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EmErytura
za czwórkę i więcej dzieci
Od nieco ponad miesiąca można składać wnioski o tzw. „matczyną emeryturę”. 
Na Pomorzu o to świadczenie ubiega się już ponad 3 tys. osób, w powiecie wejherowskim 
takich wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało złożonych ponad 400. czytaj str. 3
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Okazja dO świętOwania

Kilkudziesięciu mieszkańców 
w sobotę 30 marca spotkało się 
przy wyremontowanej ulicy z bur-
mistrzem Michałem Pasiecznym, 
przewodniczącym rady miejskiej 
Arielem Sinickim oraz radną Ma-
rią Bochniak. To między innymi 
dzięki staraniom tych osób, po po-
nad 40 latach, ulica Chodkiewicza 
zyskała nową nawierzchnię oraz 
kanalizację deszczową. 

– Dawniej to był dramat. Zimą 
błoto uniemożliwiające wejście na 
posesję, latem kurz pokrywający 
samochód i okna, po prostu wstyd 
było kogoś zaprosić – mówi Adam 
Świderski, który mieszka przy uli-
cy Chodkiewicza od 37 lat. – Dzi-
siaj mamy inny komfort życia. Trze-
ba było kilka razy odwiedzić urząd 
miasta i przy pomocy radnej pani 

Marii Bochniak udało się wprowa-
dzić tu XXI wiek – dodaje. 

wspólny pOmysł 

Inwestycja, warta ponad 2,3 mi-
liona złotych, została zrealizowana 
dzięki zdobytemu dofinansowaniu 
oraz w porozumieniu z mieszkań-
cami. To oni zdecydowali między 
innymi o tym, że zamiast chodni-
ków pojawił się ciąg pieszo-jezdny. 

– Problem z tą ulicą przechodził 
z kadencji na kadencję. Przyszedł 
w końcu taki moment, około 2 lata 
temu, kiedy mieszkańcy się skrzyk-
nęli, zaczęli nas systematycznie od-
wiedzać i wspólnie szukaliśmy na to 
środków. Ostatecznie, dzięki wspar-
ciu burmistrza Michała Pasiecznego 
oraz całej rady miejskiej, udało się 
zrealizować tę inwestycję – wyjaśnia 
Maria Bochniak, radna. – Miesz-

kańcy bardzo się ucieszyli, gdy 
droga została oddana do użytku, 
dlatego też wyszli z inicjatywą 

spotkania, podczas którego po-
dziękują miejskim władzom. Tak 
też się stało – dodaje. 

Zwieńczeniem spotkania było 
symboliczne przecięcie wstęgi 
oraz otwarcie szampana.

Na tę inwestycję mieszkańcy 
czekali pół wieku
RUMIA | Latem ciągły kurz, a zimą wszechobecne błoto. Natomiast niezależnie od pory roku – brak możliwości swobodnego przejaz-
du ze względu na dziurawą nawierzchnię. Przez ponad pół wieku właśnie tak funkcjonowali mieszkańcy ulicy Chodkiewicza. Od kilku 
tygodni to już przeszłość, dlatego rumianie postanowili oficjalnie podziękować przedstawicielom samorządu.

PRZED INWESTYCJĄ

PRZED INWESTYCJĄ PO INWESTYCJI

W najbliższy wtorek, 9 kwiet-
nia o godz. 18 w sali konferen-
cyjnej Filharmonii Kaszubskiej, 
zapraszamy na wspólne pisanie 
projektów do piątej edycji Wej-
herowskiego Budżetu Obywa-
telskiego. W spotkaniu w for-
mie warsztatów wezmą udział 
eksperci z Urzędu Miejskiego, 
którzy udzielą szczegółowych 
informacji. Zainteresowani 
mieszkańcy będą mogli dowie-
dzieć się wielu szczegółów o bu-
dżecie obywatelskim oraz tego, 
jak przygotować projekt i wypeł-
nić wniosek.

Prezydent Wejherowa zaprasza 
do udziału w piątej edycji Wej-
herowskiego Budżetu Obywatel-
skiego 2019. To mieszkańcy za-
decydują, na co zostaną wydane 
wspólne pieniądze.

- Cztery poprzednie edycje 
budżetu Obywatelskiego po-
twierdziły dużą aktywność i 
pomysłowość wejherowian – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Wejhe-
rowianie dzięki temu budżetowi 
chcą uczestniczyć w zarządzaniu 
swoim miastem i po raz kolejny 
mogą zaproponować konkretne 
i ciekawe rozwiązania, na które 
czekamy do 30 kwietnia. Podję-
cie wysiłku opracowania projektu 
jest świadectwem zaangażowania 
w życie i rozwój miasta, tym sa-
mym zasługuje na szczególne 
uznanie. Zachęcam zatem do 
aktywnego uczestnictwa w życiu 
Wejherowa i życzę, podczas przy-
gotowywania projektów, wielu 
wspaniałych pomysłów.

Uprawnione do wzięcia udzia-
łu w Wejherowskim Budżecie 
Obywatelskim są osoby za-
mieszkujące w Wejherowie, któ-
re ukończyły 16 rok życia. 

Więcej o zasadach wejherow-
skiego budżetu obywatelskiego 
można znaleźć na stronie inter-
netowej urzędu miasta oraz na 
naszym portalu GWE24.pl. 

/raf/

Napisz 
projekt 
wspólnie 
z ekspertami
WEJHEROWO | Wejherowscy 
urzędnicy zapraszają na wspólne 
pisanie projektów do Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego.

WEJHEROWO | Czy wiesz, co Twoje dziecko 
robi w sieci? 
Chcesz nauczyć się, jak zapewnić dziecku 
bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagroże-
nia? W wejherowskiej bibliotece i magistracie 
odbędą się bezpłatne szkolenia „Rodzic w sieci” 
w ramach  cyklu „Ja w internecie”. Są jeszcze 
wolne miejsca! 
Szkolenie „Rodzic w sieci” przeznaczone jest 
dla rodziców chcących chronić swoje dzieci 
przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się 

ROdzic w sieci z korzystaniem z internetu. W specjalnym 
kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyber-
przestępczości mogą wziąć udział również 
opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.
Szkolenia odbędą się w dniach: 8, 10, 11 
kwietnia, godz. 16-20, Urząd Miejski w Wej-
herowie, ul. 12 Marca 195; 10 kwietnia, godz. 
13-17, Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie, ul. Kaszubska 14, 11 kwietnia, godz. 
14-18, MBP; 13 kwietnia, godz. 10-14, MBP; 6, 
8, 9 maja, godz. 16-20 – UM. 
Szczegółowe informacje  - tel. 58 677 70 57 
oraz 58 677 70 53. /raf/
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W zakresie wspierania dzia-
łań na rzecz promocji zdrowia, 
a w szczególności w zakresie 
zwiększenia dostępności pomo-
cy terapeutycznej i rehabilitacji 
dla osób uzależnionych, współ-
uzależnionych od alkoholu oraz 
terapii rodzin z problemami al-
koholowymi dotację otrzymały 
trzy organizacje na łączną kwotę 
55 200 zł. 

Zadanie pn. „Wpieranie działań  
na rzecz przeciwdziałania alko-
holizmowi poprzez możliwości 
realizacji swoich pasji w zakresie 
kultury, sztuki, nauki i sportu 
jako alternatywnego sposobu 
spędzania czasu wolnego przez 
młodzież i dzieci z terenu Gminy 
Miasto Reda” pochłonie w sumie 
60 000 zł, a dotację otrzymało 
siedem organizacji.

Organizacje pozarządowe 
otrzymały dofinansowanie
REDA | Burmistrz Krzysztof Krzemiński rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 
dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku. 

Zadanie trzecie, będące przed-
miotem konkursu, czyli przeciw-
działanie alkoholizmowi poprzez 
organizowanie wypoczynku let-
niego z programem profilaktycz-
nym dla dzieci i młodzieży z te-
renu Gminy Miasto Reda będzie 
realizować pięć podmiotów, które 
łącznie otrzymały na ten cel 34 800 

zł. Dofinansowane zostaną m.in. 
wyjazdy, festyny, zajęcia sportowe 
i spotkania terapeutyczne. Wśród 
dotowanych organizacji znajdzie-
my stowarzyszenia, kluby sporto-
we, parafie i harcerzy. Pełna lista 
projektów dostępna jest na miej-
skiej stronie internetowej www.
reda.pl.

kRzysztOf kRzemiński,
burmistrz Redy

Uzależnienie od alkoholu jest wciąż w naszym 
społeczeństwie ogromnym problemem i naszym 
zadaniem, jako samorządu jest podejmowanie 
szerokich działań w celu poprawy sytuacji. Tu 
trzeba edukować i jeszcze raz edukować, a także 
pokazać ludziom, zwłaszcza młodym, alternatyw-
ne sposoby spędzania wolnego czasu. Niewąt-
pliwie wielką rolę pełni w tym zakresie sport 
i propagowanie zdrowego trybu życia.

- Utwardzenia będą wykonywa-
ne za pomocą płyt IOMB – mówi 
Halina Grzeszczuk, zastępca bur-
mistrza Redy. – W ramach umo-
wy będą realizowane także prace 
drogowe w ramach inicjatyw lo-
kalnych.

Wykonawcą prac wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego jest firma ABRUKO z Wła-
dysławowa. Umowa kończy się 
w grudniu. Reda planuje wydać 
w tym roku na ten cel ponad 700 
tysięcy złotych.

Przypominamy, że mieszkańcy 
Redy mają możliwość zgłaszania 
prac drogowych w ramach ini-
cjatywy lokalnej.  Aby realizacja 
inicjatywy była możliwa, udział 
inicjatora powinien wynosić min. 
25 procent, wysokość dofinan-
sowania ze strony Gminy Miasto 
Reda uzależniona jest od posiada-
nych środków. 

- Wprawdzie remonty cząstkowe 
uszkodzonych nawierzchni dróg, 
będących pod zarządem Gminy 
Miasto Reda są dokonywane na 

bieżąco, lecz mieszkańcy mogą 
również zgłaszać zły stan drogi 
bezpośrednio, do Referatu Inwe-
stycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu 
– przypomina Halina Grzeszczuk. 
- Po potwierdzeniu ich stanu pod-
czas wizji lokalnej naprawy będą 
realizowane w kolejności wpły-
wu. To samo dotyczy złego stanu 
oznakowania pionowego drogi. 
Oznakowanie poziome jest od-
świeżane co roku i – jeśli pogoda 
pozwoli – powinno zakończyć się 
do połowy maja.

Kolejne drogi zostaną utwardzone
REDA | W poniedziałek w Urzędzie Miasta podpisano umowę na wykonanie utwardzeń nawierzchni 
dróg gruntowych, będących w zarządzie gminnym. Władze miasta planują, że w tym roku uda się 
wyremontować około 3 kilometrów dróg.

