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Pionierskie zabiegi

Kardiolodzy z wejherowskiego szpitala wdrożyli program 
innowacyjnej terapii dla chorych z zaawansowaną niewy-
dolnością serca. Tym samym szpital w Wejherowie stał 
się pionierem na skalę światową w wykonywaniu takich 
operacji! Na całym świecie podobnych zabiegów prze-
prowadzono do tej pory tylko kilkanaście. 
str. 3

 

Klub Pis Przestał istnieć

Wejherowski radny i były kandy-
dat na prezydenta miasta Tomir 
Ponka poinformował, że zrezy-
gnował z członkostwa w partii 
Prawo i Sprawiedliwość. Jego 
rezygnacja spowodowała, że klub 
Prawa i Sprawiedliwości w miej-
skiej radzie przestał istnieć. 
str. 3

Przyszłość "JądrówKi"

Elektrownia jądrowa jest w Polsce 
niezbędna - być może powstanie 
ona na Pomorzu. Co zyska nasz 
region na jej budowie? Między in-
nymi o tym dyskutowano podczas 
seminarium „Kierunki rozwoju i 
szanse dla regionu związane z bu-
dową elektrowni jądrowej”. 
str. 4

Już w lutym!

Więcej informacji:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco
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praca 
czeka na ciebie!
Chcesz zawsze być 
najlepiej i najszy-
bciej poinfor-
mowany? 
Lubisz być 
w centrum 
wydarzeń? 
Chcesz 
uczestniczyć 
w tym, co 
najistot-
niejszego dzieje 
się w naszym 
regionie?
Dołącz do naszego zespołu 
i zostań dziennikarzem!
Kogo szukamy? Przede wszystkim osób, które 
są dobrymi obserwatorami i potrafią to ubrać 
w słowa. Osób z pasją, które nie boją się nowych 
wyzwań. Nie bez powodu bowiem wielu znanych 
dziennikarzy podpisuje się pod sentencją: „dzien-
nikarz to nie zawód, to charakter”. 
Jeśli zatem chcesz spróbować czegoś nowego 
– dołącz do nas! A ci, którzy się sprawdzą, 
mogą liczyć na stałe zatrudnienie. 

Nie czekaj - wyślij do nas swoje CV 
na adres rekrutacja@expressy.pl!

Mediacja pomaga 
rozwiązywać konflikty 
Reda | W Redzie w placówkach oświatowych tworzą się grupy mediatorów rówieśniczych.

Można już powiedzieć, że w redzkich szkołach 
mediacja sprawdza się jako metoda rozwiązy-
wania konfliktów bez przemocy, w atmosferze 
wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. 
Może być włączona do codziennego życia 
szkolnego, gdzie przynosi trwałe korzyści i daje 
ogromną satysfakcję zarówno uczestnikom kon-
fliktu, jak i mediatorom prowadzącym sprawy. 
- W naszej szkole wprowadziliśmy tę metodę 
we współpracy z Katarzyną Stryjek, media-
torem przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku 

i Prezesem Oddziału Polskiego Centrum Me-
diacji w Sopocie – mówi Natalia Richert, na-
uczycielka w SP 4. - Uczniowie klas VII wybrali 
spośród siebie mediatorów klasowych. Kandy-
daci musieli wykazać się koleżeństwem, chęcią 
niesienia pomocy potrzebującym, łatwością 
nawiązania relacji z innymi osobami, obiekty-
wizmem oraz zaufaniem koleżanek i kolegów.

W grudniu ubiegłego roku, w Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Redzie, pod kierunkiem Katarzy-
ny Stryjek przeprowadzono warsztaty na te-

mat: ,,Radzenie sobie z konfliktem’’ i „Mediacje 
rówieśnicze”. Uczestniczyli w nich uczniowie 
z SP 2, SP 4, SP 5 i SP 6 w Redzie. W ramach 
zajęć szkolni mediatorzy podnieśli swoje umie-
jętności w sferze komunikacyjnej oraz rozwią-
zywania konfliktów, zapoznali się z definicją 
mediacji rówieśniczych, zrozumieli ich charak-
ter oraz poznali główne zasady mediacji. Były 
też zajęcia praktyczne, ćwiczące umiejętności 
mediatorów. Uczestnicy warsztatów otrzymali 
Dyplomy Mediatorów Rówieśniczych.

Uszyj poduszkę dla pacjentów!
WeJHeROWO | Akcję wspólnego szycia poduszek dla pacjentów wejherowski szpital zorganizuje 
w ostatni dzień tego miesiąca. Każdy może przyłączyć się do tej inicjatywy.

Wspólne szycie poduszek dla pacjentów Szpitala 
Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie zapla-
nowano na piątek, 31 stycznia, w godz. 12.00-15.00. 

- W tym dniu sala konferencyjna szpitala zamieni się 
w pracownię krawiecką, w której powstawać będą tra-
dycyjne „jaśki” - mówi Anna Stankiewicz, koordynator 
wolontariatu ze Szpitala Specjalistycznego w Wejhero-

wie. - Otrzymaliśmy od sponsorów i zaprzyjaźnionych 
osób materiały do szycia i wypełnienia poduszek, 
a nasi wolontariusze przyniosą maszyny do szycia. 
Chcemy, by w tym dniu powstało jak najwięcej kolo-
rowych poduszek, które trafią dla dorosłych pacjentów 
naszych oddziałów, dlatego zachęcamy i zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do wspólnego szycia.

Miasto dofinansowało żłobki
Reda | Pobyt najmłodszych mieszkańców z Redy w żłobkach i klubach dziecięcych 
będzie częściowo sfinansowany z budżetu miasta.

2 stycznia w Urzędzie Miasta w Redzie 
podpisano umowy na dofinansowanie 
pobytu dzieci w żłobkach i klubach dzie-
cięcych funkcjonujących na terenie Gminy 
Miasto Reda. Umowy podpisały trzy żłobki, 
trzy kluby dziecięce oraz dwie osoby 
zatrudniające czterech dziennych opieku-
nów. Miesięczna wysokość dotacji na jedno 
dziecko w 2020 r. wynosi 100 zł. 
- Miasto może dofinansować pobyt w pla-
cówce, pod warunkiem, że dziecko mieszka 
w Redzie – mówi Łukasz Kamiński, zastęp-
ca burmistrza. - Warunkiem otrzymania 
dotacji jest zmniejszenie każdorazowo 
miesięcznej opłaty wnoszonej przez ro-
dzica za pobyt dziecka w ww. placówkach 
o kwotę dotacji uzyskanej od Gminy.
Szczegółowy wykaz dotowanych placówek 
oraz dziennych opiekunów znajduje się na 
miejskiej stronie internetowej reda.pl.

Dołącz
do naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:
Kolporter! Obowiązki:

Do zadań zatrudnionej osoby  »
będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet 
w obszarze województwa 
pomorskiego.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. B. »
Oczekujemy rzetelności w pracy  »

i sumiennego wykonywania 
powierzonego zadania.

Umiejętności podstawowej  »
orientacji w terenie.

Znajomość topografii  »
województwa pomorskiego.

Komunikatywność, otwartość,  »
wysoka kultura osobista, 
punktualność oraz miła aparycja.

Oferujemy:
Pracę w stabilnej firmie. »
Stałe zatrudnienie  »

i wynagrodzenie.
Więcej informacji również pod  »

numerem telefonu:  796-600-155
Wybrane osoby zostaną  »

zaproszone na rozmowę 
rekrutacyjną.

CV proszę kierować na e-mail:
 m.chmielewska@expressy.pl

fot. D. Dunajska
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Weź dotację, walcz ze smogiem

W wyniku podpisanego porozumienia władz Wejhe-
rowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, można już składać 
wypełnione wnioski do programu „Czyste Powietrze” 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Mieszkańcy nie 
muszą jeździć w tej sprawie do Gdańska. WFOŚiGW 
nadal pełni rolę nadrzędną w prowadzeniu programu 
i decyduje o otrzymaniu dofinansowania.

