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To już niemal pewne - 8 kwietnia 
rozpocznie się ogólnopolski strajk 
nauczycieli. Na Pomorzu aż 97 proc. 
uczestniczących w referendum 
opowiedziało się za taką formą 
protestu. Nie wiadomo więc, czy 
odbędą się szkolne egzaminy 
zapowiedziane na 10, 11 i 12 kwietnia.

czytaj str. 3
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Rowerowa rewolucja
RUMIA, REDA | W 14 pomorskich gminach, między innymi w Rumi i w Redzie, można już korzystać z Systemu 
Roweru Metropolitalnego Mevo. Jest to największy w Europie system publicznych jednośladów czwartej generacji.

– Mevo jest rewolucją komuni-
kacyjną metropolii. Rower ułatwi 
dojazd pracy, na uczelnię, zaku-
py czy spotkanie ze znajomymi. 
Łączenie podróży z komunika-
cją publiczną jest od teraz dużo 
łatwiejsze – powiedział Michał 
Glaser, dyrektor biura Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot.

Początki 
bywają trudne

System Roweru Metropolital-
nego pierwotnie miał wystar-
tować w listopadzie ubiegłego 
roku, jednak złe wyniki testów 
opóźniły inaugurację Mevo. Dwa 
tygodnie temu rowery i aplikację 
sprawdzało 140 niezależnych te-
sterów, wówczas udało się wyeli-
minować wszelkie błędy. 

W ramach pierwszego etapu 
wprowadzania systemu, udostęp-
nione zostało 30% docelowej flo-
ty rowerowej (tj. 1224 szt.), które 
można znaleźć przy 660 stacjach. 
W Rumi stojaki zlokalizowane są 

m.in. przy ul. Sabata, Sobieskie-
go, Bydgoskiej, Stoczniowców, 
Gdańskiej, Żwirki i Wigury, 
Ceynowy, Dębogórskiej, Kosy-
nierów i 1 Maja. Jak na razie nie 
wiadomo, kiedy użytkownicy 
będą mogli korzystać z całej flo-
ty, czyli 4080 jednośladów. 

Szybka inStrukcja

Samo wypożyczenie roweru 
jest intuicyjne i nie powinno za-
jąć więcej niż kilkanaście sekund. 
Aby skorzystać z jednośladu, 
należy się najpierw zarejestro-
wać – można to zrobić poprzez 
stronę internetową, za pomocą 
aplikacji na telefon oraz w biurze 
obsługi klienta. Gdy już się zalo-
gujemy, trzeba doładować konto. 
Po zasileniu konta, możemy od 
razu wypożyczyć rower. Podczas 
jazdy możemy korzystać z opcji 
postoju, np. kiedy chcemy wejść 
do sklepu. Ponowna jazda jest 
możliwa po wybraniu w aplikacji 
opcji „wznów”. Po zakończonej 
jeździe, gdy chcemy już oddać 
jednoślad, wystarczy zamknąć 
blokadę znajdującą się na tylnym 
błotniku.

Rower waży około 30 kilogra-
mów, czyli nawet dwukrotnie 
więcej od tradycyjnego jednośla-
du. W związku z tym na począt-
ku manewrowanie nim może się 
wydawać nieco utrudnione. Cię-
żar roweru jest też odczuwalny 
przy zdejmowaniu nóżki, która 
jest dokładnie taka jak w mo-
tocyklu. Dobrym sposobem na 
odblokowanie roweru jest po-
stawienie na nóżce stopy i lekkie 
popchnięcie roweru do przodu. 
Należy też pamiętać, aby przed 
jazdą ustawić siodełko i kierow-
nicę zgodnie z preferencjami.

wSzyStko 
w jednym miejScu

Zachęcamy do odwiedzenia 
strony www.rowermevo.pl, 
gdzie nie tylko można się zare-
jestrować, ale również zobaczyć 
mapę stacji Mevo, strefy dozwo-
lone i niedozwolone, a także 
sprawdzić, gdzie zwrot roweru 
będzie wiązał się z dodatkową 
opłatą. Pomocna może się okazać 

zakładka „Jak to działa”, w której 
przystępnie opisano wiele za-
gadnień związanych z użytkowa-
niem roweru.

Projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie wynosi ponad 
17 milionów złotych. 

Piotr wittbrodt, 
zastępca burmistrza Rumi:

– Ten projekt pokazał siłę, jaka tkwi w jedności 
samorządów. Dzięki współpracy 14 gmin udało 
się stworzyć najnowocześniejszy system rowe-
rowy w Europie. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
Pomorza oraz nasi goście docenią trud włożony 
w to przedsięwzięcie.

  
krzySztof krzemińSki, 
burmistrz Redy:

Dwa dni po oficjalnym otwarciu systemu MEVO 
już widać mieszkańców Redy poruszających 
się nowym, ekologicznym środkiem transportu. 
Nie ukrywajmy, w naszym mieście odległości 
są dość znaczne, a nie wszędzie dojeżdża ko-
munikacja miejska. Rower MEVO to doskonałe 
rozwiązanie, które na pewno ułatwi szybkie 

poruszanie się.

Obecnie Sąd Rejonowy 
w Wejherowie funkcjonu-
je w sześciu różnych lokali-
zacjach, a mimo tego wciąż 
zmaga się z niedoborem po-
wierzchni. Problem ma roz-
wiązać budynek, który po-
wstaje przy ulicy Wniebo-
wstąpienia. Jego budowa roz-
poczęła się pod koniec 2017 
roku. 
- Prace budowlane realizowa-
ne są zgodnie z harmonogra-
mem robót – informuje Joan-
na Organiak z Sądu Apela-
cyjnego w Gdańsku. - Inwe-
stycja realizowana jest w cy-
klu 36-miesięcznym, tj. od 
6 września 2017 roku do 5 
września 2020 roku. 
W nowym obiekcie znajdo-
wać się będą Wydziały Sądu 
Rejonowego w Wejherowie, 
w tym sale rozpraw, sekreta-
riaty, pomieszczenia biurowe 
i pomieszczenia Biura Obsłu-
gi Interesantów, które zloka-

lizowane zostaną na parterze 
w pobliżu wejścia głównego. 
W budynku mieścić się będą 
również pomieszczenia tech-
niczne, magazynowe, archi-
wa oraz parking podziemny. 
- Celem realizacji inwesty-
cji jest zapewnienie odpo-
wiednich warunków do pra-
widłowego funkcjonowania 
i sprawnego wykonywania 
przez Sąd Rejonowy w Wej-
herowie zadań dotyczących 
sprawowania wymiaru spra-
wiedliwości, zgodnych z za-
twierdzonymi przez Ministra 
Sprawiedliwości (...) wytycz-
nymi – wyjaśnia Joanna Or-
ganiak.
Warto zaznaczyć, że budo-
wa nowej siedziby Sądu Re-
jonowego w Wejherowie pla-
nowana była już od dłuższe-
go czasu. Inwestycja, która 
realizowana jest obecnie, ma 
pochłonąć blisko 43,5 mln 
zł.

Trwa budowa nowego 
budynku sądu
WEjhERoWo | Od jesieni 2017 roku prowadzona jest inwestycja 
związana z budową nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejhe-
rowie. Choć prace mają być prowadzone jeszcze przez kilkanaście 
miesięcy, to obiekt już robi ogromne wrażenie. 

Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 29 marca 2019 3

Wejherowo, jeśli chodzi o wy-
nik referendum, nie odbiega 
znacząco od całego wojewódz-
twa – w mieście 94 proc. na-
uczycieli wyraziło chęć przyłą-
czenia się do ogólnopolskiego 
strajku. W stolicy powiatu w re-
ferendum uczestniczyło ponad 
1 tys. nauczycieli z 12 szkół. 
W drugim największym mieście 
powiatu, czyli w Rumi, uczest-
niczyli nauczyciele z 11 szkół, 
strajk poparło 91 procent peda-
gogów. Na razie wszystko więc 
wskazuje na to, że strajk się od-
będzie. Jeśli tak, nie wiadomo, 
co będzie z mającymi się odbyć 
niedługo egzaminami. Nie wia-
domo również, czy uczniowie 
będą mieli na czas strajku za-
pewnione zajęcia zastępcze, czy 
będą to dla nich trzecie w ciągu 
roku szkolnego „wakacje”. 

- Jeżeli chodzi o Wejherowo, 
to w referendum strajkowym 
wzięło udział 1014 osób z dwu-
nastu placówek oświatowych 
- informuje Maria Stachowiak, 
prezes wejherowskiego oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.  - 953 osoby opo-
wiedziały się za organizacją 
strajku, co stanowi prawie 94 
procent. Wynik referendum po-
zwala na rozpoczęcie procedur 
strajkowych, ale to od danego 
nauczyciela będzie zależało, czy 

przystąpi strajku, czy też nie.
Związkowcy domagają się 

wzrostu wynagrodzeń zasadni-
czych o 1000 zł. Chcą też więk-
szych nakładów na edukację, 
wydłużenie ścieżki awansu za-
wodowego, zapewnienie środ-
ków na wszystkie zajęcia po-
zalekcyjne oraz poszanowania 
zawodu, który wykonują.

- Boli nas to, w jaki sposób 
nauczyciele są przedstawiani 
w mediach – wyjaśnia Ma-
ria Stachowiak. - Mówi się, że 
pracujemy osiemnaście godzin 

tygodniowo, co nie jest praw-
dą, bo pracujemy ponad czter-
dzieści godzin. Nikt nie wie lub 
nie chce wiedzieć, ile nauczy-
ciel poświęca czasu w domu na 
przygotowanie do lekcji.

Jeżeli w danej szkole sto pro-
cent nauczycieli zdecyduje się 
strajkować, placówka może zo-
stać zamknięta aż do odwołania 
protestu. Może się więc okazać, 
że w niektórych szkołach nie 
zostaną przeprowadzone egza-
miny gimnazjalne, które zapla-
nowano na 10, 11 i 12 kwietnia. 

Nauczyciele chcą strajkować

–  Ponad 9 mln zł  przezna-
czyliśmy na edukację, w tym 
dokończenie rozbudowy w 
Powiatowym Zespole Szkół 
w Redzie i Rumi, doposa-
żenie gabinetów szkolnych 
i remonty dodatkowych po-
mieszczeń oraz podwyżki dla 
nauczycieli – wyjaśnia Staro-
sta Wejherowski Gabriela Li-
sius. – Wszystko z myślą o 
uczniach, bo w związku z re-
formą edukacji w tym roku 
o przyjęcie do powiatowych 
szkół ponadpodstawowych 
ubiegać się będą uczniowie 
ósmych klas szkół podstawo-
wych i trzecich klas gimna-
zjalnych, czyli dwa roczniki. 
W sumie aż 5 tys. absolwen-
tów z terenu powiatu wejhe-
rowskiego będzie musiało 
podjąć decyzję o swojej przy-
szłości i wybrać szkołę.   
Radni przekazali także po 50 
tys. zł na zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bojanie i prace remonto-
we na Oddziale Urologii w 
wejherowskim szpitalu oraz 

przeprowadzenie remontu po-
mieszczeń biblioteki i czytel-
ni z zapleczem socjalnym w 
Powiatowym Zespole Szkół 
nr 1 w Wejherowie w kwocie 
200 tys. zł.
Powiatowi radni zadecydo-
wali także o przeznaczeniu 4 
mln zł na zadania inwestycyj-
ne, w tym remonty powiato-
wych dróg oraz m.in. na bu-
dowę chodnika na odcinku 
Luzino – Barłomino, w miej-
scowości Milwino, Słajkowo, 
w Szemudzie, Łężycach, bu-

dowę sygnalizacji świetlnej 
dla pieszych na ulicy Wilcz-
ka w Luzinie oraz w Gowinie 
czy budowę kładki przy mo-
ście w miejscowości Kniewo.
W porządku obrad V Sesji 
Rady Powiatu Wejherowskie-
go znalazły się także sprawoz-
dania z działalności Komen-
danta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej, Komen-
danta Powiatowej Policji o 
stanie bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego, a także 
z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie o 
działalności i efektach pracy 
rodzinnej pieczy zastępczej 
w 2018 r. Radni przyjęli także 
uchwałę dotyczącą określenia 
zadań powiatu z zakresu reha-
bilitacji społecznej i zawodo-
wej, na które przeznacza się 
środki finansowe Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 
w 2019 r.  
/raf/

REGIoN | Aż 97 proc. pomorskich nauczycieli opowiedziało się - w specjalnie zorganizowanym referendum - za strajkiem. Ma się on rozpocząć 8 
kwietnia i potrwać do odwołania, czyli do momentu, gdy przedstawiciele nauczycieli dojdą do porozumienia z rządem. 
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Przedstawiciele samorządów, 
które są organami prowadzącymi 
szkoły, na razie wstrzymują się 
od deklaracji, czy podejmą jakieś 
(a jeśli tak, to jakie) działania 
w przypadku strajku. Czekają na 
ostateczną decyzję środowiska na-
uczycieli. 