Tak zwana „matczyna eme-
rytura” przysługuje matkom, 
które wychowały co najmniej 
czwórkę dzieci i osiągnęły wiek 
emerytalny, czyli skończyły 60 
lat i nie posiadają niezbędnych 
środków do życia. Przez matkę 
rozumie się także kobietę, która 
nie jest matką biologiczną, ale 
wychowywała dziecko współ-
małżonka lub przysposobione. 
W przypadku śmierci matki, 
porzucenia przez nią dzieci lub 

długotrwałego zaprzestania wy-
chowywania ich, świadczenie 
przysługuje ojcu. On również 
musi osiągnąć wiek emerytalny 
(65 lat) i nie posiadać docho-
du zapewniającego niezbędne 
środki utrzymania.

Wszystkie te przesłanki 
muszą wystąpić łącznie. Aby 
otrzymać świadczenie trzeba 
także mieszkać w Polsce i po 
ukończeniu 16 roku życia mieć 
w kraju centrum interesów 

osobistych lub gospodarczych 
przez co najmniej 10 lat. Rodzi-
cielskie świadczenie uzupełnia-
jące jest przyznawane w takiej 
wysokości, aby łącznie z pobie-
ranym świadczeniem emerytal-
nym lub rentą nie przekroczyło 
kwoty minimalnej emerytury – 
1100 zł brutto. Gdy osoba nie 
ma prawa do emerytury, świad-
czenie będzie wynosiło właśnie 
1100 zł.

Z założenia – jak wyjaśnia Elż-

Ponad 3 tys. wniosków o „Mamę 4+”
POMORZE | Ten program od momentu ogłoszenia wzbudzał kontrowersje. Tymczasem przez nieco 
ponad miesiąc na Pomorzu złożono już ponad 3 tys. wniosków o świadczenie „Mama 4+”. 

bieta Rafalska, minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej – ma 
to być program wsparcia matek, 
które urodziły kilkoro dzieci (co 
najmniej czwórkę) i opiekując 
się nimi nie mogły podjąć pracy 
zawodowej. Jest to zatem pewna 
forma „zadośćuczynienia”. 

W całym kraju prawo do 
otrzymania takiego świadczenia 
ma około 80 tys. osób. Nabór 
wniosków ruszył ponad miesiąc 
temu – 1 marca. Od tej pory na 
Pomorzu ponad 3 tys. osób zło-
żyło takie wnioski. Co ciekawe, 
im większe miasto, tym takich 
wniosków jest mniej. Spowodo-
wane jest to tym, że w miastach 
(np. Gdyni i Gdańsku) zwykle 
łatwiej jest znaleźć pracę. Nato-
miast powiat wejherowski, jeśli 
chodzi o ilość złożonych wnio-
sków, jest w czołówce. Już po-
nad 400 osób ubiega się o takie 
świadczenie. 

- Ustawa obowiązuje od 1 mar-
ca, ale pierwsze wnioski przyjmo-
waliśmy już w lutym - wyjaśnia 
Krzysztof Cieszyński, rzecznik 
prasowy pomorskiego ZUS. - 
W Inspektoracie w Wejherowie 
przyjęliśmy 428  wniosków, z któ-
rych rozpatrzyliśmy 414. Naj-
starsza wnioskodawczyni ma 90 
lat, zaś najwięcej wychowanych 

dzieci to 12. Decyzja o przyzna-
niu świadczenia poprzedzona 
będzie ustaleniem sytuacji do-
chodowej wnioskodawcy i czy 
rzeczywiście wychowywał on 
przynajmniej czworo dzieci. To 
świadczenie ma charakter uzna-
niowy i każdy przypadek będzie 
indywidualnie rozpatrzony. 

Program budzi kontrowersje 
przede wszystkim z jednego po-
wodu – przeciwnicy argumentują, 
że pokrzywdzone są w tym przy-
padku matki, które jednocześnie 
wychowywały dzieci i pracowały 
zawodowo. Im bowiem świad-
czenie „Mama 4+” nie przysłu-
guje. Wątpliwości budzi też usta-
nowione kryterium – nie brakuje 
bowiem głosów, że wychowanie 
np. trójki, a nie czwórki dzieci, 
wymaga niemal tyle samo czasu 
i wysiłku. Ponadto eksperci mo-
nitorujący rynek pracy zauważa-
ją, że świadczenie w połączeniu 
z programem „500+” może spo-
wodować, że kobiety będą mniej 
zainteresowane staraniem się 
o zatrudnienie. 

Warto dodać, że w przypadku 
„Mamy 4+” nie obowiązuje tzw. 
trzynasta emerytura – nie jest to 
bowiem pełnoprawna emerytura, 
tylko świadczenie rodzicielskie. 

/raf/
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zabawa tRwa

Do końca kwietnia należy roz-
liczyć uzyskane w 2018 roku 
dochody za pośrednictwem 
formularza PIT. Magistrat chce 
nagrodzić rumian, którzy wska-
zują gminę jako aktualny adres, 
tym samym zwiększając budżet 
samorządu i zapewniając środki 
finansowe na kolejne działania 
inwestycyjne oraz społeczne. 

– Aby móc zgarnąć jeden z ze-
stawów nagród, wystarczy polubić 
oraz udostępnić post, dodając ko-
mentarz o treści „#rozliczamsiew-
Rumi, bo tutaj... (kilka zdań z wy-
jaśnieniem)”. Zabawa potrwa do 
końca kwietnia – czytamy na face-
bookowym profilu Miasto Rumia. 

kOlejne inwestycje 

Należy pamiętać, że roczny 
podatek dochodowy osób fi-
zycznych nie trafia w całości do 
Skarbu Państwa. Zgodnie z prze-
pisami aż 38% podatku, który 
płacony jest przez czynnych 
zawodowo mieszkańców, może 
trafić do gminnego budżetu. 
Fundusze te pozwalają m.in. na 
realizację nowych dróg, chod-
ników, placów zabaw, obiektów 
sportowych, a także organizację 
rozmaitych wydarzeń. 

kROk pO kROku

– Aby zapewnić Rumi dodatkowe 
wpływy do budżetu, należy złożyć 

PIT do Urzędu Skarbowego w Wej-
herowie. Na pierwszej stronie for-
mularza, w części B, należy zgodnie 
z prawdą wskazać Rumię jako aktu-
alne miejsce zamieszkania. Adres za-
meldowania nie ma znaczenia – in-
struują urzędnicy. – Jeśli rozliczenie 
PIT zostało już wysłane, możliwa 
jest jego modyfikacja za pomocą jed-
nostronicowego dokumentu ZAP-3. 
Wystarczy go wypełnić, a następnie 
przesłać do Urzędu Skarbowego 
w Wejherowie – dodają.

widać efekty

Dzięki wzrastającej świado-
mości mieszkańców, Rumia od 
kilku lat uzyskuje coraz większe 
środki z podatku dochodowego 
od osób fizycznych. W 2016 roku 
było to niespełna 45,7 miliona 
złotych, rok później kwota urosła 
do ponad 50,8 miliona, natomiast 
w roku 2018 było to już prawie 
56,8 miliona. 

– Wypełnienie formularza jest 

bardzo proste, zajmuje tylko chwi-
lę, a jego znaczenie dla rozwoju 
miasta jest ogromne. Dzięki temu 
gmina zyska dodatkowe środki 
finansowe, które będzie mogła 
przeznaczyć na przedsięwzięcia 
ułatwiające nam wszystkim ży-
cie. Śmiało można powiedzieć, 
że są to pieniądze, które wracają 
do mieszkańców – podsumowu-
je radna Magdalena Mrowicka, 
przewodnicząca Komisji Finanso-
wo-Budżetowej.

Rozliczasz PIT w Rumi? 
Czekają nagrody
RUMIA | Voucher na asortyment kawowo-herbaciany, bon do restauracji, karty podarunkowe na siłownię, 
zaproszenia do kina, masaż leczniczy, spacer po mieście z przewodnikiem oraz zestawy miejskich gadże-
tów. Wszystko to czeka na osoby, które rozliczają PIT w Rumi. Wystarczy wziąć udział w zabawie.  

Akcja odbędzie się 13 kwietnia 
i rozpocznie się o godz. 10 na 
parkingu leśnym przy szpitalu 
w Wejherowie. 

- Rzeka Reda to wspólne dobro 
wejherowian, a także nasza wizy-
tówka dla przyjezdnych – mówi 
Michał Greszta, przewodniczący 
Klubu „Lipień” w Kole PZW nr 
80 Wejherowo. - W czasie wa-
kacji wiele ludzi z nadmorskich 
kurortów przyjeżdża do Wejhe-
rowa nad rzekę Redę łowić ryby, 
czy na spływ kajakowy i niestety 
muszą oglądać sterty śmieci na 

brzegach i w wodzie. Dlatego też 
zależy nam, aby uzyskać jak naj-
więcej chętnych rąk do pomocy. 
Sprzątać będziemy na odcinku 
od mostu przy ul. Chopina do 
mostu przy ul. Orzeszkowej. 
Wszystkich chętnych zaprasza-
my od godz. 10 do 15.30, kiedy 
zaprosimy wszystkich na ciepły 
poczęstunek. 

Akcję wspierają Urząd Miejski 
w Wejherowie, OSP Wejherowo, 
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 
w Wejherowie oraz sklep węd-
karski RED w Wejherowie. /raf/

Wielkie sprzątanie rzeki Redy
WEJHEROWO | Klub Wędkarski „Lipień” z Wejherowa zaprasza 
wszystkich miłośników przyrody na wspólne sprzątanie rzeki Redy. 

Sprawdź inne nasze tytuły na:

chcesz im pOmóc? 
pRzyłącz się dO zbióRki!
REda | Mają spore sukcesy, ale potrzebują pieniędzy na 
zakup strojów sportowych. Członkowie Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Jedynka” Reda za pomocą portalu 
Pomagam.pl organizują zbiórkę środków, które chcą 
przeznaczyć między innymi na zakup dresów.

UKS „Jedynka” Reda działa od dwudziestu lat. W ramach 
klubu funkcjonuje między innymi sekcja lekkoatletyczna, 
której przedstawiciele z sukcesem uczestniczą nie tylko 
w zawodach o zasięgu wojewódzkim, ale i ogólnopolskim. 
- Prosimy o wsparcie finansowe na zakup strojów 
sportowych dla zawodników – apelują członkowie UKS 
„Jedynka” Reda. - Budżet naszego klubu opiera się na 
grantach z Miasta, które nie są wystarczające na pokry-
cie wszystkich potrzeb.
Młodym sportowcom pomóc można za pomocą portalu 
Pomagam.pl (www.pomagam.pl/uksjedynka), gdzie 
organizowana jest zbiórka środków. Liczy się każda 
złotówka, ale na zakup nowych strojów sportowych 
potrzeba w sumie 4 tys. zł. WA

fot. archiwum



REKLAMA                                120/2019/DB



REKLAMA                                                                                           U/2019/PR

www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 5 kwietnia 20196

Rosnąca ilość odpadów odbieranych od mieszkańców •	
Wejherowa. W 2014 roku  średnia ilość łącznie odebra-
nych odpadów komunalnych wynosiła  w naszym mie-
ście 210 kg/os/rok. W 2018 roku było to już 279,2 kg/
os/rok, czyli o 1/3 więcej. Większa ilość odpadów powo-
duje wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania.
Rosnące koszty jednostkowe (za 1m3, za 1 tonę) odbio-•	
ru i zagospodarowania odpadów. Wzrosły koszty pracy, 
energii elektrycznej, paliw, usług, itd. Przede wszystkim 
znacząco wzrosła opłata środowiskowa za składowanie 
odpadów na wysypisku ustalana przez rząd i odprowa-
dzana do budżetu państwa. W 2015 roku opłata środo-
wiskowa dla odpadów zmieszanych wynosiła 120,76 
zł za tonę, a w roku 2019 jest to już 170 zł za tonę, 
zaś w roku 2020 będzie aż 270 zł za tonę, czyli ponad 
2-krotny wzrost w stosunku do 2015 r.
Nadal nie wszyscy mieszkańcy Wejherowa płacą za swo-•	
je odpady. Liczba mieszkańców objęty system opłat za 
odpady wynosi 41.403 osoby, podczas gdy w rzeczy-
wistości w Wejherowie mieszka kilka tysięcy osób wię-
cej. Proceder ten udało się ograniczyć o ponad połowę 
osób nie płacących, ale nadal on występuje.