Dodatkowym udogodnieniem dla mieszkańców, 
którzy chcieliby złożyć wniosek jest możliwość sko-
rzystania z pomocy przy wypełnieniu wniosku do 
Programu Krajowego „Czyste Powietrze”. Informację 
o programie oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków 

można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 
(ul. 12 Marca 195, stanowisko obok Kancelarii Ogól-
nej) w poniedziałki w godz. 8:30-16:30.

 Dofinansowanie jest skierowane do właścicieli do-
mów jednorodzinnych, którzy chcą zmienić ogrze-
wanie na bardziej ekologiczne oraz planują termo-
modernizację budynku.

 W celu skorzystania z pomocy przy wypełnianiu 
wniosków należy umówić się na termin konsultacji 
(tel. 58 677-71-03) oraz przygotować wszelkie dane 
oraz dokumenty zawarte na „Liście sprawdzającej 
(bliższe informacje na stronie www.wejherowo.pl).

/raf/

WeJHeROWO | Można składać wnioski o dofinansowanie z Programu Krajowego „Czyste Powietrze”
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Pionierskie zabiegi na skalę światową
WeJHeROWO | Kardiolodzy z wejherowskiego szpitala wdrożyli program innowacyjnej terapii dla chorych z zaawansowaną niewydolnością serca.

Tym samym szpital w Wejherowie stał 
się pionierem na skalę światową w wyko-
nywaniu takich operacji! Na całym świecie 
podobnych zabiegów przeprowadzono do 
tej pory tylko kilkanaście. Z tego 3 właśnie 
w Wejherowie. 

20 stycznia w Pracowni Kardiologii In-
wazyjnej Kaszubskiego Centrum Chorób 
Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Wejherowie (Szpitale Pomorskie 
sp. z o.o.) zespół lekarzy w składzie: Łukasz 
Lewicki, Maciej Karwowski, Sebastian 
Liedtke, Wojciech Piotrowicz; pielęgniarek: 
Grażyny Milewskiej, Bożeny Wojtas, Ewy 
Kurek oraz techników: Anny Kaczmarek 
i Kamila Grzeli wykonał trzy zabiegi wsz-
czepienia tzw. przedsionkowego regulatora 
przepływu AFR (ang. Atrial Flow Regu-
lator). Zabiegi te wykonano u pacjentów 
z ciężką niewydolnością serca.

- Terapia polega na wytworzeniu 
w przegrodzie międzyprzedsionko-
wej serca za pomocą igły oraz balonika 
otworu, a następnie implantacji specjal-
nie zaprojektowanego krążka z otworem 
o średnicy 8 mm zbudowanego z niti-
nolowej plecionki - tłumaczy dr n. med. 
Łukasz Lewicki, kierownik Pracowni 
Kardiologii Inwazyjnej. - Ten regulator 
przepływu umożliwia dekompresję ob-
ciążonego lewego przedsionka i redukcję 
ciśnienia napełniania lewej komory ser-
ca, co z kolei prowadzi do zmniejszenia 
objawów niewydolności serca. 

Pierwszy taki zabieg w Polsce wykona-

no w ubiegłym roku w Klinice Kardiolo-
gii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca 
GUMed u 12-letniej dziewczynki. Wyda-
rzenie to zainspirowało wejherowskich 
kardiologów do próby zastosowania tego 
urządzenia u dorosłych pacjentów z cięż-
ką niewydolnością serca, u których wy-
czerpano standardowe metody leczenia.

- Na świecie wykonywane są tylko po-
jedyncze takie zabiegi, głównie u pacjen-
tów z ciężkim nadciśnieniem płucnym. 
W Polsce, jak dotąd wszczepiono cztery 
implanty (2 w Gdańsku, 1 w Poznaniu i 1 

w Krakowie) - mówi dr hab. Marek Szoł-
kiewicz, Ordynator Oddziału Kardiologii 
i Angiologii Interwencyjnej Szpitala Spe-
cjalistycznego w Wejherowie. - Wykona-
ne w poniedziałek trzy zabiegi stanowią 
wstęp do rozpoczętego autorskiego na-
ukowego projektu badawczego mającego 
na celu opracowanie terapii będącej nową 
szansą dla chorych z krańcową niewydol-
nością serca. W najbliższym czasie wejhe-
rowscy kardiolodzy planują wykonanie 
kolejnych zabiegów.

/raf/
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Wejherowski radny i były kandydat na 
prezydenta miasta Tomir Ponka poinfor-
mował, że zrezygnował z członkostwa 
w partii Prawo i Sprawiedliwość. 
Przypomnijmy, że Tomir Ponka startował 
jako kandydat na prezydenta Wejherowa 
w ostatnich wyborach samorządowych 
właśnie z ramienia PiS-u. I z tej listy 
dostał się do Rady Miasta Wejherowa. 
O swojej decyzji poinformował za pośred-

nictwem mediów społecznościowych. 
- Drodzy mieszkańcy Wejherowa, Uprzej-
mie informuję iż podjąłem decyzję 
w wyniku której zrezygnowałem z człon-
kostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość 
oraz wystąpiłem z Klubu Radnych PIS 
– wyjaśnia Tomir Ponka, radny miasta 
Wejherowa i dotychczasowy przewod-
niczący klubu PiS w radzie. - Powyższą 
decyzję podjąłem w związku z faktem iż 
polityka nie jest tym kierunkiem w któ-
rym chciałbym podążać i uważam że 
samorząd nie powinien być spolaryzo-
wany politycznie. Kierując się zasadami 
uczciwości i sprawiedliwości, zaufania 
i postępowania w zgodzie z własnymi 
przekonaniami i wartościami moralnymi 
podjąłem decyzję o mojej rezygnacji. Nie 
zamierzam wstępować do żadnej partii 
politycznej, planuję skupić się na pracy 
zawodowej, pracy dla naszego miasta 
Wejherowa i dla dobra jego mieszkańców. 
Wszystkim kolegom i koleżankom z byłej 
już partii PIS życzę wszystkiego dobrego 
oraz determinacji w dążeniu do realizacji 
zamierzonych celów.
Wystąpienie Tomira Ponki z klubu w wej-
herowskiej radzie miasta ma jeszcze 
jedną konsekwencję – klub przestaje 
istnieć. Minimalna ilość radnych, jaka jest 
potrzebna, aby klub mógł formalnie funk-
cjonować, wynosi bowiem trzy. I właśnie 
trzech radnych tworzyło klub PiS w wej-
herowskiej radzie. Po odejściu Ponki klub 
zostaje automatycznie rozwiązany. 
/raf/

klub Pis w Radzie PRzestał istnieć
weJHeRowo | tomir Ponka nie jest już członkiem Prawa i sprawiedliwości. 

fot. Rafał Korbut
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Polska elektroenergetyka oparta jest 
na węglu. Aby zredukować emisję szko-
dliwych gazów oraz zabezpieczyć do-
stawy energii w najbliższej przyszłości, 

niezbędne jest wybudowanie w Polsce 
elektrowni jądrowej. Być może powsta-
nie na Pomorzu, w miejscowości Żarno-
wiec lub Lubiatowo-Kopalino. O tym, 

jakie korzyści przyniesie regionowi taka 
inwestycja, dyskutowali w Gdańsku eks-
perci z kraju i zagranicy.

eksPeRci dyskutuJą
Do Gdańska zjechali przedstawiciele: 

Ministerstwa Aktywów Państwowych, 
środowisk naukowych, spółek energe-
tycznych oraz lokalnych samorządów. 
Byli obecni również przedstawiciele 
organizacji zajmujących się propagowa-
niem energetyki jądrowej. W semina-
rium uczestniczyli zagraniczni eksperci, 
między innymi z Finlandii i Wielkiej 
Brytanii, a więc krajów, które budują lub 
niedawno zakończyły budowę siłowni 
jądrowych. Międzynarodową Agencję 
Energii Atomowej z Wiednia reprezen-
tował Christoph Henrich.

elektRownia Musi Powstać
Eksperci zgodnie twierdzą, że bez 

elektrowni jądrowej w Polsce zabraknie 
prądu, ale w tym wypadku należy brać 
pod uwagę także aspekt klimatyczny. 
Realizacja takiej inwestycji to ogromne 
koszty. Po co nam zatem „atom"? 