Urząd Miasta w Wejherowie wy-
dał tylko krótki komunikat w tej 
sprawie: „Toczy się spór pomiędzy 
związkami nauczycielskimi, a rzą-
dem. W wejherowskich szkołach 
odbyły się referenda strajkowe, 
podczas których nauczyciele opo-
wiedzieli się za przystąpieniem 
do strajku. Dla władz miasta naj-
ważniejsze jest bezpieczeństwo 
uczniów, za które odpowiadają dy-
rektorzy szkół”.

/AW, RaF/

Gabriela liSiuS, 
starosta wejherowski:

– Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami 
szkół i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Sytuację 
monitorujemy na bieżąco. W szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez 
powiat wejherowski przeprowadziliśmy referenda. 
Głosem większości jest wola przystąpienia do straj-
ku. Dodam, że na 11 naszych jednostek oświato-

wych w dwóch nie odbyły się referenda. Nauczycie-
le planują tam inną od strajku formę protestu, która nie będzie uciążliwa dla 
uczniów. Ponadto skierowaliśmy do dyrektorów i związków zawodowych 
nauczycieli pismo, w którym poinformowaliśmy, że nie wnosimy sprzeciwu 
wobec tych wszystkich form protestu, które nie dezorganizują pracy szkół 
i nie naruszają bezpieczeństwa i dobra naszych uczniów i wychowanków.

Ponad 17 mln na edukację i inwestycje drogowe
PoWIAT | Najważniejszym punktem ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego było przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu. Powiat 
przeznaczył dodatkowe 17 mln na zadania oświatowe w związku z podwójnym naborem oraz prace remontowe na powiatowych drogach. 

Za sprawą Magdy Gessler 
zmieniła się nazwa lokalu, 
który funkcjonuje przy ul. 
Rzeźnickiej. Nowy szyld z na-
zwą „Barszcz” nad wejściem 
do restauracji zamontowany 
został w środę, w dzień finału 
programu. Popularna restau-
ratorka wprowadziła też kilka 
innych istotnych zmian. 
- Odmienione zostało wnę-
trze lokalu, a do karty wpro-
wadzono nowe potrawy – 

mówi właścicielka restaura-
cji. - Jestem bardzo zadowo-
lona z Kuchennych Rewolu-
cji. Było super.
Kiedy będzie można oglądać 
odcinek, który realizowany 
był w Wejherowie? Emisja 
odbędzie się już w sezonie 
jesiennym  – informuje Ad-
rian Jabłoński z biura praso-
wego TVN. - Będzie to jubi-
leuszowy 20. sezon Kuchen-
nych Rewolucji. WA

Magda Gessler przeprowadziła 
Kuchenną Rewolucję
WEjhERoWo | Za nami wizyta Magdy Gessler w Wejherowie. Znana 
restauratorka przeprowadzała Kuchenną Rewolucję w Gościnnej Ukraińce. 

Niedawno powitaliśmy 
kalendarzową wiosnę 
– teraz pora na zmianę 
czasu na letni. 
Kiedy przestawiamy wska-
zówki zegarków, w którą 
stronę i czy to będzie ostat-
nia zmiana czasu na letni? 
Trzeba pamiętać, że począ-
tek wiosny to nie tylko co-
raz więcej słońca, dłuższe 
dni i wyższe temperatury. 
To także zmiana czasu na 
letni. W ostatni weekend 
tego miesiąca, czyli w nocy 
z 30 na 31 marca, przesu-
wamy wskazówki zegara z 
godziny 2.00 na 3.00. Dzięki 
zmianie czasu będziemy 
mogli się cieszyć dłuższym 
dniem. Za to będziemy 
spali o godzinę krócej.
W Polsce zmiana czasu 
została wprowadzona po raz 
pierwszy w 1919 roku. Od 
1983 wskazówki zegarków 
przestawiamy już co roku. 
W ubiegłym roku Komisja 
Europejska pochyliła się nad 
projektem, mającym znieść 
zmianę czasu. Większość 
obywateli Unii Europejskiej 
opowiedziała się za tym, 
by pozostać przez cały rok 
przy czasie letnim. Tego-
roczna zmiana czasu miała 
być ostatnią, jednak termin 
wejścia nowych regulacji w 
życie przełożono na rok 2021. 
A zatem – w najbliższy week-
end śpimy o godzinę krócej, 
nie zapomnijcie przestawić 
wskazówek zegarów! /raf/

zmiana czaSu 
na letni
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Lada dzień rusza kolejna edycja 
Budżetu Obywatelskiego w Redzie. 
Przez cały kwiecień mieszkańcy 
będą mogli zgłaszać propozycje za-
dań, które mają zostać zrealizowane 
w przyszłym roku.

- W tym roku maksymalna kwota 
przeznaczona na realizację jedne-
go projektu wynosi 75 tys. zł- mówi 
Hanna Janiak, sekretarz Redy. - Na 
liście osób popierających dany pro-
jekt musi znaleźć się co najmniej 
piętnaście nazwisk. Projekty można 
składać w formie papierowej bądź 
elektronicznej. Zgłaszać można nie 
tylko propozycje inwestycji, ale także 
działań społecznych i kulturalnych. 

Jak zaznaczają urzędnicy, jedna 
osoba może złożyć tylko jeden pro-
jekt, a wnioski składać mogą wszyscy 
mieszkańcy Redy, bez względu na 
wiek. Prawo głosowania na BO mają 
również wszyscy mieszkańcy. Osoby, 
które nie znajdują się w bazie mel-
dunkowej i rejestrze wyborców, mogą 
złożyć w Urzędzie Miasta oświadcze-
nia o zamieszkaniu na terenie Redy.

- W tym roku nowością jest moż-
liwość składania odwołań przez 

Startuje czwarta edycja 
Budżetu Obywatelskiego
REDA | Od poniedziałku w Redzie będzie można składać propozycje do Budżetu Obywatelskiego 2020. 
Do rozdysponowania jest w sumie 375 tys. zł. 

wnioskodawców, którzy nie zgadzają 
się z decyzją odrzucenia ich projektu 
– wyjaśnia Hanna Janiak. - Głoso-
wanie, podobnie jak w poprzedniej 
edycji, odbywać się będzie wyłącznie 
elektronicznie. 

Więcej informacji na temat redzkie-
go budżetu obywatelskiego znajduje 
się na stronie www.bo.reda.pl, gdzie 
będą dostępne również formularze 
wniosków i listy poparcia – w zakład-
ce BO 2020.

HarmonoGram Prac nad budżetem obywatelSkim 2020
Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań 

do budżetu na rok 2018

Od 1 kwietnia do 24 maja 2019 roku Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów przez Komi-
sję ds. Budżetu Obywatelskiego

27 maja 2019 roku Publikacja listy projektów zatwierdzonych do głosowania 
oraz odrzuconych

Od 27 maja do 30 maja 2019 roku Składanie odwołań przez pomysłodawców, którzy nie zga-
dzają się z decyzją odrzucenia ich projektu

7 czerwca 2019 roku Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do głosowania

Od 9 września do 23 września 2019 roku Głosowanie mieszkańców Redy nad projektami

Od 24 września do 27 września 2019 roku Ustalenie wyników głosowania

Do 30 września 2019 roku Ogłoszenie wyników głosowania

WEJHEROWO | Miasto Wejherowo zachęca do udziału 
w konkursie grantowym „Zielona Ławeczka”! 

Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt 
zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie 
wniosek na stronie konkursu. Do zdobycia jest grant 
w wysokości do 1600 zł i nagroda rzeczowa w postaci 
ławki parkowej. Projekt należy przesłać do 17 maja br. pod 
adres: www.zielonalaweczka.pl. 
Zielona ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt 
grantowy, organizowany przez Fundację Banku Ochrony 
Środowiska, adresowany do mieszkańców otwartych osiedli 
– zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty. Projekt objęty 
jest honorowym patronem Ministra Środowiska.
- Zachęcamy wejherowian do wzięcia udziału w tym kon-
kursie, ponieważ każdemu z nas powinno zależeć na tym, 
aby miejsce, w którym mieszkamy było zadbane i zielone 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Coraz większa część społeczeństwa chce mieć wpływ na 
osiedlowe otoczenie. Ma chęć do pracy, pomysł i zgraną 
grupę sąsiadów, którzy mogą pomóc. Granty, które można 
zdobyć, pozwolą mieszkańcom ożywić miejsca wokół ich 
bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Kon-
kurs pokazuje, jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami 
- wystarczą tylko chęci i dobry pomysł. 
Kto może aplikować? Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, 
którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca 
zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, 
ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponie-
waż uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do 
pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt 
z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem 
konkursu. Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt będą mogły 
skorzystać z konsultacji z architektami krajobrazu, którzy dora-
dzą, jak najlepiej zagospodarować przestrzeń. 
Na stronie konkursu: www.zielonalaweczka.pl znajduje się wie-
le wskazówek i inspiracji. Znajdują się także podpowiedzi, jak 
krok po kroku wykonać zadania konkursowe. /raf/

zadbaj o Swoje otoczenie

Targi Pracy to dogodny 
sposób bezpośredniego 
kontaktu w jednym miej-
scu wielu pracodawców 
z osobami bezrobotnymi 
i poszukującymi pracy. 
Pracodawcy mają możli-
wość pozyskać pracownika, 
stażystę bądź praktykanta 
oraz zaprezentować swoją 
firmę. Osoby bezrobotne 
i poszukujące pracy mogą 
zapoznać się z ofertami 
pracy, staży czy praktyk, 
znaleźć odpowiednie za-
trudnienie a także zapoznać 
się z sytuacją na lokalnym 
rynku pracy.

 W celu zgłoszenia firmy 
należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy dostępny 
w siedzibie PUP lub na 
stronie wejherowo.praca.
gov.pl.

Targi zorganizowane 
zostaną 3 kwietnia w godzi: 
10:00 – 12:00 w Powiato-
wym Zespole Szkół nr 2 im. 
Bohaterskiej Załogi ORP 
„Orzeł” w Wejherowie przy 
ul. Strzeleckiej 9.