Przykładowe stawki opłat za odbiór odpadów:

Rumia: 15 zł/os/miesiąc dla segregowanych,   •	
40 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
Miasto Puck: 16 zł/os/miesiąc dla segregowanych,  •	
25 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
Gmina Puck: 16 zł/os/miesiąc dla segregowanych,  •	
28 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
Gmina Kolbudy: 19 zł/os/miesiąc dla segregowanych,  •	
38 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański, - opłata naliczo-•	
na od powierzchni lokalu mieszkalnego – przykładowo 
w Gdyni dla lokalu o powierzchni w przedziale 60-80m2 
opłata wynosi 30 zł/miesiąc dla segregowanych,  
60 zł/miesiąc dla niesegregowanych

pOwOdem wzROstu 
Opłat są:

Od 1 lipca 2019 r. będą one 
wynosiły 16,00 zł miesięcznie od 
1 mieszkańca segregującego od-
pady i 32,00 zł miesięcznie od 1 
mieszkańca w przypadku braku 
segregacji. 

Na wniosek klubów koalicyj-
nych Wolę Wejherowo i Platformy 
Obywatelskiej Ponad Podziałami 
stawka opłat za odpady niese-
gregowane została zmniejszona 
z proponowanej pierwotnie kwoty 
40 zł na 32 zł, tak, aby proporcja 
opłat dla odpadów segregowa-
nych do niesegregowanych wyno-
siła 1:2. 

Zmiana stawki nie będzie po-
wodowała konieczności składania 
nowej deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości. Oczywiście każdy 
może zmienić złożona już dekla-
rację w przypadku zmian na nie-
ruchomości lub zmiany sposobu 
zbierania odpadów np. z niesegre-
gowanych na segregowane. 

Zgodnie z prawem system go-
spodarki odpadami musi się fi-
nansowo bilansować. 

- Rosnące koszty z jednej stro-
ny i unikanie płatności za odpady 
przez cześć mieszkańców z dru-
giej strony powodują, że system 
się nie bilansuje i środków jest za 
mało. Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów musi się sfinansować 
z opłat od mieszkańców. – pod-
kreśla zastępca prezydenta Wej-
herowa Beata Rutkiewicz – Prak-
tycznie w całym kraju i w naszym 
województwie stawki za odbiór 
opłat rosną. Wejherowo nie jest 
wyjątkiem, a podwyżka  jest prze-
ciętna na tle innych miast i gmin 
naszego regionu. /UMW/

Nowe stawki 
opłat za odpady
WEJHEROWO | Rada Miasta Wejherowa przyjęła nowe stawki opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców. 

W obecnym etapie podpisywa-
nych umów dotacje grantowe na 
Kulturę i Ochronę Dziedzictwa 
Narodowego otrzymało pięć sto-
warzyszeń, na Ochronę Zdrowia 
– dwa stowarzyszenia oraz na Kul-
turę Fizyczną i Sport – cztery.

Jak podkreśla prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt kwota 
globalna, jaka miasto przeznacza 
na dotacje dla 59. stowarzyszeń 
wynosi łącznie 634 800 zł.

- Za te pieniądze realizowane są 
różne zadania własne gminy po-
przez stowarzyszenia w różnych 
dziedzinach – w kulturze, w spo-
rcie, w szeroko rozumianej pomo-
cy społecznej, a także w zakresie 
ochrony zdrowia. A więc wszę-
dzie tam, gdzie wskazana jest ak-
tywność społeczna, bądź zachodzi 
potrzeba rozwinięcia określonej 
działalności na rzecz mieszkań-

ców. Cieszę się, że z roku na rok 
wzrasta liczba stowarzyszeń w na-
szym mieście. Świadczy to aktyw-
ności społecznej mieszkańców 
Wejherowa - podkreśla Krzysztof 
Hildebrandt.

W trakcie podpisywania umów 
na dotacje liderzy stowarzyszeń 
mieli okazję opowiedzieć krótko 
o prowadzonej działalności. Jak 
wynika z tych relacji zakres reali-
zowanych zadań przez stowarzy-
szenia jest bardzo szeroki. Zyskuje 
też coraz większe zainteresowanie 
i poparcie społeczne.

Na rzecz Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego Sto-
warzyszenie Artystów Plastyków 
„Pasja” otrzymało 6 300 zł, Stowa-
rzyszenie „Naprzód Wejherowo” 
- 950 zł, Stowarzyszenie „KLUB 
96MC POLAND” - 5 000 zł, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Niesłyszą-

cych - 1 050 zł, a Fundacja im. 
Księdza Profesora Włodzimierza 
Sedlaka 1 500 zł.

Stowarzyszenie „Amazonki” 
podpisało dwie umowy: na Ochro-
nę zdrowia „Amazonki” otrzy-
mały dotację w wysokości 6 500 
zł, a na Krajoznawstwo i Promo-
cję Regionu - 1 500 zł. Podobnie 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Przysta-
nek” podpisało dwie umowy: na 
Ochrona zdrowia w wysokości 2 
000 zł i na Sport - 2 500 zł.

Na Kulturę Fizyczną i Sport mia-
sto przeznaczyło następujące do-
tacje: dla Stowarzyszenia Sportów 
Walki SHOTOKAN i L.A - 4 000 
zł, dla Stowarzyszenia Wrotkar-
skiego GDAŃSKIE LWY - 1 000 
zł, dla UKS Team Dragon - 4.100 
zł i dla Polskiego Związku Niewi-
domych 1 000 zł. /UMW/

Kolejne dotacje dla stowarzyszeń
WEJHEROWO | Kolejnych 11 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych otrzymało dotacje na prowadzenie 
działalności społecznej na rzecz mieszkańców. Kolejna pula podpisanych umów wyniosła 37 400 zł.
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Redakcja: Pani Agnieszko, 
ponownie udało się Pani wy-
grać konkurs i objąć stanowisko 
dyrektora Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi. Z pewnością 
przyczyniły się do tego działa-
nia, które podejmowała Pani 
w ostatnich latach jako szef jed-
nostki. Które z tych projektów 
określiłaby Pani jako najbardziej 
znaczące?

agnieszka skawińska: 
Wszystkie wprowadzone do 
repertuaru zmiany wydają mi 
się równie ważne. Jeśli chodzi 
o edukację kulturalną, podkre-
śliłabym projekt „Rumski Wo-
kal”, który wspiera wszystkich 
miłośników śpiewu. Także pro-
jekt „Wierszogadanie”, ponie-
waż tu mogą się wykazać talen-
ty aktorskie. Natomiast „Lekcje 

z Kulturą” angażują bardzo 
wielu uczniów. Organizujemy 
też imprezy artystyczne, takie 
jak „Letni House i zimne lody”, 
w ramach którego powstała stre-
fa relaksu z muzyką elektronicz-
ną. Odbywał się też „Wiosenny 
piknik”, gdzie ku uciesze miesz-
kańców Rumi i Trójmiasta za-
prezentowały się gwiazdy sceny 
alternatywnej, między innymi 
Gaba Kulka, Fisz Emade Two-
rzywo czy Łąki Łan. Święto Ko-
lorów, czyli Holi Festival, także 
został ciepło przyjęty przez ru-
mian, głównie przez młodzież. 
Z „trwałych przedsięwzięć” 
cieszy mnie remont łazienek, 
schodów, odnowa warstwy ma-
larskiej budynku, jak również 

zakup sprzętu technicznego, 
nagłośnienia, oświetlenia i nie 
tylko.

R: Sporo tego. Czy frekwencja 
i zainteresowanie poszczególny-
mi działaniami MDK-u rekom-
pensują włożony w nie wysiłek? 
Co Pani zdaniem jest mia-
rą udanego przedsięwzięcia? 
 
as: Tendencja jest zwyżkowa, 
od początku 2016 roku zaintere-
sowanie naszymi wydarzeniami 
rośnie. Repertuar znacząco się 
poszerzył, zatem i liczba odwie-
dzających nas gości znacznie 
wzrosła. Czasem zainteresowani 
nie mieszczą się już w budynku, 
gdyż wszystkie miejsca siedzące 
i stojące są już zajęte. Dlatego 
też w drugiej sali zamontowali-
śmy telebim, umożliwiający pro-

wadzenie transmisji na żywo. 
W ten sposób zyskaliśmy około 
30 miejsc siedzących. Cieszy 
mnie bardzo, że mamy dobry 
kontakt z każdą grupą wiekową: 
dziećmi, młodzieżą, dorosłymi 
i seniorami. Natomiast najlep-
szą oceną każdego przedsięwzię-
cia jest reakcja ludzi, ich prze-
życia i radość z doświadczeń, 
którymi dzielą się po każdym 
wydarzeniu.

R: Mieszkańcy i goście często 
widzą jedynie efekt finalny. Ja-
kie sektory działalności rum-
skiego MDK-u wymagają naj-
większych nakładów pracy? 
 
as:  Najbardziej pracochłonne 

RUMIA | Około 11 tysięcy widzów, 150 zorganizowanych wydarzeń, 9 sekcji edukacyjno-artystycznych i tyle samo 
pracowników. Tak w kilku liczbach można przedstawić działalność rumskiego MDK-u w minionym roku. Do tego sukcesu 
przyczyniła się między innymi dyrektor jednostki Agnieszka Skawińska, która niedawno wygrała konkurs i ponownie 
objęła to stanowisko. W wywiadzie opowiedziała o kulisach swojej pracy. 

