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Dziś będzie niezwykle krótko, dla jednych wesoło, dla 
drugich smutno – taki sobie wyszedł rym, zwany często-
chowskim.  Miasto obiegła wieść, że z ekipy prezia, 
czyli z Wolę Wejherowo została relegowana pani rad-
na Teresa Skowrońska. Nie wchodząc w szczegóły 
tej „tajemniczej” decyzji, należy przypomnieć 
kim była pani radna? Ja na własny użytek 
uknułem sobie powiedzenie, że to 
radna – wszechwładna. Skutecz-
ność pani radnej Teresy w zała-
twianiu zwykłych i niezwykłych 
ludzkich spraw, była powszech-
nie znana i wychwalana przez lud 
pracujący i niepracujący miasta 
Wejherowa. Wielokrotnie pisa-
łem na tych łamach, że pani radna 
Teresa jest w stanie wygrać każde 
wybory do Rady Miasta do końca 
świata, i parafrazując Owsiaka o jed-
ne wybory więcej. Teraz mam dziwne 
przeczucie, że z kolejnymi wyborami 
może być już gorzej. Wszak gdy nie jest 
się wszechwładnym, czytaj nie ma się na 
nic wpływu, to trudniej przekonać do siebie 
wyborców. Zastanawiam się także, czy to roz-
stanie prezia z panią radną Teresą będzie 
miało jakieś dalsze reperkusje? Na-
rzekałem ostatnio, że nudno w Ra-
dzie Miasta się zrobiło. No to mam 
co chciałem.

Jakub gorszego sortu W.

Należy się 
wspomnienie

REKLAMA                                                                                            7A/2016/RL

W tegorocznej, 21. edycji 
konkursu, statuetkami i dy-
plomami uhonorowanych zo-
stało 10 pań z województwa 
pomorskiego za osiągnięcia 
zawodowe oraz działalność 
społeczną. Dodatkowo dwie 
panie otrzymały specjal-
ne wyróżnienia za okres 
dwudziestolecia. Nagrody 

laureatkom wręczyła wi-
cemarszałek województwa 
pomorskiego Hanna Zych-
Cisoń.
– Jestem dumna, że mogłam 
znaleźć się w gronie tak wy-
jątkowych kobiet – mówiła 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius. – To miłe kiedy 
człowiek jest doceniany za to 

Gabriela Lisius 
kobietą sukcesu
POWIAT | W Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się uro-
czysta gala plebiscytu „Kobieta Sukcesu”. Wśród laureatek 
znalazła się starosta wejherowski Gabriela Lisius. Ideą 
plebiscytu, organizowanego od ponad dwudziestu lat, jest 
wyróżnienie i nagrodzenie kobiet, które odnoszą sukcesy 
w różnych dziedzinach życia.

co robi, a jeszcze milej kiedy 
zauważają to inni. Jednak ten 
sukces nie byłby możliwy, 
gdyby nie ogromne wsparcie 
przyjaciół i rodziny, którym 
bardzo serdecznie w dniu dzi-
siejszym dziękuję.
Plebiscyt „Kobieta Sukcesu” 
to konkurs organizowany od 
1995 r., w którym wyróżniane 
są kobiety za działalność we 
wszystkich dziedzinach życia, 
od biznesu, kultury, polityki, 
aż po naukę, sport i działal-
ność społeczną. Organizato-

rem Plebiscytu jest Konwencja 
Przedsiębiorców Wojewódz-
twa Pomorskiego, a patronat 
honorowy sprawuje marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk.

/raf/

Plebiscyt „Kobieta 
Sukcesu” to konkurs 
organizowany od 1995 
r., w którym wyróżnia-
ne są kobiety za dzia-
łalność we wszystkich 
dziedzinach życia, od 
biznesu, kultury, poli-
tyki, aż po naukę, sport 
i działalność społeczną. 



W tym roku wejherowianie 
zdecydowanie postawili na 
sport, rekreację i spędzanie 
wolnego czasu w mieście, 
w którym mieszkają. Budowa 
placu zabaw i rekreacji, budo-
wa boisk wielofunkcyjnych, 
stworzenie Centrum Sportu, 
a nawet boiska do piłki plażo-
wej i sceny muzycznej – na te 
projekty zagłosowało najwię-
cej mieszkańców Wejherowa. 
Oprócz tego wejherowianie 
chcą, aby w mieście zorgani-
zowano Dzień Sąsiada oraz 
zawody sportowe Wejher 
Cross Games. 
Właśnie ogłoszono wyniki 
głosowania w ramach Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywa-
telskiego 2016. 
- W tym roku wprowadzili-
śmy pewne zmiany w budże-
cie obywatelskim, a jednocze-
śnie stwierdziliśmy, że jest to 
też dla nas pewnego rodzaju 
nauka, jak udoskonalić ten 
budżet obywatelski – powie-
dział Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - My-
ślimy też o wydaniu pewnego 
rodzaju broszury, która uła-

twiłaby zadanie tym, którzy 
chcą złożyć wniosek. 
Jak podkreślił prezydent, już 
w drugim roku istnienia BO 
widać, że cieszy się on coraz 
większym powodzeniem. 
- Głosowało więcej osób 
i była większa mobilizacja 

i zaangażowanie tych, któ-
rzy projekty składali – do-
daje prezydent Hildebrandt. 
- Poza tym złożone wnioski 
były bardziej dopracowane, 
niż w roku ubiegłym. To, co 
zwraca uwagę, to zapotrze-
bowanie na więcej miejsc 
i form spędzania wolnego 
czasu. Rekreacja i sport to 
dziedziny, których rozwój 
jest oczekiwany przez społe-
czeństwo. 
W tym roku najważniejszymi 
zmianami w BO był podział 
projektów na dwie kategorie 
(projekty inwestycyjne i nie-
inwestycyjne) oraz zmiana 
głosowania tak, że każdy 
mieszkaniec mógł oddać dwa 
głosy (po jednym w każdej 
kategorii). 
- Propozycji w tym roku zło-
żono aż 38, te wnioski zostały 
następnie rozpatrzone przez 
komisję ds. BO, czy spełniają 
wymogi formalne – wyjaśnia 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik miasta. - Następnie 
pojawiła się kolejna nowość: 
konsultacje społeczne. Pole-
gały na tym, że mieszkańcy 
mogli zapoznać się ze zwe-
ryfikowanymi już wnioskami 

i wnieść do nich uwagi czy 
zastrzeżenia. Ostatecznie pod 
głosowanie podane zostało 
16 projektów inwestycyjnych 
i 11 nieinwestycyjnych. 
W pierwszej edycji w gło-
sowaniu wzięło udział 8165 
wejherowian, w tym roku 
głosujących było już 9604. 
Oddano łącznie 17972 gło-
sy (w tym 16931 ważnych). 
Zdecydowanie najchętniej 
mieszkańcy głosowali przez 
internet (12386 głosów), 
głosów w formie papierowej 
było znacznie mniej (4545). 
- Chciałem podkreślić, że 
wszyscy, których wnioski 
zostały zakwalifikowane, są 
wygrani – podsumowuje pre-
zydent Hildebrandt. - Wyko-
nujemy wiele inwestycji i or-
ganizujemy wiele wydarzeń 
co roku, ale mamy ograniczo-
ne możliwości. To, że dany 
projekt nie wygrał w głoso-
waniu w tym roku, mają dużą 
szansę zakwalifikowania się 
w roku przyszłym. Wszyst-
kim się udało, tylko pewne 
projekty będą zrealizowane 
w tym roku, a z innymi trzeba 
będzie poczekać. 
Rafał Korbut
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NA tE PROjEKty ODDANO NAjwIęcEj GŁOSów:

Zwycięskie projekty inwestycyjne: 
Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka •	
na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie - etap II – sza-
cunkowy koszt 199 tys. 950 zł – 1856 głosów
Budowa pełnowymiarowego boiska „Na Wazie” - etap II •	
– szacunkowy koszt 199 tys. 502 zł – 1112 głosów 
Centrum Sportu Tytani – szacunkowy koszt 200 tys. zł – •	
1071 głosów 
Aktywna Nanicka: tenis-siatka-kosz; budowa boiska •	
wielofunkcyjnego – szacunkowy koszt 195 tys. 40 zł – 
864 głosów
Plac zabaw, boisko do piłki plażowej, scena muzyczna, •	
oświetlenie przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikow-
skiego – szacunkowy koszt 177 tys. 831 zł – 691 głosów 

Zwycięskie projekty nieinwestycyjne:
Dzień Sąsiada; impreza cykliczna promująca dawne do-•	
bre zwyczaje i tradycje – szacunkowy koszt 28 tys. 480 
zł – 1786 głosów
Wejherowo na sportowo - Wejher Cross Games I o Pu-•	
char Prezydenta Miasta Wejherowo – szacunkowy koszt 
43 tys. 575 zł – 1492 głosy

Zrealizują 7 projektów
WEJHEROWO | Znamy już wyniki tegorocznego Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Realizacji doczeka się 5 projektów inwestycyjnych i 2 nieinwestycyjne. 
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Na jego opracowanie miasto 
zdobyło środki zewnętrzne 
w wysokości ok. 166 tys. zł, 
w ramach konkursu zorgani-
zowanego przez województwo 
pomorskie oraz Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju. 
Pierwszym etapem prac nad 
Gminnym Programem Rewi-
talizacji jest uzgodnienie ob-
szaru zdegradowanego, który 
zostanie objęty wsparciem. 
W związku z powyższym, 
Urząd Miasta Rumi zaprasza 
mieszkańców oraz wszystkich 

zainteresowanych na spotka-
nie, na którym przedstawio-
ne zostaną propozycje granic 
takiego obszaru, określone 
w oparciu o wskaźniki spo-
łeczno–gospodarcze.
Urzędnicy czekają na miesz-
kańców 20 kwietnia 2016 r. 
w godzinach 18.00 - 20.00 
w Powiatowym Zespole 
Kształcenia Specjalnego, 
Szkoła Podstawowa nr 2 Spe-
cjalna w Rumi, ul. Sabata 12 
(sala gimnastyczna).
/raf/

Przyjdź na konsultacje społeczne obszarów rewitalizacji
RUMIA | Gminny Program Rewitalizacji to dokument, 
który umożliwi Rumi pozyskanie środków na rewitalizację 
obszarów zdegradowanych. 
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W wyznaczonych miejscach 
pojazdom nie wolno poruszać 
się szybciej, niż 30 km/h. Ale 
Strefy 30 to nie tylko ograni-
czenie prędkości. Nie stosuje 
się tutaj oznakowania pierw-
szeństwa na skrzyżowaniach, 
co oznacza ich równorzęd-
ność. Pierwszeństwo ma po-
jazd nadjeżdżający z prawej 
strony. Nie ma także znaków 
ostrzegawczych przed urzą-
dzeniami spowalniającymi 
jazdę, np. progami zwalnia-
jącymi. Strefę ograniczo-
nej prędkości oznakowuje 
się znakami na wszystkich 
drogach doprowadzających 
i obowiązuje ona do miejsca 
jej odwołania. 