/raf/

Targi 
pracy
WEjhERoWo | Powiatowy 
Urząd Pracy w Wejherowie 
zaprasza na Targi Pracy. 
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

W dniu 12 marca 2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Roberta 
Muchy, przedstawiciela przedsiębiorstwa Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie, będącego pełnomocnikiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w War-
szawie, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla po-
trzeb projektowanej modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku zlokalizowanym 
w powiecie wejherowskim, kilometraż 29+780,00 – 74+100,00, w którym popełniono 
błąd pisarki w zakresie lokalizacji ww. robót geologicznych. Prawidłowy wykaz nieru-
chomości  objętych robotami geologicznymi przedstawiono poniżej, działki nr: 

245, 263/4, 244, 287/3, 243, 242, 241, 239, 287/4, 158/8, 155/3, 152/3, 151/8, • 
304/2, 148/2, 263/3, 144/5, 291/2, 142/3, 288, 139/1, 264, 131/2, 130/2, 263/2, 
263/4, 128/2, 127/2, 263/1, 263/4, 264, 265, 125/2, 322, obr. 1, gm. M. Rumia,
237/3, 237/14, 237/9, 237/10, 579/6, 335/23, 579/4, 215/9, 579/3, 215/14, 213/25, • 
579/1, 286/1, 212, 199/2, 162/26, 162/25, 579/2, obr. 10, gm. M. Rumia,
537/5, obr. • 11, gm. M. Rumia,
741, 564/4, 564/3, 530/1, 564/1, 545, 439/2, 436/82, 436/3, 420/1, 422/89, 422/58, • 
419/1, obr. 17, gm. M. Rumia,
307/1, 355/1, 361/1, 401/3, 1025/3, 403/5, 873/1, 1024/1, 1020/1, 1025/2, 1019/1, • 
1018/1, 1008/1, 1007/1, 1006/2, 988/42, 988/37, 988/39, obr. 18, gm. M. Ru-
mia,
9/16, 30/2, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 12/5, 16/3, 9/7, 11/5, 10/6, 9/24, 9/25, • 
9/31, obr. 19, gm. M. Rumia,
1/6, 1/3, obr. • 20, gm. M. Rumia,
1264/2, 719/24, 720/1, 720/2, 722, 1263/2, 1265/2, 1260/1, 719/17, 729/1, 719/4, • 
745/19, 719/21, 719/24, 435/18, 436/11, 436/19, 435/13, 436/23, 431/3, 418/8, 
417/24, 435/12, 256/3, 256/6, 256/5, 243/2, 256/4, 246/2, 249/2, 250/2, 1040/30, 
249/5, 251/2, 1332, 251/3, 254/2, 1040/33, 255/33, 255/41, 255/38, 255/43, 
255/42, 263/2, 265/16, 265/20, 259, 266, 279/2, obr. 1, gm. M. Reda,
64/3, 74, 65/5, 67/1, 68/1, 70/1, 71/1, 73/41, 37/26, 48, 44, 47, 37/45, 37/47, 37/61, • 
37/59, 38/9, 101, 97, 94, 90, 43, obr. 3, gm. M. Reda,
190, 191,•  obr. Gniewowo, gm. Wejherowo,
90/3, 91, 89/3, 166/1, 84/9, 83/2, 81/8, 80/19, 307, 79/19, 79/17, 6/22, obr. • 20, gm. 
M. Wejherowo,
11/3, 14, obr. • 3, gm. M. Wejherowo,
6, 42/1, 156/2, 170, 41, 5/3, 2/5, 49, obr. • 4, gm. M. Wejherowo,
2/7, 15/25, 2/13, 1, 1, 2/10, 2/10, 2/6, 2/1, obr.•  5, gm. M. Wejherowo,
18/83, 18/30, 167/4, 167/1, 18/99, 18/27, 18/26, 314/2, 2/2, 1/36, 18/25, 4/2, 11/5, • 
23/3, 1/54, obr. 6, gm. M. Wejherowo,
161/2, 160, 159/50, 159/47, 71/48, 71/47, 159/49, obr. • 7, gm. M. Wejherowo,
415, 453, 421, 422, 424/2, 444/2, 431/5, 443/2, 442, 441, 440, 439, 438, 452, • 

238/1, 152/6, 152/7, 151/1, 152/8, 151, 448/29, 448/32, 448/34, 150/11, 148/2, 
150/19, 445/4, obr. 9, gm. M. Wejherowo,
575/6, 574/1, 573/1, 570/25, 570/20, 547, 543, 532, 531/2, 529/3, 528/3, 536/2, • 
536/1, 534, 453, obr. 10, gm. M. Wejherowo,
1, 307, 3, 2, obr.•  13, gm. M. Wejherowo,
153, 87, 154, 86/2, 85, 152, 150, 89, 402, 88, 83, 81, 76/3, 72, 13/2, 12, 11, 10, 9, • 
6, 5, 2, obr. 14, gm. M. Wejherowo,
151, 154/2, 154/1, 153, 152/2, 152/3, 1, obr. • 15, gm. M. Wejherowo,
46/1, 32, obr. • 19, gm. M. Wejherowo,
61, 63, 68, 59, 54/1, 24, 23, 22/1, 21/5, 11, 10/3, 10/2, 9/2, 7, 6, 5/2, 5/1, 4/2, 3, • 
obr. 21, gm. M. Wejherowo,
267/2, 85/4, 90, 89/6, 89/7, 88/3, 87/5, 87/4, 86/3, 86/4, 91 obr. • Bolszewo, gm. 
Wejherowo,
1172, 1166, 1154/2, 1154/1, 1165, 1155/4, 1155/3, 1164, 811, 813/2, 812, 824, • 
1155/2, 816/1, 1163, 1156, 583, 230, 1158, 1162, 1159, 1161, 590, 585, 591, 
581/12, 584, 581/12, 592, 593, 92, 90, 97, 164, 147/1, 151/2, 155/3, 165, 172, 
174/13, 174/22, 174/23, 143/12, 164, 607, 225, 321, 327/3, 329, 333/4, 261/51, 
335/3, 335/2, 344, 354/32, 345, 346, 347/1, 354/3, 1302, 352/3, 1301, 1303, 348, 
1314/4, 1314/5, 1314/7, 1314/8, 1314/27, 1314/25, obr. Gościcino, gm. Wejhe-
rowo,
1440, 279, 1442, 276/1, 281/9, 275, 282/4, 282/3, 272/44, 326/1, 272/27, 636/6, • 
146/4, 143/1, 636/7, 625/41, 140/11, 135/1, 135/9, 134, 621, 626/4, 107, 695/8, 
57/5, 1461, 86/3, 86/2, 744/4, 86/1, 745/1, 83/21, 757/2, 43/1, 753/2, 1472, 846/28, 
847/8, 45, 46, 50, 52, 53, 849, 54, 55, 281/1, obr. Luzino, gm. Luzino,
454/17, 663, 373/1, 387, 374, obr. • Strzebielino, gm. Łęczyce,
141, 142, 142/1, 269, 110, 64, 79, 47, 64, 54/1, 73, 59, 72, 60, 62/4, 63/3, 17/16, • 
70, 130, 67/6, 67/8, obr. Bożepole Małe, gm. Łęczyce,
59, 82/15, 60, 71, 94/1, 632, 86, 85, 83, 78/3, 78/2, 156, 607, obr. • Bożepole Wiel-
kie, gm. Łęczyce,
58/6, 53/66, 194, 53/59, 58/6, 53/61, 190, 53/38, 56/1, 192, 53/37, 53/64, 53/33, • 
235/80, 235/79, 59/2, 18/6, 5, 4/1, 18/4, 6/2, 4/2, 6/6, 10/6, 29/2, 59/1 obr. Godę-
towo, gm. Łęczyce,
449, 450, 447, 446/8, 445/1, 317, 316, 281/9, 281/1, 313/2, 310, obr. • Łęczyce, 
gm. Łęczyce.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, realizując obowiązek za-
pewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, istnieje moż-
liwość wglądu do akt sprawy w siedzibie tut. Wydziału Środowiska, Wejherowo, ul. 3 
Maja 4, pok. nr 205, II piętro. W terminie 7 dni oczekujemy opinii od zainteresowa-
nych, których interesu prawnego lub obowiązku postępowanie może dotyczyć.

Z A W i A d o M i e n i e

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych
im. Z. Kieturakisa w Wejherowie

serdecznie zaprasza 1 kwietnia br. w godz. 9.00-13.00 
do budynku szkoły przy ul. Dworcowej 5 na

VI Powiatowy Dzień Promocji 
Zdrowego Stylu Życia

W programie:
- gry i zabawy dla dzieci,

- konsultacje dietetyczne, stomatologiczne i kosmetyczne,
- edukacja profilaktyki onkologicznej,

- terapie relaksacyjne

Uwaga kierowcy! 

W dniach od 1 do 7 kwietnia br. na drodze powiatowej 
w miejscowości Godętowo, z powodu prac modernizacyjnych, 
zamknięty będzie przejazd kolejowy. Na czas prowadzonych 
robót zostanie wprowadzony objazd.

Targi Pracy

Dnia 3 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00-12.00 w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” 
w Wejherowie (ul. Strzelecka 9) odbędą się Targi Pracy. 
Organizatorem wydarzenia jest Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.
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Klinika Dentx Centrum Zdro-
wego Uśmiechu działa na rynku 
wejherowskim już od siedmiu lat, 
ale od niedawna w nowej lokali-
zacji. Teraz mieści się przy ul. Wa-
łowej 30 lok. 1 (wejście od strony 
ronda, wcześniej klinika mieściła 
się przy ul. Wałowej 28). Przepro-
wadzka oznacza wiele korzyści dla 
pacjentów: krótsze terminy, usługi 
świadczone są przez najlepszych 
specjalistów, lokal jest większy 
i przestronniejszy - wewnątrz zna-
lazło się zatem więcej gabinetów, 
placówkę wyposażono w dodatko-
wy, najnowocześniejszy sprzęt (jak 
rentgen, dwa mikroskopy, sprzęt 
do znieczulania elektronicznego, 
itp.). Dentx, oprócz pełnego za-
kresu leczenia stomatologicznego, 

świadczy też usługi z zakresu me-
dycyny estetycznej.

bez bólu 
w Przyjaznej 

atmoSferze

Już samo przestronne i estetyczne 
wnętrze zachęca do udania się po 
poradę właśnie do wejherowskiej 
kliniki. Do tego sprzęt „z najwyż-
szej półki” i umiejętności świetnie 
wyszkolonych lekarzy gwarantu-
ją, że pobyt w placówce nie wiąże 
się dla pacjentów ani z bólem, ani 
z żadnymi innymi niedogodno-
ściami. 

- Wcześniej dysponowaliśmy 
dwoma stanowiskami stomatolo-
gicznymi, teraz mamy ich cztery 

– mówi Daria Jakšto, właścicielka  
Centrum Zdrowego Uśmiechu 
Dentx. - Wszystkie gabinety są 
zmodernizowane i wyposażone 
tak, aby zapewnić jak najwyższy 
standard. Jednocześnie staramy 
się zaproponować konkurencyj-
ne ceny. Gabinet z pewnością nie 
odbiega jakością od znanych trój-
miejskich klinik Zespół doświad-
czonych specjalistów i sprzęt gwa-
rantują kompleksowość naszych 
usług. Każdy może przekonać 
się, że leczenie stomatologiczne 
wcale nie musi kojarzyć się z ne-
gatywnymi emocjami takimi jak 
ból, strach, stres. Może to być czas 
spędzony w gabinecie o nowocze-
snym wnętrzu i zaufanym zespole 
specjalistów. 

bo wyGląd 
jeSt bardzo ważny

W Wejherowie do tej pory bra-
kowało profesjonalnej kliniki zaj-
mującej się medycyną estetyczną. 
Co prawda funkcjonuje tu wiele 
gabinetów kosmetycznych, lecz 
zabiegi te nie są wykonywane przez 
lekarzy. 

- Z tą myślą, aby zapewnić kom-
fort i najwyższy poziom obsługi, 

poszerzyliśmy wachlarz naszych 
usług o te z zakresu medycyny es-
tetycznej – dodaje Daria Jakšto. - 
Są to: mezoterapia, osocze bogato-
płytkowe, fibryna bogatopłytkowa, 
kwas hialuronowy, botoks, laser 
frakcyjny CO2 i nici.