AgnieszkA skAwińskA 
– aktorka scen muzycznych i drama-
tycznych. Zadebiutowała na deskach 
Teatru Muzycznego w Gdyni. Przez 
wiele lat współpracowała z różnymi 
teatrami w Polsce, m.in. Teatrem Pol-
skim w Szczecinie czy Teatrem Gdynia 
Główna. Występowała również dla 
publiczności polonijnej w Szwecji, Niem-
czech, Rumunii i Kanadzie. Animatorka 
i organizatorka życia kulturalnego, jest 
pomysłodawczynią projektów edukacyj-
no-artystycznych, takich jak: „Rumski 
Wokal”, „Wierszogadanie” czy „Lekcje 
z Kulturą”. Reżyserka, wokalistka, 
prowadząca warsztaty teatralne i roz-
wojowe. Studentka kierunku „Diagnoza 
i terapia pedagogiczna” w Gdańsku. 
Grała i koncertowała na wielu festiwa-
lach, m.in. na  XIX Międzynarodowym 
Festiwalu „Kalejdoskop Form Muzycz-
nych” czy też XX Festiwalu Szekspirow-
skim. Osobowość roku 2018 w kategorii 
kultura w plebiscycie Dziennika Bałtyc-
kiego. Od 2016 roku jest dyrektorem 
Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

nOtka 
biOgRaficzna:

jest przygotowanie imprez, tym 
bardziej, że w miesiącu mamy ich 
nawet kilkanaście. Tempo jest za-
tem bardzo szybkie, a trzeba dbać 
o promocję wydarzenia, meryto-
ryczną część imprezy, zapewnie-
nie różnorodności artystycznej, 
rozmowy z artystami, przygoto-
wanie sali i tak dalej. Druga waż-
na i wymagająca dużych nakła-
dów pracy działalność to sekcje 
artystyczne i edukacyjne, których 
mamy dziewięć. Instruktorzy co-
dziennie prowadzą zajęcia z licz-
ną grupą dzieci, młodzieży czy 
też seniorów, a jednocześnie zaj-
mują się sprawami z kalendarza 
imprez. Trudno jest to połączyć. 
Nie wspomnę o sprawach admini-
stracyjnych , które są nieodłączną 
częścią naszej pracy.

R: Czy może Pani zdradzić, 
w jakim kierunku będzie zmie-
rzał MDK? Jakie ma Pani plany 
wobec jednostki i zespołu?
 
as: Stawiam na rozwój. Zespół 
MDK, łącznie ze mną, cały czas 
podnosi swoje kwalifikacje, bio-
rąc udział w przeróżnych szkole-
niach. Przede wszystkim zależy 
mi na tym, abyśmy byli blisko 
ludzi i wraz z nimi tworzyli spo-
łeczność zaangażowaną w kultu-
rę. Liczy się dla mnie współpraca 
z innymi jednostkami, urzędem, 
szkołami, stowarzyszeniami 
i fundacjami, ponieważ dzięki 
współdziałaniu wszyscy zyskują , 
rozwijają się i wzrastają w swoich 
ideach. Chciałabym, aby dzięki 
propozycjom artystycznym i edu-
kacyjnym, lokalna społeczność 
zyskiwała świadomość pomocną 
w pracy z samym sobą i motywo-
wała do samorozwoju.

R: Ostatnie pytanie. Czy zary-
zykowałaby Pani stwierdzenie, 
że MDK stanowi dla niektórych 
mieszkańców Rumi i okolic drugi 
dom?
 
as: Z pewnością dla mnie jest to 
drugi dom. Myślę też, że nasi sta-
li bywalcy powiedzieliby o sobie 
to samo. Niezwykła aura dworku 
przyciąga i sprawia, że człowiek 
czuje się tu po prostu dobrze. Czę-
sto też słyszę od artystów, którzy 
przyjeżdżają do nas na swoje wy-
stąpienia, że mają wrażenie, jakby 
byli u siebie. Myślę, że to znaczący 
komplement dla Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi, z czego ogromnie 
się cieszę.

R: Bardzo dziękujemy za rozmo-
wę.
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nie pO Raz 
pieRwszy

Druga odsłona projek-
tu rozpoczęła się 1 lutego 
i potrwa do 15 czerwca. 
Tym razem urząd miasta 
przygotował sześć zadań 
tematycznych oraz trzy 
konkursy. Najmłodsi, 
standardowo już, muszą 
poznać miejskie sym-
bole, zorganizować spo-
tkanie z ciekawą osobą, 
wziąć udział w space-
rze historycznym oraz 

uczestniczyć w dziecię-
cej sesji. Nowością są 
zadania polegające na 
przygotowaniu i wyko-
naniu wierszyka zwią-
zanego z Rumią oraz 
współpraca ze szkołami 
działającymi na terenie 
miast partnerskich. 

twóRcza 
Rywalizacja

Wzorem poprzedniej 
edycji indywidualni 
uczestnicy mogą się 

wykazać w trzech kon-
kursach tematycznych: 
plastycznym, literackim 
i fotograficznym. Na lau-
reatów czekają nagrody 
rzeczowe i nie tylko. 

tRud się Opłaca

– Najlepsze prace zo-
staną opublikowane 
w formie miejskiego ka-
lendarza, albumu foto-
graficznego oraz książki 
z bajkami. To nie tylko 
wspaniała pamiątka dla 

autorów, ale też wyjątko-
wy materiał promocyjno-
edukacyjny dla kolejnych 
pokoleń – podkreśla 
Anna Borys, koordyna-
tor projektu.

Ogłoszenie laureatów 
i podsumowanie projek-
tu nastąpi podczas festy-
nu, który odbędzie się 15 
czerwca przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi. 
Szczegółowy regulamin 
projektu można znaleźć 
na stronie miasta www.
rumia.eu.

Dzieci pokażą, jak widzą Rumię
RUMIA | Kolejne zadania czekają na uczestników projektu „Rumia oczami dzieci”. W ramach trzech 
konkursów najmłodsi rumianie mogą przedstawić swoje miasto, tworząc prace plastyczne, pisząc opo-
wiadania lub robiąc zdjęcia. Rywalizacja zakończy się w maju.  

Kaszubski Bank Spółdzielczy 
należy do Spółdzielczej Grupy 
Bankowej, którą tworzą 202 
Banki Spółdzielcze i SGB-Bank 
Spółka Akcyjna. KBS to obec-
nie 7 placówek i 2 Punkty Ob-
sługi Klienta na terenie powiatu 
wejherowskiego i kartuskiego. 
Zarząd banku tworzą: Karolina 
Żurowska, prezes zarządu oraz 
wiceprezesi Bogusława Kaspro-
wicz i Jerzy Liszniański. 

Podczas spotkania, które zor-
ganizowano w River Style Hotel 
& SPA w Redzie, przedstawiono 
historię Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego oraz podkre-
ślono mocną pozycję banku 
na rynku usług finansowych. 
Podczas tego wydarzenia nie 
mogło zabraknąć naszej redak-
cji - Express Biznesu objął nad 
nim patronat medialny. 

- Dzisiejszy Kaszubski Bank 
Spółdzielczy w Wejherowie 
to połączenie nowoczesności 
i tradycji – powiedziała Karo-
lina Żurowska, prezes zarządu 
KBS. - Obecnie jest to instytu-

cja stabilna kapitałowo z nowo-
czesną technologią i profesjo-
nalną kadrą. To dynamicznie 
rozwijający się podmiot gospo-
darczy, prowadzący działalność 
za pośrednictwem 9 placówek 
na terenie powiatu wejherow-
skiego i kartuskiego. Bank ofe-
ruje kompleksową obsługę ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, 
sektor rolniczy, osoby fizyczne 
oraz samorządy terytorialne. 
Jest to również miejsce pracy 
dla 74 osób. W mojej ocenie to 
również godny zaufania part-
ner biznesowy.

Prezes zarządu podkreśliła, 
że jednymi z najważniejszych 
zalet banku jest krótki proces 
decyzyjny, rzetelność oferowa-
nych produktów i usług oraz 
najwyższa jakość obsługi kon-
trahentów. 

- Siłą naszego banku, jako in-
stytucji finansowej, są ludzie 
– podsumowała prezes Karoli-
na Żurowska. - Dobre relacje, 
współpraca, wspólnie wytyczo-
ne cele i fakt, że w banku naj-

ważniejszy jest klient, stanowi 
naszą siłę. Chcę, abyśmy byli 
bankiem dynamicznie rozwi-
jającym się i aby przyszłość 
naszego banku zawsze rysowa-

ła się stabilnie i bezpiecznie. 
Chcemy systematycznie po-
większać skalę naszych dzia-
łań.

Uczestnicy mieli też okazję 

do poszerzenia swojej wiedzy 
w zakresie decyzji manager-
skich – wykład na ten temat 
wygłosił dr Marek Zieliński. 

/raf/

Nowoczesny bank z ponad 
100-letnią tradycją
POWIAT | Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie to ponad 100 lat tradycji. W Redzie spotkali się przedstawiciele zarządu banku, 
pracownicy, samorządowcy, przedsiębiorcy i wielu zaproszonych gości. 
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Spróbuj szczęścia i zawalcz 
o nagrodę dla siebie lub 
swoich bliskich! Do wygra-
nia sprzęt kuchenny, który 
przyda się w każdym domu, 
czyli ekspres do kawy i toster 
marki Smeg. Udział w loterii 
organizowanej przez Port 
Rumia Centrum Handlowe 
Auchan jest prosty i nie wy-
maga robienia zakupów ani 
kupowania losów. Wystarczy 
do 14 kwietnia zapisać się do 
promocyjnej listy klientów 
– osoby obecne na liście są 
na bieżąco informowane 
o nadchodzących wydarze-
niach, specjalnych akcjach 
i atrakcyjnych bonusach.
Zapisu można dokonać 
osobiście do 14 kwietnia 
w Punkcie Obsługi Loterii 
zlokalizowanym w strefie ga-
stronomicznej Portu Rumia 
lub przez stronę internetową 
www.zapiszsieiwygraj.pl. 
W kwestionariuszu zgło-
szeniowym należy podać 
imię, nazwisko, adres e-mail 
i numer telefonu.Punkt 
Obsługi Loterii jest czynny 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 14.00 do 
19.00 oraz w soboty i nie-
dziele handlowe 31 marca 
i 14 kwietnia w godzinach 
od 10.00 do 20.00 w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan. /raf/

wiOsenna 
lOteRia tRwa
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Zapytanie o możliwość uzu-
pełnienia prezydium Rady Mia-
sta Wejherowa o drugiego wi-
ceprzewodniczącego skierował 
wcześniej do prezydenta miasta 
Krzysztofa Hildebrandta szef 
klubu Prawa i Sprawiedliwości, 
Tomir Ponka. 

- Radny Ponka chciał, abym 
wypowiedział się na temat 
możliwości uzupełnienia Pre-
zydium Rady o przedstawiciela 
PiS – wyjaśnia prezydent Hil-
debrandt. - Ponieważ uznałem, 
że nie ma z tym problemu, 
uwzględniłem to w porządku 
obrad sesji. Jednym z pierw-
szych punktów był więc „wybór 
drugiego wiceprzewodniczące-
go Rady Miasta Wejherowa”.

Kandydaturę na to stanowisko 
zgłosił radny Leszek Szczypior 
(PiS). Co ciekawe, nie został 
on jednak zgłoszony przez klub 
radnych PiS. Mało tego – wcze-
śniej wykluczono go ze struktur 
tego klubu!

