowa i obrazy sta-
ną się pretekstem dla działań 

tanecznych. Słowa Pawła Huel-
le nabiorą nowego życia i zna-
czenia – zapewnia Kinga Lanc, 
inicjatorka projektu oraz kie-
rownik działu promocji Stacji 
Kultura. – Ruch, ciało i świa-
tło stworzą kolejną ilustrację 
wierszy. Będzie to opowieść 
widziana z perspektywy bardzo 
młodego człowieka, dla którego 
świat emocji, tęsknot i pragnień 
jest jak zaczarowana i nieznana 
kraina – dodaje.

Projekt jest współorganizo-
wany przez Instytut Muzyki 
i Tańca w ramach programu 
„Myśl w ruchu 2019”.

ruMia | zabawną adaptację historii małej dziewczyn-
ki, której na drodze do domu babci staje groźny wilk 
poznały maluchy, które odwiedziły Port rumia cen-
trum handlowe auchan.

Opowieść o małej dziewczynce w czerwonym kapturku 
i złym wilku, który zjadł babcię, ponad trzysta lat temu 
przedstawił po raz pierwszy Charles Perrault, a wiele lat 
później przypomnieli ją bracia Grimm. Całkowicie nowa 
adaptacja tej klasycznej opowieści została zaprezentowa-
na najmłodszym widzom na scenie w sobotę. Dzieci obej-
rzały jedną z najpopularniejszych baśni trzykrotnie w cią-
gu dnia. Ze spektaklu dowiedziały się tego, czy straszny 
wilk musi być zły i jak Czerwony Kapturek poradzi sobie 
ze zwierzakiem? Opowiedziana lekko i z humorem histo-
ria z podbiła serca nie tylko najmłodszych uczestników 
ale i ich rodziców i dziadków. Przedstawienie uatrakcyjni-
ły również barwne kostiumy i scenografia. (dd)

czerwony kaPturek 
w nowej odsłonie

Fot. DD

Stacja Kultura połączy 
taniec z poezją
RuMia | Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi realizuje kolejne wyjątkowe przedsięwzięcie. Pra-
cownikom Stacji Kultura udało się zdobyć dofinansowanie z Instytutu Muzyki i Tańca na projekt 
„Obłoki jasne nad tobą. Słowo. Obraz. Taniec.”. W ramach inicjatywy lokalna młodzież przygotuje 
etiudę ilustrującą słowa słynnego gdańskiego poety. 

Władysławowską edycję wydarzenia zor-
ganizował 43. Batalion saperów FOW przy 
współudziale Fundacji Wolność i Demokracji, 
Urzędu Miasta Władysławowo oraz Central-
nego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie. 
W Biegu wzięło udział w sumie czterdzie-
ści osób, w tym cywile i żołnierze. Uroczyste 
otwarcie zawodów odbyło się na terenie COS 
OPO Cetniewo, gdzie znajdowała się również 
meta. Stamtąd autobus zawiózł uczestników 
pod budynek Urzędu Miasta, gdzie znajdowa-
ła się linia startu. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale, które wręczyli: Ro-
man Kużel - burmistrz Władysławowa, Michał 
Kowalski - radny powiatowy i dyrektor COS 
OPO Cetniewo oraz kmdr por. Sebastian So-
choń - dowódca 43. Batalionu Saperów FOW.

Warto zaznaczyć, że za każdym razem zmie-
niają się sylwetki Polaków, których biografie są 

upowszechniane w ramach projektu. W tym 
roku patronami Biegu byli m.in. Jerzy Stawski, 
Barbara Otwinowska i Antoni Heda.  WA

Wspólnie pobiegli 
„Wilczym Tropem”
WładysłaWOWO | Za nami największy bieg pamięci w Polsce „Bieg Tro-
pem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Michał 
kowalski,
dyrektor COS OPO 
Cetniewo we 
Władysławowie

Celem Biegu było 
upamiętnienie 
Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oddanie 
hołdu żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antysowieckie-
go, działającego w latach 1944 – 1963, 
a także upowszechnienie biegania jako 
najprostszej formy ruchu.