– Obecnie Unia Europejska dąży do 
neutralności klimatycznej. Bez działa-
jącej elektrowni jądrowej, nie będzie-
my w stanie wystarczająco zmniejszyć 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery – 
mówił Zbigniew Kubacki, zastępca dy-
rektora Departamentu Energii Jądrowej 
Ministerstwa Aktywów Państwowych. 
– Dodatkowo elektrownia jądrowa to 
stabilne ceny prądu, a także, i to ważne 
w dzisiejszym świecie: dywersyfikacja 
źródeł energii. 

„tak" od PoMoRskiego 
saMoRządu

O tym, że najlepszym miejscem dla 
polskiej elektrowni jądrowej jest wy-
brzeże Bałtyku, wielokrotnie mówił sa-
morząd województwa pomorskiego. 

– Już w 2012 roku w Strategii Rozwo-
ju Województwa samorząd uwzględnił 
budowę na naszym terenie elektrow-
ni jądrowej. W trwających pracach 
nad nową strategią, wątek elektrowni 
jądrowej również zostanie zapewne 
uwzględniony – powiedział w czasie se-
minarium wicemarszałek województwa 
pomorskiego, Leszek Bonna. – Naszą 
chęć współpracy ponowiliśmy również 
w 2016 roku, kiedy wystosowaliśmy do 
rządu memorandum w tej sprawie.

oPóźnienia i PRobleMy
Prace nad elektrownią jądrową są 

mocno opóźnione. Rodzi to liczne kon-
sekwencje, zwłaszcza dla Pomorza. 

– W szczególności niepokojący jest los 
decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej. 
Ten przeciągający się stan rzeczy powo-
duje wiele utrudnień w funkcjonowaniu 
zarówno samorządów, jak i przedsię-

biorców działających na tym obszarze 
– mówił wicemarszałek Bonna. – Po-
tencjalne gminy lokalizacyjne osiągają 
znacznie niższe dochody majątkowe 
z tytułu zbycia gruntów (zarówno pod 
inwestycje przemysłowe, jak i zabudowę 
jednorodzinną i usługową) oraz wpływy 
podatkowe z uwagi na niższą aktywność 
gospodarczą na terenie gminy – zazna-
czał wicemarszałek. Niepokojące jest 
również zaniechanie rządu w rozwoju 
infrastruktury na tym terenie. Wielo-
krotnie wskazywaliśmy, że niezbędne 
jest wybudowanie m.in. drogi S6, która 
stanowiłaby dogodny dojazd w rejon 
elektrowni. Do tego dochodzi niepew-
ność w modernizacji linii kolejowej do 
Słupska i budowa tam drugiego toru. 

eneRgia z atoMu i wiatRu
Województwo pomorskie importuje 

prąd z innych regionów kraju. 
- Produkujemy jedynie połowę nie-

zbędnej na Pomorzu energii elektrycz-
nej – zaznaczył Adam Mikołajczyk, 
dyrektor Departamentu Rozwoju Regio-
nalnego i Przestrzennego UMWP. – Plu-
sem jest jednak fakt, że ok. 1/4 energii 
zużywanej powstaje ze źródeł odnawial-
nych. Budowa elektrowni jądrowej zna-
cząco poprawiłaby bilans energetyczny 
regionu. Myślę, że elektrownia jądrowa, 
farmy wiatrowe i energia z OZE (np. 
ogniwa fotowoltaiczne) to przyszłość 
naszej regionalnej energetyki. Do tego 
powinniśmy dążyć.

/opr. raf/

ReKLAMA  203/2019/DBReKLAMA  348/2019/DB

Debata o przyszłości „ jądrówki”
POMORZe | Elektrownia jądrowa jest w Polsce niezbędna. Co zyska Pomorze na jej 
budowie? Między innymi o tym dyskutowano podczas seminarium „Kierunki rozwoju 
i szanse dla regionu związane z budową elektrowni jądrowej”.
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OgłOSzeNie U/2020/DB

byłej Kierownik Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej
 i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które niech dają ukojenie w trudnych chwilach po śmierci

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
Wraz ze Współpracownikami 

Męża
ToMasza GrochalskieGo

Pani
Dorocie Grochalskiej

niezwykle sumiennego, kompetentnego oraz koleżeńskiego
 Inspektora w Wydziale Inwestycji Gospodarki Komunalnej

 i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w latach 1993 - 2001

składają     

"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …"

Ks. J. Twardowski
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MoRze i Muzyka
kaszuby | w związku ze zbliżającą się z setną rocznicą 
zaślubin Polski z bałtykiem wejherowskie muzeum 
zaprasza na spotkanie z muzyką kaszub.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zaprasza na LXIII koncert z cyklu „Spo-
tkania z muzyką Kaszub” pt. „A mòrze Pòlsce òd stalat 
przëgriwô, spiéwô, szëmi…”. Program okolicznościowej 
wieczornicy, związanej z setną rocznicą zaślubin Polski 
z Bałtykiem, wypełnią kompozycje Feliksa Nowowiej-
skiego, Zygmunta Moczyńskiego, Feliksa Rybickiego, 
Edwina Rymarza, Marii Boszke, Jana Trepczyka, Włady-
sława Kirsteina, wiersze Bernarda Sychty, Mariana Se-
lina oraz obszerne fragmenty przemówienia ks. Józefa 
Wryczy, wygłoszonego 10 lutego 1920 r. w Pucku.
Koncert odbędzie się w piątek 7 lutego o godz. 18.00 
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a w Wejherowie. 
Wykonawcy: Zbigniew Jankowski – narrator, Gabriela 
Kleban – sopran, Karolina Borowczyk – mezzosopran, 
Adam Brusznicki – tenor, Dominik Mazan – bas-ba-
ryton, Maja Miro-Wiśniewska – flet, Weronika Kulpa – 
wiolonczela, Witosława Frankowska – fortepian, słowo 
o muzyce. 
Koncert dofinansowano ze środków przyznanych przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
powiat wejherowski. 
/raf/

Stacja Kultura zaprasza
RuMia | Ciekawe wydarzenia zaplanowane są na przyszły miesiąc w Stacji 
Kultura. Warto wybrać się na spotkanie autorskie i na wyjątkowy koncert.

sPotkanie z gąsowskiM
Stacja Kultura zaprasza 6 lutego o godz. 17:30 na 

spotkanie z Piotrem Gąsowskim wokół jego auto-
biograficznej książki pod przewrotnym tytułem  
„Co mi w życiu nie wyszło”.

Przez pięć lat pracowicie spisywał swoje wspo-
mnienia, co komentuje z właściwym sobie, lek-
ko sardonicznym poczuciem humoru: no może 
trochę długo, ale to dlatego, że robiłem to sam! 

Czytelnik dostaje przegląd „Gąsowskich” traum, 
podanych z przymrużeniem oka, autoironią,  a na-
wet swoistą dezynwolturą. Co zatem łączyło Piotra 
z Robinem Williamsem? Jak skończyła się jego przy-
goda na planie filmu porno? Czego dowiedział się 
o sobie od Gustawa Holoubka? – o tym będziemy 
mieli okazję dowiedzieć się nie tylko z biografii ale 
i od samego autora w trakcie spotkania w Stacji Kul-
tura. W trakcie spotkania będzie możliwość zaku-
pienia książek i uzyskania wpisu od autora.