- Zasada panująca w Stre-
fach 30 to ograniczenie pręd-
kości – mówi Krzysztof 
Woźniak z Rady Miejskiej 

Rumi. - Ma ona bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo 
w miejscach, w których zo-
stała wprowadzona. 

W Rumi Strefy 30 zosta-
ły wprowadzone w obrębie 
osiedli mieszkaniowych 
i osiedli domków jednoro-
dzinnych.
- Przede wszystkim zmiana 
polega jednak na wprowa-
dzeniu na skrzyżowaniach 
podstawowej zasady ruchu 
drogowego, czyli - prawa 
strona jest wolna – wyjaśnia 
Krzysztof Woźniak. – To 
również zmusza kierowców 
do zwiększenia koncentracji 
w trakcie prowadzenia po-
jazdów w tych miejscach. Po 
upływie określonego czasu 
zostanie dokonana analiza 
efektów wprowadzenia Stref 
30 w mieście. /kor/

Bezpieczniej w Strefie 30
RUMIA | Strefy 30 to strefy ulic równorzędnych, gdzie pojazd jadący na wprost musi 
przepuścić ten nadjeżdżający z prawej strony. Taki system wprowadzany jest na 
terenie rumskich osiedli.  

StREfy 30 w RumI:

Lipowa, Mostowa, Pl. Kaszubski, Kościelna, Świętopeł-1. 
ka, Cmentarna, Spółdzielcza, Subisława, Mściwoja II
Mickiewicza, Jaworskiego, Kusocińskiego, Czechowa, 2. 
Boh. Kaszubskich, Rodziewiczówny, odcinek Targowej
Pułaskiego, odcinek Piłsudskiego, odcinek Targowej3. 
Słoneczna, Asnyka4. 
Kwiatowa5. 
Chrobrego, odcinek Równej6. 
Matejki z drogą wewnętrzną przy budynku poczty7. 
Świętojańska, Kochanowskiego, Warszawska, Łódzka, 8. 
Lubelska, Krakowska, Bydgoska, Janowska, Ormiń-
skiego, 3-go Maja, Oliwska, Łużycka, Słupska, Kielecka, 
Wyszeckiego, Radomska, Olsztyńska, Suwalska, Objaz-
dowa
Kujawska, Chylońska, Oksywska, odcinek Katowickiej9. 
Odcinek Zielarskiej, Chmielna, Zdrojowa10. 
Odcinek Łąkowej11. 
Torowa12. 
Obrońców Westerplatte, Dokerów, Kolejowa, Portowa, 13. 
Stoczniowców (od Dokerów do Kolejowej)
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O tym, że Teresa Skow-
rońska może pożegnać się 
z członkostwem w Klubie 
Radnych „Wolę Wejherowo” 
w Radzie Miasta Wejhero-
wa nieoficjalnie mówiło się 
już od kilku tygodni. Radna 
podczas sesji niejednokrot-
nie krytykowała działania 
prezydenta miasta, w kulu-
arach mówiło się o narasta-
jącym konflikcie z innymi 
radnymi z klubu. 

Członkowie klubu podję-
li więc decyzję, aby usunąć 

Skowrońską z listy członków 
klubu a także z członkostwa 
Ruchu Społecznego „Wolę 
Wejherowo”. 

Przypomnijmy, że Teresa 
Skowrońska jest radną Wej-
herowa od osiemnastu lat, 
zajmuje się przede wszyst-
kim sprawami związanymi 
z budownictwem komunal-
nym i socjalnym. Jest rów-
nież przewodniczącą Ko-
misji Mieszkaniowej RM 
Wejherowa.

/raf/

Teresa Skowrońska 
usunięta z „Wolę 
Wejherowo”
WEJHEROWO | Nieukładająca się od dłuższego cza-

su współpraca z radnymi oraz prezydentem – to oficjalny 
powód skreślenia Teresy Skowrońskiej, radnej Wejhero-
wa, z klubu „Wolę Wejherowo”. O decyzji poinformował 
Wojciech Kozłowski, przewodniczący klubu. 

OGŁOSZENIE
Burmistrza miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 633/179/2016 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 13 kwietnia 2016 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 
dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość za-
budowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, poło-
żoną w Rumi, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, 
a znajdującą się w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz tego użytkownika wieczystego.

Burmistrz miasta Rumi 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Rumi 

w  pełnym wymiarze czasu pracy”.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

OGŁOSZENIE
Burmistrza miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 
poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 630/176/2016 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 08.04.2016r. informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomości położone w Rumi, stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bez-
przetargowej:
- część działki nr 141/4, część działki nr 141/5, część działki 
nr 141/6, część działki nr 141/7, część działki nr 81/1, część 
działki nr 244 oraz część działki nr 239/2, przy ulicach Świę-
topełka, Dębogórskiej i Kościelnej, na cele prowadzenia 
targowiska,
- działka nr 177 przy ul. Szkolnej, działka nr 214/9 przy ul. 
Batorego, część działki nr 214/7 przy ul. Batorego, działka 
nr 248 przy ul. Mieszka I, część działki nr 140/1 oraz część 
działki nr 53/29 przy ul. Plac Kaszubski, działka nr 855/2 
przy ul. Mickiewicza, na cele działki przydomowej – zieleń 
ozdobna,
- działka nr 13/8 w rejonie ul. Sobieskiego, na cele parkin-
gowe,

OGŁOSZENIE
Burmistrza   miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmi-
strza Miasta Rumi Nr 589/135/2016,  Nr 590/136/2016, 
Nr 591/137/2016, Nr 592/138/2016 , Nr 593/139/2016, 
Nr 594/140/2016,   Nr 595/141/2016, Nr 596/142/2016, 
Nr 597/143/2016, Nr 598/144/2016, Nr 599/145/2016, 
Nr 600/146/2016, Nr 601/147/2016, Nr 602/148/2016, 
Nr 603/149/2016, Nr 604/150/2016, Nr 605/151/2016, 
Nr 606/152/2016, Nr 607/153/2016, Nr 608/154/2016, 
Nr 609/155/2016, Nr 610/156/2016, Nr 611/157/2016, 
612/158/2016, Nr 613/159/2016 z dnia 4 kwietnia 
2016 roku oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi Nr 
623/169/2016, Nr 624/170/2016, Nr 625/171/2016, Nr 
626/172/2016, 627/173/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. So-
bieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszone zostały wykazy 
obejmujące lokale mieszkalne wraz z udziałem w grun-
cie, położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej na rzecz ich najemców. 

REKLAMA                 100/2016/DB REKLAMA                   96/2016/DB REKLAMA                   99/2016/DB
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OGŁOSZENIE                                                             209/2015/DB

REKLAMA               12/2016/PW REKLAMA                 28/2016/DB

Powiat wejherowski prze-
kazał dotację dla Szpitala 
Specjalistycznego im. Floria-
na Ceynowy w Wejherowie 
w wysokości 150 tysięcy zło-
tych. Pieniądze zostaną wyko-
rzystane na prace remontowe 
na oddziale pediatrii.
Stosowne dokumenty podpi-
sali Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, Jacek Thiel, 
członek zarządu  oraz Andrzej 
Zieleniewski, prezes zarządu 
szpitala. 
– Cieszę się, że możemy 
uczestniczyć w tak ważnym 
dziele, jakim jest poprawa 
warunków tych małych pa-

cjentów i ich rodziców – po-
wiedziała Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. – Je-
stem przekonana, że te 150 
tys. zł umożliwi rozpoczęcie 
remontu i pozwoli na ubie-
ganie się o kolejne środki 
u innych samorządów i spon-
sorów. Bo ten oddział, jak 
widzimy, naprawdę wymaga 
modernizacji. Ważne, aby ten 
remont został przeprowadzo-
ny porządnie i kompleksowo, 
aby zapewnić godne warunki 
małym pacjentom i ich rodzi-
com. 
Dotację szpitalowi przekaza-
ło także miasto Wejherowo. 

Szpital otrzymał 200 tys. zł. 
Za te pieniądze ma zostać za-
kupiony inkubator dla oddzia-
łu neonatologii oraz aparat 
do znieczulania dla oddziału 
anestezjologii. Jak podkreśla 
prezes szpitala, ten sprzęt jest 
bardzo potrzebny – wymie-
nione powinny być dwa inku-
batory, udzielona dotacja wy-
starczy na wymianę jednego 
z nich. Na wymianę drugiego 
władze szpitala będą starały 
się pozyskać sponsora. 
- Wejherowski szpital to bar-
dzo duża placówka, a przy 
zmieniającej się technolo-
gii i konieczności wymianu 

sprzętu, który jest bardzo dro-
gi, potrzeby finansowe są bar-
dzo duże – wyjaśnia Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Chcielibyśmy, 
żeby szpital miał możliwości 
dysponowania nowoczesnym 
sprzętem, a przede wszystkim 
sprawnym i dającym duże 
możliwości pomocy chorym.
Ponieważ szpital potrzebu-
je większej ilości pieniędzy 
zarówno na remont, jak i za-
kup sprzętu, zarząd placówki 
prowadzi rozmowy z innymi 
samorządami, a także z mar-
szałkiem województwa. 
Rafał Korbut

Kolejne pieniądze 
na remont i nowy sprzęt
WEJHEROWO | 350 tys. zł otrzymał wejherowski szpital z budżetu starostwa powiatowego 
oraz z budżetu miasta. To spora pomoc, ale wciąż niewystarczająca – na sam remont i wy-
posażenie oddziału pediatrii potrzebne jest bowiem ok. 2 mln zł. 
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ANDRZEj ZIElENIEwSKI, 
prezes zarządu 
wejherowskiego szpitala:

– Ten rok jest rokiem pediatrycz-
nym, pozyskujemy w nim pienią-
dze dla oddziału dziecięcego. Bar-
dzo nam zależy na każdej złotów-

ce, aby przeprowadzić modernizację tego oddziału 
i zakupić nowy sprzęt, bo od czasu inwestycji był tyl-
ko powierzchownie odnawiany, a wymaga już grun-
townego remontu. Oczekiwania mam i pacjentów 
są inne, niż jeszcze kilkanaście lat temu i musimy się 
do nich dostosować. Dziś standardem jest, że z cho-
rym dzieckiem przebywa jedno z rodziców. Trzeba 
przeprowadzić modernizację zarówno sal chorych, 
jak i sanitariatów oraz kompleksowo wyposażyć po-
mieszczenia. To wszystko jest kosztowne, stąd bierze 
się szacunkowa kwota, jaką potrzebujemy, czyli ok. 2 
mln zł. W naszym szpitalu każda sala chorych jest wy-
posażona w łazienkę, co z jednej strony znacznie po-
draża remont, ale z drugiej zapewnia znacznie lepsze 
warunki dla chorych i ich opiekunów. 