NIERUCHOMOŚCI

sPrzedaM

sPrzedaM działkę budowlaną Kębłowo No-
wowiejskie 3km od Lęborka, pod lasem, 1033 
m2, cena 49 000, tel. 602306210

doM całoroczny w Kamieniu, w sąsiedztwie je-
ziora i lasów, 500 000 PLN, tel, 794 710 073

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

Pokój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 709

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

wejherowo, centrum, odnajmę pokój ume-
blowany, z używalnością kuchni, pani pracują-
cej i niepalącej, tel. 609 793 947

Poszukuję wynająĆ

kuPię

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

MOTORYZACJA

sPrzedaM

VolkswaGen Polo, czerwony, 2001 r., ben-
zyna, poj. 1390, zadbany, po remoncie, cena 7 
000 zł, Wejherowo, tel. 517 159 871

kuPię

skuP kasacja aut pomoc drogowa 789345593 
skup, kasacja aut, 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

REKLAMA                   19/2019/DB

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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Profesjonalna fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

wolny 39 lat, pracujący pozna panią do sta-
łego związku, tel. 500 696 323

RÓŻNE

zlecę wykonanie łazienki, tel. 694 642 709

sPrzedaM kanapę narożną bardzo mało uży-
waną w brązie z dodatkiem kremu, z 2 poj. Na 
pościel po rozłożeniu 200x140, cena 800 zł, 
tel. 510 501 955

sPrzedaM 2 rowery damskie z przerzutkami, 
po 650 zł i rower treningowy 110 zł, tel. 510 
501 955

złota rączka, regulacja okien PCW, malowa-
nie, panele, krany, armatura, naprawy, itd., tel. 
518 204 992

słoMa w balotach 120x150, siano, słoma 
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, 2 150 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

szlifierka 450 zł, Szemud, tel. 510751837

sPrzedaM 2 fotele, tel. 570 009 915

sPrzedaM segment pokojowy, tel. 570 009 915

sPrzedaM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 

502 647 767

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

sPrzedaM grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564

REKLAMA  U/2018/RL
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WKS GRYF 
WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Bramkę dla Gryfa zdobył 
niezawodny Dawid Rogal-
ski. Było to 8 trafienie mło-
dego napastnika w tym se-
zonie. Piłkarze z Wejhero-
wa dzięki zdobyciu cenne-
go punktu awansowali na 12 
miejsce w tabeli wyprzedza-
jąc swego ubiegłotygodnio-
wego pogromcę – Błękitnych 
Stargard.

Mecz na Wzgórzu Wolności 
rozpoczął się w niedzielne 
popołudnie równo o godzi-
nie 13.00.  Wysoka porażka 
z Błękitnymi Stargard (4-1) 
w poprzedniej serii spotkań 
nie zwiastowała korzystne-
go wyniku, zwłaszcza, że go-
ście z Siedlec imponują for-
mą. W ostatnich 5 spotka-
niach wygrali aż trzykrotnie, 
dwa razy notując remis. Do-
brą passę mieli przerwać żół-
to-czarni, którzy z kluczo-
wą strzelbą – Dawidem Ro-

galskim w ataku szukali do-
godnej okazji do pokonania 
bramkarza rywali. 
Zanim jednak mecz na do-
bre się rozpoczął, piłkę z siat-
ki wyciągać musiał bramkarz 
Gryfa, bowiem w 6 minu-
cie spotkania drogę do bram-
ki znalazł 29-letni pomocnik 
– Tomasz Margol. Kolejne 
fragmenty meczu upłynęły 
pod rażącą nieskutecznością 
piłkarzy Gryfa. Dogodną sy-
tuację zmarnował m.in. Ma-
ciej Koziara, który nie wy-
korzystał znakomitego poda-
nia od Pawła Brzuzego. Kon-
sekwentna gra Wejherowian 
przyniosła skutek pod koniec 
pierwszej połowy meczu. 
W 41 minucie błąd bramka-
rza gości – Piotra Smołucha 
wykorzystał niezawodny Da-
wid Rogalski. 22-letni na-
pastnik zdobył swoją 8 bram-
kę w sezonie 2018/19 tym sa-
mym awansując na 6 miejsce 

w tabeli najlepszych snajpe-
rów ligi.
Druga połowa rozpoczęła się 
od niemrawych akcji po stro-
nie gospodarzy i kilku nie-
udanych kontr Pogoni Siedl-
ce. Dopiero w 61 minucie gra 
żółto-czarnych zaczęła nabie-
rać rumieńców, a wszystko 
za sprawą wejścia na murawę 
Roberta Chwastka. Pomimo 
dobrej gry pomocnik żołto-
czarnych nie zdołał odmienić 
losów meczu i drużyny mu-
siały podzielić się punktami. 
Pomimo awansu Gryfa o jed-
ną pozycję w tabeli drużyna 
ze Wzgórza Wolności wciąż 
pozostaje bliska strefie spad-
kowej. Na kiepską sytuację 
zwrócił uwagę trener gospo-
darczy – Zbigniew Szymko-
wicz na pomeczowej konfe-
rencji –
„…Przy wygranym spotkaniu 
przesunęlibyśmy się o trzy 
pozycje. A tak do końca roz-