- Uznaliśmy, że klub PiS nie 
wystawi kandydata na wiceprze-
wodniczącego RM – powiedział 
podczas sesji Tomir Ponka, 
szef klubu PiS w RM Wejhero-
wa. - Chciałbym, abyśmy nie 
rozpatrywali kandydata PiS, 
ponieważ jako klub nie przed-
stawiliśmy żadnego kandydata. 
Natomiast Leszek Szczypior zo-
staje usunięty z klubu PiS.

- To, jaki jest w państwa klubie 
stosunek do radnego Szczypio-
ra, to wasza sprawa – zwrócił 
się do członków klubu PiS Jacek 
Gafka, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa. - Ja nato-
miast widzę Leszka Szczypiora 
jako radnego PiS, tak się pod-
pisywał wielokrotnie pod pro-
tokołami. To jedyny kandydat, 
przejdźmy więc do głosowania. 

Radny Dariusz Kreft złożył 
wniosek o kilkuminutową prze-
rwy w celu ustalenia stanowi-
ska. Sprzeciwił się temu prezy-
dent miasta. 

- Wnioskuję, żeby nie było 
przerwy, żeby nikt później nie 
zarzucił nam, że w jakikolwiek 
sposób ingerujemy w struktu-
ry innych klubów – podkreślił 
Krzysztof Hildebrandt.

Przeprowadzono więc taj-
ne głosowanie, w którym 13 
radnych poparło kandydaturę 
Leszka Szczypiora, 6 radnych 
zagłosowało przeciw a 1 wstrzy-
mał się od głosu. 

Obecny skład prezydium wy-
gląda zatem następująco: Jacek 
Gafka. Przewodniczący RM, 
Wojciech Kozłowski, wiceprze-
wodniczący i Leszek Szczypior, 
wiceprzewodniczący.

- Zawsze będę za współpra-
cą, a wojny i wojenki do ni-
czego dobrego nie doprowadzą 
– skomentował nowo wybrany 
wiceprzewodniczący Leszek 
Szczypior.  - Myślę, że nikogo – 
a w szczególności mieszkańców 
- nie zawiodę. Po to mnie ludzie 
wybrali, aby współpracować. 

Wybrali drugiego 
wiceprzewodniczącego
WEJHEROWO | Po burzliwej dyskusji podczas Sesji Rady Miasta Wejherowa wybrano drugiego wiceprzewodni-
czącego rady miasta. Do tej pory w trwającej kadencji w wejherowskiej radzie był tylko jeden wiceprzewodniczący. 

Nie tylko w radzie miasta, ale 
również między społeczeństwem, 
dla dobra całego Wejherowa. To 
jest dla mnie najważniejsze. Jeśli 
się będziemy kłócić i sprzeczać, 
będziemy stać w miejscu, a wręcz 
się cofać. 

/raf/

Za przygotowanie przed-
stawienia odpowiada Grupa 
Teatralna Reda, która działa 
przy Miejskim Domu Kultury. 
Jej członkowie pracowali pod 
czujnym okiem Piotra Biedro-
nia, aktora Teatru Wybrzeże. 
Efekty pracy aktorów amatorów 
będzie można podziwiać już 

w najbliższą niedzielę, tj. 7 kwiet-
nia. Początek spektaklu zaplano-
wano na godz. 18. - Zapraszamy 
na wspaniałą zabawę – zachęca 
Grupa Teatralna Reda.

Za reżyserię spektaklu pt. „Czy 
Zemsta?” odpowiada Piotr Bie-
droń, a muzykę przygotował 
Piotr Mostek. WA

Waldemar Falkiewicz - Papkin 
Maria Julke - Podstolina 
Genowefa Konhke - Dyndalski 
Jan Konhke - Cześnik 
Raptusiewicz 

Filip Kornacki - Wacław 
anna Mostek - Rejent Milczek 
Julia Płocka - Klara

Musisz to zobaczyć
REDA | Wyjątkowe przedstawienie na scenie Miejskiego Domu Kul-
tury. W niedzielę odbędzie się premiera spektaklu pt. „Czy Zemsta?”.

Na scENiE wystąpią:

REda | Z słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
spotkał się europoseł Jarosław Wałęsa. Spotkanie od-
było się w ramach cyklu zajęć z wiedzy obywatelskiej. 

Przybyłym do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie 
Jarosław Wałęsa przedstawił wykład pt. „Już od 15 lat 
jesteśmy zjednoczeni w różnorodności. Jakie korzyści 
przyniosła nam Unia Europejska?”. W ramach przygo-
towanej prezentacji europoseł przybliżył strukturę 
i działalność poszczególnych instytucji europejskich. 
Podczas spotkania prelegent wyczerpująco odpo-

wiadał też na zadawane pytania. Warto zaznaczyć, że w ramach cyklu zajęć z wiedzy obywatelskiej słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w ubiegłym roku na zaproszenie poseł Henryki Krzywonos - Strycharskiej  zwiedzali Sejm RP.

O unii euROpejskiej z seniORami

Fot. Michał Kaczmarek

Sprawdź inne nasze tytuły na:
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Płazy zbierano w lesie na 
terenie osiedla Fenikowskie-
go - od Jakubowej Polany do 
drogi leśnej w kierunku Redy. 
Napotkane żaby wkładano do 
wiader i przenoszono w kie-
runku stawu i rzeki.

Organizatorem akcji była 
Szkoła Podstawowa nr 5 
w Wejherowie przy współpra-
cy z Urzędem Miejskim w Wej-
herowie. Uczestniczyli w niej 
m.in. dyrektor szkoły Beta 
Dampc z nauczycielami oraz 
kierownik Wydziału Inwesty-
cji i Ochrony Środowiska UM 
w Wejherowie Stanisław Brzo-
zowski ze współpracownika-
mi. Przedsięwzięcie zostało 
objęte patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa.

Uczniowie „piątki” chronią żabki
WEJHEROWO | Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie w miniony piątek wzięli udział w akcji „Ratujmy żabki”.

Jak mówi koordynator Gra-
cjana Miszka, akcja „Ratujmy 
żabki”jest częścią projektu 
edukacyjnego „Pokochaj żab-
ki”, który ma cel edukacyj-
ny, a jednocześnie społeczny. 
Chodzi o to, żeby uzmysłowić 
społeczeństwu skutki zagrożeń 
cywilizacyjnych i potrzeby za-
chowania równowagi różnych 
gatunków zwierząt w przyro-
dzie, zwłaszcza tych zagrożo-
nych wyginięciem. Niewątpli-
wie takim gatunkiem są żaby, 
których z różnych powodów 
jest coraz mniej. 

- Chcemy edukować, przede 
wszystkim dzieci, żeby dbały 
o polskie żaby znajdujące się 
pod ochroną - podkreśla Gra-
cjana Miszka. 

Jak informuje Karolina Świe-
chowska, nauczycielka biorą-
ca udział w akcji, nie liczo-
no zebranych żab, ale jeden 
z uczniów przyznał, że sam 
złapał i przeniósł 14 żab. Sza-

cunkowo można założyć, że 
trzydzieścioro uczniów i 5 osób 
dorosłych przeniosło przez 
drogę - z lasu do wody - około 
300 - 400 żab. 

Projektem objęci są ucznio-
wie klas I-VI. W ramach pro-
jektu uczniowie słuchają po-
gadanek na temat życia żab 
i dbania o planetę, przygoto-
wują i uczestniczą w przedsta-
wieniu na temat żab i innych 
zagrożonych gatunków, pro-
jektują okolicznościowe znaki 
drogowe i transparenty, biorą 
też w licznych zabawach rucho-
wych i konkursach np. w Kon-
kursie wiedzy przyrodniczej 
czy konkursach plastycznych. 
Np. dzieci klas przedszkolnych 
i I-III brały udział w konkur-
sie „Żaba – moja zielona przy-
jaciółka”, a dzieci klas IV-VI 
w konkursie na projekt znaku 
drogowego „Uwaga, żaby na 
drodze!”. 

/UMW/

Uroczystości na wejherowskim 
rynku organizuje Wejherowskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Autyzmem we współpracy 
z Powiatowym Zespołem Kształ-
cenia Specjalnego i Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Wejherowie. Patronat Honoro-
wy nad imprezą objęli Prezyden-
ta Wejherowa, Starosta Powiatu 
Wejherowskiego oraz Wójt Gmi-
ny Wejherowo.

Impreza rozpocznie się prze-
marszem o godz.11 z Placu Re-
giny Osowickiej na Plac Jakuba 
Wejhera. Marsz „Razem dla au-
tyzmu „ poprowadzą w tym roku 
Motocykliści. 

Na placu Jakuba Wejhera roz-
strzygnięty zostanie konkurs pla-
styczny „Autyzm, czyli...?”. Swój 
występ artystyczny przedstawią 
uczniowie z PZKS w Wejhero-
wie, wystąpią też młodzi artyści 
wejherowscy. 

Podczas imprezy będą stanowi-
ska konsultacyjno- informacyjne 
z przedstawicielami z Powiato-

wego Zespołu Kształcenia Spe-
cjalnego, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej.

Zaprezentują się kluby spor-
towe: Gryf Wejherowo, Tytani, 
Klub Karate Wejherowo,

Klub Kickboxingu oraz Klub 
Apollo. Nadleśnictwo Wejhero-
wo przygotowało ciekawe stoisko 
z atrakcjami dla dzieci. Przed 
Ratuszem odbędzie się pokaz 
wozów wojskowych, Straży Po-
żarnej, a także pokaz umunduro-
wania Policji.

Swoje stoisko będzie miał 
również Klub Integracji Spo-
łecznej „Śródmieście”, Carving 
G.Gniech, a coś słodkiego znaj-
dziemy u Bolszewianek - Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Do wspólnej zumby zaprosi 
szkoła tańca, ok. godz.16 impre-
za zakończy się koncertem mu-
zycznym. 

/UMW/

Razem dla autyzmu
WEJHEROWO | 12 kwietnia będziemy obchodzić Światowy 
Dzień Wiedzy o Autyzmie. 

REKLAMA                                                                                                    U/2019/PR
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pOdRóż w czasie

Zadania, które stały przed 
uczestnikami, koncentrowały się 
na codziennych zajęciach związa-
nych z czasami panowania cesarza 
Tang Xuanzonga, w którego wcie-
lił się przewodniczący rady miej-
skiej Ariel Sinicki. Była to między 

innymi nauka kaligrafii, sztuka 
składania papieru, budowanie 
pułapek, malowanie muru czy ło-
wienie ryb. 

– Ten rajd to efekt przygotowań 
wielu uczniów, nie tylko naszej 
szkoły. To duże przedsięwzięcie 
artystyczne i logistyczne – mówi 
Liliana Król, dyrektor Szkoły 

Podstawowej numer 7 w Rumi. – 
Jest to również okazja, by poprzez 
udział w ciekawych warsztatach, 
zdobyć wiedzę. Dzieci uczyły się 
między innymi matematyki w języ-
ku chińskim oraz tańca z parasola-
mi. Wydaje mi się, że to odpowied-
nia forma edukacji dla obecnej 
młodzieży – podsumowuje. 

wspólny pOmysł, 
wspólny wysiłek

Fabularyzowany rajd „Akade-
mia HanLin” został zorganizowa-
ny z inicjatywy Stowarzyszenia 
Miłośników Turystyki „Włóczy-
kij”. W przedsięwzięcie zaanga-
żowali się nie tylko nauczyciele 

i pracownicy szkoły, ale i wielu 
uczniów. Akcji towarzyszyła 
zbiórka żywności, realizowana 
przez wolontariuszy w ramach 
programu Caritasu Polska „Tak, 
pomagam!”.

