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Ważne zmiany od marca

Zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Dotyczy to wszystkich mieszkańców stolicy po-
wiatu wejherowskiego. Już w niedzielę zacznie obowią-
zywać uchwała, która wprowadza sporo nowości. Przede 
wszystkim zmianiają się ceny za wywóz odpadów, segre-
gacja staje się obowiązkiem, dochodzi też nowa frakcja.
str. 3

ONI bez trudu zNajdą pracę

Na Pomorzu wydłuża się lista 
zawodów deficytowych, czyli 
najbardziej poszukiwanych. Pra-
cowników budowlanych, w tym 
elektryków, brakuje w całym wo-
jewództwie, jednak najtrudniejsza 
sytuacja jest w powiatach gdyń-
skim, puckim i kościerskim.
str. 4

pOwIatOwa gala spOrtu

Dziewiąty raz najlepsi sportowcy 
z powiatu wejherowskiego zostali 
uhonorowani podczas uroczystej 
Gali Sportu Powiatu Wejherow-
skiego. Podczas tego wydarzenia 
najlepsi sportowcy i trenerzy 
otrzymali nagrody i wyróżnienia 
za ciężką pracę i sukcesy.
str. 9

Już w marcu!

Zapraszamy do współpracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco

expressy.pl

express_biznesu
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Utrudnienia w ruchu 
potrwają do wakacji

Społeczne konsultacje

reklama  348/2019/DB

Dwanaście wyjątkowych kompozycji i prawie 
godzina muzyki - w kościele pw.  Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie 
odbył się premierowy koncert najnowszej płyty 
Zespołu Wokalnego Art’n’Voices zatytułowa-
nej „Midnight Stories”. 

Wejherowski Zespół Wokalny Art’n’Voices 
otrzymał od Prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta wsparcie finansowe na nagra-

nie, wydanie i promocję albumu „Midnight 
Stories”. W koncercie uczestniczył m.in. Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta, który 
podziękował artystom za wspaniały koncert. 

Płyta „Midnight Stories” zawiera polską 
muzykę współczesną, na którą składają się 
zupełnie nowe, specjalnie stworzone dla ze-
społu Art’n’Voices utwory polskich kompo-
zytorów młodego pokolenia. Te różniące się 

stylem kompozycje spaja wspólny dla wszyst-
kich utworów motyw nocy. Są to kompozycje 
w różnych językach m. in. polskim, angiel-
skim, niemieckim, łacińskim i kaszubskim, 
wykonywane przez zespół a capella.

Na płycie znalazły się dzieła Pawła Łuka-
szewskiego, Krzysztofa Komedy, a także twór-
ców młodego pokolenia, m.in. Szymona Go-
dziemba-Trytka, Zuzanny Falkowskiej, Anny 
Rocławskiej-Musiałczyk i Jakuba Szafrańskie-
go. Album został nagrany w Ars Sonora Stu-
dio, a jego wydawcą jest firma DUX. Koncert 
premierowy odbył się w Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, z gościnnym udziałem studentów 
specjalności Rytmika pod kierunkiem Beaty 
Oryl.Zespół wokalny Art’n’Voices powstał 
w 2010 roku. W swoim repertuarze ma mu-
zykę różnych epok, począwszy od renesansu, 
jednak przeważają w nim kompozycje muzyki 
współczesnej, których znaczna część została 
napisana specjalnie dla zespołu. Ich trzeci, 
najnowszy album, w całości poświęcony jest 
utworom inspirowanym szeroko pojętą te-
matyką nocy. Z uwagi na dużą różnorodność 
tekstów wykorzystanych przez poszczegól-
nych twórców, każda z dwunastu utrwalonych 
kompozycji ukazuje autorską wizję, w której, 
w różnorakich ujęciach, został zaprezentowa-
ny motyw nadejścia zmroku i wszystkiego, co 
z nim związane.

Płyta dostępna jest w sprzedaży internetowej.
/raf/
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Tuzin nowych utworów 
na całkiem nowej płycie
WEJHEROWO | Premierowy koncert najnowszej płyty Art’n’Voices. 

Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt zaprasza 
producentów, artystów oraz handlowców, którzy zechcą 
zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas tego-
rocznego Jarmarku Wielkanocnego.
Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku wielkanoc-
nym w charakterze wystawców mogą składać formularz 
zgłoszeniowy do 4 marca 2020 r. do godz. 15.30 w Kan-
celarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie ul. 12 Marca 195 
lub w Ratuszu przy Pl. Jakuba Wejhera 8. Możliwe jest 
również przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty 
i poczty elektronicznej na adres: kultura@um.wejherowo.
pl. Regulamin Jarmarku Wielkanocnego, formularz zgło-
szeniowy i wzór umowy dostępne są na stronie interneto-
wej miasta Wejherowa.
Jarmark Wielkanocny będzie odbywał się w dniach od 4 
do 11 kwietnia br.
/UMW/

wystawcy poszukiwani
wEJHERowo | zostań wystawcą podczas pierwszego 
w stolicy powiatu Jarmarku wielkanocnego.

REDA | 5 marca rozpoczyna się przebudowa ulicy Obwodowej na 
odcinku od mostu na kanale Łyskim do ulicy Łąkowej. 

WEJHEROWO  | Konsultacje społeczne dotyczące budowy łącznika 
pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową zorganizowane będą w marcu.

Celem zachowania płynności ruchu na czas realizacji robót wpro-
wadzony będzie ruch jednokierunkowy od mostu na kanale Łyskim 
w kierunku ulicy Łąkowej. Ruch jednokierunkowy będzie prowa-
dzony naprzemiennie po lewym bądź prawym pasie ruchu ulicy 
Obwodowej. Dla jadących w przeciwnym kierunku wyznaczono 
objazd ul. Łąkową do ul. Kazimierskiej, odcinkiem drogi krajowej 
nr 6 od ul. Łąkowej do ul. Puckiej oraz odcinkiem drogi wojewódz-
kiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do ul. Kazimierskiej.

-Mieszkańcom posesji, do których dojazd jest możliwy tylko po-
przez teren budowy, wykonawca zapewni przejazd chyba, że w da-
nym momencie prowadzone roboty wymuszą jego zamknięcie na 
czas niezbędny wynikający z technologii – mówi Halina Grzesz-
czuk, zastępca burmistrza Redy -  Pieszym zostanie zapewnione 
przejście przez plac budowy za pomocą stosownego wygrodzenia 
bądź wyznaczonymi przejściami dla pieszych. 

Jednocześnie Urząd Miasta w Redzie prosi mieszkańców i użyt-
kowników drogi o stosowanie się do zmienionej organizacji ru-
chu. Ponadto od czwartku 5 marca, na czas robót ulegnie zmianie 
organizacja ruchu autobusów Mzk. Linie nr 9 i 18 od początku 
kursować będą na zmienionej trasie w kierunku Rekowa, Lipowej 
i Pieleszewa, Karłowicza. Na trasie objazdowej autobusy będą za-
trzymywać się na przystankach: Gdańska - Kościół, Stary Młyn, 
Wiśniowa (tymczasowy na ul. Kazimierskiej), Wrzosowa (tymcza-
sowy na ul. Wrzosowej), Brzozowa (tymczasowy na ul. Nowej). Za-
wieszone zostaje funkcjonowanie przystanków: Mostowa przy ul. 
Obwodowej, Rolnicza przy ul. Obwodowej, Cicha przy ul. Łąkowej 
(tylko dla linii 9 i 18), Łąkowa - Osiedle przy ul. Łąkowej (tylko 
dla linii 9 i 18), Łąkowa - Ośr. Zdrowia przy ul. Łąkowej (tylko 
dla linii 9 i 18), Wiśniowa przy ul. Kazimierskiej i Brzozowa przy 
ul. Kazimierskiej. W kierunkach Rumia Dworzec PKP oraz Reda 
Dworzec PKP trasa pozostaje bez zmian. Czas przejazdu między 
przystankami będzie skorygowany.