Obecnie zdecydowana większość 
Polaków przywiązuje dużą wagę do 
własnego wyglądu. W dzisiejszych 
czasach doświadczenie lekarza 
i nowoczesne technologie mogą 
zdziałać cuda. Połączenie piękne-
go, zdrowego uśmiechu z zabiega-

mi „Anti-aging” pozwala na uzy-
skanie spektakularnych efektów 
w wyglądzie. 

- Co istotne, stomatologia jest 
ściśle powiązana z medycyną este-
tyczną, ponieważ uśmiech w połą-
czeniu z wypoczętą, zrelaksowaną 
skórą, pozbawioną zmarszczek 
daje całościowy efekt – podsumo-
wuje Daria Jakšto. - W naszym 
gabinecie stosujemy najwyższe 
standardy obsługi, aby zapewnić 
komfort i bezpieczeństwo. Bardzo 
ważna dla nas jest kompleksowość 

usług. W dzisiejszych czasach, 
gdzie każdy żyje w pośpiechu istot-
ne jest, aby w jednym miejscu  móc 
wykonać wszystkie usługi. 

Przyjazne i nowoczesne wnętrze  
Centrum Zdrowego Uśmiechu 
Dentx, w połączeniu z komplek-
sowością usług i zastosowaniem 
nowoczesnych sprzętów i najnow-
szych technologii, z pewnością 
pozwoli sprostać oczekiwaniom 
każdego, nawet najbardziej wyma-
gającego pacjenta.

/raf/

Zadbaj o zdrowie i piękny uśmiech
WEjhERoWo | Najwyższej jakości usługi stomatologiczne, najnowocześniejszy sprzęt i doświadczeni lekarze – to wszystko jest już w zasięgu ręki mieszkań-
ców powiatu wejherowskiego. W Wejherowie zaczęła działać klinika Dentx po przeprowadzce do nowych pomieszczeń. 
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ALICJI ĆWIEK
Zastępcy Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

M A T K i 
składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Radnej Rady Miejskiej w Redzie

TeReSie 
TKACZYK

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

z powodu śmierci

SioSTRY

Kazimierz okrój
Przewodniczący  Rady Miejskiej

wraz z Radnymi  

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

na innycH zaSadacH

Zwiększenie maksymalnej war-
tości projektów inwestycyjnych, 
ograniczenie liczby tzw. projek-
tów szkolnych oraz papierowe 
karty do głosowania – to naj-
ważniejsze zmiany, które zostały 
wprowadzone w rumskim BO 
2020. Modyfikacje regulaminu 
mają spowodować m.in. wzrost 
zainteresowania przedsięwzię-
ciem.

– Papierowe karty do głosowa-
nia mają być uzupełnieniem for-
my elektronicznej. Dzięki temu 
osoby, którym głosowanie inter-
netowe sprawia pewne trudności, 
będą mogły przyjść do miejskich 
jednostek i tam w tradycyjnej for-
mie oddać głos – wyjaśnia Ariel 
Sinicki, przewodniczący rady 
miejskiej.

trzeba Się doStoSować

Największe modyfikacje do-

tyczą zapisów związanych 
z projektami inwestycyjnymi. 
Ze względu na rosnące ceny ro-
bót i materiałów budowlanych, 
maksymalna wartość tych pro-
jektów została zwiększona z 250 
do 300 tysięcy złotych. Ponadto 
w wyjątkowych przypadkach 
maksymalny czas realizacji za-
dań może zostać wydłużony 
z 12 do 24 miesięcy.

– Czasem zdarzało się, że 
z przyczyn niezależnych od mia-
sta, nie było możliwe zrealizo-
wanie poszczególnych inwestycji 
w ciągu jednego roku. Mieliśmy 
już kilka takich przypadków, 
stąd wynikała konieczność za-
mieszczenia tego zapisu – uzu-
pełnia przewodniczący rady 
miejskiej.

Istotną zmianą jest również 
ograniczenie liczby inwestycji 
realizowanych na terenie pla-
cówek edukacyjnych do jednej 
rocznie. Oznacza to, że pod-
czas każdej edycji BO w Rumi, 

do realizacji zostanie przezna-
czony tylko ten projekt szkolny, 
który uzyska najwięcej głosów. 
Ponadto, placówka edukacyjna 
na terenie której został zre-
alizowany zwycięski projekt, 
będzie mogła zaproponować 
kolejną koncepcję dopiero po 
upływie 2 lat.

wSPólne Pieniądze, 
wSPólne cele

Tak samo jak w poprzednich 
edycjach przedsięwzięcia, do 
dyspozycji rumian jest 1,5 mln 
zł. Pieniądze te dają lokalnej 
społeczności realną szansę na 
realizację własnych pomysłów, 
które mogą poprawić komfort 
życia wszystkich mieszkańców 
miasta. 

Pomysły mogą dotyczyć za-
równo kwestii inwestycyjnych, 
takich jak place zabaw, ścież-
ki rowerowe, boiska czy re-
monty chodników, jak i spraw 

Kolejne 1,5 miliona złotych 
do dyspozycji mieszkańców
RUMIA | Już za kilka dni rozpocznie się szósta edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi, realizowanego w formule metropolitalnej. W ter-
minie od 1 do 30 kwietnia każdy mieszkaniec miasta może złożyć projekt własnego autorstwa. Warto pamiętać, że zasady przedsięwzięcia, 
w porównaniu do minionych lat, uległy zmianom.

prospołecznych w postaci za-
jęć rekreacyjnych, warsztatów 
plenerowych oraz koncertów. 
W pierwszym przypadku sza-
cowana wartość pojedynczego 
projektu nie może przekroczyć 
300 tysięcy złotych, a w drugim 
kwota jest ograniczona do 50 ty-
sięcy. 

krótka inStrukcja

Projekt może złożyć każdy ru-
mianin, bez względu na wiek. 
Wystarczy zebrać 15 podpisów 
i w terminie od 1 do 30 kwiet-
nia przedłożyć odpowiedni do-
kument. Formularze zgłosze-
niowe i listy poparcia można 
pobrać na stronie rumia.bu-
dzet-obywatelski.org/wszyst-
k o - o - bu d z e c i e / d o - p obr an i a 
lub odebrać w Biurze Obsługi 
Mieszkańców.

Wypełniony formularz zgło-
szeniowy w wersji papierowej 
należy składać w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców Urzędu Mia-
sta Rumi. Natomiast projekt 
w wersji elektronicznej można 
przesłać na adres mailowy: bu-
dzetobywatelski@rumia.eu lub 
uzupełnić za pośrednictwem 
strony internetowej rumia.bu-
dzet-obywatelski.org.

Następnym etapem BO 2020 
w Rumi będzie głosowanie, 
które potrwa od 9 do 23 wrze-
śnia. Więcej informacji na temat 
przedsięwzięcia można uzy-
skać na stronie: rumia.budze-
t-obywatelski.org oraz pod nu-
merem telefonu 58 679 65 76.

OGŁOSZENIE                                   113/2019/DB OGŁOSZENIE                                   114/2019/DB
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Przypomnijmy, że prezydent 
Wejherowa przyznał dotacje 
na 2019 rok dla 59. organizacji 
pozarządowych na łączną kwotę 
634 800 zł. 

Dotacje przeznaczone są na re-
alizację zadań dla mieszkańców 
z zakresu sportu, ochrony zdrowia 
oraz kultury, sztuki i turystyki. 

Krzysztof Hildebrandt podkre-
ślił znaczenie organizacji poza-
rządowych, których działalność 
podejmowana jest dla szeroko 
rozumianego dobra publiczne-
go w wielu sferach. Organizacje 
non-profit umożliwiają wspólne 
działanie ludzi o podobnych za-
interesowaniach, wzbogacając ich 
życie i życie społeczności.

- Z wielką satysfakcją podpisa-
łem kolejne umowy na dotacje 
dla organizacji społecznych, sto-
warzyszeń i klubów sportowych 
działających na rzecz mieszkań-
ców – mówi prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt. - To 
zawsze bardzo dobrze wydane 
miejskie pieniądze. Społecznicy, 
animatorzy życia kulturalnego 
czy sportowego, nie tylko do-

skonale znają potrzeby wejhe-
rowian, ale potrafią swoją po-
zytywną pasją zarażać innych. 
To duża wartość naszego życia, 
która staram się wspierać. Życzę 
dalszych sukcesów.

Przeznaczenie dotacji jest róż-
ne, podobnie jak zakres działal-
ności stowarzyszeń. 

- Dziękuję prezydentowi za 
tę pomoc finansową w imieniu 
osób niepełnosprawnych, se-
niorów, a przede wszystkim ich 
opiekunów – mówi Jolanta Wę-
sierska, prezes Stowarzyszenia 
„Żyj Godnie”. 

Jak powiedziała Krystyna La-
skowska, prezes Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
na Uniwersytet uczęszcza 320 
studentów. Zajęcia prowadzą wy-
soko kwalifikowani wykładowcy 
wolontariusze. - Dziękujemy za 
wsparcie, które jest dla naszego 
stowarzyszenia jest bardzo ważne 
– mówi Krystyna Laskowska. 

z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego umowy 
podpisały stowarzyszenia: 

Rekonstrukcji Historycznych 
Pułk Czarnieckiego - 4 500 zł, 
Wejherowska Wspólnota Pokoleń 
- 2 000 zł, Wejherowski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku - 7 000 zł 
i Stowarzyszenie „Żyj Godnie” 
– 4 000 zł.

dotację na zadania związane 
z ochroną zdrowia otrzymało: 
Polskie Towarzystwo Stwardnie-
nia Rozsianego - 7 000 zł, Puckie 
Hospicjum pw. Św. Ojca Pio – 6 
500 zł, Stowarzyszenie „Pomocna 
Dłoń”- 5 100 zł, Stowarzyszenie 
„Żyj Godnie”- 4 000 zł.

z zakresu sportu dotację otrzy-
mał: 

Klub Sportowy Chopina Wej-
herowo – 1 400 zł, Klub Karate 
Kyokushin i Sportów Walki – 2 
000 zł, UKS „Jedenastka” - 5 000 
zł, WKS „GRYF” - 47 000 zł, Wej-
herowska Akademia Piłki Nożnej 
„Błękitni” - 40 000 zł i Stowarzy-
szenie „Żyj Godnie” – 1 000 zł. 

/UMW/

Kolejne dotacje 
dla stowarzyszeń
WEjhERoWo | Prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał kolejne umowy na dotacje 
dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 137 tys. zł. 

WEJHEROWO | To nie 
wstyd sprzątać po swoim 
psie. Bardziej wstydliwe 
są zostawiane po nim 
brudy. 