– To wspaniałe, że pracowni-
cy szkoły i uczniowie poświęcili 
swój wolny czas, by zorganizować 

dla innych takie przedsięwzięcie. 
Przygotowanie dekoracji, strojów 
i zadań z pewnością wymagało 
sporych nakładów pracy. Należy 
to docenić i podkreślić, że miesz-
kańcom Rumi nie brakuje pomy-
słów na innowacyjną edukację 
– podsumował Piotr Wittbrodt, 
burmistrz Rumi.

Zamienili szkołę w chińską akademię
RUMIA | Ponad 200 osób poznało historię VIII-wiecznych Chin, nauczyło się parzyć tamtejszą herbatę, a także sięgnęło po łuki i strzały – wszystko w ramach 
fabularyzowanego rajdu pod nazwą „Akademia HanLin”, który w miniony weekend został zorganizowany przez Szkołę Podstawową numer 7 w Rumi. 

gm. wejheROwO | przed nami Vii dni piaśnickie, które 
potrwają cztery dni. Opbchody rozpoczynają się już dziś, 
w piątek 5 kwietnia.

Dziś – w piątek – o godz. 11.00 w Bibliotece Publicznej 
w Bolszewie rozpocznie się finał VII Olimpiady Wiedzy 
o Martyrologii Piaśnicy. Główna część obchodów zaplano-
wana jest na sobotę 6 kwietnia. W programie zaplanowano 
XI Bieg Piaśnicki, który wyruszy o godz. 10.00 spod Bramy 
Piaśnickiej, oraz uroczystości patriotyczne przy Pomniku 
Piaśnickim, które rozpoczną się o godz. 11.00. 
Organizatorzy zapraszają także na Mały Bieg Piaśnicki dla 
dzieci i młodzieży. Zostanie zorganizowany w sobotę, 6 
kwietnia, start zaplanowany jest na parkingu przy Sanktu-
arium w Piaśnicy. Dystanse: 100m – maluchy z rodzicami, 
200 m – do 7 lat, 500 m – 8-9 lat, 500 m – 10-11 lat, 1000 m 
– 12-13 lat, 1000 m – 14-18 lat. 

Więcej informacji o obydwu biegach pod adresem: 
biegpiasnicki.pl. 

Oprócz biegu chętni będą mogli wziąć udział w I Piaśnickim 
Rajdzie Nordic Walking. Start: w niedzielę 7 kwietnia o godz. 10.45 

przy Szkole Podstawowej w Orlu. Uczestnicy z kijkami przejdą do 
Piaśnicy i wrócą do Orla. Można zapisać się na miejscu startu. 
Z kolei dla miłośników jazdy na „dwukołowcach” zorganizowany 
zostanie VI Rowerowy Rajd Piaśnicki. Trasa wytyczona została 
od ArtParku w Bolszewie, do cmentarza w Rybnie, następnie 
do Piaśnicy i powrót do Bolszewa. Cały dystans to 22 kilome-
try. Start: 7 kwietnia o godz. 10.00. Na wszystkich uczestników 
rajdu czekać będzie ciepły posiłek, odbędzie się też konkurs 
wiedzy o martyrologii. 
Natomiast na poniedziałek, 8 kwietnia, zaplanowano VII Gwiaź-
dzisty Rajd Piaśnicki im. mjra Edwarda Łakomego. Będzie to 
rajd pieszy do Piaśnicy dla uczniów z gminy Wejherowo i miasta 
Wejherowa. Początek – o godz. 10.00.  /raf/

Vii dni piaśnickie
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Targi zostały zorganizowane 
przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Wejherowie, a odbyły się 
w hali sportowej Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 w Wejhero-
wie. Tego dnia „Elektryk” odwie-
dziło wiele osób, które chciały 
zapoznać się z ofertami pracy, 
aktualną sytuacją na rynku pracy 
lub dowiedzieć się, gdzie i w ja-
kich zawodach mogą dodatkowo 
dokształcić się. 

- Targi Pracy to dogodny spo-
sób bezpośredniego kontaktu 
w jednym miejscu wielu pra-
codawców z osobami bezro-
botnymi i poszukującymi pra-
cy – wyjaśniają organizatorzy. 
- Pracodawcy podczas takich 

wydarzeń mają możliwość pozy-
skać pracownika, stażystę bądź 
praktykanta oraz zaprezentować 
swoją firmę. Natomiast osoby 
bezrobotne i poszukujące pracy 
mogą zapoznać się z ofertami 
pracy, staży czy praktyk, znaleźć 
odpowiednie zatrudnienie a tak-
że zapoznać się z sytuacją na lo-
kalnym rynku pracy. /raf/

Spore zainteresowanie 
targami pracy
WEJHEROWO | Zakłady pracy oraz placówki edukacyjne 
przedstawiły swoją ofertę podczas Targów Pracy. 



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 5 kwietnia 201912

REKLAMA                                                                                U/2019/PR

Rumia | O tym, że dbanie o środowisko wcale nie jest takie trudne, a poza tym może być 
przyjemne, przekonali się najmłodsi, którzy wzięli udział w warsztatach 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 była 

szósta edycja akcji edukacyjnej 
„Ekoodpowiedzialni”. Podczas zabaw i gier organizowanych w miniony weekend w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan najmłodsi dowiedzieli się, jak na co dzień dbać o środowisko. Or-
ganizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji i wyzwań. Uczestnicy rozwiązywali krzyżówki, ozda-
biali bawełniane torby na zakupy oraz rywalizowali w emocjonującą grze XXL, w której sami 
byli pionkami. Za każde zadanie przyznawano odznakę pomocnika Ekoludka. Zajęcia i zabawy 
odbyły się wśród drzewek, kwiatów i drewnianych skrzynek, a każdy kto odwiedził ekostoisko 
otrzymał darmową sadzonkę drzewka. Udział w warsztatach był – jak zawsze - bezpłatny. /raf/

ekOlOgiczna wiedza 
i sadzOnki w pRezencie

Festiwal jest imprezą cyklicz-
ną, która odbywa się od 2012 
roku. Jego repertuar obejmuje 
cały szereg wydarzeń: koncerty 
białoruskich orkiestr, solistów, 
gościnne występy polskich zespo-
łów i gwiazd estrady, konferencje 
przybliżające białoruską historię, 
kulturę i tradycje ludowe. Jednym 
z głównych założeń Festiwalu Kul-
tury Białoruskiej jest przełamywa-
nie stereotypów oraz budowanie 
międzynarodowego porozumienia 
przy pomocy wolnej od polityki 
dziedziny, jaką jest sztuka. Przede 
wszystkim jednak wydarzenie jest 
okazją do lepszego poznania do-
robku kulturalnego naszych sąsia-
dów zza wschodniej granicy.

W ubiegłym roku koncert w hali 
MOSiR-u Rumia zgromadził licz-
ną publiczność, która żywioło-
wo i entuzjastycznie reagowała 
na popisy białoruskich artystów. 
Szczególnie przypadły widzom do 
gustu występy młodych tancerzy 
z Witebska, którzy zaprezentowa-
li układy choreograficzne z ele-

mentami tańców ludowych oraz 
nowoczesnych. Przebój Czesława 
Niemena „Dziwny jest ten świat” 
w wykonaniu Pawła Kozicza także 
podbił serca rumian.

W tym roku festiwal potrwa od 
23 kwietnia do 1 maja. Na scenie 
wystąpią:

reprezentacja Młodzieżowego •	
Centrum Rezerw Olimpijskich 

w Mińsku - czołowi przedsta-
wiciele białoruskiej gimnasty-
ki artystycznej ze specjalnie 
przygotowanym show, 
Paweł Kozicz – popularny •	
białoruski wokalista, który 
tym razem wykona wybrane 
pieśni z najnowszego albumu 
Igora Jankowskiego „Quo 
Vadis”, 
Monika Miedzianowska – •	

wokalistka, absolwentka 
Akademii Muzycznej w Gdań-
sku, która zaśpiewa w duecie 
z Pawłem Koziczem,
Taran Trio - białoruski •	
zespół, którego założycielem 
i kierownikiem jest Anatoli 
Taran, jeden z najlepszych 
akordeonistów na świecie, 
zdobywca Pucharu Świata 
w grze na akordeonie, 
grupa ze Szkoły Tańca •	
Współczesnego Show-Bal-
let „Sensacja” z Witebska, 
która z wielkim sukcesem 
zaprezentowała się podczas  
poprzedniej edycji FKB,
wokalistki ze Szkoły Muzycz-•	
nej YAMAHA z Wejherowie,
trio taneczne ze studia tańca •	
FLIC w Lęborku. 

Bilety można nabyć w recepcji 
MOSiR-u Rumia. Dyrektorem 
i koordynatorem imprezy jest 
Igor Jankowski, zaś koncert po-
prowadzi aktorka Liliana Gała-
man-Machola. /raf/

VII Festiwal Kultury 
Białoruskiej
RUMIA | Pełni ekspresji artyści, inspirowani nie tylko motywami ludowymi i folklorem, ale także muzyką 
współczesną oraz street dance’m zagoszczą ponownie na scenie rumskiego MOSiR-u w ramach kolejnej, 
siódmej już edycji Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu.
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Uroczystego otwarcia doko-
nał zastępca burmistrza Marcin 
Kurkowski oraz wicedyrektor 
PZPOW w Wejherowie Mariola 
Błaszczuk. Uczestnicy konkursu 
ze szkół i placówek z uśmiechami 
na twarzy zaprezentowali komi-
sji i zgromadzonej publiczności 
po jednym wybranym utworze. 
Jury konkursowe nagrodziło za 
recytację wśród klas I-III szkół 
podstawowych pierwszym miej-
scem Wojciecha Grzywacza z SP 
nr 6, drugim miejsce Kacpra Tu-
mińskiego z SP nr 10 oraz trzecim 
miejscem Magdalenę Kowalczyk 
z SP nr 6 i Miłosławę Waśkow-
ską z SP nr 4. W kategorii klas 
IV-VI pierwsze miejsce zdobyła 
Julia Mielewczyk z SP nr 6, dru-
gie Laura Rettig z filii Biblioteki 
Publicznej nr 4 i trzecie Amelia 

Rzemińska z SP nr 9. Wśród klas 
VII i gimnazjalnych zwyciężyła 
Dominika Gesek z SP nr 4, dru-
gi był Michał Bach z SP nr 10 
a trzecie Karolina Hacia z SP nr 
1 i Michalle Meronow z SP nr 7. 
Natomiast w poezji śpiewanej 
pierwsze miejsce otrzymał Filip 
Hinc z Publicznej SP Sióstr Sale-
zjanek i drugie Amelia Borowska 
z SP nr 9. Atrakcyjne nagrody dla 
laureatów oraz drobne upomin-
ki dla pozostałych uczestników 
konkursu ufundował burmistrz 
Rumi. Do kolejnego etapu kon-
kursu w Pałacu Przebendowskich 
w Wejherowie przeszli laureaci: 
Wojciech Grzywacz, Kacper Tu-
miński, Julia Mielewczyk, Laura 
Rettig, Dominika Gesek, Michał 
Bach, Filip Hinc i Amelia Borow-
ska. (DD)