Trwają przygotowania do budowy łącznika pomiędzy ul. Koperni-
ka a ul. Dworcową w Wejherowie. Magistrat podał termin konsulta-
cji społecznych w tej sprawie. 

- 6 marca w godz. 12-15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
Wejherowa przy ul. 12 Marca 195 odbędą się konsultacje społeczne 
w sprawie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy ul. 
Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie – poinformowali miejscyy 
urzędnicy. - Inwestycja prowadzona będzie w ramach zadania „Re-
witalizacja Śródmieścia Wejherowa". Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych. 

/raf/
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O planowanych zmianach w sposobie naliczania oraz 
w samej segregacji odpadów informowaliśmy już 
w listopadzie ub. roku. Teraz – od 1 marca – uchwała 
w tej sprawie, podjęta przez radnych miasta, zaczy-
na obowiązywać. Dla mieszkańców oznacza to dość 
istotne zmiany. Przede wszystkim zmieniają się opłaty 
za wywóz nieczystości, oprócz tego segregacja staje 
się nie wyborem, a obowiązkiem, dochodzi też nowa 
frakcja odpadów segregowanych. 
A zatem od 1 marca 2020 roku obowiązuje mieszana 
metoda  naliczania opłat za odpady komunalne, odbie-
rane od mieszkańców Wejherowa: 1,17 zł za każdy 1 m2 
powierzchni lokalu mieszkalnego, ale nie więcej niż za 
100 m2  plus inne wyjątki. 
Przykładowe opłaty za mieszkanie lub dom: 30m2 = 
35,10 zł, 40m2 = 46,80 zł, 50 m2 = 58,50 zł, 60 m2 = 
70,20 zł, 70 m2 = 81,90 zł, 80 m2 = 93,60 zł, 90 m2 = 
105,30 zł, 100 m2 i więcej = 117,00 zł. 
Właściciele domów, którzy na posesji kompostują 
odpady zielone, otrzymają zniżkę w opłacie w kwocie 
0,12 zł za 1 m2. 
Niezależnie od wielkości metrażu zajmowanego miesz-
kania lub domu będzie można zamiennie zapłacić: 1 
osoba - 24 zł miesięcznie, 2 osoby - 45 zł miesięcznie. 
Właściciele domów, którzy na posesji kompostują 
odpady zielone otrzymają dodatkowo  zniżkę w opłacie 
w kwocie odpowiednio 2 lub 4 złote. 
Odpady należy zbierać wyłącznie w sposób selektyw-
ny (segregować). Za brak segregacji karna stawka to 
2-krotność opłaty.
Zgodnie z przepisami system odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów musi się w całości sfinansować z opłat od 
mieszkańców, ale miasto nie może na tym zarabiać - tzn. 
system musi być finansowo zbilansowany. Oznacza, to, 
że jeśli rosną koszty, to muszą też wzrosnąć stawki za 
odpady. Stanowi to duży problem ogólnopolski. 
/raf/

DRożEJ za wywóz śmiEci
wEJHERowo | od niedzieli rozpoczyna obowiązywać 
nowa stawka za wywóz odpadów komunalnych.

Spotkanie zorganizował przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa Jacek Gafka i prze-
wodnicząca Rady Osiedla Sucharskiego Iwo-
na Musiał. 

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy 
osiedla oraz m.in.: przewodniczący RM Ja-

cek Gafka, wiceprzewodniczący RM Woj-
ciech Kozłowski, przewodniczący Komisji 
Spraw Komunalnych Henryk Kanczkowski,  
zastępcy prezydenta Beata Rutkiewicz i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz oraz sekretarz miasta 
Bogusław Suwara. 

Przedstawiciele władz miasta szczegółowo 
przedstawili mieszkańcom powody podwyżki 
opłat za wywóz odpadów i przyczyny zmiany 
metody naliczania tych opłat oraz odpowia-
dali na pytania. W czasie dyskusji mieszkańcy 
zgłaszali swoje wątpliwości, uwagi i propozy-
cje. Dotyczyły one również organizacji całego 
systemu odbioru odpadów. Niektóre tematy 
związane były z indywidualnymi sprawami 
zainteresowanych mieszkańców, którzy otrzy-
mali stosowne wyjaśnienia. 

Jak się okazało, część zastrzeżeń mieszkańców 
dotyczyła przepisów ustaw sejmowych. Miesz-
kańcy m.in. postulają, aby regulacje ogólno-
krajowe wprowadziły w Polsce identyfikację za 
pomocą numeru PESEL osób zobowiązanych 
do zapłaty za odpady i egzekwowanie tych 
opłat przez urzędy skarbowe oraz dopuściły 
do oznakowania odpadów przez indywidualne 
kody kreskowe dla każdego gospodarstwa do-
mowego. Mieszkańcy zobowiązali przedstawi-
ciel władz miasta do przesłania tych zastrzeżeń 
do rządu, jako wniosków ze spotkania. 

Więcej na temat opłat za wywóz odpadów 
można znaleźć na stronie internetowej wejhe-
rowskiego magistratu: www.wejherowo.pl.

/raf/
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Debata z mieszkańcami 
w sprawie odpadów
WEJHEROWO | Mieszkańcy z Osiedla Sucharskiego w miniony piątek rozmawiali w przedstawicielami  
władz miasta na temat cen i nowej metody naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych.
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Na Pomorzu wydłuża się lista zawodów 
deficytowych, czyli najbardziej poszu-
kiwanych. Pracowników budowlanych, 
w tym elektryków, brakuje w całym woje-
wództwie, jednak najtrudniejsza sytuacja 
jest w powiatach gdyńskim, puckim, ko-
ścierskim, starogardzkim i kwidzyńskim. 

kto bEz kłopotu znaJDziE pRacę?
Każdy powiat w województwie pomor-

skim ma swoją specyfikę. Barometr zawo-
dów to badanie, które pokazuje właśnie, 
jakich pracowników będą szukać pra-
codawcy w najbliższym czasie i w danej 
części województwa. Prowadzone jest 
w całej Polsce we współpracy z urzędami 
pracy, prywatnymi agencjami zatrudnie-
nia i ekspertami rynku pracy.

Obecnie na Pomorzu aż 53 na 168 zawo-
dów określanych jest jako deficytowych. 
Oznacza to, że na rynku pracy brakuje 
pewnych profesji i trudno będzie praco-
dawcom znaleźć odpowiednio wykwali-
fikowanych pracowników. Jednocześnie 
specjaliści zawodów deficytowych mogą 
się cieszyć – ofert pracy dla nich nie za-
braknie.

Wśród najbardziej poszukiwanych osób 
na rynku pracy na Pomorzu są pracownicy 
z branży budowlanej, medyczno-opiekuń-
czej, transportowo-spedycyjnej, edukacyj-
nej i gastronomiczno-turystycznej. Brakuje 
m.in. cieśli, betoniarzy, dekarzy, kierow-

ców, lakierników, mechaników, murarzy, 
pracowników fizycznych w produkcji 
i spedytorów. W 2020 roku pracę bez pro-
blemu znajdą m.in. elektrycy, krawcy, me-
chanicy, nauczyciele, robotnicy budowlani 
i spedytorzy. Gorzej z ekonomistami. Jest 
ich na rynku pracy za dużo. Zatrudnienie 
z łatwością znajdą też lekarze, pielęgniarki 
i położne, psychoterapeuci, ratownicy me-
dyczny oraz pracownicy socjalni. Za mało 
jest także nauczycieli wielu specjalności: 
lingwistów, przedmiotów ogólnokształ-
cących, zawodowych i wychowawców 
w przedszkolach.

RóżnicE na RynkacH lokalnycH
Zapotrzebowanie na poszczególne za-

wody jest różne i uzależnione od lokalne-
go rynku pracy. 