ADAm HERmANN, 
ordynator oddziału pediatrii 
wejherowskiego szpitala:

- Najważniejszy jest gruntowny re-
mont tego oddziału, który nie był 
remontowany od 30 lat. Były przez 
ten czas przeprowadzane tylko re-

monty kosmetyczne, doraźne. Poza 
tym kiedyś dzieci przebywały na oddziale same, te-
raz rodzice mogą z nimi być właściwie przez cały czas. 
I my musimy dostosować sale tak, aby stworzyć do-
bre warunki zarówno dla małych pacjentów, jak i ich 
rodziców. Na nowym oddziale będzie też specjalna 
sala dla rodziców, gdzie będą mogli przygotować po-
siłek, odpocząć, itp. Poza tym same sale muszą być też 
przebudowane – musimy zapewnić specjalne miejsca 
do przewijania najmłodszych dzieci, wyposażyć sale 
w łóżeczka, meble, nowoczesny sprzęt. Oddział liczy 
50 łóżek, po 25 na każdym z dwóch pięter. Ale warun-
ki są takie, że na jednym piętrze może być hospitalizo-
wanych 35 dzieci. Dlatego podczas remontu nie bę-
dziemy przerywać pracy, oddział będzie funkcjono-
wał, tylko na jednym piętrze, a drugie będzie w tym 
czasie remontowane.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Krystyny 
Lehmann-Gostomskiej

pedagoga, regionalistki, przewodnika turystycznego,
Instruktora Krajoznawstwa 

Regionu PTTK w Wejherowie.

Najszczersze wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami    



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Dobra pogoda sprawiła, 
że rozpoczęły się inwesty-
cje drogowe zaplanowane 
w tegorocznym budżecie 
powiatu wejherowskiego. 
W pierwszej kolejności ru-
szyły remonty chodników 
przy drogach powiatowych 
w Wejherowie, dzięki czemu 
mieszkańcy będą mogli bar-

dziej bezpiecznie i komforto-
wo poruszać się po mieście. 

Zakończony został między 
innymi remont nawierzchni 
chodnika i wjazdów w ciągu 
drogi powiatowej na ulicy 
Sobieskiego, na odcinku od 
wjazdu na Osiedle Przyjaź-
ni do końca posesji Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 

dla Niesłyszących w Wejhe-
rowie (naprzeciwko Urzędu 
Skarbowego). W ramach 
zadania wykonana została 
nowa nawierzchnia chod-
nika wraz z podbudową na 
długości ok. 257 metrów 
bieżących. Koszt inwestycji 
wyniósł 90 tys. zł. 

Trwa także remont chod-

nika w ciągu ul. Św. Jana, na 
odcinku od ronda do wjaz-
dów do Orlexu oraz wzdłuż 
budynku Pucka 11, który 
zakończy się 22 kwietnia br. 
Koszt inwestycji to ponad 
140 tys. zł.

W tym przypadku oprócz 
wykonania nowej na-
wierzchni chodnika, wraz 

z podbudową na odcinku 220 
metrów bieżących, wykona-
ne zostaną prace dodatkowe 
związane z odwodnieniem 
chodnika.

- Dzięki dobrej współ-
pracy i współfinansowaniu 
inwestycji drogowych przez 
gminy udaje się co roku 
wyremontować więcej dróg 

i chodników na drogach po-
wiatowych – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius 
– nasze prace rozpoczęliśmy 
od remontu chodników przy 
ul. Sobieskiego i Św. Jana 
w Wejherowie. 

Pod koniec miesiąca ruszą 
prace w kolejnych miejscach 
powiatu wejherowskiego.

Remont chodników przy ul. Sobieskiego 
i Św. Jana w Wejherowie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza na

koncert trio jazzowego Confusion Project w składzie:
Michał Ciesielski (fortepian), Adam Golicki (perkusja), 

Piotr Gierszewski (gitara kontrabasowa)
oraz

wernisaż prac autorstwa Lili Wysockiej
pt. „Sztuka tłem życia”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 22 kwietnia, o godz. 18.00 
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

W programie:
- koncert trio jazzowego Confusion Project,
- rozmowa o malarstwie,
- otwarcie wystawy.

Lili Wysocka jest mieszkanką Wejherowa i ma 11 lat. Jej największą pasją jest tworzenie sztuki przede 
wszystkim poprzez malarstwo i rysunek. Młoda artystka pisze również wiersze, robi komiksy, od naj-
młodszych lat jest wyjątkowo kreatywnym dzieckiem, poprzez analizę sama rozwija swoje zdolności, 
wymyśla nowe style, jest malarką samoukiem. Lili tworzy w różnych technikach, głównie to: akryl, pa-
stele, ołówki, cienkopisy, węgiel oraz sepia. Jej prace mają przesłanie, a inspirują ją własne przemyślenia, 
ludzie oraz wydarzenia.

Confusion Project to trio jazzowe z Trójmiasta, występujące w składzie: Michał Ciesielski (fortepian), 
Adam Golicki (perkusja) i Piotr Gierszewski (gitara kontrabasowa). Ambicją zespołu jest ukazanie mu-
zyki Jazz-Fusion w świeżej, nowej odsłonie. Trio ma na swoim koncie koncerty na takich festiwalach, 
jak Komeda Jazz Festival, Ladies Jazz Festival, Gdańskie Noce Jazzowe, Experyment, Jazz Nad Odrą. 
W 2014 r. wystąpili w finale European Jazz Contest, jako jeden z 4 najlepszych zespołów jazzowych 
Europy. W 2014 r. ukazała się debiutancka płyta zespołu „How to Steal a Piano?”, kolejną - „The Future 
Starts Now” zespół nagrał w grudniu 2015 r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie 
serdecznie zaprasza do uczestnictwa  

w VIII Powiatowych Targach Pracy i Edukacji,
 które odbędą się 21 kwietnia br. w godz. 10.00-13.00

w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa 
przy ul. Dworcowej 5 w Wejherowie.

W programie targów: 
- oferty pracy w kraju i za granicą, 
- staże zawodowe, 
- oferty szkoleniowe, 
- oferty edukacyjne, 
- zajęcia warsztatowe z zakresu sporządzania CV.

Celem targów jest pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i innym zaintere-
sowanym w znalezieniu zatrudnienia na regionalnym, krajowym, a także europejskim 
rynku pracy. 
Targi są również doskonałą okazją do rozpowszechnienia przez Pracodawców infor-
macji o funkcjonujących na terenie powiatu wejherowskiego i jego okolic zakładach 
pracy, a tym samym przybliżenia lokalnej społeczności informacji o rozwijających się 
branżach i firmach.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie,

84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2.
               
Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie www.powiat.wejherowo.pl w dziale Aktualności i na podstronie Wydział Edu-
kacji, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie www.bip.
powiat.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

chodnik przy ul. Sobieskiego chodnik przy ul. św. jana
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W ten sposób mieszkańcy 
ul. Harcerskiej 1 odgrodzili 
się od sąsiadów i wyznaczyli 
teren, należący do nich. Pro-
blem w tym, że do tej pory 
dojeżdżali tędy mieszkańcy 
innych bloków, np. nr 8, 9 
i 15. teraz pozostał im dojazd 
jedynie od drugiej strony, co 
jest kłopotliwe, bo droga jest 
zbyt wąska, aby mogły się na 
niej minąć dwa auta. Wcze-
śniej problemu nie było, gdyż 
ulica była jednokierunkowa. 
Teraz fragment drogi jest za-
mknięty, a pozostała część 
ulicy stała się dwukierunko-
wa. Co więc robią kierowcy, 
gdy spotkają się w swoich 
autach, jadąc w przeciwnych 
kierunkach? Jeżdżą po chod-
nikach i trawnikach, niszcząc 
zieleń, krawężniki i... własne 
auta. 
Do tego większe samocho-

dy nie mają jak zawrócić na 
niewielkim parkingu osie-
dlowym. 
- A co będzie, jeśli wybuch-

nie pożar czy wydarzy się 
coś innego, co wymaga in-
terwencji służb? - pyta reto-

rycznie jedna z mieszkanek 
bloku przy ul. Harcerskiej 
8. - Duży samochód straży 
będzie mieć problem z do-
jazdem czy zawróceniem, co 
może całkowicie uniemożli-
wić prowadzenie akcji ratun-
kowej! 
Przedstawiciele władz mia-

sta wiedzą o sprawie, choć 
niewiele mogą poradzić, po-
nieważ miasto jest udziałow-
cem tylko bardzo niewielkiej 
części bloku przy ul. Har-
cerskiej 8. Pozostałe budyn-
ki należą do Wejherowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
i wspólnot mieszkaniowych. 
- Ubolewamy nad tym, że 

taka sytuacja się wydarzy-
ła, bo przecież to są sąsie-
dzi, którzy mieszkają obok 
siebie, znają się, a teraz za-
mknęli sobie dojazd do do-
mów – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. Postaramy się 
razem rozwiązać ten pro-
blem. Jesteśmy już po pierw-
szych rozmowach, liczymy 
na dobrą wolę wszystkich 
zainteresowanych stron. 

Wejherowska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa zarządza 
dwoma pobliskimi bloka-
mi – przy ul. Harcerskiej 15 
i 16. Aby zapewnić dojazd 
po zamknięciu części drogi 
władze spółdzielni zmieniły 

dotychczasowy układ ruchu 
– droga stała się dwukierun-
kowa. 
Ostatnio pojawił się pomysł, 

żeby zrobić przejazd od osie-
dla Przyjaźni. Teren należy 
jednak do spółdzielni Ener-

getyk, więc to zarząd spół-
dzielni musiałby wyrazić na 
to zgodę. 
Na razie nie wypracowano 

jeszcze konkretnego rozwią-
zania tego problemu, do te-
matu zatem wrócimy. /raf/

Oddzieleni szlabanem i słupkami
WEJHEROWO | Od kilku tygodni ulica Harcerska w Wejherowie została podzielona. Do tej pory droga, którą moż-
na było dojechać do kilku budynków, została częściowo zamknięta: z jednej strony szlabanem, z drugiej słupka-
mi, uniemożliwiającymi przejazd samochodów. 

