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REKLAMA                                                              95/2016/DB

Koleżance
Magdalenie Lorek 
wyrazy  głębokiego  współczucia  

i  słowa  otuchy
z  powodu  śmierci

MaMy
składają

Starosta Wejherowski  
Gabriela  Lisius 

i współpracownicy ze Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie

REKLAMA              104/2016/DB

Zauważalny w ciągu ostat-
nich lat problem szkolnictwa 
zawodowego dał początek re-
alizacji przedsięwzięcia stra-
tegicznego zainicjowanego 
przez władze województwa 
pomorskiego pn. „Kształ-
towanie sieci ponadgimna-
zjalnych szkół zawodowych, 
uwzględniającej potrzeby 
subregionalnego i regional-
nego rynku pracy”. W przed-
łożonej na konkurs kon-
cepcji rozwoju szkolnictwa 
zawodowego i kształcenia 
ustawicznego, powiat wej-
herowski postawił na wzrost 
jakości edukacji zawodowej 
i rozbudowę infrastruktury 

ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych. 

- Ten projekt realizowany 
będzie przez kilka lat – mó-
wiła w trakcie konwentu 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - Wiadomo, że nie 
uda się wszystkiego zrobić 
w ciągu jednego roku, ale 
sukcesywnie będziemy roz-
wijać kolejne placówki.  Na 
pewno do końca 2019 roku 
będą powstawały nowe pra-
cownie.

Dzięki pozyskaniu rekordo-
wej kwoty w wysokości bli-
sko 27 mln zł sześć szkół po-
nadgimnazjalnych, tj. Zespół 
Szkól Ponadgimnazjalnych 

nr 2, 3 i 4 w Wejherowie, Po-
wiatowy Zespół Szkół Police-
alnych w Wejherowie, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rumi oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Redzie, czeka gruntowne 
zmiany. W sumie planuje się 
powstanie trzydziestu czte-
rech nowych pracowni oraz 
doposażenie dwunastu istnie-
jących. Ponadto środki unijne 
posłużą wsparciu kształcenia 
w 21 zawodach oraz umożli-
wią wprowadzenie kolejnych 
dwunastu. 

- Jesteśmy powiatem, który 
nigdy nie spychał na boczny 
tor kształcenia zawodowe-

go – przekonywała Gabriela 
Lisius. - Już w 2003 roku 
wprowadziliśmy projekt 
„Edukacji na rynku pracy”, 
który wówczas został bardzo 
wysoko oceniony przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

Warto zaznaczyć, że wspar-
cie szkół zawodowych za-
kłada też dofinansowanie 
nauczycieli i instruktorów, 
którzy będą mogli podnieść 
swoje umiejętności oraz 
kompetencje praktycznej na-
uki zawodu poprzez kursy, 
szkolenia oraz praktyki i sta-
że w przedsiębiorstwach.
Anna Dalecka

Miliony na oświatę
POWIAT | Blisko 37 mln zł samorząd powiatu wejherowskiego ma pozyskać na rozwój 
szkolnictwa zawodowego. O pieniądzach, które przeznaczone zostaną między innymi na 
rozbudowę szkół, włodarze rozmawiali podczas wtorkowego konwentu samorządowego. 
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- Dobrze, że organizowane 
są tego typu przedsięwzięcia 
– mówi Angelika Kowalik, 
jedna z uczestniczek Tar-
gów. - Osoby, które nie mają 
pracy, mogą zapoznać się 
z oczekiwaniami pracodaw-
ców. Sama zapoznałam się 
z kilkoma ofertami. 

Powiatowe Targi Pracy 
i Edukacji w Wejherowie 
zorganizowane zostały już 
po raz ósmy. Organizatorem 
cyklicznych spotkań pra-
codawców, przedstawicieli 
szkół i mieszkańców jest 
miejscowy pośredniak. 

- Targi organizujemy po to, 

aby umożliwić osobie po-
szukującej pracy bezpośred-
nie spotkanie z pracodawcą 
- mówi Grażyna Sobieraj, 
dyr. PUP w Wejherowie. - 
W tegorocznej edycji przed-
sięwzięcia udział wzięło 
prawie pięćdziesięciu wy-
stawców.