– Na przykład w Trójmieście, powiatach 
człuchowskim, kartuskim, starogardzki-
mi gdańskim jest ogromny popyt na pro-
jektantów i administratorów baz danych 
i programistów – mówi Katarzyna Żmu-
dzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku. – W Gdyni, 
Gdańsku i Sopocie poszukiwani są pra-
cownicy ds. finansowo-księgowych ze 
znajomością języków obcych i specjali-
ści specjalistów administracji publicznej. 
Z kolei w powiatach nowodworskim, mal-
borskim i lęborskim pracowników admi-
nistracji jest za dużo.

Przyczynę braku wykwalifikowanej ka-
dry upatruje się m.in. w niskim poziomie 
wynagrodzenia czy w konieczności po-
siadania odpowiednich uprawnień (np. 
w przypadku branży budowlanej). 

Ekonomistów naDal za Dużo
Rynek pracy zmienia się dynamicznie 

i zawody, które w ubiegłym roku były 
w nadwyżce, teraz mogą znajdować się 
w deficycie. Sytuacja na rynku pracy 
wskazuje wyraźnie pogłębiający się nie-
dobór wykwalifikowanej kadry na ryn-
ku, dlatego też z roku na rok zmniejsza 
się liczba zawodów, w których występuje 
nadpodaż pracowników.

Jednak jeden zawód niezmiennie od 
początku badań Barometr zawodów, czyli 
od pięciu lat, pozostaje w nadwyżce. To 
ekonomiści. 

– Główną przyczyną nadwyżki jest nie-
wielkie zapotrzebowanie na ekonomistów, 
którzy na rynek pracy wchodzą zarówno 
ze szkół wyższych, jak i techników – tłu-
maczy Katarzyna Żmudzińska. – Dla pra-
codawców ich kwalifikacje i kompetencje 
są nadal zbyt ogólne, niedostosowane do 
potrzeb rynku. Brak doświadczenia ab-
solwentów ekonomii sprawia również, że 
pracodawcy nie są zainteresowani ich za-
trudnianiem.

Dlatego bardzo często osoby z wykształ-
ceniem ekonomicznym zatrudniają się 

w zawodach pokrewnych, np. w branży 
finansowej.

REkoRDowo niskiE bEzRobociE
W czerwcu 2019 roku poziom bezrobo-

cia rejestrowanego na Pomorzu osiągnął 
rekordowo niski próg 4,4 proc. i pozostał 
na tym poziomie aż do końca roku. Ozna-
cza to, że to pracodawcy, a nie pracownicy 
mają problemy. 

– Coraz trudniej jest znaleźć odpowied-
nio wykwalifikowanych specjalistów, nawet 
wtedy, gdy pracodawcy proponują wysokie 

wynagrodzenia i różnorodne dodatki po-
zapłacowe – mówi Katarzyna Żmudzińska. 
– Pracodawcy muszą coraz częściej konku-
rować o osoby chętne do podjęcia zatrud-
nienia. W województwie pomorskim prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 
systematycznie wzrasta i w I półroczu 2019 
roku wynosiło 5208 zł.

Pomorskie to trzecie województwo po 
mazowieckim (6264 zł) i dolnośląskim 
(5288 zł) z najwyższym wynagrodzeniem 
w Polsce.

/raf/

Pomorski rynek pracy
POMORZE | Elektryk, krawiec, lekarz, a może nauczyciel? Kogo będą szukać pracodaw-
cy w 2020 roku? Przygotowano specjalny raport o rynku pracy na Pomorzu. 
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Starosta Wejherowski  
Gabriela Lisius

i współpracownicy  
ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Starosta Wejherowski  
Gabriela Lisius

i współpracownicy  
ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie
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wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

W imieniu Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego składa

W imieniu Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego składa

OgłOszenie 56/2020/DBOgłOszenie 58/2020/DBOgłOszenie 11/2020/DB

Po raz pierwszy wręczono nagrody im. 
Lecha Bądkowskiego, ustanowione przez 
Młodzieżową Radę Powiatu Wejherow-
skiego. Wyróżnienie jest formą doce-
nienia osób i organizacji działających na 
rzecz dzieci i młodzieży.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 
lutego br. w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

– Te nagrody, to wyróżnienie dla tych, 
którzy oddają swoje serce młodym lu-

dziom – mówiła podczas Gali Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

W pierwszej edycji konkursu, na wnio-
sek Kapituły, do nagrody nominowani zo-
stali: Artur Jabłoński, Irena Gaj, ks. Patryk 
Turek, Krzysztof Jędrzejewski, Wojciech 
Wasiakowski, Bogumiła Cirocka, Roman 
Drzeżdżon, Anna Okrój, Kamila Soroko, 
Oskar Kozłowski, Barbara Tańska, Barba-
ra Stenzel, Marek Czarnowski, Wojciech 
Saczewski, Dominika Kowaliszyn, Kata-

rzyna Hincke, Gabriela Okrój oraz Sylwia 
Tomaszewska.

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego usta-
nowiona została z inicjatywy Młodzie-
żowej Rady Powiatu Wejherowskiego, 
w stulecie urodzin Patrona. Jej celem jest 
wyróżnianie każdego roku osób szcze-
gólnie zaangażowanych w animowaniu 
młodego pokolenia. Ponadto stanowić 
ma system motywacyjny do dalszej pracy 
z młodzieżą. Wręczana będzie corocznie 24 

lutego w sześciu kategoriach: nauka, sport, 
artyści, działalność kulturalna, działalność 
społeczna i przewodnik młodzieży.

Podczas pierwszej Gali wyróżniono pięć 
osób w czterech kategoriach. Laureatką 
nagrody im. Lecha Bądkowskiego w kate-
gorii „Działalność kulturalna” została Ire-
na Gaj – manager w MDK Rumia. W ka-
tegorii „Przewodnik młodzieży” nagrodę 
przyznano Arturowi Jabłońskiemu – wła-
ścicielowi placówki Naja Szkòła. Ksiądz 
Patryk Turek – duszpasterz w parafii Trój-
cy Świętej w Wejherowie otrzymał nagro-
dę w kategorii „Działalność społeczna”. 
Natomiast laureatami w kategorii „Sport” 

zostali Krzysztof Jędrzejewski – sporto-
wiec z pasją oraz Wojciech Wasiakowski 
trener i prezes WKB Gryf Wejherowo.

Lech Bądkowski to pisarz, dziennikarz, 
zasłużony działacz społeczny ziemi ka-
szubskiej. Urodził się 24 stycznia 1920 r. 
w Toruniu. W 1939 r. brał udział w wal-
kach nad Bzurą. Po wojnie pracował jako 
dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. 
W 1956 r. współtworzył Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie. Przetłumaczył na ję-
zyk polski epopeję kaszubską Aleksandra 
Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”. 
Zmarł 24 lutego 1984 r. w Gdańsku.

/raf/

Pierwsza taka nagroda
POWIAT | Znamy pierwszych laureatów nagrody im. Lecha Bądkowskiego. 
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OgłOszenie 57/2020/DB

 INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, ul. 3 maja 4 oraz na stronach interne-
towych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.
bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, 
wykaz nr V/2020 nieruchomości, stanowiącej 
własność skarbu Państwa, położonej w obr. 
sasino gm. Choczewo, przeznaczonej do zbycia 
w drodze darowizny na rzecz gminy Choczewo.

reklama 310/2019/DB reklama 311/2019/DB

Obchody rozpoczęły się tradycyjnym 
złożeniem kwiatów przez delegacje 
w krypcie klasztoru OO. Franciszkanów 
na trumnie założyciela miasta. Po uro-
czystej mszy świętej z udziałem pocztów 

sztandarowych m.in. Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego i Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego, wszyscy przemaszerowali 
na plac Jakuba Wejhera, gdzie odśpiewa-
no uroczyście Hymn Polski i Kaszubski.

Witając zgromadzonych prezes wej-
herowskiego oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego Mirosław Gaffka 
podkreślił, że coroczne obchody śmierci 
Jakuba Wejhera są bardzo ważnym wyda-

rzeniem w życiu miasta, podczas których 
kultywowana jest jego pamięć.