Wokół nas wiele się dzie-
je na co dzień - warto więc 
mieć oczy szeroko otwar-
te i aparat lub telefon ko-
mórkowy pod ręką. Wi-
działeś jakąś ciekawą sytu-

ację? A może 
zauważyłeś ja-
kiś absurd, np. 
drogowy? A 
może coś zu-
pełnie inne-
go Cię bul-
wersuje? 

Zachęcamy wszyst-
kich do przysyłania nam ar-
tykułów i zdjęć. Najciekaw-
sze teksty i zdjęcia opubli-
kujemy na portalu GWE24.
pl oraz w Expressie Powia-
tu Wejherowskiego. Naj-
lepsze zdjęcia i najciekaw-
sze zgłoszenia nagrodzi-
my biletami do kina! 

Czekamy na Wasze sygnały 
pod adresem e-mailowym: 
redakcja@expressy.pl

Napisz 
do nas, 
wyślij 
zdjęcie!
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Konsultacje odbędą się 18 
kwietnia. W godz. 12.00 
– 17.00, w sali nr 100 rum-
skiego magistratu, urzędnicy 
pomogą wypełnić formularz 
i wyjaśnią ewentualne  wąt-
pliwości.
Przypomnijmy, że wnioski 

do kolejnej edycji Budże-
tu Obywatelskiego można 
składać do końca kwietnia. 
Rumia na 2017 r. przygo-
towała aż 1,5 mln zł na re-
alizację propozycji zgłoszo-
nych przez mieszkańców.
Dzięki Budżetowi Obywa-

telskiemu miasto realizuje 
te projekty, które są najbar-
dziej potrzebne. 
- Zbudowano z jego środ-

ków wiele boisk sportowych, 

placów zabaw, chodników, 
miejsc parkingowych, czy 
też innych potrzebnych 
rzeczy - mówi Ariel Sinic-
ki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi. – Jesteśmy 
dumni z tego,  że mamy 
w procentowym porówna-
niu z innymi miastami naj-
większe środki na Budżet 
Obywatelski. Zachęcam do 
składania projektów do 30 
kwietnia i  głosowania w ter-
minie 12-25 września.
Projekty mogą mieć cha-

rakter inwestycyjny lub 
prospołeczny. W pierwszym 
przypadku wnioski mogą 
dotyczyć nowej inwestycji 
w mieście lub remontu już 
istniejącej - takiej, jak jezd-

Zmieniamy otoczenie z Budżetem Obywatelskim
RUMIA | Nie wiesz, jak napisać projekt 
i złożyć wniosek do Budżetu Obywatel-
skiego? Przyjdź na konsultacje do Urzę-
du Miasta Rumi. 

nie chodniki, parkingi, parki, 
skwery, place zabaw, siłownie 
zewnętrzne i wiele innych.
Natomiast projekt prospo-

łeczny może dotyczyć po-
prawy warunków życia albo 
dotyczyć wydarzeń takich, 
jak koncerty, festyny, pikni-
ki, zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży, dorosłych, seniorów. 
Wszystko zależy od inicjaty-
wy mieszkańców. 
- Każdy rumianin będzie 

mógł oddać 1 głos na projekty 
inwestycyjne i 1 głos na pro-
jekty prospołeczne – podkre-
śla Hanna Szymońska, peł-
nomocnik burmistrza Rumi 
do spraw Budżetu Obywatel-
skiego. - Na realizację tych 
pierwszych przewidzieliśmy 
łącznie 1,3 mln zł, natomiast 
na pozostałe - 200 tys. zł.
Po raz pierwszy składa-

nie wniosków i głosowanie 
nad nimi odbywać się bę-
dzie w terminach ustalonych 
wspólnie z  Gdańskiem, 

Gdynią, Sopotem i kilkoma 
innymi pomorskimi samorzą-
dami.
- Wspólna promocja BO 

Rumi, Gdańska, Gdyni i So-

potu polega m.in. na tym, że 
mamy wspólne terminy na 
składanie wniosków i głoso-
wania – wylicza Hanna Szy-
mońska. - Każda z wymienio-

nych gmin na swojej stronie 
internetowej pod hasłem BO 
ma informację, że działamy 
wspólnie odnośnie terminów 
i promocji. /raf/

Aquathlon wywodzi się 
z triathlonu i ostatnio bije re-
kordy popularności w kraju 
i na świecie. Składa się z kom-
binacji pływania i biegu.
Rywalizacja w Rumi będzie 

odbywała się na 5 dystansach 
(w pływaniu od 100 m do 800 
m i w biegu od 500 m do 5 km 
), w 8 kategoriach wiekowych 
(od 8 lat wzwyż) i aż w 20 
klasyfikacjach.  
Konkurencja pływacka zo-

stanie przeprowadzona na 
pływalni MOSiR-u w Rumi, 
seriami na czas. Konkurencja 
biegowa będzie miała cha-
rakter wyścigu pościgowego 
(handicap). Zawodnik z naj-
lepszym czasem z pływania 
pierwszy wyruszy na trasę 
biegową. Kolejne osoby ruszą 
ze stratą czasową wynikającą 
z pływania. Miejsce na mecie 
biegu automatycznie będzie 
miejscem w Aquathlonie. 
O godzinie 16.15 rozpocznie 

się ceremonia dekoracji w Par-
ku Miejskim w Rumi przy ul. 
Starowiejskiej. Zwycięzcy 
otrzymają pamiątkowe pucha-
ry, nagrody rzeczowe  i finan-
sowe. 
Zawody organizuje Uczniow-

ski Klub Sportowy Tri-Team 
Rumia, pod patronatem bur-
mistrza Rumi oraz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi i pod egidą Polskiego 
Związku Triathlonu.
W związku z wydarzeniem, 

17 kwietnia, w godz. 14.00-
16.00, zostanie wstrzymany 

ruch uliczny w Rumi na ul. 
Starowiejskiej, na odcinku 
długości 800m: od Ronda Jana 
Pawła II (bez zajęcia ronda) do 
skrzyżowania z ul. Wybickiego 
i Roszczynialskiego (bez zaję-
cia ronda). Dla samochodów 
ciężarowych zostanie urucho-
miona tymczasowa organizacja 
ruchu. Samochody ciężarowe, 
jadące DW 100 do Kosakowa 
będą kierowane objazdem ul. 
Dąbrowskiego, Gdańską , Dę-
bogórską do Ronda Jana Pawła 
II do DW 100. 
Samochody ciężarowe zmie-

rzające DW 100 z Kosakowa 

do ul. Dąbrowskiego na ron-
dzie Jana Pawła II będą kiero-
wane objazd ul. Dębogórską, 
Gdańską, Dąbrowskiego do ul. 
Starowiejskiej.
Samochody osobowe od 

skrzyżowania ul. Wybickiego 
i Starowiejskiej do Kosako-
wa będą mogły przejechać ul. 
Wybickiego, Derdowskiego, 
Dębogórską do Ronda Jana 
Pawła II. Samochody osobo-
we z Ronda Jana Pawła II do 
ul. Dąbrowskiego będą mogły 
przejechać ul. Dębogórską, 
Derdowskiego, Wybickiego do 
Starowiejskiej. /raf/

Mistrzostwa Polski w Aquathlonie 
- będą utrudnienia
RUMIA |Aż 325 zawodników z 40 klubów i 12 województw weźmie udział w Mistrzo-
stwach Polski w Aquathlonie. Rumia jest gospodarzem tego wydarzenia. Uwaga – będą 
utrudnienia w ruchu drogowym!

REKLAMA                                                                                        93/2016/DB
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Do tej pory rumianie takie-
go obiektu nie mieli. Apteki 
ogólnodostępne na terenie 
powiatu wejherowskiego 
były bowiem czynne najpóź-
niej do godz. 22.00 w dni po-
wszednie oraz do godz. 21.00 
w niedziele i dni świąteczne.

Wyjątkiem była „Apteka 
im. J. Wejhera” przy rynku 
w Wejherowie, odległa od 
Rumi o 15 km. To ona w po-
rze nocnej i w święta pełniła 
całodobowy dyżur. 

Rumianie korzystali także 
z innej opcji. W razie nagłej 
potrzeby jeździli do apteki 
dyżurnej w Gdyni, zlokali-
zowanej przy ul. Morskiej, 
nieopodal Estakady Kwiat-
kowskiego. 

Teraz ich kłopoty się skoń-
czyły.  Jedna z funkcjonują-
cych w mieście aptek, przy 
zaangażowaniu Urzędu Mia-
sta, rozpoczęła całodobowe 
dyżurowanie. W aptece Ekoz-
drowie, przy ul. Dębogór-
skiej 132 (na terenie Centrum 
Janowo) każdy mieszkaniec 
Rumi może nie tylko kupić 
niezbędne medykamenty, ale 
może także liczyć na nieod-
płatną, całodobową, fachową 
poradę farmaceuty. W aptece 
ma też możliwość nieodpłat-
nego pomiaru ciśnienia tętni-
czego krwi, badania procentu 
tłuszczu, wody, mięśni i masy 
kostnej w ciele oraz ultradź-
więkowego pomiaru grubości 
i gęstości skóry.

- W poprzedniej kadencji 

byłem członkiem Komi-
sji Zdrowia Rady Miejskiej 
Rumi – mówi Ariel Sinicki, 
przewodniczący RM. - Już 
wtedy mieszkańcy  miasta 
zgłaszali mi potrzebę istnienia 
w Rumi apteki całodobowej. 
Podjąłem działania w tym 
kierunku, jednak nigdzie nie 
otrzymałem wsparcia. Zarząd 
powiatu ma za zadanie utrzy-
mać jedną aptekę całodobową 
na swoim terenie i, co całkiem 
naturalne, utrzymuje ją na 
środku powiatu, czyli w Wej-
herowie. Niestety również 
poprzedni zarząd naszego 

miasta nie uważał takiej apte-
ki za rzecz potrzebną w Rumi. 
Mimo mych argumentów, iż 
nie wszyscy rumianie posia-
dają samochody lub, że kie-
dy chodzi o zdrowie małego 
dziecka, to liczy się każda 
minuta, nie uzyskałem przy-
chylności dla mej inicjatywy. 
Dlatego bardzo mnie i pew-
nie wszystkich mieszkańców  
miasta cieszy fakt, iż dzięki 
skuteczności i zdolnościom 
mediacyjnym burmistrza 
Michała Pasiecznego, udało 
się wreszcie zamknąć ten te-
mat. Apteka całodobowa była 

jednym z punktów programu 
pana burmistrza i widać, że 
dotrzymuje słowa. 