Gryf wejherowo
- PoGoń siedlce 1:1 (1:1)
 
bramki: 0:1 Tomasz Margol 
(6), 1:1 Dawid Rogalski (41)
 
Gryf: Leleń - Brzuzy, Kołc, 
Gulczyński, Goerke - Ryk (77 
Macierzyński), Pietroń, Kozia-
ra, Czychowski (60 Węsierski), 
Kątny (61 Chwastek) - Rogal-
ski l(86 Sikorski). Trener: Zbi-
gniew Szymkowicz. 

PoGoń: Smołuch - Pazio, 
Wichtowski, Mesjasz, Olszew-
ski - Pociecha (59 Szyman-
kiewicz), Margol, Mosiejko l, 
Bochnak, Mójta (77 Zając) - 
Paluchowski (82 Walków). Tre-
ner: Marcin Prasoł.
 
sędziował: Konrad Aluszyk 
(Gorzów Wlkp.)

Gryf remisuje 
z Pogonią Siedlce
ii liGa | Remisem (1-1) zakończył się mecz 24 kolejki II ligowych zmagań w któ-
rych to na Wzgórzu Wolności żołto-czarni podejmowali rywali z Pogoni Siedlce.

grywek będzie naprawdę cięż-
ko - Mamy też straty w druży-
nie. Z powodu kontuzji wypadł 
nam Krzysiu Wicki, który sta-
nowi 20 proc. zespołu. To jest 
duże osłabienie na pozycji sto-
pera. Jego kosztem tracimy do-
brego i walecznego pomocni-
ka. Bo do defensywy musimy 
cofnąć Piotra Kołca…”
Kolejnym rywalem Gryfa Wej-
herowo będzie plasująca się 
w strefie spadkowej Siarka 
Tarnobrzeg. Mecz zostanie ro-
zegrany w sobotę – 23 marca 
o godzinie 15.00.

 

Nie mOżeSz być 

Na StadiONie? 
OGLĄdaJ meCz 

Na tVcoM.Pl

Mecze 
Gryfa w PPV

i liGa wojewódzka a1 junior (roczniki 2001-2002)
15 kolejka - KP Starogard Gdański - Gryf Wejherowo 0-3 (Bara-
nowski, Kwidziński, Potrykus)

i liGa wojewódzka b1 junior Młodszy 
(roczniki 2002,2003)
15 kolejka - KP Starogard Gdański - Gryf Wejherowo 2-2 (Kąt-
ny Kwidziński)

i liGa wojewódzka c1 traMPkarz (rocznik 2004)
14 kolejka - MKS Gryf Tczew - Gryf Wejherowo (Leja dwie, La-
skowski dwie, Dymarczyk)

Gdańsk d2 Młodzik GruPa 1 (rocznik 2007)
14 kolejka - Gryf II Wejherowo - PKS Jastarnia 7-1 (Dylak cztery, 
Tarnowski, Jamróz, Osiecki)

Gdańsk d2 Młodzik GruPa 2 (rocznik 2007)
17 kolejka - Flota Gdynia - Gryf I Wejherowo 0-16 (Piątkowski 
trzy, Bojke, Lemke cztery, Konkol, Ziemann trzy, Pruc, Dzienisz, 
Brzoskowski, Wasilewski)

wyniki Meczów 
GruP MłodzieŻowych

siarka tarnobrzeG - Gryf wejherowo
23 Marca o Godzinie 15.00.