- Jakub Wejher pochodził z jednej 
z najznamienitszych rodzin magnackich 
ówczesnej Polski – mówił podczas uro-
czystości zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz. - Był człowie-
kiem renesansu, osobą światłą, doskonale 
wykształconą, o szerokich horyzontach. 
Czynnie uczestniczył w życiu politycz-
nym kraju i był jednym z zaufanych do-
radców króla Jana Kazimierza. Życie po-
święcił służbie wojskowej, biorąc udział 
w wielu kampaniach wojennych, gdzie 
dał się poznać jako dzielny żołnierz, zna-
komity dowódca i niezrównany strateg.
Podziw budzi, ile zdołał zdziałać w tak 
krótkim czasie. Założyciel Wejherowa 
zapisał się złotymi zgłoskami w historii 
naszego miasta, dlatego jesteśmy dumni 
z jego dokonań i bogatych tradycji.

Po przemówieniach delegacje władz 
miasta, powiatu, okolicznych oddziałów 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i in-
nych środowisk złożyły kwiaty przed po-
mnikiem założyciela miasta. Uroczystość 
zwieńczył wystrzał armatni w wykonaniu 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i salwa 
z muszkietów Chorągwi Jakuba Wejhera 
i Pułku Czarnieckiego.

/raf/

Uczcili pamięć Jakuba Wejhera
WEJHEROWO | W minioną niedzielę w Wejherowie uroczyście obchodzona była 363. rocznica śmierci założyciela miasta. 
Uroczystość jak co roku przyciągnęła na plac Jakuba Wejhera wielu zaproszonych gości i mieszkańców stolicy powiatu.
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Sekretarz miasta wiceprzewodniczącym
WEJHEROWO | Bogusław Suwara został wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Forów Sekretarzy.

Podczas posiedzenia Krajowej Rady 
Forów Sekretarzy Jednostek Samorządu 
Terytorialnego sekretarz miasta Wejhe-
rowa dr Bogusław Suwara został wybrany 
pierwszym Wiceprzewodniczącym Rady.

Nowym Przewodniczącym Rady zo-
stał sekretarz miasta Lublina Andrzej 
Wojewódzki, który dotychczas piastował 
funkcję pierwszego wiceprzewodniczące-

go. Drugim wiceprzewodniczącym Rady 
został Grzegorz Frugalski z Sosnowca, 
który ustąpił z roli Przewodniczącego. 
Do Prezydium Krajowej Rady Forów Se-
kretarzy JST dołączyli również Magdale-
na Majkowska z Wielunia oraz Krzysztof 
Augustyn z Gorlic.

Dużą część spotkania poświęcono 
sprawozdaniu z dwóch lat działalności 

Rady. Grzegorz Frugalski podsumował 
wyzwania, przed którymi stoją sekreta-
rze i podkreślił, że działalność Rady jest 
bardzo potrzebna, ponieważ jej inicjaty-
wy, opiniowanie i rekomendacje składa-
ne do organów administracji publicznej 
wpływają na kształt pracy sekretarzy 
w całej Polsce.

/UMW/
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reklama U/2020/Prreklama  1/2020/rl

Redzka Gala Sportu 2020
REDA |  Najlepsi sportowcy, trenerzy  i działacze otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Redy 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2019.

Redzka Gala Sportu odbyła się w auli SP 
4. Uroczystość otworzył dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jerzy 
Conradi, który powitał przybyłych i przy-
pomniał warunki przyznawania nagród. 
Następnie głos zabrał burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński, gratulując laure-
atom i  podkreślając rolę sportu w kształ-
towaniu charakteru.

Nagrodzeni zawodnicy: Mirosław Łu-
niewski, Jagoda Łągiewczyk, Konrad 
Kaczmarkiewicz, Paweł Miziarski, Michał 
Czapiński, Maciej Kubiak, Lena Jachimek, 
Viktoria Dombrowska, Martyna Ossowska, 
Lena Kobylska, Agata Krzemieniewska, Ja-

kub Dylak, Szymon Gdanietz i Julia Żylla.
Podziękowania dla trenerów i działaczy 

sportowych otrzymali: Aleksandra Lesner, 
Ilona Myszk, Zbigniew Elwart, Tomasz 
Formella i Krzysztof Jędrzejewski.

Wyróżnieni zostali: Martyna Hilde-
brandt, Amelia Gajewska, Oliwia Miot-
ke, Wiktoria Celińska – Spodar, Drużyna 
chłopców UKS „Jedynka” Reda (rocznik 
2007/2008) – sztafetowe biegi przełajowe.

– Bardzo się cieszę, że mogę wam 
dzisiaj wręczyć te nagrody. Wasze osią-
gnięcia sportowe są imponujące. Odnie-
śliście sukcesy nie tylko na zawodach 
lokalnych, krajowych, ale także na are-

nach międzynarodowych. Jesteście do-
wodem na to, że w naszym mieście nie 
brakuje ludzi utalentowanych, pracowi-
tych i bardzo zdolnych – mówił Andrzej 
Byczkowski, dyrektor Powiatowego Ze-
społu Placówek Oświatowo Wychowaw-
czych w Wejherowie.

Redzką Galę Sportu uświetniły po-
kaz karateków Gdyńskiego Klubu Ky-
okushin-Kan Karate-Do oraz występ 
Krzysztofa Krefta. Upominki i nagro-
dy rzeczowe dla laureatów ufundowali 
Urząd Miasta Redy oraz Aquapark Reda. 
Zwieńczeniem Gali był tort dla laureatów 
i uczestników uroczystości.
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Gala Sportu Powiatu Wejherowskiego 
odbyła się w auli Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejherowie. Podczas tego 
wydarzenia najlepsi sportowcy i trenerzy 
otrzymali nagrody i wyróżnienia za cięż-
ką pracę i sukcesy, jakie osiągnęli w roku 
ubiegłym. 

- Ten rok był bardzo udany, jeśli chodzi 
o wyniki naszych sportowców – podkre-
śliła Gabriela Lisius, starosta wejherowski. 

- Sukcesów na arenie narodowej, ale też 
międzynarodowej, było naprawdę dużo. 
Dlatego tych wszystkich dziś nagradzamy, 
wręczając również nagrody finansowe, 
które mają wspomóc dalszy rozwój ich 
talentów. To, że mamy coraz lepszą bazę 
sportową, także na pewno motywuje. Jako 
samorząd powiatu przeznaczamy na roz-
wój sportu duże środki. Sport jest ważny, 
ponieważ uczy i przygotowuje do życia. 

Na każdy sukces trzeba ciężko pracować, 
być bardzo zdyscyplinowanym i wytrwa-
łym. A to procentuje później w życiu za-
wodowym i osobistym. 

Nagrody otrzymało w tym roku aż 70 
trenerów i zawodników w 17 różnych 
dyscyplinach. Wśród nich prym wiodą 
piłkarze ręczni, którzy otrzymali 14 na-
gród, w następnej kolejności znaleźli się 
bokserzy i kicbokserzy, czyli zawodnicy 
sportów walki. 

Nagrody dla trenerów i zawodników 
drużyny Tytani Wejherowo zostaną wrę-
czone podczas najbliższego meczy szczy-
piornistów – w sobotę o godz. 17.00.  Do-
dajmy, że jeśli chodzi o wysokość nagród, 
to tegoroczna pula była rekordowa. Powiat 
wejherowski przeznaczył na ten cel ponad 
42 tys. zł.