Wejherowscy urzędnicy 
przypominają wszystkim 
właścicielom czworonogów 
o obowiązku zbierania 
nieczystości po swoim 
pupilu. Psie odchody muszą 
być zebrane do opakowa-
nia - woreczka lub torebki 
papierowej - w które wła-
ściciel musi się zaopatrzyć, 
aby zagwarantować sobie 
i innym, komfort bezstresowego spaceru po 
mieście. Postarajmy się zadbać o najbliższe 
otoczenie, a nasze miasto będzie piękniejsze 
i czystsze. 
Psie odchody na skwerach, placach, chod-
nikach czy ulicach stwarzają zagrożenie dla 
zdrowia, a nawet życia człowieka, wywołują 

one groźne choroby zakaź-
ne i pasożytnicze. 
Właściciele czworonogów 
mają obowiązek posprzą-
tania po swoich pupilach. 
Obowiązek ten wynika 
z uchwały w sprawie przy-
jęcia Regulaminu utrzymy-
wania czystości i porządku 
na terenie miasta Wejhe-
rowo. W różnych częściach 
Wejherowa znajduje się 
także kilkadziesiąt podajni-
ków na woreczki do psich 
odchodów, ale podkreślić 
należy, że to do właścicieli 
należy posiadanie przy 

sobie woreczków czy torebek na odchody. 
- Może dzięki większej świadomości, na chod-
nikach i trawnikach przestaną się pojawiać 
kłopotliwe dowody naszej niefrasobliwości, 
a nasze miasto będzie czystsze i jeszcze 
ładniejsze – mają nadzieję przedstawiciele 
władz miasta. /raf/

PoSPrzątaj Po Swoim PSie 
– to nie wStyd! 
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MasZ CIEKaWY 
TEMaT/ ZDJĘCIE?

r.korbut@expressy.plNAPISZ DO NAS!
REKLAMA                                                                                U/2019/PR

POWIaT | Centrum Terapii autyzmu sOTIs 
zaprasza zainteresowanych rodziców 
dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat  do skorzy-
stania z konsultacji diagnostycznych pod 
kątem autyzmu. 
Bezpłatne konsultacje obejmują zebranie 
informacji o dziecku, obserwację indywidu-
alną, opcjonalnie obserwację w kontakcie z 
rówieśnikami, przekazanie rekomendacji. 
Rodzicu! Jeżeli któreś z poniższych zdań 
dotyczy Twojego dziecka - czym prędzej 
przyjdź na konsultacje: nie odwraca się i nie 
patrzy, kiedy je wołasz po imieniu lub do 
niego mówisz; masz wrażenie, że nie słyszy 
lub nie rozumie tego, co do niego mówisz; 
nie mówi lub mówi znacznie mniej niż jego 

rówieśnicy; nie potrafi naśladować prostych 
gestów, czynności; nie wskazuje palcem 
przedmiotów, które chce dostać ani innych 
obiektów swojego zainteresowania; nie podą-
ża wzrokiem, kiedy pokazujesz mu coś cieka-
wego; nie przynosi przedmiotów, zachęcając 
do wspólnych zabaw; nie podąża wzrokiem, 
kiedy pokazujesz mu coś ciekawego; nie przy-
gląda się zabawie innych dzieci i nie chce do 
nich dołączyć; często macha rączkami, biega 
po tej samej trasie, kręci przedmiotem lub ma 
inne niepokojące zachowania.
Więcej informacji: Gdynia, ul. Pomorska 18 
(Centrum/Działki Leśne), tel. 667 098 077, 
669 272 737, www.sotis.pl.
/raf/

autyzm – bezPłatne konSultacje
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Rumia wciąż się zmienia
RUMIA | W tym roku gmina realizuje kolejne duże inwestycje. Zobacz, na jakim etapie są niektóre z nich.  

zakończyła się inwestycja, na którą mieszkańcy czekali 
od lat – na ulicy chodkiewicza powstał układ drogowy 
wraz z kanalizacją deszczową i niezbędną infrastrukturą. 
miasto przeznaczyło na ten cel ponad 2 miliony złotych.

Postępują prace związane z wykonaniem miasteczka 
rowerowego przy ulicy topolowej, składającego się m.in. 
z ciągów komunikacyjnych, znaków drogowych i obiektów 
małej architektury. obecnie trwają prace brukarskie.

trwa budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy 
ulicy żwirki i wigury. zakończyły się prace murarskie na 
drugim piętrze, a obecnie układane są płyty stropowe. 
budowa powinna się zakończyć na początku przyszłego 
roku. koszt tej inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych.

Powoli dobiega końca budowa kładki pieszo-rowerowej nad 
zagórską Strugą, usytuowanej równolegle do istniejącego 
mostu przy ulicy Sabata. w ramach inwestycji wybudowany 
zostanie także fragment chodnika oraz ścieżki rowerowej.

edukacja w terenie

Pod Miejskim Domem Kul-
tury w Rumi dzieci oraz wy-
chowawcy z niepublicznego 
przedszkola Iskierka spotkali 
się z samorządowcami. Zastęp-
ca burmistrza Piotr Wittbrodt 
wraz z przewodniczącym rady 
miejskiej Arielem Sinickim po-
prosili najmłodszych o pomoc 
w sadzeniu ważnych dla środo-
wiska naturalnego roślin.

– Rok i dwa lata temu sadzi-
liśmy drzewa. Tym razem przy 
Dworku pod Lipami pojawiły się 
miododajne krzewy, takie jak: 
forsycja, oczar, ognik, peruko-
wiec czy budleja. W przyszłości 
chcemy pójść o krok dalej, może 
doczekamy się nawet miejskich 
pasiek – mówi Piotr Wittbrodt, 
zastępca burmistrza Rumi. – 
Wspólne sadzenie jest też oka-
zją do edukowania najmłod-
szych. W końcu jesteśmy po to, 
by wyjaśnić dzieciom, dlaczego 
obecność roślin oraz pszczół jest 

niezwykle istotna dla całej ludz-
kości – podkreśla.

bez nicH Się nie uda

Rośliny miododajne, zwane 
również pszczelarskimi oraz 
nektarodajnymi, posiadają 
barwne, wonne, kwitnące dłu-
go i obficie kwiaty. Dostarczają 
one pszczołom surowca do pro-
dukcji miodu – nektaru, spadzi 
i pyłku. Obecność tych roślin 
jest szczególnie istotna wiosną 
i w pierwszej połowie lata.

Akcja została zapoczątkowa-
na w 2017 roku, a jej głównym 
celem jest propagowanie pro-
ekologicznych zachowań wśród 
najmłodszych mieszkańców 
Rumi. Inicjatywa jest jednym 
z działań podejmowanych przez 
samorząd w zakresie ekologii 
i edukacji. W ten sposób mia-
sto stara się również zapobie-
gać sytuacji, w której zabraknie 
pszczół i konieczne okaże się 
zapylanie chemiczne.

Przywitali wiosnę, 
sadząc miododajne rośliny
RUMIA | Zimę można pożegnać na co najmniej kilka sposobów. 
Przez lata najpopularniejszym zwyczajem było topienie marzanny, 
ale coraz częściej na terenie całej Polski organizowane są proekolo-
giczne przedsięwzięcia. Właśnie w ten sposób postanowili przywi-
tać wiosnę samorządowcy z Rumi, którzy wraz z przedszkolakami 
zasadzili miododajne krzewy. 

REDa | Redzcy radni, seniorzy i przedstawiciele organizacji 
pozarządowych uczestniczyli w konsultacjach, które przepro-
wadzone zostały w miejscowej bibliotece. Głównym tematem 
rozmów było utworzenie Rady seniorów.  

W konsultacjach udział wzięli radni, członkowie Związku Emerytów 
i Rencistów, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Towarzystwa 
Miłośników Biblioteki. Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
prowadził Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy.
- Już od ponad roku realizujemy w Redzie Program Senioralny dla 
Gminy Miasto Reda na lata 2018–2020 – mówi Łukasz Kamiński. - 
Jednym z jego elementów jest powołanie przez Burmistrza  Miasta 

Redy organu opiniodawczo-doradczego, w skład 
którego wejdą między innymi przedstawiciele stowa-
rzyszeń i instytucji, które działają na rzecz rozwiązy-
wania problemów osób starszych. Organ taki wpisuje 
się w charakter Programu, jednak jego powołanie 
wymaga starannego przygotowania. Przypomnijmy, 
że w Redzie działa też Młodzieżowa Rada Miejska.
Uczestnicy spotkania dyskutowali o możliwym 
kształcie Rady Seniorów, jej kompetencjach, zasa-
dach działania i wyborze członków. Konkluzje mają 
zapaść na kolejnym spotkaniu, które zaplanowane 
zostało na 9 kwietnia.

Seniorzy Się aktywizują
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RUMIa | 30 marca rusza wiosenna 
loteria w Porcie Rumia Centrum Han-
dlowym auchan. Fani praktycznych 
nagród zawalczą o sprzęt kuchenny – 
ekspres do kawy i toster marki smeg. 

Spróbuj szczęścia i zawalcz o nagrodę dla 
siebie lub swoich bliskich! Do wygrania 
sprzęt kuchenny, który przyda się w każ-
dym domu, czyli ekspres do kawy i toster 
marki Smeg. Udział w loterii organizowa-
nej przez Port Rumia Centrum Handlowe 
Auchan jest prosty i nie wymaga robienia 
zakupów ani kupowania losów. Wystar-

czy od 30 marca do 14 kwietnia zapisać 
się do promocyjnej listy klientów – osoby 
obecne na liście są na bieżąco informo-
wane o nadchodzących wydarzeniach, 
specjalnych akcjach i atrakcyjnych 
bonusach.
Zapisu można dokonać osobiście od 30 
marca do 14 kwietnia w Punkcie Obsługi 
Loterii zlokalizowanym w strefie gastro-
nomicznej Portu Rumia lub przez stronę 
internetową www.zapiszsieiwygraj.pl. W 
kwestionariuszu zgłoszeniowym należy 
podać imię, nazwisko, adres e-mail i nu-
mer telefonu. Wszystkie osoby, które za-

piszą się do bazy w trakcie trwania loterii, 
biorą udział w losowaniu nagrody głów-
nej. Losowanie odbędzie się 23 kwietnia, 
a zwycięzca zostanie poinformowany o 
wygranej za pomocą wiadomości SMS. 
Loteria „Zapisz się i wygraj” odbędzie 
się od 30 marca do 14 kwietnia w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Punkt Obsługi Loterii będzie czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
14.00 do 19.00 oraz w soboty i niedziele 
handlowe 31 marca i 14 kwietnia w go-
dzinach od 10.00 do 20.00. /raf/

SPrzęt aGd do wyGrania w loterii
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WYCIĄG  Z  OGŁOsZENIa 

 
O PIERWsZYM  PRZETaRGU  UsTNYM  NIEOGRaNICZONYM  Na  sPRZEDaŻ  

NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ  W  RUMI,  U ZBIEGU UL. TYsIĄCLECIa 
I ŻWIRKI I WIGURY, sTaNOWIĄCEJ  WŁasNOŚĆ GMINY  MIEJsKIEJ  RUMIa

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi, składającej się z działki nr 
18/1 o powierzchni 556 m², położonej przy ul. Tysiąclecia i działki nr 536/8 o po-
wierzchni 601 m², położonej przy ul. Żwirki i Wigury, obie zapisane w księdze wie-
czystej nr KW GD1W/00114647/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejhero-
wie oraz działki nr 86 o powierzchni 5120 m², położonej przy ul. Żwirki i Wigury, 
zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00087318/2, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Wejherowie, wszystkie w obrębie 11.

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII
/66/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Ceynowy” 
zmienionym uchwałą Nr L/686/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Rumi, zwanego „Ceynowy” dla strefy 26.U/MW, w którym znajduje 
się w obszarze oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że jest to teren za-
budowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Na działce nr 86, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 87/5 i nr 188, obr. 
11, przebiega ciepłociąg oraz kabel elektro-energetyczny niskiego napięcia. Na 
działce znajduje się studzienka kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż granicy działek nr 
18/1 i nr 536/8 od strony ul. Żwirki i Wigury przebiega sieć wodociągowa.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 1200, 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, pok. 100.               
Cena wywoławcza wynosi 3.000.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony złotych 
00/100). Wadium wynosi 300.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 3 czerw-
ca 2019 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % 
podatek VaT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Re-
feracie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679-
65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i 
piątek w godz. 730 – 1530.

nie tylko taniec

Głównymi atrakcjami wyda-
rzenia organizowanego przez 
studio Creative Dance, oprócz 
sportowych zmagań, były wie-
czorne gale oraz obecność wielo-
letniej tancerki oraz telewizyjnej 
osobowości – Iwony Pavlović. 