Piaf Po Polsku
 Stacja Kultura zaprasza 12 lutego o godz. 18:30 

na walentynkowe rendez-vous z piosenkami Edith 
Piaf w wykonaniu Doroty Lulki. Będzie to koncert 
najpiękniejszych piosenek Edith Piaf śpiewanych 
w polskich tłumaczeniach Andrzeja Ozgi i Wojcie-
cha Młynarskiego. Niepowtarzalny klimat koncertu 
buduje fascynujący głos wokalistki, subtelne aran-
żacje utworów, wirtuozeria akordeonu, a przede 
wszystkim wysokiej próby interpretacje aktorskie 
Doroty Lulki, grającej tytułową rolę w kultowym, 
gdyńskim spektaklu Piaf.  

Koncert będzie jednocześnie okazją do wysłucha-
nia mniej znanych utworów z repertuaru paryskie-
go wróbelka, które pojawiają się na wydanej nie-
dawno płycie Piaf po polsku 2. Na krążku znajdują 
się hipnotyzujące melodie śpiewane głębokim, peł-
nym ekspresji głosem Doroty Lulki. Obok utworów 
nostalgicznych, a nawet żartobliwych pojawią się 
kunsztowne partie instrumentalne Pawła A. Nowa-
ka i Macieja Sadowskiego –  muzyków współpracu-
jących z artystką od ponad dziesięciu lat. 
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Zaśpiewają
dyrektorzy
WeJHeROWO | Dwóch 
dyrektorów placówek kulturalnych 
z terenu powiatu wejherowskiego 
zaprasza na charytatywny koncert 
„Z kolędą i z pomocą”.

Muzeum 
Piśmien-
nictwa 
i Muzyki 

Kaszubsko-
Pomorskiej wraz 

z Fundacją „Uśmiech 
Dziecka” w Wejherowie mają za-
szczyt zaprosić na koncert z cyklu 
„Śpiewający Dyrektorzy”, który 
nosi tytuł „Z kolędą i z pomocą”. 
W programie: wspólne śpiewanie 
kolęd, które poprowadzą dyrektor 
wejherowskiego Muzeum Tomasz 
Fopke i dyrektor Domu Kultury 
w Rumi Agnieszka Skawińska.

Ideą koncertu jest wsparcie 
finansowe budowy Dziennego 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Dy-
daktycznego dla Niepełno-
sprawnych. Wszelkie informa-
cje po adresem: 
www.usmiechdziecka.org.pl.

Wszyscy śpiewający otrzy-
mają śpiewnik.

Organizatorzy zapraszają 
do siedziby muzeum, przy ul. 
Zamkowej 2a w Wejherowie, 
28 stycznia na godz. 18.00. 

/raf/

Piątki z kulturą

W ramach cyklu „Piątek z Kulturą” w ubiegłym tygodniu w Biblio-
tece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo miało miejsce kolejne 
wydarzenie kulturalne. Sztukę Andrzeja Dembończyka w adaptacji 
Alfreda Dumas pt. „Biuro matrymonialne.com wystawili aktorzy z Te-
atru Lampart. Publiczność zachwyciła wspaniała gra aktorska. Licznie 
przybyli teatromani zobaczyli, jak wygląda „zwykły” dzień pracowni-
ka biura matrymonialnego. 

Niewątpliwym atutem spektaklu były szybkie wymiany zdań, zwario-
wane dialogi, cięte riposty i szaleństwo w oczach zarówno pracownika 
biura, jak i osób szukających tej wyśnionej drugiej połowy. Następny 
„Piątek z Kulturą” 14 lutego, tym razem będzie to koncert akordeono-
wy. Organizatorzy zapraszają na to wydarzenie wszystkich chętnych!

/UGW/

gM. WeJHeROWO | Sztuka „Biuro matrymonialne” na deskach 
Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
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Optymalne rozwiązania finansowe
WeJHeROWO | Przeciętny człowiek, nie znający przepisów związanych z finansami, może pogubić się w ich zawiłym gąszczu.

Planując życiowe inwestycje, mniej-
sze wydatki, czy też określając potrzeby 
finansowe własnej rodziny lub firmy, 
warto skorzystać z porad specjalistów. 
I to za darmo!

Firmą, która od  niedawna na lokal-
nym rynku oferuje usługi pośrednictwa 
finansowego  jest Open Finance SA.

- Pomagamy naszym klientom znaleźć 
optymalne rozwiązania finansowe - wy-

jaśnia Izabela Kluk, właścicielka i założy-
cielka wejherowskiej placówki franczyzo-
wej Open Finance. - Firmę tworzą ludzie, 
którzy zbudowali w Polsce kategorię po-
średnictwa finansowego. Naszym celem 
jest wykreowanie nowego spojrzenia na 
świat finansów osobistych. Chcemy za-
pewnić klientom możliwość świadomego 
i racjonalnego podejmowania decyzji fi-
nansowych. Open Finance oferuje szero-

ki asortyment produktów finansowych, 
w tym: oferty 19 banków w jednym miej-
scu, kredyty i pożyczki hipoteczne, kre-
dyty gotówkowe, produkty finansowe dla 
firm, w tym m.in. kredyty, leasing.

Powodów, dla których warto skorzy-
stać z naszej oferty jest wiele: ekspert 
ma wiedzę o aktualnych promocjach 
i ofertach różnych banków; gwarancja, 
że wniosek trafi do weryfikacji do od-
powiedniego banku; nie realizujemy 
bankowych planów sprzedaży- oferty 
dobrane są optymalnie; ekspert może 
przygotować indywidualny plan finan-
sowania oparty o najlepsze oferty z kilku 
banków; badamy przyczyny decyzji ne-
gatywnej i w miarę możliwości usuwamy 
przeszkody lub konfigurujemy wniosek 
w celu pozyskania środków finansowych; 
weryfikujemy zakres polis ubezpieczenia 
nieruchomości i na życie zestawiając je 
z ofertą bankową; nie pobieramy żad-
nych prowizji - za usługi eksperta final-
nie płaci bank, a nie Klient. 

Osoby poszukujące finansowania 
mogą liczyć na pomoc naszego eksper-
ta – Magdy Okroj w zakresie: wyboru 
najkorzystniejszego kredytu spośród 
ofert banków; określenia waluty, opro-
centowania i okresu spłaty zadłużenia; 
wyjaśnienia różnic w poszczególnych 
ofertach; wypełnienia wymaganych do-
kumentów; finalizacji: podpisania umo-
wy z bankiem; przygotowania doku-
mentów warunkujących uruchomienie 

środków; zmianę dotychczasowego kre-
dytu na nowy (tańszy!) w innym banku; 
połączenia wszystkich dotychczasowych 
kredytów w jeden tańszy.

W naszym oddziale każdy ma możli-
wość porozmawiania także z doradcą 
ds. nieruchomości: Martą Barthelke. Za 
pośrednictwem Home Broker kupisz, 
sprzedasz lub wynajmiesz mieszka-
nie zarówno z rynku pierwotnego, jak 
i wtórnego. W naszej ofercie znajdziesz 
również domy, lokale użytkowe oraz 
grunty. Home Broker istnieje na rynku 
od 2007 roku i od tego czasu nieprze-
rwanie znajduje się w czołówce branży 
pośrednictwa nieruchomości.

Co wyróżnia nas na tle konkurencji? 
Starannie wyselekcjonowane oferty, 
wsparcie na każdym etapie zakupu czy 
sprzedaży mieszkania, 0 zł prowizji za 
kupno mieszkania z rynku pierwotnego, 
dopasowanie oferty do indywidualnych 
wymagań, ferta od ponad 500 dewelo-
perów z całej Polski, ponad 35 ty. ofert 
z rynku wtórnego i pierwotnego, indy-
widualna opieka doradcy. 