/raf/
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Ich ciężka praca została doceniona
POWIAT | Dziewiąty raz najlepsi sportowcy z powiatu wejherowskiego zostali uhonorowani podczas uroczystej gali. Otrzymali statuetki oraz nagrody finansowe.

nagrodzeni zawodnicy: 
Dominik Bielawa (pływanie), Tytus Bu-
towski (żeglarstwo), Paulina Damaske 
(siatkówka), Kamil Damentka (aquathlon), 
Michał Damps (żeglarstwo), Michał Daszke 
(koszykówka), Natalia Dawidowska (biegi 
na orientację), Błażej Dąbrowski (radio-
jachting), Viktoria Dombrowska (boks), Da-
niel Dziedzic (kickboxing), Michał Greszta 
(wędkarstwo), Konrad Kaczmarkiewicz 
(boks), Zuzanna Kalbarczyk (kickboxing), 
Martyna Karwowska (lekkoatletyka/
pchnięcie kulą), Marta Kąkol (lekkoatlety-
ka/rzut oszczepem), Małgorzata Kirszling 
(karate), Kacper Konkol (radiojachting), 
Maciej Kos (tenis ziemny), Maciej Kubiak 
(triathlon), Emilia Kusy (lekkoatletyka), 
Sandra Lieske (karate), Krzysztof Mała-
chowski (karate), Artur Mroske (radiojach-
ting), Mieczysław Muller (radiojachting), 
Dominik Noweta (boks), Szymon Nowicki 
(koszykówka), Maja Olszewska (kręglar-
stwo), Igor Pawłowicz (radiojachting), 
Błażej Pawłowicz (radiojachting), Sylwia 
Piotrowska (kręglarstwo), Katarzyna Płot-
ka (tenis stołowy), Konrad Stawicki (boks), 
Paulina Stenka (kickboxing), Karolina Sza-
last (pływanie), Dominika Szatkowska (ka-
rate), Michał Tatarynowicz (kickboxing), 
Aleks Tomaszewski (pływanie), Marte Topp 
(lekkoatletyka/biegi), Wiktor Trylski (pły-

wanie), Julia Wasiakowska (boks), Kacper 
Wilk (koszykówka), Cezary Zabrocki (ko-
szykówka), Bartosz Żywicki (karate) oraz 
zawodnicy Tytanów Wejherowo (Szymon 
Cholcha, Cezary Grabowski, Hubert Koss, 
Maciej Nowociński, Damian Nowosad, Mi-
chał Przymanowski, Konrad Rompa, Rado-
sław Sałata, Remigiusz Sałata, Grzegorz 
Sikora, Norbert Wejher, Marcin Wicki, Rafał 
Wicki, Robert Wicon).

nagrodzeni trenerzy: 
Rafał Brodecki (karate), Marek Gorli-
kowski (radiojachting), Damian Kamiński 
(tenis ziemny), Rafał Karcz (kickboxing), 
Przemysław Kiedrowski (piłka ręczna), 
Aleksandra Lesner (jeździectwo), My-
kola Maistruk (pływanie), Piotr Netter 
(triathlon), Robert Niewiedziała (biegi 
na orientacje), Paweł Paździocha (piłka 
ręczna), Waldemar Płotka (tenis stołowy), 
Wojciech Wasiakowski (boks) i Kordian 
Zabrocki (koszykówka).

nagrody specjalne: 
Andrzej Muttke (sędzia związkowy, piłka 
ręczna), Jarosław Lewandowski (sędzia 
międzynarodowy, karate), Gerard Potrykus 
(sędzia klasy mistrzowskiej, podnoszenie 
ciężarów) i Gerard Patok (80-letni wejhe-
rowski nestor kolarstwa).

Impreza odbyła się w środę 19 lu-
tego w Szkole Podstawowej w Orlu 
i przyciągnęła liczne grono miesz-
kańców sołectwa Orle i okolic. 
Na miejscu można było zobaczyć 
w jaki sposób niegdyś przędzono 
wełnę, a także spróbować swoich 
sił we własnoręcznym wyrabianiu 
masła lub smażeniu chruścików. Na 
przybyłych czekał pyszny poczę-
stunek. Całość uświetnił występ 
Kapeli Kaszubskiej. W wydarzeniu 
wzięli udział Starosta Powiatu Wej-
herowskiego Gabriela Lisius, Wójt 
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, 
dyrektor Biblioteki i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo Natasza 
Sobczak oraz Ola Dobrzańska, 
reprezentująca Lokalną Grupę 
Działania Bursztynowy Pasaż. 
/źródło: orle24.pl/

kaszubskiE zapusty w oRlu
Gm. wEJHERowo | kaszubskie zapusty zostały zorganizowane przez kGw z orla. 

fot. anita molka, animafoto

W Bieszkowicach, w filii nr 3 Biblioteki i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo, w dniach 10-15 lutego 
br. odbył się XII Zimowy Plener Artystyczny. Na za-
proszenie wójta gminy Wejherowo Henryka Skwarło 
oraz dyrektor BCK Nataszy Sobczak, znakomici arty-
ści rzeźbiarze i malarze, stworzyli niesamowite dzieła 
sztuki w drewnie i na płótnie. Rzeźbiarze niestrudze-
nie tworzyli swe prace przy pomocy przeróżnych na-
rzędzi: pił, dłut, siekierek, pilarek. Artystyczny zmysł 
oraz szeroko rozwinięta wyobraźnia, przerodziły się 
w niezwykłe owoce ich trudu. Malarze natomiast 
mieli znakomitą okazję do twórczego rozwoju umie-
jętności plastycznych. Artyści tworzyli różnymi tech-
nikami malarskimi, by móc przy okazji pięknej po-
gody i otaczającej ich przyrody stworzyć prawdziwe 
dzieła sztuki. Na zakończenie pleneru 14 lutego odbył 
się wernisaż poplenerowy, podczas którego złożono 
podziękowania twórcom oraz wręczono pamiątkowe 
upominki. Przybyli goście, mieli okazję podziwiać 
prace i porozmawiać z artystami. 

/BCK/

Dzieła w drewnie i na płótnie
GM. WEJHEROWO | Zakończył się tegoroczny Zimowy Plener Artystyczny. 
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Zajęcia dla najmłodszych były prowa-
dzone w sposób atrakcyjny czyli poprzez 
zabawę. Forma zajęć nie była przypadko-
wa, bowiem dziecko działające w ruchu 
angażuje obie półkule mózgowe, dzięki 
czemu zapamiętuje, kojarzy i lepiej radzi 
sobie ze znalezieniem właściwego rozwią-
zania zadania. Grupa szkolna pracowała 
na dużej macie, wzorowanej na macie 
edukacyjnej Mistrzów Kodowania z wy-
korzystaniem sympatycznych robotów. 

-Nauka przez zabawę jest najlepszym 
sposobem na zarażenie młodych ludzi 
czymś, co brzmi tajemniczo i profesjo-
nalnie - mówi Bożena Natzke, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. - Dzięki 
temu dzieci chętnie rozwiązywały zada-
nia i zdobyły umiejętności podstawowe-
go programowania, a przy tym świetnie 
się bawiły. Kodowanie dla nich to zaba-

wa, której korzyści trudno policzyć. 
Jak podkreśla dyrektorka biblioteki, 

nauka programowania już od najmłod-
szych lat ćwiczy koncentrację oraz wspo-
maga kształcenie takich umiejętności, 
jak orientacja przestrzenna i współpra-
ca w grupie. Uczy logicznego myślenia, 
przewidywania, wnioskowania i dostrze-
gania zależności. Co ciekawe i udowod-
nione naukowo, dzięki nauce programo-
wania dzieci wykształcają umiejętność 
szybkiego uczenia się, zarówno czytania 
jaki i pisania. Doświadczenie własnej 
skuteczności i sukcesu w rozwiązywa-
niu zadania jest dla dziecka dobrym do-
świadczeniem, które może wykorzystać 
w przyszłości. Zajęcia zorganizowane 
przez redzką bibliotekę były bezpłatne, 
a poprowadziła je pracownica Mediateki 
Aneta Piotrowska.