Przez ruMię do hiszPanii

Mistrzostwa Polski odbędą 
się w Rumi już po raz trzeci. 
Impreza z roku na rok się roz-
wija i przyciąga coraz więcej 
zawodników. Dodatkowym 
smaczkiem tegorocznej ry-
walizacji elity sportowej jest 
walka o kwalifikację na mi-
strzostwa świata w Hiszpanii.
– Spodziewamy się najlep-
szych polskich zawodników 
– zaznacza Piotr Netter, dy-
rektor sportowy LOTTO Du-
athlon Energy Rumia. – Data 
imprezy nie jest przypadko-
wa. Dwa tygodnie później, 
w terminie od 27 kwietnia do 
5 maja, odbędą się mistrzo-
stwa świata w multisportach 
w Hiszpanii. Jedną z dyscy-
plin podczas, której zawodni-
cy z całego świata będą wal-

czyć o medale, będzie duath-
lon. Ustaliliśmy z Polskim 
Związkiem Triathlonu, że 
w Rumi zawodnicy będą wal-
czyli o kwalifikacje na tę im-
prezę – dodaje.

szansa na rekord

Atutem rumskiej imprezy są 
trasy, które z jednej strony po-
zwalają kibicom i bliskim za-
wodników na stałe śledzenie 
rywalizacji, a z drugiej są pła-
skie i szybkie. Jak zapewniają 
organizatorzy, to najszybsze 
zawody w Polsce. Trasa zo-
stała tak przygotowana, aby 
można było bić rekordy.
– W tej chwili możemy pomie-
ścić w strefie zmian 400 ro-
werów i to jest limit zawod-
ników, którzy mogą rywalizo-
wać. Marzy mi się, aby pod-

czas tych zawodów, w trakcie 
pierwszego 5-kilometrowego 
biegu, któryś z zawodników 
złamał 15 minut – podkreśla 
dyrektor sportowy LOTTO 
Duathlon Energy Rumia.
Na listach startowych wszyst-
kich wyścigów są jeszcze wol-
ne miejsca, a do końca marca 
obowiązuje niższa opłata star-
towa, warto więc się pospie-
szyć. Rejestracja prowadzona 
jest na stronie www.TimeRe-
cords.pl. 

z Myślą o dzieciach

Zawody w Rumi to nie tylko 
duathlon, organizatorzy po-
myśleli również o najmłod-
szych mieszkańcach miasta. 
Zanim na trasę wyruszą za-
wodnicy walczący o meda-
le mistrzostw Polski, prze-

prowadzone zostaną biegi dla 
dzieci na dystansach 300, 600 
i 1000 metrów. Dzieci w wie-
ku 4-5 lat pobiegną na 300 
metrów, grupa w wieku 6-9 
lat będzie rywalizować na 600 
m, natomiast młodzież w wie-
ku od 10 do 15 lat zmierzy się 
na dystansie 1000 metrów.
– Biegi dla dzieci to element 
misji naszych imprez, dlate-
go obok zawodów dla doro-
słych, oferujemy rywalizację 
dla najmłodszych. Dodatko-
wo, we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Rumi, przeznaczyliśmy 200 
bezpłatnych miejsc do rum-
skich szkół. Każda z 10 szkół 
na terenie Rumi otrzymała 20 
bezpłatnych miejsc na listach 
startowych, a w przypadku 
ich niewykorzystania, pula 
wolnych miejsc zostanie prze-
kazana innym placówkom. 
Oferujemy również pakie-
ty startowe w sprzedaży dla 
wszystkich chętnych – wyja-
śnia Adam Greczyło, dyrek-
tor imprezy.

czekają na chętnych

Rejestracja na dziecięce bie-
gi odbywa się dwutorowo. 
Sprzedaż pakietów ruszy-
ła 21 marca, natomiast bez-
płatna rejestracja prowadzona 
jest za pośrednictwem rum-
skich szkół, które otrzymały 
już szczegółowe informacje. 
Rejestracja online prowadzo-
na będzie na stronie www.Ti-
meRecords.pl, podobnie jak 
w przypadku dorosłych za-
wodników. 
Więcej informacji o LOTTO 
Duathlon Energy Rumia moż-
na znaleźć na stronie www.
DuathlonEnergy.pl/rumia.

www.gwe24.pl/sportPiątek, 22 marca 2019 15

Mistrzowie duathlonu 
spotkają się w Rumi
RuMia | 14 kwietnia miasto będzie gospodarzem mistrzostw Polski w duathlonie na dystansie 
sprint. Do rywalizacji przystąpią zarówno amatorzy, jak i zawodnicy sportowej elity, reprezentujący 
wiele kategorii wiekowych. Ze względu na możliwości, jakie daje trasa, organizatorzy mają nadzieję, 
że zawodnikom uda się ustanowić kolejne rekordy.

wejherowo | stolica powiatu 
gościć będzie terenów i spe-

cjalistów nordic walking. 