Ponadto dostępna jest szeroka oferta 
ubezpieczeń w ramach Open Brokers 
- oferty 23 Towarzystw Ubezpieczenio-
wych na życie, auto, dom, podróż, a tak-
że produkty życiowe. Nasza ekspertka 
w tym zakresie – Katarzyna Burczyk 
z gąszczu ofert wyciągnie tą najkorzyst-
niejszą posługując się przy tym profe-
sjonalnym doradztwem.

- Jedną z najistotniejszych kwestii jest 
to, że nie pobieramy żadnych pieniędzy 
od klienta, nasze usługi są bezpłatne – 
podkreśla Izabela Kluk. - Dostosowuje-
my się do klienta co do czasu i miejsca 
spotkań – jest możliwość elastycznego 
dopasowania godziny, dojazdu do klien-
ta, a nawet spotkanie w weekend. Liczy-
my zdolność kredytową, przygotowuje-
my najkorzystniejsze oferty kredytów, 
przygotowujemy symulację spłaty, po-
magamy również przygotować ewentu-
alne kosztorysy budowlane wymagane 
do kredytu. Jesteśmy też do dyspozycji 
już po podpisaniu umowy kredytowej, 
czy nawet po uruchomieniu kredytu, je-
śli zaistnieje potrzeba konsultacji. 

Pomagamy załatwić wszelkie 
formalności!

Poznajcie nasz zesPół:
Izabela Kluk – Lider zespołu 
/m.603 878 727
Magda Okroj – Ekspert finansowy 
/m. 798 336 567
Katarzyna Burczyk – Ekspert 
ds. Ubezpieczeń /m. 661 482 771
Marta Barthelke – Doradca ds. 
nieruchomości /m. 608 053 819

open Finance sa
ul. Rzeźnicka 2f
84-200 Wejherowo
www.open.pl
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Dzieci poznały historię i ciekawostki
WeJHeROWO | Grupa dzieci i rodziców zrzeszonych w Klubie Integracyjnym TAO odwiedziła wejherowski ratusz. Oprowadzał ich zastępca prezydenta.

Mali goście ich rodzice spotkali się z za-
stępcą prezydenta miasta Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem, który oprowadzał ich po 
obiekcie i odpowiadał na różne pytania 
dotyczące grodu Wejhera. 

Klubowicze zwiedzili sale historii mia-
sta, duże zainteresowanie wywołały 
u nich makiety miasta i kalwarii, a przede 
wszystkim sala lat trzydziestych z mówią-
cym burmistrzem Teodorem Bolduanem.

Podczas zwiedzania ratusza Arkadiusz 
Kraszkiewicz opowiedział dzieciom i ich 
rodzicom o założycielu miasta Jakubie 
Wejherze oraz rozwoju Wejherowa na 
przestrzeni dziejów. Przypomniał też, że 
w tym roku Wejherowo obchodzi 370. 
rocznicę nadania praw miejskich.

Bardzo ciekawy przebieg miało spotka-
nie w sali obrad, gdzie zastępca prezyden-
ta odpowiadał na pytania dzieci. Mimo, że 

pytania dotyczyły często spraw osobistych 
Arkadiusz Kraszkiewicz wyjaśniał wszyst-
kie poruszone sprawy, zarówno te doty-
czące jego pracy i zainteresowań, jak i ro-
dziny. Padły też pytania o przebieg spraw 
inwestycyjnych, a w szczególności o bu-
dowany tunel w rejonie ul. Kwiatowej, wę-
zeł integracyjny przy dworcu kolejowym 
oraz „Wodne Ogrody”. Na zakończenie 
wszyscy otrzymali pamiątkowe upomin-
ki, wśród których były również materiały 
informacyjne o Wejherowie.

Kierownik Klubu Dziecięcego TAO 
Izabela Minga podziękowała za moż-
liwość zwiedzenia ratusza i spotkania 
z zastępcą prezydenta miasta podkreśla-
jąc, że to spotkanie było bardzo ważnym 
punktem planu zajęć dla dzieci w okresie 
ferii zimowych.
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Miasto wsPieRa 
czytelnictwo
Reda | z końcem ubiegłego roku w redzkich szkołach 
podstawowych zakończono realizację narodowego Pro-
gramu Rozwoju czytelnictwa – Priorytet 3”.

Na realizację tego programu Gmina Miasto Reda 
w latach 2017 - 2019 otrzymała wsparcie finansowe 
w wysokości 60 000 zł. Warunkiem otrzymania ww. 
wsparcia było zapewnienie finansowego wkładu wła-
snego, który wyniósł 15 000 zł.
- Z przyznanych Redzie środków finansowych skorzy-
stały wszystkie biblioteki szkolne, do których trafiło 
łącznie 3 665 nowych książek, przede wszystkim lek-
tur i nowości wydawniczych – mówi Łukasz Kamiński, 
zastępca burmistrza Redy. - Ponadto we wspomnia-
nych szkołach zrealizowano szereg przedsięwzięć po-
pularyzujących czytelnictwo, m. in. wspólne czytanie, 
wystawy księgozbioru, konkursy, lekcje biblioteczne 
i projekty edukacyjne.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest 
uchwalonym przez Radę Ministrów programem wielo-
letnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czy-
telnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek 
publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokal-
nych ośrodków życia społecznego, stanowiących cen-
trum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany 
jest m.in. przez bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek 
publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
Program realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, 
Instytutu Książki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W Redzie realizowany był Priorytet 3 Programu, czyli 
rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie 
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

fot. UM Reda

Znakomita frekwencja na feriach sportowych

W hali sportowej obozy sportowe  II ligo-
wych piłkarek GOSRiT Luzino były trenowane 
przez Sylwestra Piątka i Adama Olejniczaka, 
a drużyna GOSRiT 2006/07 była prowadzona 
przez Piotra Jasielskiego i Pawła Radeckiego. 
Ponadto organizowane były tam ogólnodo-

stępne zajęcia dla najmłodszych, które pro-
wadziła Sabina Rozmarynowska i Monika 
Drabik. Oprócz zajęć manualnych były m.in. 
wycieczka do Białogóry do mini ZOO i wypad 
do OSP Luzino. Na sali sportowej GOSRiT 
i Orlik czekały każdego dnia różne atrakcje, 

przygotowane przez Rafała Freitaga i Pawła 
Hinz. Odbyły się m.in. Turniej Trzech Króli, 
Widły Cup dla dzikich drużyn oraz liczne zaję-
cia sportowo–rekreacyjne. Zajęcia cieszyły się 
dużym powodzeniem . Natomiast w drugim 
tygodniu zorganizowano zajęcia multisporto-
we, które odbywały się codziennie oraz turniej 
Widły Cup dla rocznika 2007 i młodsi, który 
rozegrany został w piątek. Również na sali 
sportowej w Kębłowie czekał na dzieci anima-
tor sportu, który codziennie przygotowywał 
sportowe atrakcje. W ubiegły piątek odbył się 
mini turniej sztuk walki dla amatorów, a w tym 
tygodniu od poniedziałku do piątku ciekawe 
zajęcia multisportowe podczas, których można 
było poznać różne dyscypliny sportu. W pozo-
stałych godzinach na boisku sportowym czekał 
na młodzież animator sportu.

-Trzy drużyny piłkarskie GOSRiT w pierw-
szym tygodni ferii wyjechały na obóz sporto-
wy do Bydgoszczy, gdzie dwie ekipy GOSRiT 
El Professional Luzino 2005 i 2006 pod okiem 
trenerów Karola Piątka, Pawła Buzały, Mak-
syma Graczyka, Magdy Kołacz i Jakuba Ry-
bickiego ładowały akumulatory przed rundą 
wiosenną – wyjaśnia dyrektor Piotr Klecha.-  
A w Mikoszewie wraz z zawodnikami WSS 
Wejherowo trenowałi kickboxerzy GOSRiT-u.