reklama 6/2020/Pr

Dzieci odkrywały tajemnicze roboty
KULTURA | Czwartek upłynął uczniom klasy pierwszej Prywatnej Szkoły im. Tony Halika 
w Redzie na programowaniu robotów w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Do konkursu, zorganizowanego przez Powiatową Biblio-
tekę Publiczną w Wejherowie, zgłosiło się aż 204 dzieci 
z 44 szkół i przedszkoli z terenu powiatu wejherowskiego.
Poziom prezentowany przez uczestników był bardzo 
wysoki. Dzieci recytowały rozmaite wiersze, niektórzy 
wykonawcy zadbali też o ciekawe stroje, tematycznie 
dopasowane do wykonywanych utworów literackich. 
Konkurs trwa cały tydzień. Pierwszego dnia występo-
wały dzieci w kategorii wiekowej 3 - 4 lata. Laureatami 
w zostali: Maja Reszka z Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Gniewinie, Marcel Łaska z Przedszkole 
Mali-Artyści Wejherowo i Aleksander Klein ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. 
Niespodzianką dla uczestników był występ czarodzieja 
– iluzjonisty, Rafała Reszke. 
Drugiego dnia konkursu rywalizowały dzieci w kategorii 
wiekowej 5 lat. Jury przyznało nagrody następującym 
osobom: Antoni Rompza z Oddziału Przedszkolnego 
SP im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, Kinga Trocka 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Luzinie, Hanna Ciemięga 
z Przedszkola Samorządowego nr 2 im Kubusia Puchatka. 
- Byliśmy zachwyceni wysokim poziomem, jaki zapre-
zentowali wszyscy uczestnicy – podsumowuje Barbara 
Gusman, dyrektor powiatowej biblioteki. - Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w przy-
szłorocznej edycji konkursu. 
Kolejne dni to kolejne zmagania uczestników w kolej-
nych kategoriach wiekowych. Nazwiska pozostałych 
laureatów opublikujemy po zakończeniu i podsumowa-
niu konkursu na naszym portalu GWE24.pl. 
/raf/

DziEci łamały Języki  
na tRuDnycH wiERszykacH
powiat | Rekordowa liczba uczestników z całego 
powiatu wzięła udział w iV powiatowym konkursie 
Recytatorskim „trudne wierszyki łamiące języki”.

fot. rafał korbut
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Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt.

W tegorocznej edycji do rywalizacji stanęło 
25. uczniów ze szkół z terenu miasta Wejhe-
rowa. Podobnie jak w poprzednich edycjach, 
także i tym razem uczestnicy mistrzostw mu-
sieli napisać test z wiedzy informatycznej oraz 
wykazać się wiedzą m.in. z budowy komputera, 
elementów programowania, arkusza kalkula-
cyjnego, baz danych, prezentacji multimedial-
nych i algorytmiki.

- Poziom zawodów był wysoki. Uczestnicy 
bardzo dobrze poradzili sobie z poszczegól-
nymi konkurencjami, zwłaszcza z tymi, które 

wymagały rozwiązań z zastosowaniem podej-
ścia algorytmicznego – mówi dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 6 Piotr Litwin. 

Na zakończenie mistrzostw wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe puchary, medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów. Nagrody wręczali: zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz, dyrektor SP nr 6 Piotr Litwin, dyrektor 
PZS nr 2 Krystyna Grubba, dyrektor Powia-
towego Zespołu Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych Andrzej Byczkowski, przewod-
nicząca Rady Rodziców przy SP nr 6 Justyna 
Klawikowska oraz przedstawiciele sponsorów.

W kategorii: Szkoły Podstawowe klasy 4-6 

zwyciężyła drużyna SP 11, drugie i trzecie 
miejsce zajęła reprezentacja SP 6. W kategorii 
Szkoły Podstawowe klasy 4-6 Indywidualnie 
pierwsze miejsce zajął Oliwier Kruk - SP 9 
Wejherowo, drugie - Franciszek Józefczyk – SP 
6 Wejherowo, a trzecie - Anna Glińska - SP 6 
Wejherowo. W kategorii Szkoły Podstawowe 
klasy 7-8 – drużynowo pierwsze miejsce zaję-
ła SP 6 Wejherowo, drugie - SP 8 Wejherowo, 
a trzecie - SP 5 Wejherowo. W kategorii Szkoły 
Podstawowe klasy 7-8 Indywidualnie pierwsze 
miejsce Igor Roszman - SP 6 Wejherowo, dru-
gie - Maciej Klawikowski – SP 6 Wejherowo, 
trzecie - Agata Sulborska - SP 5 Wejherowo. 

/raf/
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Komputerowi mistrzowie
WEJHEROWO | Już po raz 15. zorganizowano Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej Szkół Podstawowych. 

Ojcowie Franciszkanie będą odprawiać piątkowe drogi 
krzyżowe w kościele o godzinie 8:30, 16:00 i 18:30. Na 
drogę krzyżową na Kalwarii Wejherowskiej pątnicy wyruszą 
z klasztoru około 16:00. Wcześniej, bo o godzinie 15:00 od-
będzie się msza święta i uczczenie relikwii Krzyża święte-
go. Przed mszą o 14:30 wierni odśpiewają Godzinki ku czci 
Męki Pańskiej. Dbając o względy bezpieczeństwa uczestni-
ków kalwaryjskich dróg krzyżowych, od tego roku nastąpi 
zmiana trasy przemarszu z kościoła na kalwarię. Pątnicy 
wychodzić będą przez plac kościelny na ulicę Klasztorną, 
następnie przejdą ulicą Parkową i od ulicy św. Jacka już 
bez zmian, tak jak w latach ubiegłych. Natomiast Miejski 
Zakład Komunikacji informuje , że po zakończeniu drogi 
krzyżowej przy ul. Harcerskiej będą podstawione autobusy 
dla osób starszych, niepełnosprawnych i matek z mały-
mi dziećmi. Ponadto, w każdą niedzielę wielkiego postu 
odbywają się Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Początek 
o godzinie 16:30 w kościele klasztornym. Bezpośrednio po 
nich odbędzie się msza święta.
(DD)

piERwsza DRoGa 
kRzyżowa na kalwaRii
powiat | w piątek, 28 lutego odbędzie się pierwsza 
w tym roku droga krzyżowa na kalwarii wejherowskiej. 

fot. Daria Dunajska
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Uczniowie pod opieką Iwony Adrian 
i Marty Kwiatkowskiej wyruszyli na wy-
mianę międzynarodową (Dialogic revolu-
tion) do Świeradowa-Zdroju. 

- Po jedenastogodzinnej podróży dotar-
liśmy do szkoły w Świeradowie-Zdroju, 
gdzie spotkaliśmy się z gospodarzami – 
relacjonują uczestnicy. - Część z nas uda-
ła się do domów prywatnych, pozostali 
zostali zakwaterowani w Domu Wczasów 

Dziecięcych. Dzień później wspólnie 
z uczniami wymiany międzynarodo-
wej ze szkół w Hiszpanii, Rumunii oraz 
szkoły goszczącej, obejrzeliśmy szkołę 
w Świeradowie-Zdroju, gdzie zostaliśmy 
bardzo mile przyjęci. Po zwiedzeniu szko-
ły obejrzeliśmy występ w języku angiel-
skim przygotowany przez najmłodszych 
uczniów. Dzieci podarowały nam pre-
zenty wykonane przez siebie. Nauczyli-

śmy się wielu tańców z rożnych regionów 
świata, a po wysiłku mogliśmy zjeść ty-
powe polskie dania. Po posiłku udaliśmy 
się na spacer, podczas, którego mieliśmy 
okazję zobaczyć Dom Zdrojowy, kościół 
i podziwiać tamtejsze krajobrazy. Gdy 
wróciliśmy do szkoły, mieliśmy chwilę 
czasu na gry i integrację, zjedzenie ciasta 
oraz rozmowę z kolegami z innych szkół. 
Następnie udaliśmy się do Domu Kultury, 

gdzie obejrzeliśmy krótką inscenizację.
Kolejnego dnia uczniowie mieli okazję 

wziąć udział w warsztatach wyrobu świec, 
mydełek oraz magnesów na lodówkę. 
Następnie udali się do Czarciego Młyna, 
gdzie zwiedzili muzeum i własnoręcz-
nie wykonali bułki. Zajęcia odbywały się 
w języku angielskim. Następnie spędzili 
wspólnie czas przy ognisku po czym ru-
szyli do Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Pod koniec dnia zdobyli Czarną Kopę 
i weszli na wieżę widokową. 