Przez trzy dni, od 22 do 24 
marca, Polska Federacja 
Nordic Walking organizuje 
w Wejherowie szkolenie na 
trenerów, z udziałem gości 

z Austrii i Chorwacji w ramach 
europejskiego programu Era-

smus. Planowe są zajęcia otwarte 
dla wszystkich mieszkańców zain-

teresowanych chodzeniem z kijami.
Polska Federacja Nordic Walking 
i Prezydent Miasta Wejherowa za-
praszają mieszkańców w sobotę, 23 
marca do Parku Miejskiego:

13:45-15:30 - ABC Nordic Wal-•	
king, mini trening interwałowy 
z kijami NW
12:30-16:15 – nordicowy rajd •	
Kalwarią Wejherowską

Zajęcia poprowadzą najlepsi spe-

cjaliści Nordic Walking.
Zbadaj o siebie, o swoje zdrowie 
i kondycję. Spotkaj się z tymi, któ-
rzy tobie w tym pomogą. PFNW za-
interesowanych bliższymi informa-
cjami prosi o kontakt:

edyta kędzierska tel. 668 648 
638, 
e-mail: sekretariat@pfnw.eu

Wejherowo ma mocną pozycję na 
polskiej mapie Nordic Walking. Wie-

lu naszych mieszkańców regular-
nie chodzi z kijami. To Wejherowo, 
jako pierwszy samorząd w Polsce 
podpisało 10 lat temu porozumie-
nie z Polską Federacja Nordic Wal-
king na powstanie profesjonalnych 
tras w parku i wokół miasta. A już 
w najbliższą sobotę w Wejherowie 
nastąpi po raz pierwszy wręczenie 
nagród Domesticus – wyróżnień dla 
samorządów z całej Polski propa-
gujących idee Nordic Walking.

bądź aktywny z ProfesjonalistaMi! 

Żółto–czerwoni nie za dobrze 
zaczęli spotkanie. W dru-
giej minucie przegrywali 1:2, 
a dziesięć minut później 
już 3:7. Sygnał do odrabia-
nia strat dał wchodzący Ra-
dosław Sałata, celnie rzuty 
karne wykonywał Sławomir 
Jurkiewicz i w 22 minucie 
na tablicy pojawił się remis 
11:11. Końcówka pierwszej 
części to istna wymiana cio-
sów obydwu drużyn. Jednak 
dwie kolejne bramki Sałaty 
w końcówce meczu, pozwo-
liły wejherowianom zejść na 
przerwę z przewagą jednej 
bramki (16:15). Na począt-
ku drugiej części spotkania 
Tytani zwiększyli tempo gry 
i zdobyli pierwsze dwa gole 
(18:15). Jednak szybka odpo-
wiedź gości sprawiła, że żół-
to–czerwoni nie mogli długo 
cieszyć się z większej prze-
wagi. Najlepszy fragment 
gry Tytanów to minuty po-
między 40 a 45 i wtedy to 

zdobyli cztery bramki, tra-
cąc zaledwie jedną (26:22). 
Goście jednak nie zamierza-
li oddawać zwycięstwa. Zdo-
byli kolejne trzy gole i na 
dziesięć minut przed zakoń-
czeniem spotkania przegry-
wali zaledwie jedną bram-
ką (26:27). W tym momencie 
bardzo ważne trafienie zano-
tował Michał Przymanowski, 
udanie też punktowali Hubert 
Koss i Sławomir Jurkiewicz 
i na trzy minuty przed zakoń-
czeniem spotkania wejhero-
wianie prowadzili już 32:27. 
W ostatniej minucie, goście 
zdobyli dwie bramki, ale nie 
byli już w stanie dogonić ry-
wali. Zwycięstwo Tytanów 
umocniło ich na pozycji wi-
celidera tabeli. W najbliższą 
niedzielę 24 marca Tytani za-
grają w Gniewie o godzinie 
15:00. Zespół Latochy Agro-
pomu Gniew ma na koncie 21 
punktów i plasuje się na dzie-
siątym miejscu. (DD)

Po zwycięstwie 
chcą podbić Gniew

Fo
t.T

yt
an

i

WEJHEROWO | Piłkarze ręczni Tytani Wejherowo nie zawiedli swoich 
kibiców i w meczu z MKS Brodnicą odnieśli zwycięstwo 34:31 (16:15). 

Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl
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