(DD)

POWiaT | Ku końcowi zbliżają się ferie zimowe. W tym czasie ponad 250 młodych chłopców i dziewcząt uczestniczyło w aktywnościach, 
przygotowanych przez trenerów i pracowników Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie.
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Nie brakowało zajęć sportowych oraz kre-
atywnych i rozwojowych warsztatów przygoto-
wanych przez miasto. 

Jak co roku, podczas najdłuższej zimowej 
przerwy w nauce, na terenie miasta odbywały 
się rozmaite zajęcia. W ramach corocznej akcji 
„Zima” bardzo ciekawą ofertę dla najmłodszych 
przygotowało nie tylko Wejherowskie Cen-
trum Kultury, ale również Miejska Biblioteka 
Publiczna, czy choćby szkoły podstawowe.

W trakcie zajęć i warsztatów najmłodszych 
mieszkańców Wejherowa osobiście odwiedzał 

zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
który nie krył zadowolenia z dużego zaintere-
sowania feriami.

- Zajęcia były zróżnicowane pod względem 
wieku, czasu trwania i specjalizacji. Cieszę  się,  
że  młodzi  wejherowianie mogli skorzystać 
z tak szerokiej  oferty  atrakcyjnego  wypo-
czynku i rekreacji, jaką stworzyli pracownicy  
jednostek  samorządu  miejskiego  na terenie 
naszego miasta  – mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

/raf/

Aktywne ferie na finiszu
WeJHeROWO | Ferie zimowe dobiegają końca. Wejherowska 
młodzież korzystała z wielu atrakcji i dobrej zabawy. 
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baśnie świata oRientu
RuMia | Poznaj niezwykłą kulturę i baśnie orientu – wy-
bierz się na bezpłatne warsztaty dla dzieci.

Baśnie są nieodłącznym elementem każdej kultury. To 
właśnie one przybliżają czytelnikom inne, nieznane kultury 
i przekazują lokalne podania, legendy i mity. Podczas 
pierwszego spotkania z nowego cyklu „Przygody małego 
czytelnika” uczestnicy poznają bogactwo orientalnych 
baśni. Będą one wstępem do warsztatów i zabaw, podczas 
których dzieci zapoznają się z kulturą i zwyczajami Japo-
nii, Chin i krajów arabskich. 
Zajęcia będą odbywały się w trzech strefach tematycz-
nych, z których każda będzie poświęcona odrębnej 
kulturze. W strefie japońskiej dzieci będą mogły stwo-
rzyć między innymi ozdobne lampiony, figury wykonane 
techniką origami, tekturowe postaci z bajek oraz ozdoby 
w kształcie kolorowych karpi, które w Japonii tradycyj-
nie przygotowuje się z okazji Dnia Dziecka. Chętni będą 
mogli zmierzyć się z japońską kaligrafią. Dla najmłodszych 
przygotowano animacje, podczas których poznają japoński 
teatr Kamishibai. 
W strefie kultury chińskiej młodzi uczestnicy będą mogli 
zaprojektować i wykonać wachlarze oraz karnawałowe 
maski z motywami chińskimi. Dzieci poznają również 
technikę wiązania tradycyjnych chińskich węzełków, które 
według źródeł historycznych były nie tylko ozdobami, ale 
sposobem sporządzania notatek. 
Z kolei w strefie kultury arabskiej uczestnicy będą mogli 
wziąć udział w warsztatach, podczas których wykonają 
ozdoby inspirowane tradycyjną biżuterią arabską. Chętni 
będą mogli poznać podstawowe zwroty w języku arabskim 
i spróbować zapisać swoje imię w tym języku.  
Dodatkowo o pełnych godzinach w kąciku czytelniczym 
dzieci będą mogły wysłuchać najpiękniejszych baśni.
Spotkanie pt. „Baśnie świata” z cyklu „Przygody małe-
go czytelnika” odbędzie się 25 stycznia w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi. Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 11:00 
do 18:00. Wstęp wolny.  /raf/
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Uzbierali ponad 10 tysięcy złotych
WeJHeROWO | Za nami VIII Charytatywne Kolędowanie pod hasłem „Festiwal Serc", z którego dochód przeznaczono na leczenie Agaty Dąbrowskiej.

Charytatywne Kolędowanie tradycyjnie 
odbyło się w kościele pw. Chrystusa Króla 
i bł. siostry Alicji Kotowskiej. Festiwal Serc 
zgromadził jak zwykle wielu wejherowian, 
którzy słuchając pięknych polskich kolęd 
wrzucali datki do puszek z przeznaczeniem 
na leczenie małej Agatki chorej na poraże-
nie mózgowe. Ukoronowaniem datków 
były licytacje. Tu tradycyjnie nie zawiedli 
sportowcy i działacze wejherowskich klu-
bów przeznaczając m.in. koszulki sporto-
we z podpisami m.in. WKS Gryf, KS Ty-
tani (podpisy kadry Polski juniorek), WKB 
Gryf, Karate Klub Wejherowo, a także inni 
m.in. rysownik Tomasz Mering. 

Rodzina chorej dziewczynki jest w trud-
nej sytuacji finansowej i dlatego potrzebuje 

wsparcia finansowego w leczeniu, rehabili-
tacji i kosztownym zabiegu operacyjnym.

Po raz kolejny występy artystyczne 
z gwiazdą wieczoru na czele zbiegły się 
z pięknym odruchem serca. Łącznie zebra-
no ponad 10 tysięcy złotych.

- Cieszymy się, że kolejny Festiwal Serc 
zainteresował ogromną część mieszkańców. 
To miło, że można łączyć się z tak pięknym 
dziele i pomagać innym – mówi organiza-
tor festiwalu Marcin Drewa. - W tym roku 
mieliśmy okazję usłyszeć Joszko Brodę 
z rodziną, dzieląc się jednocześnie z po-
trzebującą pomocy chorą Agatą.

W części artystycznej publiczność wy-
słuchała zespołu ,Dominus” z Kariną Zie-
mann, zespołu wokalno-instrumentalnego 

,,Gdyńska Bryza”, scholi dziecięcej ,,Chry-
stusowe Owieczki” oraz artystów 3 Flotylli 
Okrętów Gdynia w składzie Dziecięcy Ze-
spół Wokalny ,,Kropelki”, Dziecięcy Zespół 
Wokalny ,,Revival” i Zespół Estradowy 
,,Reling”, a także diakonii muzycznej ,,Jero-
zolima” i chóru ,,Laudate Dominum”.

Przypomnijmy, że Agata Dąbrowska uro-
dziła się jako skrajny wcześniak. Choruje 
na porażenie mózgowe, padaczkę, a z po-
wodu uszkodzonego nerwu wzrokowego 
praktycznie nie widzi. Dzięki środkom 
zebranym podczas ubiegłorocznego „Fe-
stiwalu Serc” udało się zakupić pionizator, 
wózek rehabilitacyjny i pojechać na turnus, 
dzięki czemu dziewczynka poczyniła wi-
doczne postępy.

Patronat Honorowy nad imprezą spra-
wowali: wojewoda pomorski Dariusz Dre-
lich, starosta wejherowski Gabriela Lisius, 
prezydent miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i Wójt Gm. Wejherowo Hen-
ryk Skwarło. Organizatorami imprezy byli: 

Jacek Drewa i Caritas przy współpracy 
z Parafią pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji 
Kotowskiej, Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Wejhe-
rowskie Centrum Kultury.

(DD)
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„Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na 
wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta 
Rumi: 

 1) od Podinspektora do inspektora 
w Referacie Księgowości Budżetowej Wy-
działu Finansowo-Budżetowego w pełnym 
wymiarze czasu pracy,

2) Dyrektor Centrum integracji Społecz-
nej w Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy,

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.
rumia.pl/”.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

OgłOSzeNie 17/2020/DB ReKLAMA 87/2019/DB

Szukasz 
pracownika? 
Dodaj ogłoszenie!