– Organizatorzy stanęli na wy-
sokości zadania. Widać gołym 
okiem, jak piękna jest sala, jak 
wszystko zostało przygotowane 
– podkreślała Iwona Pavlović. – 
Zauważyłam, że w Rumi poziom 
jest naprawdę wysoki. Przyjeż-
dżają tu najlepsze pary z Federa-
cji Tańca Sportowego, widzowie 
mają więc „top of the top”. W no-
menklaturze programu „Taniec 
z gwiazdami” imprezę oceniam 
na 10 punktów – dodała wie-

loletnia tancerka i jurorka we 
wspomnianym programie.

od juniora do Seniora

Pary taneczne rywalizowały 
w siedmiu kategoriach: junio-
rzy 12-14 lat, młodzież 16-18 
lat, młodzież starsza 16-21 lat, 
dorośli powyżej 18 lat, senior I, 
senior II oraz senior III. Przed-
stawiciele młodszych kategorii 
zaprezentowali swoje umiejęt-
ności podczas Ogólnopolskie-
go Turnieju Tańca Sportowego 
o Puchar Burmistrza Rumi, 
który odbył się w ramach mi-
strzostw.

Podczas sobotnich zawodów 
wśród seniorów najlepsi oka-
zali się Ewa i Mieczysław Cichy 
z Rumi. Natomiast w niedziel-

nym konkursie na zwycięstwo 
w tej samej kategorii wiekowej 
zasłużyli Róża i Tomasz Ku-
charczyk z Warszawy. Z ko-
lei Nikola Ziętowska i Maciej 
Kloskowski z Sopotu pokonali 
konkurencję w Mistrzostwach 
Polski FTS Młodzieży Starszej. 
Pełne wyniki można znaleźć na 
stronie https://baza.fts-taniec.
pl/view/. 

– Zawody przyciągnęły mnó-
stwo osób, to było naprawdę wy-
jątkowe widowisko. Jestem pełen 
podziwu dla wszystkich tancerzy 
oraz organizatorów – powiedział 
Piotr Wittbrodt, zastępca bur-
mistrza Rumi. – Warto docenić 
też, jak wspaniale prezentowała 
się hala MOSiR, co z pewnością 
kosztowało ogrom pracy – pod-
sumował.

Zawodowi tancerze 
zawładnęli Rumią
RUMIA | Najlepsze pary taneczne z całej Polski w miniony weekend prezento-
wały swoje umiejętności w Rumi. Wszystko w ramach Mistrzostw Polski FTS w 10 
Tańcach, które odbywały się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

REDa | Nie lada gratka dla miłośników Wojciecha 
Manna. Popularny dziennikarz muzyczny i prezen-
ter telewizyjny przyjedzie do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Redzie. 

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się książka pt. „Arty-
sta. Opowieść o moim ojcu”. To publikacja, w której 
Wojciech Mann opisuje zapamiętane z dzieciństwa 
okruchy codzienności, portretuje nieobecnego już 
ojca – artystę, malarza i wybitnego grafika. O tajnikach 
pracy nad książką popularny dziennikarz opowiadał 
będzie w redzkiej bibliotece, gdzie w sobotę 6 kwietnia 
o godz. 16 zorganizowane zostanie kolejne spotkanie 
z cyklu Biesiada Literacka. Dzień wcześniej Wojciech 
Mann spotka się z mieszkańcami Wejherowa w Filhar-
monii Kaszubskiej.
Kazimierz Mann we wspomnieniach syna to człowiek 
niezależny, zbuntowany wobec peerelowskiej rze-
czywistości, zawsze na pierwszym miejscu stawiający 
najbliższych. Dzięki emocjonalnemu, choć nie pozba-
wionemu poczucia humoru językowi „Artysta. Opo-
wieść o moim ojcu” to wzruszająca i zabawna opowieść 
o niezwykłym człowieku, jego talencie i poruszających 
wyobraźnię dziełach, a także o sile pamięci i rodzin-
nych więziach. WA

Przyjdź na SPotkanie!

RUMIa | Dbanie o środowisko 
jest proste i przyjemne. Prze-
konają się o tym najmłodsi, 
którzy wezmą udział w warsz-
tatach ekologicznych. 

Troska o środowisko może 
przybrać różne formy, ale 
warto zacząć od prostych 
codziennych czynności, takich 
jak segregowanie domowych 
odpadów, dokładne dokrę-
canie kranu czy wyłączanie 
urządzeń elektronicznych, gdy 
z nich nie korzystamy. Tych 
nawyków warto uczyć się od 
najmłodszych lat. Doskonałą 

okazją do uświadamiania dzieci 
w zakresie ważnych zagadnień 
ekologicznych będzie szósta 
edycja akcji edukacyjnej „Eko-
odpowiedzialni”. 
Podczas zabaw i gier organizo-
wanych 30 i 31 marca w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan najmłodsi dowiedzą 
się, jak na co dzień dbać o śro-
dowisko. Nad prawidłową 
edukacją ekologiczną i wesołą 
zabawą będzie czuwał sym-
patyczny bohater tegorocznej 
kampanii - Ekoludek. 
Podczas zajęć maluchy będą 
rozwiązywać krzyżówki, ozda-

biać bawełniane torby na 
zakupy oraz zagrają w emo-
cjonującą grę XXL, w której 
uczestnicy będą pionkami. 
Za każde zadanie uczestnicy 
spotkania otrzymają odznakę 

pomocnika Ekoludka. Zajęcia 
i zabawy odbędą się w przy-
jemnej przestrzeni wśród 
drzewek, kwiatów i drewnia-
nych skrzynek, a każdy kto 
odwiedzi ekostoisko otrzyma 
darmową sadzonkę drzewka. 
Warsztaty „Ekoodpowiedzial-
ni” odbędą się 30 i 31 marca 
w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy ul. 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Zajęcia trwają od godziny 
11.00 do godziny 17.00. 
Udział w warsztatach jest 
bezpłatny. /raf/

odbierz Sadzonkę, weź 
udział w warSztatacH
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Tegoroczny Dzień Jedności 
Kaszubów zorganizowano w Żu-
kowie (powiat kartuski). Uro-
czystości rozpoczęły się mszą 
świętą, której przewodniczył 
biskup pomocniczy Archidiece-
zji Gdańskiej ks. Zbigniew Zie-
liński. Po mszy zebrani przeszli 
w uroczystym pochodzie do hali 
widowiskowo-sportowej, gdzie 
punktualnie w południe oficjal-
nie otwarto imprezę. 

W Żukowie zebrali się przed-
stawiciele środowisk Kaszubskich 
z całego Pomorza, zaproszono 
też wielu gości. W Dniu Jedności 
Kaszubów uczestniczyli m.in.: 
gospodarz tegorocznej edycji, 
czyli burmistrz Żukowa Woj-

ciech Kankowski, Jarosław Sellin, 
wiceminister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, marszałek 
województwa pomorskiego Mie-
czysław Struk, posłowie i senato-
rowie, burmistrzowie i wójtowie 
oraz radni wielu pomorskich 
gmin, przedstawiciele Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego i wielu 
innych. 

- My, Kaszubi i Pomorzanie, lu-
bimy celebrować rozmaite rocz-
nice – powiedział wiceminister 
Jarosław Sellin. - Rozumiemy ich 
znaczenie. A przed nami kolejne 
okazje do świętowania, jak choć-
by 15-lecie wejścia Polski do Unii 
Europejskiej, 40. rocznica pieszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do 

Polski, czy w końcu rocznica wy-
buchu II wojny światowej. Przy-
gotowujmy się do tych rocznic, 
uczestniczmy w nich. 

Marszałek Mieczysław Struk 
podkreślił, że Kaszubi żyją nie 
tylko na Pomorzu, ale i na całym 
świecie. Zaznaczył, że kaszubska 
jedność to miłość do miejsca 
urodzenia i zamieszkania, ale też 
świadomość własnej tożsamości, 
język, mowa, historia, tradycja 
i wiara. 

Podczas Dnia Jedności Kaszu-
bów jednym z ważniejszych wy-
darzeń była próba bicia rekordu 
Polski w jednoczesnej grze na 
akordeonach. Rekordu wpraw-
dzie nie udało się pobić (wynosi 

on 372 jednocześnie grających 
akordeonistów), ale i tak widok 
ponad 320 osób grających na 
tych instrumentach zrobił na ze-
branych wielkie wrażenie. 

W ramach wydarzenia zorga-
nizowano wiele innych atrak-
cji: występy lokalnych artystów, 
stoiska ludowych twórców oraz 
gastronomiczne ze swojskim ja-
dłem, turniej gry w kaszubską 
Baśkę, wystawy, zwiedzanie ko-
ścioła z przewodnikiem i pokaz 
animacji poklatkowej pt. „Przy-
gody Remusa”. 

W przyszłym roku Dzień Jed-
ności Kaszubów odbędzie się 
w Pucku.

Rafał Korbut

Kaszubi zjednoczeni!
ŻUKoWo | To coroczne święto jest jednym z najważniejszych dla wszystkich Kaszubów. W Dniu Jedności 
Kaszubów wzięły udział delegacje z całego Pomorza, także z powiatu wejherowskiego. 

WEJHEROWO | Rafał Dębski za książkę „Wyprawa” został 
laureatem nagrody Gryf Literacki 2018. 

Wyróżnienie przyznała Kapituła Konkursu przy Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Wejherowie. Nagrodę główną wręczy-
li laureatowi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie. 
Nagrodę Starosty Wejherowskiego dla wydawnictwa 
o tematyce regionalnej otrzymał Stanisław Janke za książkę 
„Język u wagi. O powieści o Kaszubach nieznanych”, którą 
wręczył wicestarosta Jacek Thiel. Nagrodę Dyrektora 
Biblioteki otrzymała Monika Kubisiak za książkę „Durwidal. 
Tajemnica pierścienia Wejherów czyli o podróżach przez 
wrota czasu”. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt złożył gratula-
cje laureatom i organizatorom konkursu, który przyczynia 
się do popularyzacji kultury i historii Wejherowa. 
- Gratuluję zwycięstwa Rafałowi Dębskiemu, autorowi 
pierwszego tomu trylogii fantasy „Wyprawa”, dzieła literac-
kiego najwyżej ocenionego przez Kapitułę Gryfa Literac-
kiego 2018 - powiedział Krzysztof Hildebrandt. - Życzę, 
aby Pańska książka stała się bestsellerem popularyzującym 
Pana twórczość wśród czytelników naszego regionu i całe-
go kraju. 

- Bóg daje talent, a człowiek korzysta z niego albo nie – 
powiedział odbierając główną nagrodę Rafał Dębski. - Ja 
skorzystałem. Chciałbym bardzo podziękować za nagrodę 
tym bardziej, że jest to mój debiut literacki, jeżeli chodzi 
o powieść dla młodzieży, który został zauważony. 
W pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych książek zna-
lazły się: Z Regionu: antologiô lëteracczich zbiérków z lat 
2002-2012 - Tómk Fópka; Mariolka i ji przigòdë - Roman 
Drzeżdżon; 50 lat sportu niepełnosprawnych w Wejherowie 
i na Pomorzu Gdańskim; Wejherowo - miasto z przyszłością; 
Wilkierz - Ignatius Przebendowski; Z odległej pamięci, po 
dzień dzisiejszy - Janusz Łukaszewicz; Recepcja kaszubskich 
przekładów Biblii - Marian Miotk; Apokalipsa św. Jana : 
impresje artystyczne Macieja Tamkuna; Na początku był 
ogród... : wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kul-
tury dawnej Europy – Krystyna Krawiec-Złotkowska; W koło 
Macieju - Kasia Keller. 
Fragmenty publikacji recytowali aktorzy-amatorzy połą-
czonych zespołów Bibliotecznej Grupy Teatralnej „Errata” 
i grupy teatralnej SWUTW „Srebrna Nitka”. Wykład laudacyj-
ny wygłosił Arkady Saulski. 
Członkami Kapituły Konkursu Gryf Literacki 2018 byli: Euge-
nia Drawz, Stanisław Janke, Michał Jeliński, Adam Klein, Ma-
ria Krośnicka, Henryk Połchowski, Piotr Schmandt, Maciej 
Skok, Edmund Szczesiak, Józef Franciszek Wójcik, Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek. Za realizację konkursu w wejhe-
rowskiej bibliotece odpowiedzialna była Iwona Block.