Ariel Sinicki podkreśla, 
że warto również docenić 
duży wkład radnego Leszka 
Grzeszczyka w pomyślne za-
kończenie tych działań.

- Nasi mieszkańcy nie mu-
szą już w święta lub po no-
cach jeździć do Gdyni czy 
Wejherowa – dodaje prze-
wodniczący RM. - Prawie 
pięćdziesięciotysięczne mia-
sto zasługuje, aby mieć apte-
kę całodobową.
/raf/

Mieszkańcy skorzystają 
w nocy z apteki
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RUMIA | Dobra wiadomość dla mieszkańców Rumi. W mieście od niedawna funkcjo-
nuje apteka całodobowa. 

Przez najbliższe pięć lat 
na czele Zarządu Oddziału 
Miejskiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
RP Reda – Rumia stał będzie 
Wiesław Kornacki. Nowy pre-
zes wybrany został w trakcie 
ostatniego Zjazdu. Jarosław 
Szreder i Józef Bigott pełnić 
będą funkcje wiceprzewodni-
czących. Sekretarzem Zarządu 
Oddziału Miejskiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP Reda – Rumia został 
Andrzej Brzozowski, a skarb-
nikiem Piotr Muża. Wybory 
zarządu poprzedziło sprawoz-
danie za lata 2011 – 2016.

- Oddział Miejski Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Reda – Rumia utworzony 
został w 1989 roku – mówił 
dh Wiesław Kornacki, prezes 
zarządu Oddziału Miejskiego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Reda – Rumia. 
- W związku z tym jest zarzą-
dem stosunkowo młodym, któ-
ry nabiera coraz to większego 
doświadczenia. Członkami Od-
działu Miejskiego są obecnie 
trzy jednostki OSP, w tym jedna 
Jednostka Operacyjno-Tech-
niczna II, a pozostałe dwa typu 
„M”.

Choć wybory stanowiły naj-
ważniejszy punkt sobotnich 
obrad, to nie obyło się też bez 

Nowy zarząd wybrany
REDA | Sprawnie i jednomyślnie przeprowadzone zostały wybory nowego Zarządu Od-
działu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Reda - Rumia. Zjazd sta-
nowił doskonałą okazję do podsumowań i podziękowań.

prezentacji planów i rozmów 
na temat bezpieczeństwa. 
Za bezinteresowną pracę na 
rzecz społeczeństwa druhom 
dziękowali zaproszeni goście.

- Zawsze to podkreślam, 
że Ochotnicza Straż Pożar-
na dla wójta bądź burmistrza 
odgrywa rolę amerykańskiej 
gwardii narodowej - mówił 
Zygmunt Tomczonek, wice-
prezes Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. - Jest na każde 
zawołanie, zwłaszcza gdy po-
jawi się jakieś zagrożenie.

Warto zaznaczyć, że wy-
brany został nie tylko skład 
Zarządu Oddziału Miejskiego 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP Reda – Ru-
mia, ale i Komisji Rewizyjnej. 
Nadto druhowie dokonali wy-
boru delegatów na Zjazd Od-
działu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP. Anna Dalecka

- Oddział Miejski 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP 
Reda – Rumia utwo-
rzony został w 1989 
roku – mówił dh Wie-
sław Kornacki, prezes 
zarządu Oddziału 
Miejskiego Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Reda – 
Rumia. 

Zawody jak co roku zorga-
nizowane były w konwencji 
olimpiady przedmiotowej. 
Zorganizował je Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie.

Zawody oficjalnie otworzy-
ła Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. 

Klasyfikacja wyników pro-
wadzona była poprzez system 
informatyczny, przygotowany 
specjalnie na te zawody przez 
pracowników Wydziału Bez-

pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego. Wyniki były 
aktualizowane i wyświetlane 
„na żywo”. 

Wszystkie drużyny otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy. 
Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali puchary 
oraz nagrody ufundowane 
przez wejherowskie staro-
stwo powiatowe.

Wyniki zawodów znaj-
dziesz na naszym portalu 
GWE24.pl
/raf/

Bezpieczni 
poprzez edukację
POWIAT | 38 drużyn dziewcząt i chłopców ze szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wejherowskie-
go uczestniczyło w VII Powiatowych Zawodach „Edukacja 
dla Bezpieczeństwa”. 
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GM. WEJHEROWO | Poszerzyło się grono honorowych 
obywateli gminy Wejherowo. Zaszczytny tytuł oficjalnie 
przyznany został kapitanowi Aleksandrowi Pawelcowi. Uro-
czystość zorganizowana została w ramach Dni Piaśnickich. 

Kpt. Aleksander Pawelec 
uhonorowany

O nadaniu honorowego oby-
watelstwa kpt. Aleksandrowi 
Pawelcowi zdecydowali radni 
gminy Wejherowo. Uchwałę 
w powyższej sprawie podjęli 
już na początku marca. Decy-
zję związaną z poszerzeniem 
grona honorowych obywateli 
rajcy podjęli jednogłośnie. 

- Wpływ na nadanie kapita-
nowi Aleksandrowi Pawelco-
wi honorowego obywatelstwa 
miała jego stałe i wieloletnie 
uczestnictwo w uroczysto-
ściach piaśnickich - wyjaśnia 
Hubert Toma, przewodniczą-
cy Rady Gminy Wejherowo. - 
Nie do przecenienia jest jego 
obecność w uroczystościach 
w Białej, gdzie pochowani są 

żołnierze I Morskiego Pułku 
Strzelców. Przy każdej nada-
rzającej się okazji znajduje 
czas, aby podzielić się wspo-
mnieniami z okresu II wojny 
światowej. 

Ważnym punktem uroczy-
stości był finał IV Olimpiady 
Wiedzy o Martyrologii Pia-
śnicy. W poniedziałkowych 
zmaganiach udział wzięło 
dziewięć osób. Zwycięzcą 
okazał się Oskar Pokrywka, 
reprezentant Samorządowe-
go Gimnazjum w Bolszewie. 
Doskonale spisał się też Jakub 
Mielewczyk z Gimnazjum nr 
2 w Wejherowie. Wśród naj-
lepszych znalazła się również 
Julia Koprowska.  /AD/
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- Wszystko wyszło bardzo 
spontanicznie – zapewnia 
Natasza Sobczak, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Gościcinie. - O możli-
wości udziału w programie 
Kuby Wojewódzkiego do-
wiedzieliśmy się dwa dni 
przed nagraniem. To było dla 
nas ogromne przeżycie.

Wystąpili u Kuby Wojewódzkiego
GOŚCICINO | Nie lada przygodę przeżyli członkowie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. Nie dość, że wystąpili 
w popularnym programie telewizyjnym, to spotkali się z Magdą Gessler i rozmawiali z Kubą Wojewódzkim. 
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Na antenie TVN-u członków 
Orkiestry Dętej Gminy Wej-
herowo można było podziwiać 
we wtorek. Uświetnili oni odci-
nek z udziałem Magdy Gessler 
i rapera o pseudonimie L.U.C. 
U Kuby Wojewódzkiego poja-
wili się przez przypadek.

- Od ubiegłego roku Orkie-
stra Dęta Gminy Wejherowo 
uczestniczy w projekcie Rebel 
Babel – wyjaśnia Natasza Sob-
czak. - To europejskie przedsię-
wzięcie, które łączy orkiestry 
dęte. Dzięki niemu mieliśmy 
już okazję koncertować na 
festiwalu Open’er, nagrywać 
w radiowej Trójce i występo-
wać w Pałacu Kultury. Teraz 
dodatkowo pojawiliśmy się 
u Kuby Wojewódzkiego.

Dzięki gościom i udziałowi 
Orkiestry Dętej Gminy Wej-
herowo wtorkowy odcinek po-
pularnego programu był wyjąt-
kowo barwny. Magda Gessler 
nie tylko rzucała talerzami, ale 
tańczyła, jak jej grali.

Anna Dalecka

Na antenie TVN
-u członków Orkiestry 
Dętej Gminy Wejhero-
wo można było podzi-
wiać we wtorek. Fo
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Budowa własnego domu 
dla wielu osób może okazać 
się lepszą alternatywą niż za-
kup mieszkania, gdyż w cenie 
mieszkania można zbudować 
własny dom. Jaki dom? Dom 
ekologiczny, energooszczęd-
ny i z wysokiej jakości ma-
teriałów. 

Energooszczędny dom, 
którego budowa zajmuje 
trzy miesiące – to produkt 
oferowany przez firmę Zie-
lone Domy. Firma Zielone 
Domy jest znanym w Polsce 
producentem domów ener-
gooszczędnych i pasywnych 
w technologii szkieletu drew-
nianego. Do budowy domów 
wykorzystuje wyłącznie 
drewno iglaste, suszone ko-
morowo, najwyższej jakości 
z certyfikatem CE.

Firma zapewnia komplek-
sową realizację inwestycji 
od fundamentów po wypo-
sażenie domu w systemy 
techniczne. Ponadto zapew-
nia profesjonalne doradztwo 
w zakresie doboru rozwiązań 

materiałowych, jak i tech-
nicznych. Jednym słowem – 
nie musisz sam organizować 
budowy i znać się na wszyst-
kim – my zrobimy to za Cie-
bie. Poprzez kompleksową 
realizację inwestycji zapew-
niamy Klientowi komfort 
i bezpieczeństwo.  

Już po 3 miesiącach możesz 
stać się właścicielem wła-
snego, ekologicznego i ener-
gooszczędnego domu. Koszt 
wybudowania prezentowa-
nego poniżej domu do stanu 
deweloperskiego, a więc do 
takiego w jakim deweloperzy 
oferują mieszkania, to wyda-
tek rzędu 189 tys. zł.

Konstrukcja domów jest tak 
przygotowana, by dom był 
bardzo ciepły i miał znikome 
zapotrzebowanie energetycz-
ne. Orientacyjny koszt ogrze-
wania prezentowanego domu 
to około 2 tys. zł rocznie. 

Jesteśmy jedną z nielicz-
nych firm w Polsce, która 
udziela 20-letniej gwaran-
cji na konstrukcję domu.  

Dom zamiast mieszkania
BUDOWNICTWO | Myśl o własnym domu z ogródkiem towarzyszy większości z nas od zawsze. To nie tylko marzenie o własnej 
przestrzeni życiowej, ale i marzenie o wolności i niezależności. Czy aż tak trudno jest zrealizować nasze marzenie? Nie, to 
prostsze niż myślisz. 