Następny dzień top kolejna wycieczka. 
Pierwszym jej punktem było złożenie 
kwiatów przy pomniku ofiar II Wojny 
Światowej. Po obejściu cmentarza uczest-
nicy udali się do Zgorzelca. Jest to miasto, 
przez które przebiega granica polsko-
niemiecka. Zwiedzili Muzeum Śląskie. 
Następnie, podzieleni na grupy, mieli za 
zadanie odnaleźć wyznaczone miejsca 
i wykonanie zdjęć. Dzięki pracy w gru-
pach mogli lepiej poznać uczniów ze szkół 
zagranicznych, z którymi współpracowali, 
aby wykonać zadanie. Później wyruszyli 
do Świeradowa -Zdroju.

- Następnego dnia udaliśmy się do 
Nadleśnictwa w Świeradowie – Zdroju – 
opowiadają uczestnicy. - Przemierzając 
ścieżkę edukacyjną, poznaliśmy histo-
rię katastrofy ekologicznej z lat 80, życie 
zwierząt i konstelacje gwiazd na czarnym 
Izerskim niebie. Po spacerze, w budynku 
nadleśnictwa czekała na nas herbata i cia-
sto. Kiedy już nabraliśmy sił, przeszliśmy 
pod północne zbocze Stogu Izerskiego, 
gdzie wjechaliśmy gondolami na szczyt. 
Po obiedzie nadszedł czas na długo wy-
czekiwane wyjście na narty. Każda 6-o-
sobowa grupa miała swojego instruktora, 
który stopniowo przygotowywał nas do 
samodzielnego zjeżdżania. Okazało się, 
że idzie nam całkiem nieźle, więc spędzi-
liśmy tam  trzy godziny. Nie brakowało 
nam także zabaw w śniegu. Ostatni wie-
czór spędziliśmy w szkole na dyskotece.

W dniu wyjazdu uczniów oficjalnie 
pożegnali nauczyciele ze Świeradowa-
Zdroju. Uczestnicy wyjazdu otrzymali 
certyfikaty i w końcu nadszedł czas poże-
gnania się z nowymi znajomymi. 

Opr. (MOD)

Dialogic Revolution
GM. GNIEWINO | 12-osobowa grupa uczniów ze szkoły w Kostkowie wzięła udział 
w wycieczce do Świeradowa-Zdroju na integracyjne międzynarodowe spotkanie.

Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PrenUmeraTa:
p.ruszewski@expressy.pl

Online:

/ Express Biznesu



bEczki plastikowe 200 l, na działkę, 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

spRzEDam 3 spinningi Dawia Mika-
do, stan b. dobry, 100 zł/szt, tel. 516 
603 723

obsypnik do bulew trzy rzędy oraz 
brony trójki, zawieszane, 890 zł, tel. 
600 667 860

blacHy stalowe do wypieku, 60x40 
cm, tel. 794 642 709

pRasa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

spRzEDam pufę z pojemnikiem 
i oparciem 80 zł, tel. 507 486 424

spRzEDam tapczan niebieski 
80x185, 450 zł, tel. 507 486 424

spRzEDam pralkę małą z wirówką 
2w1, nowa, wys. 73 cm, szer. 63cm, 
cena 410 zł, Sierakowice, tel. 795 019 
958

spRzEDam lodówkę z zamrażarką, 
w dobrym stanie, wys. 125 cm, szer. 
60 cm, cena 310 zł, Sierakowice, tel. 
790 290 835

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

sianokiszonka 120x120, dobrej 
jakości, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

słoma sucha 120x120, cena 40 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

spRzEDam wypozażenie warsztatu 
szycia pokrowców na siedzenia sa-
mochodowe i inne, tel. 537 795 506

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

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

TOWARZYSKIE

sEx-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, 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

NIERUCHOMOŚCI

spRzEDam

poszukuJę wynaJĄĆ

wynaJmę

Rumia, pokój do wynajęcia, tel. 694 
642 709

kaRwia ostrowo, wydzierżawię 
przyczepę holenderską wraz z dział-
ką na cały sezon, istnieje też moż-
liwość prowadzenia usług handlu, 
cena 7900zł, tel. 537 955 506

wyDziERżawię działki w Rumi 
i Redzie, Kościerzynie na każdą dzia-
łalność, tel. 537 955 056

kupię

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

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

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

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!

MOTORYZACJA

spRzEDam

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

RomEt Ogar Caffe 124, 2019 r, blue/
black, 4T, cena 1002 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

Jawa typ 223, 1977 farbig Rote-
Creme, 2T, 2 os. OC, BT, cena 2123, 
Tczew, tel. 574 797 077

piaGGio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1599 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

skoDa 105S, 39 lat, iGaS (BRC) cy-
tryna, cena 1887 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

spRzEDam 4 koła letnie 175/7O R 
13, cena 50 zł, Wejherowo, tel. 510 
668 509

kupię

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

skoDa 105-120, 88-92 r., mms, tel.  
574 797 077

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 
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wyDziERżawię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155

Dołącz
do naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:
Kolporter!

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

Obowiązki:
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało  »

regularne rozwożenie i doręczanie gazet 
w obszarze województwa pomorskiego.

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.

@expressy.pl

SMS



Pierwszoligowa Olimpia Grudziądz była 
dla Gryfa Wejherowo zdecydowanie naj-
bardziej wymagającym rywalem spośród 
wszystkich dotychczasowych. Zespół 
prowadzony przez Jacka Trzeciaka zaj-

muje na szczeblu pierwszoligowym 
5. lokatę. Zawodnicy z Grudziądza  
w 20. spotkaniach zgromadzili na 
swoim koncie 31 oczek i są jednym 
z kandydatów do awansu do naj-

wyższej klasy rozgrywkowej. 
Wynik meczu w Grudziądzu otworzył 
Joao Augusto, który w 12. minucie poje-
dynku znalazł sposób na golkipera gości. 
Do remisu jeszcze w pierwszej części 
meczu doprowadził Oskar Sikorski. 
Napastnik Gryfa Wejherowo pokonał 
Łukasza Sapelę w 25. minucie sparingu. 
W drugich 45 minutach coraz śmielej 
atakowali Żółto-Czarni. W konsekwencji 
bramkę na 2:1 w 54. minucie pojedyn-
ku zdobył Mariusz Sławek, który tym 
samym dał wejherowianom prowadzenie. 
Kilka minut później w miejsce zdobywcy 
pierwszego gola – Joao Augusto na mu-
rawie pojawił się Jose Embalo. Portugal-
czyk doprowadził do wyrównania w 90. 
minucie spotkania. Mecz w Grudziądzu 
zakończył się remisem 2:2.

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

Remis na zakończenie 
cyklu sparingów
II LIGA | Ostatnim rywalem Gryfa w ramach spotkań cyklu przygotowawczego do rundy 
wiosennej była Olimpia Grudziądz. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Bramki dla 
Żółto-Czarnych zdobyli Oskar Sikorski oraz Mariusz Sławek.