Gryf literacki 2018 
dla rafała dębSkieGo

Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl
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Podczas uroczystej gali, zorgani-
zowanej w Filharmonii Kaszubskiej, 
wręczono statuetki osobom, które 
wybrała kapituła tego wyjątkowego 
konkursu. Najlepszych zawodni-
ków, trenerów i działaczy nagrodzo-
no po raz drugi, pierwsza miejska 
gala zorganizowana została w roku 
ubiegłym. 

- Podobnie, jak rok temu, pod-
sumowujemy dorobek sportowy 
wejherowskich klubów, stowarzy-
szeń kultury fizycznej i szkół – po-
wiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Sport to bardzo ważny obszar 
życia społecznego. Wpływa na 
kształtowanie osobowości, uczy 
koleżeństwa, systematyczności, za-
sad fair play, współpracy w zespole, 
pozwala na integrację. Istotną rolę 

w propagowaniu sportu w naszym 
mieście odgrywają kluby i stowa-
rzyszenia, które prowadzą działania 
na rzecz wejherowian, rozwijają ich 
sportowe pasje, uczą zasad zdrowej 
rywalizacji. Niebagatelny wpływ na 
rozwój lokalnego sportu mają też 
szkoły. Dlatego staramy się stwarzać 
jak najlepsze warunki, aby zaszcze-
pić w najmłodszych miłość do spor-
tu i aktywnego spędzania wolnego 
czasu.

Podczas gali wymieniono wej-
herowskie kluby i stowarzyszenia 
sportowych i zaprezentowano za-
kres ich działalności oraz osią-
gnięcia. Następnie statuetki w po-
szczególnych kategoriach wręczali: 
Tomasz Groth, radny miasta, Rafał 
Karcz, prezes Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego, Hubert 

Skrzypczak, medalista olimpijski 
w boksie, Zbigniew Rolbiecki, tre-
ner Kadry Narodowej Polskiego 
Związku Lekkoatletyki, Rafał Szlas, 
przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Sportu i Rekreacji i radny mia-
sta, Jacek Gafka, przewodniczący 
rady miasta, Małgorzata Zabrocka, 
mistrzyni świata, Europy i Polski 
w karate tradycyjnym, Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa i Jacek Thiel, wicestaro-
sta wejherowski. 

Nagrodzeni podkreślali, że statu-
etki są dla nich przede wszystkim 
dowodem na to, że ich ciężka praca 
jest zauważana i doceniana. 

- Ubiegły rok faktycznie był dla 
nas wyjątkowy, z ostatniego miejsca 
udało nam się awansować do górnej 
części tabeli i utrzymać się w II li-

dze – powiedział Piotr Kołc, kapitan 
WKS „Gryf ” Wejherowo, Drużyny 
Roku 2018. - To był duży wyczyn. 
Będziemy dalej walczyć, zrobimy 
wszystko, aby ten sezon był równie 
udany.

- W przyszłym roku minie do-
kładnie 40 lat, od kiedy zacząłem 
uprawiać karate - dodał Mirosław 
Ellwart, Najlepszy Trener Wejhero-
wa w 2018 r. - Dziękuję za uhonoro-
wanie tego okresu mojej pracy.

Sukcesy sportowe wiążą się nie 
tylko z determinacją i systematycz-
ną praca, ale też z kosztami. Dlatego 
bardzo ważne jest wsparcie sponso-
rów. Na zakończenie Wejherowskiej 
Gali Sportu wręczono więc statuetki 
przedstawicielom firm, które wspie-
rają sportowców i drużyny.  

Rafał Korbut

Lider Sportu Szkolnego – •	 Szkoła   
Podstawowa Nr 8 w Wejherowie

Najlepszy Sportowiec Sportu Szkolnego   •	
– Martyna Piekut ze Szkoły Podstawowej nr 9  
w Wejherowie

Sportowa Nadzieja Wejherowa 2018   •	
– Radosław Sałata, Klub Sportowy „Tytani”

Sportowa Nadzieja Wejherowa 2018,  •	
wyróżnienie specjalne - Julia Mudlaff   
– Karate Klub Wejherowo

Wydarzenie Sportowe Roku – rozgrywki ligowe •	
(II ligi piłki ręcznej okręgu pomorskiego)   
KS „Tytani” Wejherowo

Drużyna Roku 2018 – •	 drużyna seniorów  
Wejherowskiego Klubu Sportowego  
„Gryf” Wejherowo 

SKład dRużyNy: Wiesław Ferra, Dawid Leleń, Ro-
bert Wika, Fabian Kątny, Paweł Ewertowski,, Błażej Ni-
ciński, Paweł Czychowski, Krzysztof Wicki, Grzegorz 
Gulczyński, Dawid Rogalski, Mateusz Goerke, Oskar 
Sikorski, Szymon Więckowicz, Adrian Liberacki, Ma-
ciej Koziara, Michał Bury, Oskar Ryk, Adrian Machol, 
Robert Chwastek, Paweł Brzuzy, Piotr Kołc. Trenerem 
drużyny jest Zbigniew Szymkowicz.

- Wyróżnienie Specjalne za całokształt kariery •	
sportowej - Gerard Patok (kolarstwo)

- Najlepszy Trener Wejherowa 2018, wyróżnienie •	
specjalne - Tomasz Hirsz, Wejherowskie  
Stowarzyszenie Sportowe (kickboxing)

Najlepszy Trener Wejherowa 2018    •	
– Mirosław Ellwart, Karate Klub Wejherowo

Najlepszy Sportowiec Wejherowa 2018,  •	
wyróżnienie specjalne - Karolina Wittbrodt,  
Karate Klub Wejherowo

Najlepszy Sportowiec Wejherowa 2018  •	
 - dominik Bielawa, Klub Sportowy  
„KSZO” Ostrowiec Świętokrzyski (pływanie)

SPonSorzy:

Piotr•	  Waga, firma WP WAGA - sponsor  
WKS „Gryf” Wejherowo

adam•	  Rymarski, firma ADRO - sponsor  
Karate Klub Wejherowo; firma Texo Invest   
- sponsor Klubu Sportowego „Tytani”

Mariusz•	  Maszota, firma PUH Proffesional El   
- sponsor  WKKiSS „Apollo” Wejherowo

Emanuela•	  i dawid Kwidzińscy, firma Funky 
Monkey - sponsorzy WAPN „Błękitni Wejherowo”

Iwona•	  i Marek Mroske, firmy PRO SPORT i Dom 
Dziecka - sponsorzy UKS „Szóstka” Wejherowo

Paweł•	  Piechota i Chrystian Przybylski, firma 
P&P - sponsorzy ISS „START” Wejherowo

Wejherowska Gala Sportu
WEjhERoWo | Sportowcy, którzy w 2018 roku odnotowali szczególne osiągnięcia w sporcie, trenerzy dzięki którym zawodnicy mogą doskonalić swoje umie-
jętności i sponsorzy, bez których sport nie mógłby się rozwijać – ci wszyscy zostali uhonorowani podczas Wejherowskiej Gali Sportu. 

wejHerowSka 
Gala SPortu 
– laureaci:

ZD
JĘ

C
IA

: r
af

ał
 k

or
bu

t



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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NIERUCHOMOŚCI

SPrzedam

działka mieszkalno-handlowo-
usługowa, 616 m2, Gdynia, ul. Ol-
gierda 101, cena 849 000 zł, tel. 
516 001 673

SPrzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, 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

PoSzukuję wynająć

jeStem zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPrzedam

SPrzedam tanio alufelgi 17 do 
Romeo, lub zamienię na 15 do Audi, 
tel. 58 664 62 38

jawa 50, typ 220 i 223, obie po 42 
lat, cena 4 114 zł, i 2 114 zł, Tczew, 
574 797 077

PiaGGio/Vespa Ciao, skuter, 1os., 
2T, 1995 r., czarny, cena 1 888 zł, 
Tczew, 574 797 077

kuPię

SkuP, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

inne

mecHanika samochodowa, 
naprawa, alternatory, wymiana, 
przegląd, oleje, filtry, akumulatory, 
tłumiki, gięcie rur, spawanie, mon-
taż, Gdynia Orłowo, ul. Jesionowa, 
Auto naprawa Krzyżanowski, tel. 
586 248 173

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPrzedam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura 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 oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

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

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

SPrzedam 2 fotele, tel. 570 009 
915

SPrzedam segment pokojowy, 
tel. 570 009 915

złota rączka, regulacja okien 
pcw, malowanie, panele, krany, ar-

matura, naprawy, itd., tel. 518 204 
992

SPrzedam kanapę narożną bar-
dzo mało używaną w brązie z do-
datkiem kremu, z 2 poj. Na pościel 
po rozłożeniu 200x140, cena 800 
zł, tel. 510 501 955

zlecę wykonanie łazienki, tel. 694 
642 709

SPrzedam materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 
767

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

skuteczna
REKLAMA?

to proste!

SPrzedam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564

SPrzedam lodówkę Daewoo typu 
Siade by siade, stan b. db., cena do 
uzgodnienia, tel. 885 557 151

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138    
e-mail: d.bieszke@expressy.pl
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WKS GRYF 
WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Zwycięstwo w stosunku 3-0 cie-
szy ich zatem podwójnie – tym 
bardziej, że Wejherowianie uła-
twili zadnie gospodarzom strze-
lając dwie bramki samobójcze…
Na pierwsze widowiskowe ak-
cje trzeba było poczekać do 20 
minuty. Wtedy to rajd na lewej 
flance urządził sobie Mateusz 
Janeczko. 24-latek ominął rywali 
i wpadł w pole karne posyłając 
piłkę wzdłuż bramki. Zamie-
szanie w polu karnym Wejhero-
wian zakończyło się niefortunną 
interwencją Łukasza Pietronia, 
który wpakował piłkę do własnej 
siatki. 
Piłkarze ze Wzgórza Wolności 
nie zdążyli się otrząsnąć po stra-
cie gola, gdy na tablicy pojawił 
się wynik 2-0. W 22 minucie ko-
lejny raz piłkę z siatki wyciągać 
musiał Wiesław Ferra, który nie 
miał szans ze strzałem autorstwa 
Maksymiliana Sitka. 18-letni 
pomocnik drużyny z Tarnobrze-
ga najpierw oszukał serią zwo-
dów wejherowskich defensorów, 
a następnie huknął nie do obro-
ny zza pola karnego.
Po przerwie Wejherowianie 
zagrali znacznie odważniej, 
a ich gra mogła napawać opty-

mizmem.  Działo się tak przy-
najmniej do 58 minuty w której 
kuriozalne nieporozumienie 
golkipera Gryfa z obrońcą – 
Grzegorzem Gulczyńskim za-
kończyło się kolejną bramką sa-
mobójczą. Gulczyński próbując 
podawać za plecy piłkę głową 
przelobował Ferrę, a ta wpadła 
wprost do własnej bramki.
Do końca spotkania wynik nie 
uległ zmianie. Rywalizacja na 
dole tabeli może mieć brzemien-

ne skutki dla Gryfa, ponieważ 
od strefy spadkowej Wejhero-
wian dzielą zaledwie 2 punkty. 
Przewaga piłkarzy ze Wzgórza 
Wolności nie jest bezpieczna, 
zwłaszcza, że trzy zespoły z dol-
nej strefy mają do rozegrania 
zaległe mecze. Kolejnym rywa-
lem Gryfa Wejherowo będzie 
Radomiak Radom. Mecz ten 
zostanie rozegrany w niedzielę – 
31 marca (14.00H) na Wzgórzu 
Wolności.