W ciągu 15 lat istnienia firmy 
zaufały mam setki klientów, 
którzy z satysfakcją ocenia-
ją efekty naszej pracy. A to 
wszystko dzięki:

profesjonalnym ekipom • 
budowlanym w wielolet-
nim doświadczeniem;
wysokiej jakości stosowa-• 

nych materiałów;
- bogatemu wyposażeniu • 
w standardzie;
innowacyjnym systemom;• 
szybkiej i terminowej re-• 
alizacji prac;
niskim kosztom eksploata-• 
cji domów;
szerokiej ofercie projek-• 

tów domów, z których 
każdy dostosowujemy do 
potrzeb naszych klientów;
indywidualnemu podej-• 
ściu do klienta.

• 
Naszym priorytetem jest 

budowa domu o najwyższej 
jakości, idealnie trafiającego 

w potrzeby klienta. Z pasją 
angażujemy się w każdą inwe-
stycję. 

Ciesz się życiem, a my w tym 
czasie zbudujemy Twój Dom. 
Podejmij pierwszy krok ku 
wolności oraz niezależności 
i umów się z naszym doradcą: 
698-284-115. mariusz filiński

Podczas spektaklu mali 
widzowie dowiedzą się, jak 
zadbać o naszą planetę, aby 
z radością się zieleniła i słu-
żyła nam na długie lata. 

Królowa Ziemia jest już 
u kresu sił. Zanieczyszczenia 
i brak okazywanej jej przez 
ludzi troski doprowadzają ją 
do płaczu. Jedna z łez słyszy 
jej wołania o pomoc i po-
stanawia ratować Królową. 
Wspólnie z maluchami, któ-
re w niedzielę 17 kwietnia 
zasiądą przed sceną teatral-
ną w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan, boha-
terka wyruszy w edukacyjną 
podróż dookoła świata.

Podczas swojej teatralnej 
wędrówki Łza wraz z małymi 
widzami będzie przekonywać 
napotkane na drodze posta-
ci do dbania o naszą planetę. 
Dzięki temu uczestnicy spo-
tkania dowiedzą się między 
innymi, jak segregować odpa-
dy czy oszczędzać wodę.

Spektakl edukacyjny pt. „Łza 
Ziemi” będzie już czwartym 
spotkaniem z cyklu „Rodzin-
ne spotkania z teatrzykiem”. 

Tym razem, dzięki grze ak-
torskiej oraz plastycznym de-
koracjom, maluchy dowiedzą 
się, jak troszczyć się o środo-
wisko naturalne, a także prze-
konają się, z jak niewielkim 

wysiłkiem się to wiąże.
Edukacyjne przedstawienie 

teatralne odbędzie się w nie-
dzielę 17 kwietnia w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldz-

kiej 108. Opowieść zostanie 
zaprezentowana trzykrotnie - 
o godzinie 13.00, 15.00 oraz 
17.00. Udział w przedstawie-
niu jest bezpłatny!

/raf/

Pomóż Królowej Ziemi odzyskać uśmiech
RUMIA | Czemu Królowa Ziemia jest smutna i w jaki sposób ją rozweselić? Dowie-
dzą się tego wszystkie maluchy, które w najbliższą niedzielę zasiądą przed sceną 
teatralną w pasażu Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. 
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WEJHEROWO |  
W holu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie na 
I piętrze można oglądać pra-
ce słuchaczy Wejherowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku YMCA.

Podczas wernisażu wysta-
wy dyrektor biblioteki Danu-
ta Balcerowicz powiedziała, 
że zaprezentowany plon prac 
obejmuje różne gatunki ar-
tystyczne i upiększa wnętrze 
biblioteki. Prace powstały pod 
kierunkiem wykładowców-
wolontariuszy prowadzących 
zajęcia na Wejherowskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku.

Dyrektor biblioteki wręczy-
ła wykładowcom upominki 
biblioteczne za kierowanie 
pracami seniorów, co zaowo-
cowały pięknym i bogatym 
dorobkiem artystycznym. 
Podziękowania otrzymali: 
Elżbieta Bieńko-Kornacka – 
malarstwo, Longina Wysocka 
– malarstwo, Aleksandra Ma-
zurkiewicz-Tiesler – plastyka 
oraz Helena Nierzwicka i Me-

lania Trzcińska – rękodzieło.
Upominki trafiły również 

w ręce seniorów, którzy wy-
stawili swoje prace na rzecz 
wystawy w bibliotece. Otrzy-
mali je: Leonarda Kowalska, 
Celina Niebylska, Bogusława 
Bach, Danuta Kondlewska, 
Krystyna Wierzbowska, Ja-
dwiga Konieczka, Krystyna 
Szkudlarek, Elżbieta Firlej, 
Edyta Waśkowska, Jadwiga 
Piaskowska, Irena Choiń-
ska, Krystyna Szankin, Anna 
Gross, Krystyna Karczewska, 
Hanna Domańska, Henryk 
Lemke, Elżbieta Malewska, 
Maja Młodzikowska, Zofia 
Marzec, Zofia Lisicka i Maria 
Winiarska.

Podczas spotkania przy ka-
wie i ciastkach twórcy dzielili 
się swoimi doświadczeniami 
z pracy i wrażeniami z wy-
stawy. Odwiedzając bibliote-
kę na pewno warto obejrzeć 
interesujące dzieła słuchaczy 
WUTW YMCA. Wystawa bę-
dzie czynna do 5 maja br.

/raf/

Zobacz prace 
plastyczne seniorów



SZUKAM PRACY

USŁUGI

Odnawialne źródła energii, 
pompy ciepła, fotowoltaika, ko-
lektory słoneczne. Tel: 607-192-
499

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OpakOwania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

UsłUgi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

prOfesjOnalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

singel 34 lat, modelowy typ 
urody, szuka samotnej Pani, 30-
55 lat zadbanej sponsorki z trój-
miasta. Tel: 735-001-684

sex-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

sprzedam tanio 2 komody ol-
cha długość 130cm, szerokość 
43cm, wysokość 93cm. Druga 
długość 85cm, szerokość 45cm, 
wysokość 75cm, cena 600 zł. 
Tel: 510-501-955

sprzedam beczki plastikowe 
200 litrowe, mrozoodporne 50 zł/
szt. Tel: 503-631-333

sprzedam pianino oraz rollbar 
do piwa z podwójnym kranem. 
Tel: 781-426-010

sprzedam albę do komunii z 
bolerkiem, torebka i ozdoba do 
włosów oraz suknię ślubną. Tel: 
517-159-871

mata dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

sprzedam łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

sprzedam mydła włoskie Ne-
sti Dante, 250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

KUpię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej 
oraz antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

sprzedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

Złota rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

sprzedam szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024
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REKLAMA              155/2015/DB

REKLAMA               216/2016/DB

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sprzedam gospodarstwo rol-
ne 8,20ha wraz z zabudowania-
mi. Tel: 661-895-941

sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

KUPIĘ

KUpię meble kuchenne i ku-
chenkę gazową, nie drogo naj-
lepiej z okolic Kartuz. Tel: 669-
328-455

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

jestem zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

skUp aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

lekCje dodatkowe z fizyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

sprzedam komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

sprzedam monitoring kom-
pletny z kolorową kamerą. Tel: 
781-426-010

PRACA

DAM PRACĘ

wójt Gminy wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przy-
jaźni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer:

704/63 i 704/65 o łącznej powierzchni 2,2535 ha, poło-•	
żone w Gościcinie między ulicą Handlową i Klimka;

Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wy-
kazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

REKLAMA                                                              95/2016/DB

REKLAMA                                                              98/2016/DB

510 894 627

REKLAMA                                 U/2016/RL

REKLAMA                             245/2015/DB

sprzedam rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

sprzedam krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 

Wejherowo, tel. 505 567 034

sprzedam dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034
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REKLAMA                                              U/2016/PR

Awans uzyskiwały dwie naj-
lepsze ekipy. Po nieudanych 
Mistrzostwach Europy z kadrą 
pożegnał się Michael Biegler 
a jego miejsce zajął dobrze 
znamy w naszym kraju trener 
Tałant Dujszebajew. Nie miał 
on zbyt wiele czasu na przy-
gotowania, także forma naszej 
kadry przed turniejem byłą za-
gadką. Już w pierwszym me-
czu przyszło nam się zmierzyć 
z bodajże najgroźniejszym ry-
walem jakim była Macedonia. 
Od początku meczu Polacy 
kontrolowali to co się dzieje 
na parkiecie i pewnie wy-
grali ten mecz 25-20. Debiut 
nowego trenera wypadł więc 
pomyślnie a Polacy zrobili 
pierwszy duży krok w stronę 
awansu. Następnego dnia cze-
kała już na biało czerwonych 
reprezentacja Chile. Nikt nie 
zakładał innego rozstrzygnię-
cia tego spotkania jak pewna 
wygrana gospodarzy. Tre-
ner Dujszebajew dał pograć 
wielu swoim podopiecznym 
i miał świetną okazję aby 
potrenować różne rozwiąza-
nia taktyczne. Całe spotkanie 
kontrolowali Polacy prowa-
dząc już do przerwy 19-13, by 

ostatecznie wygrać 35-29. Po 
tym spotkaniu awans stał się 
faktem. W ostatnim spotka-
niu stawką było pierwsze 
miejsce które dawało oprócz 
zwycięstwa w całym turnie-
ju rozstawienie w pierwszym 
koszyku podczas losowania. 
Po niespodziewanym zwycię-
stwie nad Macedonią, przed 
Tunezyjczykami pojawiła się 
szansa zwycięstwa w turnieju. 
Początek meczu był bardzo 
wyrównany, dopiero od sta-
nu 7-7 zaczęła zwiększać się 
prowadzenie biało-czerwo-
nych. Z każdą kolejną minu-
tą przewaga podopiecznych 
Dujszebajawa rosłą. Ostatecz-
nie wynik tego mecz to 28-

24 (15-13). Po trzech dniach 
zmagań w końcu można było 
otworzyć szampana!

- Chciałbym podziękować 
działaczom za to, że mogę 
pracować z reprezentacją Pol-
ski. Awans na igrzyska olim-
pijskie to spełnienie marzeń. 
Jeszcze raz muszę podkreślić, 
że to zasługa drużyny i Mi-
chaela Bieglera. Ja jestem tyl-
ko małą częścią tego sukcesu. 
Wszyscy muszą o tym pamię-
tać - powiedział Dujszebajew. 

Przed naszą kadrą teraz kilka 
spokojnych miesięcy na tre-
ningi żeby jak najlepiej przy-
gotować się do igrzysk a tam 
nie pozostanie im nic innego 
jak walka o medale. /BK/

Awans piłkarzy ręcznych do Rio
POMORZE | Od piątku do niedzieli w Ergo Arenie Polscy piłkarze ręczni walczyli 
o przepustki na Igrzyska Olimpijskie do Brazylii. Ich rywalami były reprezentacje Mace-
doni, Chile i Tunezji.