Wyślij SMS, 
wpisując EXP.
PDP. i treść 
ogłoszenia  na 
numer 79657
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Jeden koncert, cztery chóry
WeJHeROWO | Chóry z powiatu wejherowskiego wystąpiły podczas corocznego koncertu. Dwa z nich będą obchodziły w tym roku jubileusze działalności.

Tradycyjny styczniowy koncert 
chóralny kolęd, który w tym roku 
odbywał się w kościele pw. św. 
Stanisława Kostki w Wejherowie, 
dostarczył zebranym wielu nieza-
pomnianych wrażeń.

Przed publicznością wystąpiły 
trzy wejherowskie chóry: Chór 
Laudate Dominum z kościoła 
pw. NMP Królowej Polski pod 
dyrekcją Wiesława Tyszera, Chór 
Męski Harmonia – pod dyrekcją 
Marcina Grzywacza, Chór Can-
tores Weiherovienses – dyrygo-
wany przez Tomasza Chyłę oraz 
Chór "Lutnia" z Luzina, którym 
jako dyrygent od 20 lat kieruje 
Tomasz Fopke. 

Chór Męski Harmonia, w któ-
rym obecnie występuje 25 chó-
rzystów jest najstarszym chórem 
w Wejherowie i będzie obchodził 
w tym roku jubileusz 100-lecia. 
Natomiast swoje 35-lecie będzie 
obchodził w tym roku Chór Mie-
szany Cantores Veiherovienses. 

Podziękowania i kwiaty wyko-
nawcom wręczali zastępca prezy-
denta miasta Arkadiusz Kraszkie-
wicz i dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury Jolanta Rożyń-
ska. Wszyscy chórzyści za swój 
występ otrzymali  gorące brawa.

/raf/

ReKLAMA U/2019/PR ReKLAMA U/2019/PR
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tel. 600 667 860

Pług 4 skibowy, stan dobry, cena 
1500 zł, Szemud, tel. 510 751 837

sPRzedaM 2 spiningi Mikado, Sica-
rio, stan bardzo dobry, 150 zł/szt, tel. 
516 603 723

sPRzedaM łóżko do sypialni 
190x220 cm, z stoliczkami nocnymi, 

Linia, 800 zł, tel. 503 923 874

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

sPRzedaM lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

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

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

sPRzedaM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca blondi, po-
zna panów sponsorów, tel. 514 120 213

RÓŻNE

sPRzedaM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

słoMa w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

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

słoMa w balotach 120x120, sucha, 
50 zł, Szemud, tel. 510 751 837

sianokiszonka w balotach, 
120x120, sucha, 80zł, Szemud, tel. 
510 751 837

sPRzedaM kanapę, 140x200, brą-
zowa, trzy jasne poduszki, b. dobry 
stan, 700 zł, tel. 503 300 245

sPRzedaM lodówkę, żelazko, eks-
pres, chodnik 6x1 m, tel. 576 204 945

siewnik konny przystosowany do 
ciągnięcia traktorem 17 pip 580 zł, 

NIERUCHOMOŚCI

sPRzedaM

PoszukuJĘ wynaJąć

wynaJMĘ

odnaJMĘ kwaterę dla pracowników 
firm, dobra lokalizacja, tel. 781 426 
010

PokóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709

kuPiĘ

kuPiĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

kuPiĘ mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

skuP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPRzedaM

skuP, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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.

SZUKASZ PRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

skoda 105S, 38 lat, iGaS (BRC) cy-
tryna, cena 1666 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

Jawa typ 220, 1977 farbig Blau-Zi-
trone, 2T, 2 os. OC, cena 4300, Tczew, 
tel. 574 797 077

kuPiĘ
kuPiĘ Suzuki GSF600, Honda 
CB450S/500, Tczew, tel. 574 797 077

skuP aut za gotówkę, w trójmieście 
i okolicach tel. 507 741 990

inne

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPRzedaM komputer, dysk 120 GB, 
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

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

PRofesJonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013
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Podopieczni Łukasza Kowalskiego 
w rundzie przygotowawczej rozegrają 
jeszcze 5 spotkań. Pierwszym rywa-
lem w serii sparingów okazał się Bałtyk 
Gdynia. Żółto-Czarni gładko rozprawi-
li się z gdyńską ekipą zwyciężając 4:0. 
Zwłaszcza pierwsza część spotkania 

była dla wejherowian bardzo udana. 
W pierwszej połowie bramki strzela-
li – Szymon Nowicki, Mikołaj Gabor 
i Maksymilian Hebel – najskuteczniej-
szy strzelec rundy jesiennej w Gryfie 
Wejherowo. W drugiej połowie cegiełkę 
do zwycięstwa dołożył Oskar Sikorski, 

który ustalił rezultat spotkania rozgry-
wanego w Gdyni.

Kolejny ze sparingów miał miejsce 18 
stycznia. Tym razem podopieczni Łuka-
sza Kowalskiego mierzyli się w Gdańsku 
z Gwardią Koszalin. Piłkarze z Koszalina 
aktualnie zajmują 15. lokatę w grupie II, 
na trzecioligowym poziomie rozgrywek. 
W 17. spotkaniach udało im się wygrać 
zaledwie czterokrotnie. W tym czasie 
zanotowali trzy remisy oraz dziesięć po-
rażek. Na stadionie Jaguara Gdańsk lepsi 
okazali się Żółto-Czarni, którzy zwycię-
żyli 4:2. W pierwszej połowie bramkę dla 
Gryfa zdobył zawodnik testowany, zaś 
dla Gwardii Krystian Krauze. W drugiej 
części spotkania zawodnicy z Wejhero-
wa zagrali bardziej aktywnie. Bramki 
dla Żółto-Czarnych zdobyli Sikorski, 
Gabor oraz Kwidzyński, z kolei dla gości 
- Damian Miętek. Kolejnym przeciwni-
kiem Żółto-Czarnych będzie KP Staro-
gard Gdański. Spotkanie na stadionie 
Jaguara Gdańsk zostanie rozegrane 25 
stycznia o godzinie 
11.00. 

Interesujesz sIę 
Gryfem Wejherowo. 

 Chcesz pisać o swoim klubie.

zgłoś się do nas! 
gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Gryf skuteczny w meczach kontrolnych
ii Liga | Trwa zwycięska passa Gryfa Wejherowo w meczach kontrolnych. Po okazałym zwycięstwie z Bałtykiem Gdynia przyszedł czas na spotkanie 
z Gwardią Koszalin. Tym razem Żółto-Czarni zwyciężyli 4:2.

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl

HarmonoGram meCzóW kontrolnyCH Gryfa

Data Godzina Drużyny miejsce

25.01 11.00 Gryf Wejherowo – KP Starogard Gdański
Gdańsk 

ul. Budowlanych

31.01 11.00 Gryf Wejherowo – Widzew Łódź
Cetniewo-

Władysławowo

08.02 13.00 Gryf Wejherowo – Stolem Gniewino
Gdańsk 

ul. Budowlanych

16.02 11.00 Gryf Wejherowo – Radunia Stężyca
Gdańsk 

ul. Budowlanych

19.02 20.00 Gryf Wejherowo – Concordia Elbląg
Gdańsk 

ul. Budowlanych

obóz PRzygotowawczy 
JunioRów gRyfa
ii Liga | Juniorzy Gryfa Wejherowo z rocznika 2007 nie tracą czasu. 

Podobnie jak w przypadku 
kadry seniorów, młodzi piłkarze 
uczestniczą w zimowym cy-
klu przygotowawczym. W celu 
wyszlifowania formy na zbliżającą 
się rundę wiosenną wyjechali na 
obóz sportowy w Bydgoszczy. 
Juniorska drużyna Żółto-Czar-
nych przebywa w Bydgoszczy od 
poniedziałku. Obóz przygotowaw-
czy składa się z dwóch jedno-
stek treningowych w skali dnia. 