Recytowali poezję
KULTURA | W Miejskim Domu Kultury w Rumi odbyły się 
miejskie eliminacje 36. Wojewódzkiego Konkursu Recytator-
skiego Poezji Polskiej.
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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 budowlana na sprzedaż 
Orle, 800 m2, pełne uzbrojenie 
w drodze, obowiązuje MPZP, cena 
98 400 zł, tel. 500 101 202

spRzedam działkę ogrodniczą 
w Gościcinie, koło Wejherowa, tel. 
517 159 871

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

wynajmę

wejheROwO, centrum, odnajmę 
pokój umeblowany, z używalnością 
kuchni, pani pracującej i niepalą-
cej, tel. 609 793 947

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

jawa 50, typ 220i223, obie po 42 
lat, cena: 4113 zł i 2114 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

piaggiO/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 
2T, 1995 r., czarny, cena 1888 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

kupię

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

inne

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 
okolicznościowa: śluby, wesela, se-
sje 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 rury plastikowe, 
250x10x05 szare, cena 5 zł szt., tel. 
511 841 826

spRzedam beczki plast. 200 l., 
na działkę do wody, czyste, tel. 511 
841 826

spRzedam regały metalowe, 
skręcane, tel. 502 286 524

dRewnO opałowe buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, moż-
liwy transport, tel. 506 250 477

słOma w balotach, 120x150 sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

OfeRuję: pomoc przy remontach 
i wykończeniach wnętrz wykonam: 
szpachlowanie, płyty G/K, panele, 
elektryka oraz spawanie, tel. 506 
347 643

spRzedam dwa fotele brązowe, 
lekkie i stolik kawowy z szybą 
w środku, 220 zł sztuka, Wejhero-
wo, tel. 538 443 446

spRzedam małą lodówkę Candy, 
cena 250 zł, Wejherowo, tel. 517 
159 871

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

złOta rączka, regulacja okien 
pcw, malowanie, panele, krany, ar-
matura, naprawy, itd., tel. 518 204 
992

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

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

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

skuteczna
REKLAMA?

to proste!
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oGLĄdaJ meCz 
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mecze 
gRyfa w ppV

Zawodnicy z Radomia przy-
jechali na Wzgórze Wolności 
w najsilniejszym składzie. Trener 
Dariusz Banasik jeszcze przed 
pierwszym gwizdkiem zwracał 
uwagę na niemoc jaka towarzyszy 
wyjazdowym spotkaniom. Ostat-
ni raz Radomiak Radom wygrał 
na wyjeździe z Błękitnymi Star-
gard, a było to 31 października 
zeszłego roku. Tym razem niemoc 
miała zostać przełamana.

Sytuacja kadrowa Gryfa nie była 
tak dobra jak w przypadku go-
ści. W meczy wystąpić nie mógł 
pomocnik Łukasz Pietroń, który 
został wypożyczony w przerwie 
zimowej właśnie z Radomiaka. 
Wszystko za sprawą specjalnego 
zapisu w umowie, który uniemoż-
liwił mu występ w niedzielnym 
spotkaniu. Gospodarze w rundzie 
wiosennej nie odnieśli jeszcze 
żadnego zwycięstwa. Największe 
problemy w dotychczasowych 
meczach związane były z formacją 
obronną. Od początku spotkania 
żółto-czarni byli głęboko cofnięci 
licząc na dogodne okazje z kontr.

Pierwsza groźna sytuacja mia-
ła miejsce w 2 minucie meczu. 
Precyzyjnego dośrodkowania nie 
wykorzystał Meik Karwot – nie-
miecki obrońca reprezentujący 
zespół Radomiaka. Jego strzał 
głową o centymetry minął bram-
kę strzeżoną przez Wiesława Fer-
rę. W następnych minutach spo-
tkania defensywne zasieki Gryfa 
uniemożliwiały przebicie się pod 
pole karne piłkarzom Radomia-
ka. Zawodnicy obu drużyn grali 
ostro o czym świadczą decyzję 
głównego arbitra meczu. Piotr Łę-

gosz z Włocławka w pierwszych 
30 minutach meczu pokazał aż 4 
żółte kartki studząc zapędy piłka-
rzy. W 39 minucie goście wyszli 
na prowadzenie za sprawą Mar-
tina Klabnika, który dobił strzał 
najlepszego snajpera ligi – Bra-
zylijczyka Leandro. Utrata gola 
podziałała na gości niczym płach-
ta na byka. Po wznowieniu gry 
przeprowadzili oni dynamiczną 
akcję, której pokłosiem było wyj-
ście sam na sam Macieja Koziary. 
Jego strzał instynktownie obronił 
bramkarz Artur Haluch po które-
go interwencji piłka obiła jeszcze 
poprzeczkę bramki gości. Kilka 
minut później bramkarz Rado-
miaka popisał się kolejną zna-
komitą interwencją tym razem 
broniąc strzał Oskara Sikorskie-
go, który przymierzył z 10 metra. 
Ożywiona gra Gryfa napawała 
optymizmem na kolejne 45 minut 
spotkania.

Przerwa pomiędzy połowami 
podziałała mobilizująca na za-
wodników z Radomia. Początek 

Porażka z liderem II ligi. Gryf 
znalazł się w strefie spadkowej!

PIŁKA NOŻNA | Pomimo zaangażowania i kilku dobrych fragmentów gry piłkarzom Gryfa nie udało po-
wstrzymać się lidera drugoligowych rozgrywek – Radomiaka Radom. Zawodnicy z Radomia odnieśli pierw-
sze od 31 października wyjazdowe zwycięstwo. Czwarta w tej rundzie porażka żółto-czarnych (0:3) sprawiła, 

że piłkarze ze Wzgórza Wolności spadli na 15 miejsce i tym samym znaleźli się w strefie spadkowej.

Gryf wEjhErowo 
- radomiak radom 0:3 (0:1) 

Bramki: 0:1 Martin Klabnik 39, 0:2 Damian Jakubik 79, 
0:3 Adam Banasiak 85

Gryf: Ferra – Ewertowski, Sikorski, Brzuzy, Chwastek, 
Rogalski (83 Machol), Goerke, Czychowskil(66 Węsierski), 
Liberackil (74 Kątny), Gulczynski, Koziara (84 Ryk).

radomiak: Haluch - Wawszczyk, Grudniewski, Klabnik,
 Jakubik - Karwot, Baniasiak - Makowski (62 Kaput), Luz (80 Mikita), 
Leandro - Sokół (46 Winsztal). Sędziował Piotr Łęgosz

drugiej połowy obfitował w groźne 
akcje ze strony gości. Nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że piłkarze ze 
Wzgórza Wolności wielokrotnie 
mieli dużo szczęścia. Doskonałym 
przykładem jest 60 minuta meczu 
w której to znakomity strzał oddał 
wspomniany już Leandro. Piłkę 
z trudem wybił poza bramkę Wie-
sław Ferra. Tuż po tej akcji drugą 
żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartę otrzymał obrońca gospoda-
rzy – Mateusz Goerke. Tak duże 

osłabienie żółto-czarnych zwiasto-
wało kolejną utratę gola.

Nieuniknione wydarzyło się w 79 
minucie. Prowadzenie gości pod-
wyższył Damian Jakubik, który 
okazał się szybszy od defensorów 
ze Wzgórza Wolności i sprytnym 
strzałem w róg pokonał bramka-
rza gospodarzy. Żółto-czarni nie 
zdążyli się podnieść po zadanym 
ciosie, a już otrzymali następny. 
Bramkę dla gości zdobył po raz 
drugi w tym spotkaniu Adam Ba-
nasiak, który wykorzystał błąd 
obrońców Gryfa i wpakował fut-
bolówkę praktycznie do pustej 
bramki.

Radomiak Radom umocnił się na 
pozycji lidera drugoligowych roz-
grywek i obecnie ma 4 punkty prze-
wagi nad drugim Widzewem. Gryf 
Wejherowo z 27 punktami spadł na 
15 lokatę i tym samym znalazł się 
w strefie spadkowej. W 27 serii gier 
rywalem żółto-czarnych będzie 
Skra Częstochowa plasująca się na 
9 pozycji. Mecz ten zostanie roze-
grany w sobotę – 6 kwietnia o go-
dzinie 16.00 w Częstochowie.

30 - 31 marca rozegrano kolejne spotka-
nia grup młodzieżowych Gryfa Wejhe-
rowo. Juniorzy ze Wzgórza Wolności 
kolejny raz osiągnęli imponujące wyniki 
– zwłaszcza na poziomie D1 w którym 
zawodnicy z rocznika 2006 gładko roz-
prawili się z drużyną Morena Gdańsk zwy-
ciężając 9:0. Dwa z zaplanowanych spotkań 
nie odbyły się, zaś w trzecim żółto-czarni zdobyli 
3 punkty poprzez walkower. Oto komplet wyników spotkań 
grup młodzieżowych.

i liGa wojewódzka – C1 Trampkarz (rocznik 2004)
16. kolejka – Cartusia Kartuzy – Gryf Wejherowo 0:4

Gdańsk d1 – młodzik Grupa 1 (rocznik 2006)
16. kolejka – Zatoka 95 Puck – Gryf II Wejherowo 1:1

Gdańsk d1 – młodzik Grupa 2 (rocznik 2006)
13. kolejka – Morena Gdańsk – Gryf I Wejherowo 0:9

Gdańsk d2 – młodzik Grupa 1 (rocznik 2007)
16. kolejka – Gryf II Wejherowo – LZS I Bojano 5:1

Gdańsk d2 – młodzik Grupa 2 (rocznik 2007)
19. kolejka – UKS Jedynka II Reda – Gryf I Wejherowo 0:5

skutEczNa Gra 
juNiorów Napawa 
optymizmEm

zBiGniew szymkowiCz, 
trener Gryfa Wejherowo

Radomiak Radom to lider rozgry-
wek i główny kandydat do awansu. 
Moim zdaniem to obecnie najlep-
sza drużyna II ligi pod względem 
kadrowym. Wiedzieliśmy, że będzie 
to trudne spotkanie ze względu 
na nasze braki kadrowe. Zabrakło 
kręgosłupa drużyny - nieobecność 
Wickiego, Kołca, Pietronia oraz Le-
lenia to ogromne osłabienie naszej 
ekipy. Nie da się ukryć, że mieliśmy 
w tym spotkaniu pecha. Oddaliśmy 
większą ilość strzałów, a nasza gra 
momentami mogła się podobać. 
Czarę goryczy przelała czerwona 
kartka dla Mateusza Goerke. Naj-
bliższe spotkanie w Częstochowie 

będzie przysłowiowym „meczem o życie”. Mimo trudnej sytuacji 
pozostajemy optymistami i mamy nadzieję na utrzymanie.