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl

Młodzieżowa ofensywa 
Żółto-Czarnych

Najlepsi piłkarze młodzieżowych drużyn 
Gryfa Wejherowo oficjalnie zasilili pierw-
szą kadrę Żółto-Czarnych. Poza Kewinem 
Przygodą, który przeszedł do klubu ze 
Wzgórza Wolności z KS Łomianki – po-

zostali zawodnicy byli wyróżniającymi się 
graczami w zespołach z roczników 2002-
2003. Oto lista piłkarzy, którzy dołączyli 
do pierwszej drużyny Gryfa Wejherowo 
w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020.
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jakub Kreft
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W dwudniowej imprezie, zorganizowa-
nej przez Pawła Buzałę zagrało 18 drużyn 
z rocznika 2011, które rywalizowały o licz-
ne nagrody. Po pierwszym dniu turnieju 
wyłoniono drużyny, które zakwalifiko-
wały się rozgrywek finałowych - Ligi Mi-
strzów, Ligi Europy i Pucharu Intertotto. 
W meczach spotkali się na jednym boisku 
zarówno drużyny z miejskich ośrodków 
jak i zespoły ze środowiska wiejskiego. 
Wyjątkowo zacięte zawody wygrali młodzi 

zawodnicy Jedynki Reda, którzy w osta-
tecznym rozrachunku wyprzedzili AP 
Karol Piątek Luzino i AP Orzełki. Czwar-
te miejsce zajęli Błękitni Wejherowo I, 
piąte GKS Przodkowo i szóste Jedynka 
Reda II. Nagrodzono również najlepszych 
zawodników turnieju, którzy otrzymali 
nagrody ufundowane przez prezesa Rady 
Ministrów. Królem strzelców został Kamil 
Mroch z AP Orzełki, najlepszym bram-
karzem Ksawery Wolin z AP Jedynka 

Reda I, najlepszym zawodnikiem Jakub 
Waszkinel z AP Karol Piątek Luzino, któ-
ry dodatkowo otrzymał  voucher na dar-
mowy udział w Indywidualnym obozie 
letnim, organizowanym przez Akademię 
Piłkarską Karola Piątka. W meczach Ligi 
Europy zwyciężyła APK Jedynka Kartuzy. 
Drugie miejsce zajął BKTECH Myśliwiec 
Tuchomie, trzecie AP Banino II, czwarte 
AP Banino I, piąte Błękitni Wejherowo 
II i szóste AP Tczew. Najlepszym bram-
karzem został Marek Kubas (Banino II), 
królem strzelców Aleksander Wilczyński 
(Myśliwiec), a najlepszym zawodnikiem 
Gracjan Postuszenko (Jedynka). Nato-
miast w Pucharze Intertotto zwyciężyły 
Żaki Sławno, druga była Arka Gdynia SI, 
trzecie KS Skorzewo, czwarty Latarnik 
Choczewo, piąty Bałtyk Gdynia i szósta 
Cassubian Bolszewo. Królem strzelców 
został Leon Kaczmarek (Żaki), a najlep-
szym zawodnikiem Franciszek Kędzia 
(Arka). Po zakończeniu każdej grupy fina-
łowej młodzi zawodnicy otrzymali liczne 
nagrody, które wręczał dyrektor GOSRiT 
Piotr Klecha oraz znakomici piłkarze Pa-
weł Buzała i Karol Piątek, którzy w Luzi-
nie szkolą swoich zastępców.

(DD)

W hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie odbyły się Powiato-
we Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej 
Chłopców. Zawody były eliminacją do 
półfinałów wojewódzkich, które odbędą 
się w powiecie kartuskim. W rywalizacji 
wzięło udział ponad 100 zawodników 
z całego powiatu wejherowskiego. Zwy-
cięzcą turnieju została drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 11 z Wejherowa, która 
obroniła tytuł wywalczony przed rokiem. 
Chłopcy z Wejherowa nie przegrali żad-
nego spotkania w całych mistrzostwach. 
W zwycięskim składzie zagrali: Paweł 
Bojke, Mikołaj Dylak, Alan Gosz, Olaf 

Gosz, Maciej Grunwald, Piotr Hlebik, 
Ksawery Jelonek, Eryk Kakolewski, Do-
rian Kupc, Jakub Nowociński, Michał 
Nowociński, Filip Perschon, Igor Rietz, 
Nikodem Tomczak i Marcel Wróblewski, 
opiekun drużyny był Grzegorz Behrendt. 
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Redzie, trzecie miejsce Szkoła 
Podstawowa w Bojanie, czwarte Szkoła 
Podstawowa w Bolszewie, piąte Szko-
ła Podstawowa w Bożympolu Wielkim, 
szóste Publiczna Szkoła Podstawowa 
Sióstr Salezjanek w Rumi i siódme miej-
sce Szkoła Podstawowa w Kostkowie. 
Poziom rywalizacji stał na wysokim po-

ziomie. Uroczystego otwarcia dokonał 
dyrektor placówki Piotr Litwin oraz dy-
rektor Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo–Wychowawczych w Wejhe-
rowie Andrzej Byczkowski. Na zakończe-
nie zawodów zespoły zostały nagrodzo-
ne statuetkami, medalami i dyplomami 
które wręczał dyrektor Piotr Litwin oraz 
referent ds. sportu i imprez sportowych 
Bartłomiej Woźniak. Organizatorami za-
wodów byli Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wej-
herowie oraz Szkoła Podstawowa nr 6 
w Wejherowie. 

(DD)

Awans „ Jedenastki” 
do półfinałów
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Następcy Lewandowskiego

Dziewczęta pod koszem 
ale z pucharem

LUZINO | Blisko 200 najmłodszych adeptów futbolu spotkało się w Luzinie, aby 
rywalizować w XI Turnieju im. Marszałka Macieja Płażyńskiego Nadzieje Polskiej Piłki. 

POWIAT | W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie odbyły 
się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt. 

pobiEGnĄ tRopEm wilczym
RUMIA | VIII Bieg Tropem Wilczym w Rumi (Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych) odbędzie się w Rumi już w najbliższą niedzielę. 

Jest to ogólnopolski bieg, w któ-
rym nie liczy się czas i miejsce na 
mecie. Najważniejszy natomiast 
jest jego wymiar historyczny. 
Dystans to 1963 metrów. Liczba 
ta symbolizuje rok śmierci ostat-
niego żołnierza wyklętego. 
Rumska edycja wydarzenia 
cieszy się jedną z największych 
frekwencji w całej Polsce. Tym 
razem dla startujących przy-
gotowano 500 pakietów, które 
rozeszły się w szybkim tempie. 
Wydawanie i odbiór pakietów star-
towych (Hala MOSiR) - 28 lutego 
(piątek) w godz. 16.00 – 20.00. 

W dniu biegu, w niedzielę 1 mar-
ca, w godz. 10.00 - 11.30 będą 
wydawane pakiety startowe 
w SP nr 9, w godz 11.30 - 11.45 
zapisy uzupełniające, w połu-
dnie zaplanowano przemówie-
nie przewodniczącego Rady 
Miejskiej Rumi Ariela Sinickiego, 
zaś na godz. 12.05 start biegu 
(Rondo Rotmistrza Witolda 
Pileckiego). Zakończenie biegu 
a następnie poczęstunek pla-
nowany jest ok. godz. 12.20, zaś 
o godz. 13.00 nastąpi zakończe-
nie imprezy. 
/raf/

WEJHEROWO | Złoty medal i awans do półfinałów wojewódzkich zapewnili sobie uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie po sukcesie w Igrzyskach powiatowych.
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Powiatowe zawody były eliminacją do 
półfinału wojewódzkich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej, które odbędą się w Kar-
tuzach. W zawodach wystąpiło siedem 
zespołów. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna gospodarzy czyli Szkoły Pod-
stawowej nr 8 w Wejherowie w składzie: 
Magdalena Dunst, Karolina Grabska, 
Emilia Krzemińska, Joanna Lazik, Zo-
fia Markiewicz, Kornelia Miler, Joanna 
Pastwa, Maja Pellowska i Zuzanna Żyła. 
Opiekunem drużyny był Łukasz Zimnie-
wicz. Forma zwycięskiej ekipy pozwala 
mieć nadzieję na udany występ w pół-
finale, również poziom rywalizacji stał 
na dobrym poziomie. Drugie miejsce 
w turnieju zajęła Szkoła Podstawowa 

w Bojanie, trzecie Szkoła Podstawowa 
w Bolszewie, czwarte Szkoła Podstawowa 
w Kostkowie, piąte Szkoła Podstawowa 
nr 10 w Rumi, szóste Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Redzie i siódme miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Luzinie. Na zakoń-
czenie zawodów zespoły zostały nagro-
dzone pucharami, medalami i dyploma-
mi, które wręczał organizator zawodów 
Kordian Zabrocki oraz referent ds. sportu 
i imprez sportowych w PZPOW w Wej-
herowie Bartłomiej Woźniak. Organiza-
torami zawodów byli Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie oraz Szkoła Podstawowa 
nr 8 w Wejherowie.
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