Swój ostatni mecz rozegra-
ją z AZS Bydgoszcz i - jak 
mówi trener Tytanów Paweł 
Paździocha - jego gracze 
będą chcieli godnie zakoń-
czyć sezon.

- To ostatni mecz sezonu 
dlatego zrobimy wszystko 
aby nie zwieść kibiców i wy-
grać zawody – mówi Paweł 
Paździocha, trener Tytanów. 
- Chcemy wzmocnić obronę, 
aby nie była taka dziurawa, 
jak w meczu  z Tczewem. 
Rywal jest trochę niewygod-
ny dla nas, bo czasem gra 
lepiej, czasem gorzej, ale to 
my chcemy nadać ton w tym 
spotkaniu i mam nadzieję, że 
to się uda.

Niestety trener będzie miał 
problem z poukładaniem ze-
społu. Szczególnie w forma-
cji ofensywnej. 

- Mamy  kłopoty kadrowe 
na ten ostatni mecz – przyznaje 
trener Paździocha. - W meczu 
z Samborem groźnej kontu-
zji nabawił się nasz najlepszy 
strzelec Tomasz Bartoś i nie 
zagra w sobotnim spotkaniu. 
Dodatkowo nasz drugi strzelec 
- Mateusz Kożanowski - rów-
nież jest niedysponowany, tak 

więc znowu będziemy musieli 
kombinować, jak zagrać w ata-
ku. W bramce osamotniony 
będzie Szymon Chołcha, bo 
Damian wciąż leczy uraz. 
Z pewnością będziemy osła-
bieni kadrowo. Mimo wszyst-
ko liczę na dobrą dyspozycję 
innych graczy i zwycięstwo 
przed własną publicznością.

Tytani bez względu na wynik, 
utrzymają szóstą pozycję w li-
dze. Początek spotkania w so-
botę 16 kwietnia o godzinie 
17.00. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy do hali Zespołu 
Szkół nr 1 Wejherowo przy ul. 
Śmiechowskiej 36. Wstęp jak 
zawsze darmowy.

/raf/

Ostatnie starcie w tym sezonie
WEJHEROWO | W najbliższą sobotę wejherowscy Tytani ostatni 
raz w tym sezonie wybiegną na ligowe parkiety. 



Spora liczba kibiców na 
trybunach była świadkami 
zaciętego widowiska. Jedyne, 
czego zabrakło, to oczywiście 
bramki.

W trzecim występie przed 
własną publicznością piłkarze 
Gryfa Wejherowo podejmo-
wali wicelidera tabeli Wisłę 
Puławy. Był to kolejny trudny 
mecz dla podopiecznych Pio-
tra Rzepki, rywal z czołówki 
mierzący w awans do pierw-
szej ligi. W rundzie jesiennej 
lepsi okazali się piłkarze Wi-
sły Puławy wygrywając tam-
ten mecz 2-0.

Tym razem w składzie Gry-
fa nie oglądaliśmy na boisku 
Krzysztofa Wickiego, a jego  
miejsce na środku obrony za-
jął Łukasz Nadolski. Również  
w formacji ofensywnej mała 
korekta od początku meczu 
razem na boisku grali Mate-
usz Kuzimski i Piotr Okunie-
wicz. Pierwsza połowa była 
wyrównana, zarówno piłkarze 
Gryfa jak i Wisły mieli swoje 
szanse do zdobycia bramki. 
W 9 minucie piłka po strzale 
Turzynieckiego z przed pola 
karnego trafiła w poprzeczkę, 
Dziewięć minut później z bo-
iska musiał zejść sędzia głów-

ny który nabawił się kontuzji. 
Gospodarze najlepszą sytuację 
mieli w 32 minucie po strza-
le Kuzimskiego dobrze broni 
Penkovets. Kilkakrotnie moc-
no dał się we znaki  defensy-
wie Gryfa Olszak, który był 
bardzo aktywny w całym me-
czu.  Do przerwy bez bramek 
na Wzgórzu Wolności. Bez 
zmian przystąpiły oba zespoły 
do drugiej połowy. Mateusz 
Kuzimski w 50 minucie był 
bardzo bliski zdobycia bram-
ki, jego uderzenie jednak nie 
wpadło do siatki a cała akcja 
zakończyła się tylko rzutem 
rożnym. Kilka minut później 
po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego słupek uratował przy-
jezdnych. Goście nie pozosta-

wali dłużni gryfitom. Po ude-
rzeniu Olszaka w 63 minucie 
Ferra tylko wzrokiem odpro-
wadził piłkę która minęła mi-
nimalnie słupek jego bramki. 
Do końca spotkania oba ze-
społy walczyły o to aby prze-
chylić szalę zwycięstwa na 
własną korzyść ale wynik nie 
uległ już zmianie. To co było 
jesienią największą bolączką, 
a więc gra obronna staje się 
atutem.. W rundzie wiosen-
nej Gryf w żadnym z trzech 
rozegranych meczy nie stracił 
bramki przed własną publicz-
nością. Z przebiegu całego 
spotkania remis wydaję się 
być sprawiedliwy, i żadna 
z drużyn nie może czuć się 
pokrzywdzona. /BK/

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Remis na własnym boisku
PIŁKA NOŻNA | Gryf remisuje na własnym boisku z Wisłą Puławy 0-0 i nadal pozosta-
je niepokonany w rundzie wiosennej w Wejherowie. 

GRyf wEjHEROwO-
wISŁą PuŁAwy 0-0

Kartki: 42. Lytvynyuk (PUL), 
45. Głaz (PUL)

Gryf wejherowo: Ferra- Ko-
ziara (63.Brzuzy), Lewan-
dowski, Nadolski, Dampc, 
Mońka, Kołc, Łysiak, Klim-
czak (85.Sosnowski), Kuzim-
ski (79.Wicon), Okuniewicz 
(70.Czychowski)

wisła Puławy: Penkovets- 
Turzyniecki, Budzyński, Pie-
lach, Lisiecki, Głaz, Lytvyny-
uk (71.Khlebasolau), Popio-
łek, Sedlewski (53.Nowak), 
Tetych (64.Kalita), Olszak

Mimo zdobytego punktu 
z trudnym rywalem jaki nie-
wątpliwie był zespół Wisły 
Puławy, nie była to szczęśliwa 
kolejka dla Gryfa Wejherowo. 
Wszyscy bezpośredni rywale 
w walce o utrzymanie wygrali 
swoje mecze, spychając tym 
samym podopiecznych Pio-

tra Rzepki na przedostatnie 
miejsce. Największym zasko-
czeniem tej kolejki jest jed-
nak zwycięstwo GKS Tychy 
w Częstochowie a raczej jego 
rozmiary. Nie co dzień zdarza 
się że jakiś zespół wygrywa 
8-1 na boisku rywala. Poniżej 
tabela i komplet wyników.

Walka o utrzymanie 
nabiera tempa

Znicz Pruszków - Puszcza Niepołomice 1 - 1

Okocimski Brzesko - Radomiak Radom 0 - 3

Błękitni Stargard - Olimpia Zambrów 2 - 0

Nadwiślan Góra - ROW Rybnik 2 - 1

Gryf wejherowo - wisła Puławy 0 - 0

Raków Częstochowa - GKS Tychy 1 - 8

Legionovia Legionowo - Stal Mielec 2 - 0

Kotwica Kołobrzeg - Siarka Tarnobrzeg 0 - 0

Stal Stalowa Wola - Polonia Bytom 2 - 3

Ze zmiennym szczęściem 
grali juniorzy Gryfa Wejhero-
wo, cztery zwycięstwa i dwie 
porażki oto bilans wszystkich 
drużyn. Szczególnie imponu-
jąco wygląda wynik piłkarzy 
z rocznika 2003. Pokonali oni 
swoich rówieśników z Choj-
nic aż 8-0. Z kolei trampka-
rze z rocznika 2002 musieli 
uznać wyższość kolegów 
z Arki Gdynia. Żółto niebie-
scy pokonali Gryf  5-0. 

/BK/

• Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1 
(rocznik 2003)
13.kolejka:  KTS-K GOSRiT Lu-
zino - WKS Gryf II Wejherowo 
3-6
Bramki: D.Kwidziński (dwie), 
J.Potrykus (dwie), S. Nurczyń-
ski, M.Frankowski

• Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 1 
(rocznik 2004)
13.kolejka: WKS Gryf Wejhero-

wo-MKS Władysławowo 4-2
Bramki: J.Padejasek, D.Leja, 
J.Socha, M.Fuhrman

I Liga Wojewódzka C1 Trmap-
karz (rocznik 2001)
17.Kolejka: Jantar Ustka-WKS 
Gryf Wejherowo 4-2
Bramki: K.Barnaowski (dwie)

I Liga Wojewódzka D1 Młodzik 
(rocznik 2003)
17.kolejka: WKS Gryf Wejhero-
wo - -Chojniczanka 1930 Choj-
nice 8-0
Bramki: N.Sroka (cztery), 
J.Kreft (dwie), M.Jeżowski, 
J.Kwidziński

• Gdańsk: B1 Junior Młodszy 
Grupa 1 (rocznik 1999/2000)
13.kolejka: WKS Gryf Wejhero-
wo – Huzar Choczewo 4-3
Bramki: M.Koszałka (dwie), 
B.Gowiński (dwie)

I Liga Wojewódzka C2 Tramp-
karz (rocznik 2002)
17.kolejka: Arka Gdynia SI – 
WKS gryf Wejherowo 5-0

Tak grali juniorzy Gryfa

Gospodarze najlep-
szą sytuację mieli 
w 32 minucie po 
strzale Kuzimskiego 
dobrze broni Pen-
kovets. Kilkakrotnie 
mocno dał się we 
znaki  defensywie 
Gryfa Olszak, który 
był bardzo aktywny 
w całym meczu. 
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ZBigniew ChUChAŁA