Znaczna większość zajęć odbywa 
się na sztucznej płycie boiska. 
Pozostałe ćwiczenia odbywają 
się w hali sportowej. Nie brakuje 
również zajęć regeneracyjnych, 
które odbywają się w Aqua Parku. 
Pierwszym rywalem sparingowym 
Żółto-Czarnych była drużyna KP 
Kowale, która stacjonuje w tym 
samym hotelu. W sobotę zawod-
nicy z Wejherowa zmierzą się 
z Juventusem Bydgoszcz. 

fot. DD

1% 
na Wejherowski Klub Sportowy Gryf

zachęcamy do oddania

nr krs

0000275298

podatku
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Wejherowski Klub Kulturystyczny 
i Sportów Siłowych „Apollo” w Wejhero-
wie działa już od niemal 10 lat. I wciąż się 
rozwija, czego najlepszym dowodem jest 
nowootwarta siłownia i klub fittness w sa-
mym centrum miasta. 

Wczoraj oficjalnie otwarto klub, któ-
ry mieści się na Placu Jakuba Wejhera 
17/15 (wejście od strony ul. Wałowej). 
Nie oznacza to jednak, że sala, która była 
dotychczasową siedzibą klubu, przestaje 
istnieć - „Apollo” po prostu się rozra-
sta. Stali klienci oraz ci, którzy dopiero 
chcą zacząć ćwiczyć, zyskali zatem wię-
cej miejsca, lepsze warunki do treningów 
i nowocześniejszy sprzęt.

Na uroczystość otwarcia zaproszono m.in. 
przedstawicieli władz miasta i sportowców. 

- Zaczynaliśmy od siłowni, która następ-
nie została uzupełniona o kolejne sekcje: 
fitness, strongman, cardio, crossfit, boks – 
wyjaśnił podczas otwarcia Bartłomiej Szre-
der z Klubu „Apollo”. - Teraz stworzyliśmy 
nowe miejsce. Idziemy z duchem czasu, 
chcemy zyskać nowych klientów i zaofero-

wać im jak najlepsze warunki do treningów. 
Włożyliśmy w ten obiekt ogrom pracy – są 
nowe maszyny, wydajna wentylacja, nowe 
szatnie, prysznice. Ten nowy klub jest na 
naprawdę dobrym poziomie. 

- Pamiętam, jak w tych pomieszcze-
niach znajdował się sklep meblowy - do-
dał Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Teraz, gdy tu wszedłem, to 
muszę powiedzieć, że jestem pod dużym 
wrażeniem. Jest to klub stworzony bardzo 
nowocześnie. Wchodząc, czuje się świeży 
zapach – a to nie jest łatwe, aby w tego 
rodzaju klubie zapewnić taką wentyla-
cję, aby podczas ćwiczeń czuć się, jakby 
się było na świeżym powietrzu. Do tego 
klub znajduje się w doskonałej lokalizacji, 
w samym centrum miasta. 

W nowym klubie znajduje się siłownia 
i fitness (jest doskonale wyposażona sala 
do ćwiczeń z hantlami, sztangami i innym 
obciążeniem). Jest też sala cardio z maszy-
nami typu bieżnia i orbitrek.

Natomiast sekcje crossfit, ciężary, 
strongman i boks zostają na dotychczaso-

wej, dużej sali, przy ul. Wałowej 25. 
- Zachęcam wszystkich, aby uprawiali 

sport – dodaje Bartłomiej Szreder. - Nie-
koniecznie siłowy, ale też biegi, pływanie 
i inne. Ważne, aby być aktywnym, bo ak-
tywność to zdrowie. 

Rafał Korbut

Siłownia już otwarta
WeJHeROWO |  W stolicy powiatu otwarto nowy obiekt, w którym każdy może zadbać 
o swoją kondycję i sylwetkę. Siłownia „Apollo” jest nowoczesna i świetnie wyposażona.
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Sołeckie rozgrywki

Treningi dla seniorów

LuZiNO | Pełna sportowych emocji była druga kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej, 
która odbyła się na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.

RuMia | Mieszkańcy Rumi w wieku 60+ wracają na sale treningowe, by ćwiczyć pod okiem 
profesjonalnych instruktorów.

Dobrą dyspozycję w rozgrywkach 
pod dachem hali sportowej  potwier-
dzili zawodnicy LZS Trak Barłomino. 
Drużyna prowadzona przez Mirosława 
Joskowskiego pokonała groźne Kocha-
nowo wynikiem 4:1. W meczu, który 
otworzył się po przerwie Milwino wy-
grało z Luzinem aż 6:1, do przerwy wy-
grywając zaledwie 1:0. Najbardziej wy-
równany był ostatni pojedynek, gdzie 
lider Cyklopy Wyszecino pokonały po 
zaciętym spotkaniu Kębłowo 4:3, remi-

sując do przerwy 1:1. Pauzowało Ro-
bakowo.  Sytuacja po dwóch kolejkach 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej przedstawia 
się następująco: pierwsze miejsce zaj-
muje Barłomino z 6 punktami (11:1), 
drugie Milwino z 6 pkt. (11:2), trzecie 
Wyszecino z 6 pkt. (8:5), czwarte Kę-
błowo z 0 pkt. (3:4), piąte Luzino z 0 
pkt. (3:10), szóste Kochanowo z 0 pkt. 
(2:9) i siódme miejsce Robakowo z 0 
pkt. (0:7). 

(DD)

Seniorzy nie tylko uczestniczą w treningach, ale też 
przechodzą kontrolne pomiary składu ciała oraz ko-
rzystają z porad dietetyka. Wszystko w ramach kolej-
nej edycji programu „Aktywny senior”.

Program realizowany jest od 2018 roku z inicja-
tywy burmistrza Michała Pasiecznego, we współ-
pracy z przedstawicielami Rumskiej Rady Se-
niorów oraz siłownią CityGYM. Przedsięwzięcie 
skierowane jest do mieszkańców miasta w wieku 
60+. Dzięki wsparciu sponsora, którym jest Euro 
Styl, każdy senior może nie tylko odbyć 8 trenin-
gów miesięcznie pod okiem instruktora, ale rów-
nież korzystać z całej oferty klubu. Więcej szcze-
gółowych informacji dotyczących zapisów można 
uzyskać pod numerem telefonu: 882 607 733.

Z obserwacji instruktorów i koordynatorów pro-
jektu wynika, że u 99 proc. ćwiczących seniorów 
zauważalna jest poprawa kondycji fizycznej oraz spa-
dek tkanki tłuszczowej - dotychczasowy rekordzista 
zgubił 7,5 kg.

/UMR/
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naJlePsi sPoRtowcy – do nagRody!
Reda | Jesteś sportowcem? Masz osiągnięcia? Do końca stycznia możesz złożyć wniosek o nagrodę!

Jak co roku, burmistrz miasta Redy przy-
znaje nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych we współ-
zawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia 

w działalności sportowej. 
- W tym roku wnioski zbieramy wcześniej, 
bo do końca stycznia – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza. – Wniosek 
o nagrodę lub wyróżnienie za rok 2019 
należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 r. 
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyzna-
wane osobom fizycznym, które są miesz-
kańcami Gminy Miasto Reda lub działają 
w klubach sportowych i innych organiza-
cjach pozarządowych, których siedziba 
znajduje się na terenie Gminy Miasto Reda. 
Nagrody mogą mieć formę finansową lub 
rzeczową. Wysokość nagrody ustala się 
jednorazowo do kwoty 3000,- zł. Formą 
wyróżnienia mogą być w szczególności: 
dyplom, plakietka, puchar, medal okoliczno-
ściowy, grawerton lub statuetka.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta 
w Redzie (pokój nr 204) oraz na stronie 
internetowej www.reda.pl.

Interesujesz 
się sportem?
Wyślij zdjęcie swojego 
ulubionego klubu!

redakcja@expressy.pl