Piątek, 5 kwietnia 2019

wywiad | o tym, czy trener personalny jest nam potrzeb-
ny, gdy zaczynamy ćwiczyć na siłowni i czy ćwiczenia z tre-
nerem są skuteczniejsze, niż wykonywane samodzielnie 
z krzysztofem kacnerskim, strongmanem i trenerem perso-
nalnym rozmawia rafał korbut.

Ćwiczenia w siłowni w ostatnich latach cieszą się coraz 
większą popularnością. a co za tym idzie, można natrafić na 
coraz większą ilość ogłoszeń trenerów personalnych, którzy 
proponują swoje usługi. Czy ten „wysyp” trenerów oznacza 
rozkwit branży?

- Obserwując ten wszechobecny „wysyp” trenerów perso-
nalnych na początku uśmiecham się, w końcu nie wytrzymu-
ję i twierdzę: obecnie branża przeżywa zarazem swój wzrost, 
jak i upadek.

wzrost – to dość oczywiste, bo coraz więcej osób chce tre-
nować. ale dlaczego upadek?

- Niestety od jakiegoś czasu obserwuję coraz gorszy poziom 
kształcenia przez coraz bardziej przypadkowych ludzi, którzy 
myślą, że to sposób na szybką i łatwą kasę. Rynek staje się 
zepsuty do szpiku kości i obecnie nie jestem nawet w stanie 
sobie wyobrazić, ile czasu minie, zanim się to naprawi. Ale ra-
czej nieprędko, jeśli w ogóle do tego dojdzie. Cała dziedzina 
związana z siłownią, od jakichś 3 lat zaczyna przypominać ko-
palnie „beki”, a nie prawdziwy sport dla pasjonatów.

ostatnio opublikowałeś komentarz na ten temat na portalu 
społecznościowym. wywołał on niemałe poruszenie...

- Pokazało to, że wiele osób jest podobnego zdania, co nie-
stety tylko potwierdza moje spostrzeżenia. 

Co zatem oznacza bycie dobrym trenerem sportów siło-
wych?

- Mogę powiedzieć na swoim przykładzie i przykładzie osób, 
z którymi pracuję. Na treningach staram się dążyć do celu, 
a nie prowadzić godzinny monolog motywacyjnej paplaniny. 
Bycie trenerem personalnym oznacza kompleksową opiekę 
nad podopiecznymi. Ogrom wiedzy, jaki trzeba przyswoić, 
a w dodatku świecić przykładem, wymaga poświęcenia całe-
go swojego czasu. Ja ze sportem jestem związany od 18 roku 
życia - wtedy poczułem, że chcę się zmienić i wyglądać ina-
czej, lepiej. Dzisiaj oprócz bycia Strongman’em, jestem dyplo-
mowanym trenerem i instruktorem personalnym, po zaawan-
sowanych kursach pierwszej pomocy i wielu innych a sport 
to moja wielka pasja i też sposób na życie. Przeraża mnie, że 
dziś można zrobić trzydniowy kurs przez internet, żeby dostać 
dyplom. Potem taka osoba uważa się za kompetentną...

a zatem jakie cechy powinien posiadać trener personalny 
i czym się kierować, wybierając osobę, która ma nas popro-
wadzić, ustalić plan treningów i na bieżąco nam pomagać 
w osiągnięciu wyznaczonego celu?

- Podobnie, jak w wielu innych dziedzinach życia, jedną z klu-
czowych kwestii jest tu doświadczenie i posiadana wiedza. 
Tutaj wszystko opiera się przede wszystkim na żmudnie zdo-
bywanej wiedzy i konsekwencji, co trwa lata. Poza tym nie 
można stać w miejscu, tylko stale się rozwijać i pogłębiać to 
całe życie. Wiedzę można zdobywać na kursach, czerpać ją 
ze specjalistycznych książek, z internetu, ale to i tak nie wy-
starczy. W sportach siłowych przede wszystkim liczy się prak-
tyka. Dlatego przy doborze trenera należy bardzo poważnie 
swoją decyzję przemyśleć, ponieważ brak doświadczenia 
osoby, która ma nas uczyć, nie tylko niewiele da, ale może po 
prostu wyrządzić wam krzywdę.

Trener 
Trenerowi 
nierówny

czOłOwi zawOdnicy

Była to już trzecia edycja 
zawodów strongman w Rumi. 
Tym razem przyciągnęła 
ona takie nazwiska jak: Da-
riusz Wejer, Konrad Karwat, 
Grzegorz Szymański, Michał 
Kopacki, Marcin Schabow-
ski oraz Krzysztof Kacnerski. 
Wśród konkurencji, które 
czekały na siłaczy, wymienić 
można: zegar, belkę z obciąże-
niem, kule, martwy ciąg oraz 
wagę płaczu. Wstęp na zawo-
dy był wolny, a licznie zgro-
madzona na hali publiczność 
chętnie dopingowała swoich 
faworytów. Najlepszy okazał 
się Dariusz Wejer. 

– Zawody poprowadził Bar-
tłomiej Szreder. Sędziował 

głównie Mariusz Pudzianowski, 
co prawda przyjechał potur-
bowany, ale podkreślał, że do 
Rumi zawsze da radę przybyć, 
co jest bardzo miłe – podkreśla 
Jolanta Król, dyrektor MO-
SiR-u. – Natomiast Mateusz 
Ostaszewski prowadził licytacje 
z ogromnym sercem i zaan-
gażowaniem. Zosia Hinz była 
bardzo szczęśliwa, przez cały 
czas mu towarzyszyła.

wielka siła 
i wielkie seRca

W przerwach między kon-
kurencjami odbywały się li-
cytacje charytatywne na rzecz 
11-letniej Zosi, mieszkan-
ki Rumi, która urodziła się 
z bardzo rzadką chorobą skó-
ry. Rumianie chętnie wspierali 

Dźwigali ciężary, 
by pomóc chorej Zosi
RUMIA | Sześć konkurencji siłowych czekało na zawodników, którzy w niedzielę 31 marca przybyli do 
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, by zawalczyć o Halowy Puchar Polski Strongman. 
Zmaganiom przyświecał szczytny cel – zbiórka pieniędzy dla cierpiącej na rzadką chorobę skóry Zosi.

szczegółowe wyniki zAwodów:

1. miejsCe: dariusz wejer 28 pkT.
2. miejsce: konrad karwat 27 pkt.
3. miejsce: Grzegorz szymański 23,5 pkt 
4. miejsce: michał kopacki 18,5 pkt. 
5. miejsce: marcin schabowski 15 pkt. 
6. miejsce: krzysztof kacnerski 14 pkt.

dziewczynkę, dużym zainte-
resowaniem cieszyły się m.in. 
rękawice Mariusza Pudzia-
nowskiego, które założył do 
walki z Szymonem Kołeckim 
na KSW 47. Dzięki hojności 
licytujących, w kilka godzin 
udało się zebrać ponad 6 ty-
sięcy złotych. 

– Frekwencja bardzo dopisa-
ła, zainteresowanie wydarze-
niem było ogromne, naprawdę 

się tego nie spodziewałam. 
Rumianie jak zawsze spisali się 
też na medal w kwestii pomocy 
innym – podsumowuje Jolan-
ta Król. – Myślę, że będziemy 
kontynuować ten Puchar Pol-
ski. Obawiałam się, jak to wyj-
dzie na hali, ponieważ mamy 
tu do czynienia z ogromnymi 
ciężarami, ale zabezpieczenia 
spowodowały, że hala w żaden 
sposób nie ucierpiała.
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W hali sportowej Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Rumi odbył 
się półfinał wojewódzkiej lice-
aliady w koszykówce dziewcząt, 
który był eliminacją do finałów 
wojewódzkich w Starogardzie 
Gdańskim. W zawodach wystąpi-
ły cztery drużyny reprezentujące 
powiat lęborski, kartuski, pucki 
i wejherowski. Zwycięzcą turnieju 
została drużyna I Liceum Ogól-

nokształcącego w Kartuzach, któ-
ra wysoko wygrała swoje mecze. 
Drugie miejsce zajęło I Liceum 
Ogólnokształcące w Lęborku, 
trzecie miejsce Powiatowy Zespół 
Szkół nr 1 w Rumi w składzie 
Agata Kupferschmidt, Sandra 
Mazurek, Natalia Patschull, Nata-
lia Milewczyk, Katarzyna Nowak, 
Weronika Świderska, Zofia Topp, 
Weronika Zmarzła, Martyna Kur-

kowska, Diana Gusman, Patrycja 
Konkol  i Weronika Średzińska 
i czwarte miejsce I Liceum Ogól-
nokształcące w Pucku. Na zakoń-
czenie zawodów zespoły zostały 
nagrodzone pucharem i dyplo-
mami. Organizatorem zawodów 
był Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie.

(DD)

Trzecie miejsce koszykarek
POWIAT | Brązowe medale zdobyli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w Rumi, biorąc udział w półfinale wojewódzkiej licealiady w koszykówce dziewcząt.

Fo
t.D

DW hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Bolszewie odbyły się 
powiatowe igrzyska młodzieży 
szkolnej w piłce ręcznej dziew-
cząt. Zawody były eliminacją do 
półfinału wojewódzkiego w Wej-
herowie. W rywalizacji wzięło 
udział 9 zespołów z różnych 
gmin powiatu wejherowskiego. 

- Cieszy taka duża frekwencja 
na zawodach piłki ręcznej, co 
świadczy o olbrzymim zaintere-
sowaniu taką dyscypliną sportu 
w naszym powiecie – mówi Bar-

tłomiej Woźniak z PZPOW.
Zwycięzcą turnieju została 

drużyna SP nr 6 w Wejherowie 
w składzie Magdalena Bobkow-
ska, Zuzanna Szyc, Amelia Rusz-
kowska, Michalina Korosacka, 
Magdalena Lesner, Wiktoria 
Lesner, Martyna Mikolcz, Wik-
toria Szopińska, Agnieszka Wę-
ska, Martyna Wielgosz i Amelia 
Woźniak. Drugie miejsce zajęła 
SP w Bolszewie, trzecie SP nr 4 
w Redzie, czwarte SP nr 2 w Lu-
zinie, piąte SP w Szemudzie, szó-

ste Salezjańska SP w Rumi, siód-
me SP w Bożympolu Wielkim, 
ósme SP w Choczewie i dziewiąte 
SP w Kostkowie. Mecze były na 
dobrym poziomie i dostarczyły 
wielu emocji licznym kibicom. 
Najlepsze zespoły zostały na-
grodzone pucharami, medalami 
oraz dyplomami, które wręczył 
organizator zawodów Joanna 
Syska i referent ds. sportu i im-
prez sportowych w Wejherowie 
Bartłomiej Woźniak. 

(DD)

Salezjanki zagrały w igrzyskach
PIŁKA RĘCZNA | Salezjańska Szkoła Podstawowa w Rumi zagrała w powiatowych igrzyskach 
młodzieży szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt i zajęła szóste miejsce.
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