Całe szczęście, że alfabet ma li-
terę „D”. Gdyby nie miał, to jak 
by się nazywał Kazimierz Dey-
na? To dziś kapitan mojej druży-
ny, bo czy mogłoby być inaczej? 
Znów ciężko będzie stworzyć re-
prezentację, bo tym razem mam 
zaledwie dwudziestu dziewięciu 
graczy na „D” i tylko dwóch na 
„E”. Dobrze, że chociaż środkiem 
pola i całą drużyną pokieruje Ka-
ziu Deyna, popularny Kaz. On po-
trafił zagrać za kilku piłkarzy na-
raz. Już pisałem o nim wielokrot-
nie, zatem dziś dodam tylko kil-
ka faktów. Rozegrał w koszulce 
z orłem na piersi dziewięćdziesiąt 
siedem spotkań. Zdobył czter-
dzieści jeden bramek.  Przez ty-
godnik „Piłka Nożna” został uzna-
ny za piłkarza XX wieku w Polsce. 
Niegdyś magazyn „France Foot-
ball” co roku ogłaszał plebiscyt 
na najlepszego piłkarza Europy. 
Mało kto zapewne pamięta, że 
Kaz aż trzykrotnie był w czołów-
ce. W 1972 i 1973 roku na szó-
stym miejscu, a w 1974 roku na 
trzecim, tuż za Franzem Becken-
buerem i  Johanem Cruijffem. 
Obok tych dwóch piłkarzy Dey-
na został uznany trzecim piłka-
rzem Mistrzostw Świata 1974, 
oraz wyróżniony „Brązową Pił-
ką” od  magazynu „Kicker” . Kogo 
jeszcze do ścisłej kadry powołać, 
to jest dylemat? Zapytałbym Dey-
nę, ale już go nie ma wśród nas. 
Wybieram zatem sam, w końcu 
robię tu za samozwańczego se-
lekcjonera: Tomasz Dawidow-

ski (2001 – 2003), Jacek Dem-
biński (1994-1998), Tadeusz Dol-
ny (1981-1985), Stefan Domań-
ski (1924-1934), Jan Domarski 
(1967-1974), Andrzej Drozdow-
ski (1973-1974), Piotr Drzewiecki 
(1974), Jerzy Dudek (1998-2006), 
Dariusz Dudka (2004 – 2012) 
Ewald Dytko (1935 - 1939), Da-
riusz Dziekanowski (1981-1990), 
Marek Dziuba (1977-1984) i Jan 
Erlich (1977). Wybrałem wg mnie 
najlepszych, nie patrząc na pozy-
cje na których grali. Teraz zoba-
czymy, co z tego da się ułożyć na 
planszy, udającej boisko? Propo-
nuję taki skład, oczywiście w sys-
temie 1-4-3-3: Dudek (Domański) 
– Dziuba, Dolny, Dudka (Erlich), 
Durniok (Drzewiecki) – Drozdow-
ski, Deyna, Dytko – Dziekanow-
ski, Domarski, Dembiński (Dawi-
dowski). Zabrakło mi do szerokiej 
kadry jednego obrońcy, stąd do-
datkowe powołanie dla Romana 
Durnioka, zawodnika AKS-u Cho-
rzów, Wawelu Kraków i Craco-
vii. W latach 1953-1954 roze-
grał w reprezentacji cztery me-
cze. Dam mu za zmiennika Piotra 
Drzewieckiego (trzy mecze) z Ru-
chu Chorzów. Bramka jest bronio-
na przez byłego zawodnika Realu 
Madryt, Liverpool FC i Feyenoord 
Rotterdam, czyli samego Jerzego 
Dudka (sześćdziesiąt spotkań). 
W rezerwie jest świetny, przed-
wojenny bramkarz Warszawianki, 
Stefan Domański. Dziewięć razy 
stał w reprezentacyjnej bramce. 
Z Dudkiem trudno mu jednak by-

Gwiazda i cała reszta

kalendariUm 
fUTbOlOWE

łoby wygrać rywaliza-
cję, stąd tylko rezer-
wa, ale za to ścisła. 
Prawa obrona dla Mar-

ka Dziuby z ŁKS i Widze-
wa. Aż pięćdziesiąt trzy 

razy zagrał w biało czer-
wonych barwach. Stoperzy 

to Tadeusz Dolny (siedem gier 
w reprezentacji) z Górnika Zabrze 
i Górnika Wałbrzych oraz Dariusz 
Dudka (sześćdziesiąt pięć wystę-
pów i dwa gole) z AJ Auxerre, Wi-
sły Kraków i Amici Wronki. W re-
zerwie będzie Jan Erlich (dwa me-
cze) ze Śląska Wrocław. Zarówno 
Dudka jak i Erlich częściej grywa-
li w pomocy, ale z powodu bra-
ku pełnowartościowych obroń-
ców na litery „D” i „E”, stawiam 
na nich. Byli bardzo rzetelnymi 
graczami. Rozgrywającymi obok 
Deyny będą Andrzej Drozdowski 
z ŁKS Łódź (siedem meczów) oraz 
Ewald Dytko z drużyny Dąb Kato-
wice (dwadzieścia pięć spotkań). 
W tak zwanym napadzie Darek 
Dziekanowski z Gwardii Warsza-
wa, Widzewa Łódź, Legii oraz Cel-
ticu Glasgow (sześćdziesiąt trzy 
mecze oraz dwadzieścia goli). 
Środek ataku dla Jana Domarskie-
go ze Stali Rzeszów i Stali Mie-
lec (siedemnaście meczów i dwa 
gole, w tym ten słynny z We-
mbley). Ten trzeci to Jacek Dem-
biński z Lecha Poznań, Widzewa 
i HSV Hamburg (dziesięć meczów 
bez gola). Wziąłem do rezerwy 
w ataku, trochę z sentymentu, To-
masza Dawidowskiego. Wszak to 
urodzony w Gdyni wychowanek 
Lechii Gdańsk. Gdy zagrał te swo-
je dziesięć meczów w drużynie 
narodowej i strzelił jednego gola, 
był zawodnikiem Amici Wronki. 
Za tydzień litery „F” i „G”. Będzie 
większy wybór i znów wielkie na-
zwiska. Proszę spróbować same-
mu zestawić drużynę z tych liter 
i potem porównać z moją repre-
zentacją.
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W zgodnej opinii uczest-
ników obiekt, w którym 
odbywały się ćwierćfinały, 
przygotowano perfekcyjnie, 
a warunki do rozgrywania za-
wodów w miniony weekend 
były unikatowe jak na tę kate-
gorię wiekową. 

Udział w rumskim ćwierćfi-
nale wzięło sześć drużyn z ca-
łej Polski. Pierwszymi prze-
ciwniczkami akademiczek był 
UKS Nowa Sól. W piątkowy 
wieczór dziewczęta z woje-
wództwa lubuskiego odebrały 
od podopiecznych Roberta 
Sawickiego lekcję siatków-
ki, a gospodynie były bardzo 
surowymi nauczycielkami. 
W każdym elemencie siat-
karskiego rzemiosła rumianki 
przewyższały koleżanki z dru-
giej strony siatki o co najmniej 
dwa poziomy. 

Kolejne spotkanie Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia było 
także pojedynkiem rozgrywa-
jącym się poza siatkarskim 
parkietem. UKS Pomorzanie 
Szczecin wspierany był bo-

wiem przez liczną i głośną 
grupę kibiców. Ponieważ rum-
scy kibice również nie zawie-
dli, hala MOSiR-u zadrżała 
w posadach od huku bębnów 
i krzyków kilkudziesięciu gar-
deł. Do atmosfery dostosowa-
ły się zawodniczki obu zespo-
łów. Na parkiecie toczyła się 
zażarta walka o każdą piłkę, 
a ambitnie walczące szczeci-
nianki w niczym nie ustępo-
wały gospodyniom, a nawet 
przez większą część pierwsze-
go seta prowadziły. Jednak od 
stanu 22-20 dla Pomorzanek 
akademiczki perfekcyjnie ro-
zegrały końcówkę i wygrały 
pierwszą partię. Drugą odsłonę 
rozpoczęły równie dobrze, ale 
po doprowadzeniu do prowa-
dzenia 10:3 odrobinę spuściły 
z tonu i pozwoliły przeciw-
niczkom na wyrównanie. Jed-
nak ostra reprymenda trenera 
Sawickiego spowodowała po-
wrót gry rumianek na właści-
we tory i w drugim secie nie 
było emocjonującej końcówki 
– druga wygrana APS w za-

wodach stała się faktem.
W sobotni wieczór Akade-

mia Piłki Siatkowej Rumia ro-
zegrała jeszcze mecz z Orłem 
Malbork. Miał on podobny 
przebieg, jak spotkanie z Are-
sem Nowa Sól. Malborczanki 
nie potrafiły nawiązać wy-
równanej walki i akademiczki 
odniosły bardzo łatwe zwycię-
stwo.

Przed ostatnimi meczami 
w niedzielny poranek ja-
sne było, że Akademia Piłki 
Siatkowej Rumia zwycięży 
w turnieju, a pozostałe w grze 
trzy zespoły mają szansę na 
zajęcie drugiej lokaty także 
premiowanej awansem do 
półfinałów. Siatkarki Sparty 
Braniewo wyszły na spotka-
nie przeciwko gospodyniom 
bardzo zmotywowane i za 
wszelką cenę chciały wywal-
czyć upragnione zwycięstwo. 
Natomiast rumianki nie potra-
fiły pokazać determinacji z po-
przednich meczów i oddały 
przeciwniczkom inicjatywę. 
Jednak kolejny raz przerwa 

Awans do półfinału Mistrzostw Polski
RUMIA |  W ćwierćfinale Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłce Siat-
kowej, który odbył się na rumskim MOSiR-ze, siatkarki Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia pokonały wszystkie przeciwniczki i wywal-
czyły awans do Półfinału Mistrzostw Polski.

wzięta przez Roberta Sawic-
kiego zdziałała cuda i od stanu 
21:17 dla Sparty APS zaczęła 
grać jak na aktualnego Mistrza 
Polski Młodziczek przysta-
ło – wygrała końcówkę seta 
8:1, a w drugiej odsłonie nie 
pozostawiła przeciwniczkom 
złudzeń pozbawiając je marzeń 
o awansie na kolejny szczebel 
rozgrywek centralnych.

Poza Rumią z awansu cie-
szył się jeszcze Szczecin, któ-
ry pokonał Malbork. Puchary 
w zawodach, które odbyły się 
pod patronatem Michała Pa-
siecznego, burmistrza Rumi, 
najlepszym zespołom wręczali 
rumscy radni: Ariel Sinicki, Te-
resa Jałocha, Beata Ławrukaj-
tis i Piotr Bartelke. Orga-
nizatorzy wyróżnili 

także najlepsze zawodniczki 
z poszczególnych zespołów – 
w zespole Akademii Piłki Siat-
kowej Rumia statuetkę ode-
brała rozgrywająca i kapitanka 
Kamila Bryła. Natomiast na-
grodę Najlepszej Zawodniczki 
Turnieju odebrała Paulina Da-
maske z APS. 

/kor/