Kuriozalna porażka 
z Siarką Tarnobrzeg
PIŁKA NoŻNA | Zawodnicy Siarki Tarnobrzeg ostatni raz ze zwycięstwa cieszyli się 24 listopada ubiegłego roku. Sobotnia wygra-
na z Gryfem Wejherowo sprawiła, że piłkarze z Tarnobrzega mają spore szanse na wydostanie się ze strefy spadkowej, zwłaszcza, 
że rozegrali dotychczas o jeden mecz mniej od swych rywali.

bramki: 1:0 Pietroń 
20-samobójcza, 2:0 Sitek 
22, 3:0 Gulczyński 58-
samobójcza.

Siarka: Zoch 7 – Głaz ż 
6, Kubowicz ż 7, Wełnicki 
6, Drobot 6, Wodecki 6 (85 
Woźniak), Duda 6, Radulj ż 
6 (74 Ropski), Płatek 6, Si-
tek 8 (78 Galara), Janecz-
ko ż 7 (89 Wełniak). Trener 
Ryszard Komornicki.

Gryf: Ferra – Brzuzy, Kołc 
ż, Gulczyński, Goerke ż, 
Ryk (63 Machol ż), Pietroń 
(71 Sikorski), Koziara, Kąt-
ny (38 Macierzyński [cz 
66], Rogalski, Czychowski 
(39 Chwastek). Trener 
Zbigniew Szymkowicz.
Sędziował Bielawski (Ka-
towice).

Podczas drugiej edycji Wejherowskiej Gali spor-
tu najwyższe gremium postanowiło przyznać pre-
stiżową nagrodę „Drużyny Roku 2018” piłkarzom 
WKs Gryfa Wejherowo. 

Zawodnicy ze Wzgórza Wolności poprzedni sezon  
mogą uznać za udany. Żółto-czarni wywalczyli utrzy-
manie prezentując na krajowych boiskach atrakcyjny 
dla oka futbol. Nie bez znaczenia była także tegorocz-
na jesień – pierwsza runda drugoligowych rozgrywek 
sezonu 2018/2019 była jedną z lepszych w ostatnich 
latach. Początki rundy rewanżowej niestety nie należą 
do najbardziej udanych o czym wspomniał na Gali ka-
pitan Gryfa – Piotr Kołc.
„Bardzo nam miło, że otrzymaliśmy tę nagrodę, bo 
2019 rok zaczął się dla nas niespecjalnie dobrze i pew-
nie w przyszłym roku będzie o nią znacznie ciężej „– 
powiedział pomocnik. 
- „Natomiast 2018 rok faktycznie był wyjątkowy. Po 
rundzie jesiennej byliśmy na ostatnim miejscu mając 
tylko 13 punktów. Nasza strata była bardzo duża, ale 
udało nam się utrzymać i zająć miejsce w górnej po-
łowie tabeli. Zdajemy sobie sprawę, że teraz zawiedli-
śmy kibiców ostatnią porażką w Tarnobrzegu, ale po-
staramy się utrzymać II ligę. Zapraszamy na nasze me-
cze, bo doping jest dla nas ważny” – dodał kapitan żoł-
to-czarnych.
Zwycięzcą kategorii „Trener Roku 2018” został Miro-
sław Ellwart reprezentujący „Karate Klub Wejherowo”, 
zaś tytuł „Sportowca Roku 2018” powędrował w ręce 
pływaka – Dominika Bielawy z klubu KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski.

Gryf wejHerowo 
z tytułem „drużyny 
roku 2018”!

Gryf wejHerowo - radomiak radom 
31 marca, Godz. 14.

I Liga Wojewódzka – A1 junior (roczniki 2000-2003)
16. kolejka – Gryf Wejherowo - Kolejarz Chojnice 9:1

I Liga Wojewódzka – B1 junior Młodszy (roczniki 2002-2003)
16. kolejka – Gryf Wejherowo - Gedania I Gdańsk 1:2

I Liga Wojewódzka C1 Trampkarz (rocznik 2004)
15. kolejka – Gryf Wejherowo – Chojniczanka I 1930 Chojnice 0:1

Gdańsk – C2 Trampkarz Grupa 1 (rocznik 2005)
12. kolejka – MKS Orkan Rumia – Gryf Wejherowo 3:11

Gdańsk – D1 Młodzik Grupa 2 (rocznik 2006)
12. kolejka – Gryf I Wejherowo – Szkółka Piłkarska Piki Gdańsk 3:1

Gdańsk – D2 Młodzik Grupa 2 (rocznik 2007)
18. kolejka – Gryf I Wejherowo – Ejsmond Club 6:0

udany weekend 
wejHerowSkiej młodzieży

 

Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na tvcom.Pl

mecze 
Gryfa w PPv

Aż cztery zwycięstwa i zaledwie dwie porażki – tak wy-
gląda weekendowy bilans piłkarskich grup młodzieżo-
wych z Wejherowa. W dobrych humorach z pewnością są 
juniorzy z rocznika 2005, którzy pokonali Orkan Rumia 
11:3, tym samym umacniając się na pozycji lidera tabeli. 
Oto komplet wyników grup młodzieżowych.
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W zmaganiach uczestniczyło 
w sumie siedem drużyn. Uro-
czystego otwarcia imprezy do-
konał Wiesław Gębka, wójt gmi-
ny Choczewo. Jak zapewniają 
uczestnicy zmagań, rozgrywki 
w grupach były bardzo zacięte, 
a walka o każdy punkt trwała 
do samego końca. Po ponad sze-
ściu godzinach rozgrywek zwy-
cięstwo w zawodach przypadło 
drużynie z Redy, którą tworzył 
między innymi wielokrotny re-
prezentant Polski w piłce siat-
kowej - Daniel Pliński, prowa-
dzący w Redzie Akademię Piłki 
Siatkowej. Drugie miejsce zajął 
zespół ze Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie, a trzecie 
przypadło reprezentacji gminy 
Choczewo (II zespół). 
Po zmaganiach przyszedł czas 
na nagrodzenie drużyn oraz 

zawodników pamiątkowymi pu-
charami, medalami i dyploma-
mi. Dodatkowo uhonorowani 
zostali: najlepszy siatkarz – Ma-
rek Świątek (Choczewo I zespół), 
najlepsza siatkarka – Marlena 
Gacek (Choczewo I zespół) oraz 
najsympatyczniejszy zespół – 
Wejherowo. Warto zaznaczyć, że 
uczestnicy zmagań mogli liczyć 
nie tylko na puchary i medale, 
ale także poczęstunek w Zespole 
Szkół w Choczewie. 
Organizatorzy zmagań w Cho-
czewie po raz kolejny potwier-
dzili swój wielki profesjonalizm 
i umiłowanie piłki siatkowej. 
Drużyny, które uczestniczyły 
w rozgrywkach, potwierdziły 
swój udział w przyszłorocznych, 
jubileuszowych Mistrzostwach 
Pracowników Samorządowych 
Powiatu Wejherowskiego. WA

Samorządowcy 
z Redy najlepsi
PIŁKA SIATKoWA | Redzka drużyna okazała się najlepsza w trakcie Powiato-
wych Mistrzostw w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych, które zor-
ganizowane zostały w Choczewie. 

Skład zeSPołu 
Samorządowców 
z redy: 

Krzysztof Krzemiński 
(burmistrz Redy), Andrzej 
Byczkowski (radny, 
wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej), Zbigniew 
Kisiel (radny), Agnieszka 
Gomułka (nauczycielka), 
Agata Jakubowska (na-
uczycielka), Daniel Pliński 
(radny Pucka, założyciel 
Akademii Piłki Siatko-
wej w Redzie), Kornel 
Manuszewski (nauczy-
ciel) i Tomasz Wittbrodt 
(nauczyciel).

WEJHEROWO | W miniony weekend 
Wejherowo było stolicą polskiego 
nordic walking. Miało tu miejsce wy-
jątkowe wydarzenie dla społeczności 
ludzi maszerujących z kijami. 

Do Wejherowa zjechały grupy z Chor-
wacji oraz Austrii, aby korzystać z pol-
skich doświadczeń. Po raz pierwszy wrę-
czono też nagrody Domesticus za pro-
mocję nordic walking.
Program Nordic Walking Healthy Li-
ving w ramach Erasmusa ma za zada-

nie nawiązanie kontaktów na poziomie europejskim i dzielenie się doświadczeniem 
w zakresie rozwijania dyscypliny sportu i rekreacji w krajach partnerskich. Polska 
Federacja Nordic Walking, która jest najlepszym w Europie organizatorem zawodów 
nordic walking, chce swoje doświadczenia chce przekazywać innym organizacjom. 
Goście z zagranicy mogli też wziąć udział w ważnej uroczystości. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wraz z posłem na Sejm RP Grzegorzem Raczakiem oraz dr Krzyszto-
fem Piechem wręczyli nagrody Domesticus czterem samorządowcom z różnych stron Polski 
- z Hajnówki, Kolbuszowej, Osielska k. Bydgoszczy oraz pobliskiego Potęgowa, którzy naj-
bardziej zasłużyli się w ostatnich latach dla rozwoju nordic walking w swoich gminach czy 
powiatach. Dawid Litwin, Jan Zuba, Andrzej Skiepko, Wojciech Sypniewski zostali za wyjąt-
kowy wkład w promocję tej dyscypliny uhonorowani przez Polską Federację Nordic Walking 
i nie przypadkowo wręczenie tych nagród miało miejsce właśnie w naszym mieście.
Jednocześnie odbył się kurs trenerski dla najlepszych instruktorów nordic walking, obejmu-
jący wykłady naukowe oraz warsztaty i treningi różnego typu, w tym rajd nordic walking 
dla mieszkańców po ścieżkach Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej. W zgodnej opinii 
uczestników weekendowych wydarzeń były one bardzo udane i owocne. /raf/

nordic walkinG z ProfeSjonaliStami

Tym razem zmaganiom siłaczy będzie towarzyszyła 
charytatywna zbiórka na rzecz chorej dziewczynki. 
Pokazy umiejętności strongmanów zawsze przy-
ciągają liczną publiczność. Zazwyczaj tego rodzaju 
zawody odbywały się na świeżym powietrzu. Tym 
razem jednak będziemy mogli podziwiać siłaczy pod 
dachem hali widowiskowo-sportowej Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. W programie 
zawodów przewidziano kilka konkurencji.
Halowy Puchar Polski Strongman rozpocznie się 31 
marca  o godzinie 15.00. Wstęp na zawody jest wol-
ny. Sędziować będą Mariusz Pudzianowski oraz Ma-
teusz Ostaszewski. W gronie zawodników pojawią 
się: Krzysztof Kacnerski, Mariusz Dorawa, Grzegorz 
Szymański, Konrad Karwat, Michał Kopacki i Da-
riusz Wejer. 
Impreza będzie miała także wymiar charytatywny. 
Podczas zawodów przewidziano bowiem licytacje na 
rzecz 11-letniej Zosi Hinz, która urodziła się z bardzo 
rzadką nieuleczalną chorobą genetyczną, zwaną Epi-
dermolysis Bullosa. /raf/

Pokaz niemal nadludzkiej siły
RUMIA | Przed nami wielkie emocje i widowiskowe pokazy związane z Halowym Pucharem 
Polski Strongman Rumia 2019. 
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