Warto zaznaczyć, że pra-
codawcy, przedstawiciele 
szkół, urzędów i agencji 
pracy rozstawili swoje sto-
iska w Powiatowym Zespole 
Szkół Policealnych, który 
mieści się przy ulicy Dwor-
cowej. 
DA

Sporo ofert 
i duże zainteresowanie
POWIAT | Jedni szukali konkretnej pracy, inni chcie-

li wyłącznie się rozejrzeć. W stolicy powiatu wejherow-
skiego zorganizowane zostały Powiatowe Targi Pra-
cy i Edukacji. W spotkaniu, które odbyło się w jednej 
z miejscowych szkół, udział wzięło kilkaset osób.
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BurmIStrZ mIAStA rumI 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy

 w urzędzie miasta rumi:
1. Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat Wydziału Fi-
nansowo-Budżetowego, w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy ½ etatu.
2. Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/

OGŁOSZENIE                                                             209/2015/DB

W tym roku Budżet Oby-
watelski to budżet metro-
politalny, bowiem Rumia, 
Trójmiasto i kilka innych 
samorządów przystąpiły 
do przedsięwzięcia razem 
i przyjęły wspólny harmo-
nogram. 
Konsultacje BO odbyły się 
w rumskim magistracie. Do 
dyspozycji mieszkańców 
byli urzędnicy z poszcze-
gólnych wydziałów, m. in.: 
spraw obywatelskich, roz-
woju miasta, inżynierii miej-
skiej, geodezji, urbanistyki 
i architektury. Rumianie 
przychodzili, by dowiedzieć 
się, jak składać wnioski oraz, 
by uzyskać pomoc i wyja-
śnić wątpliwości.
- Mój pomysł to utwardze-
nie nawierzchni na odcinku 
ulicy lokalnej, równoległej 
do jezdni ul. Grunwaldzkiej, 
biegnącej w kierunku Redy 
– powiedział Andrzej Łu-
ciów, emerytowany inżynier 
budownictwa komunikacyj-
nego. - Ulica ta, jako jedno-
kierunkowa o nawierzchni 
asfaltowej, jest włączona 
do ul. Grunwaldzkiej. Nato-
miast dalszy odcinek drogi 
to dziury i wyboje. Wyrów-
nanie tego fragmentu i wy-
łożenie go płytami to inwe-
stycja niedroga, a znacznie 
usprawni ruch i podniesie 
bezpieczeństwo jazdy. 
Z kolei Karolina Lange przy-
gotowała aż dwa projekty. 
- Pierwszy z nich to tzw. 
projekt miękki – tłumaczyła. 
– Nazywa się „Mała filhar-
monia w parku” i obejmuje 
cykl koncertów dla dzie-
ci, które odbędą się latem 
przyszłego roku, w parku 
przy ul. Mickiewicza. Drugi 
projekt dotyczy wydzielenia 
specjalnych miejsc parkin-
gowych dla rodzin z dzieć-
mi na terenie całej Rumi. 
Przy niektórych marketach 
i centrach handlowych takie 
miejsca istnieją i się spraw-
dzają. Od standardowych 
miejsc do parkowania różnią 
się choćby szerokością – tak, 

by można było bezpiecz-
nie otworzyć drzwi i wyjąć 
nosidełko z dzieckiem, czy 
wypiąć malucha z fotelika. 
Projekt dotyczący miejsc 
parkingowych, po konsul-
tacjach z urzędnikami, zo-
stał złożony od razu jako 
wniosek do Budżetu Oby-
watelskiego. Ten dotyczący 
filharmonii - po naniesieniu 
koniecznych poprawek – na-
stępnego dnia. 
- Takie konsultacje są bar-
dzo pomocne – oceniła 
Karolina Lange. - Dały mi 
bardzo dużą dawkę wiedzy 
merytorycznej. Wszystkie 
moje wątpliwości zostały 
rozwiane.        
W sumie z konsultacji sko-
rzystało 25 osób. Niektórzy 
od razu zdecydowali się zło-
żyć wnioski do BO. Jakie 
pomysły były zgłaszane? 
- Miasteczko rowerowe ze 
znakami drogowymi, upo-
rządkowanie zieleni przy ul. 
Subisława, połączenie od-
cinków ul. Batorego ścież-
ką umożliwiającą przejazd 
rowerom – wylicza Hanna 

Szymońska, naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich 
UM Rumi. - Pięcioosobowa 
grupa motocyklistów przy-
szła z pomysłem na zlot po-
łączony z koncertem. Inny 
mieszkaniec zaproponował 
zlot rowerowy i być może 
jeszcze zdecyduje się złożyć 
wniosek na stanowiska do 
naprawy rowerów. 
Wnioski składali także sami 
urzędnicy. Jedna z pracow-
nic magistratu zapropono-
wała utworzenie plaży nad 
Zagórską Strugą (z miej-
scem na grilla, stojakami 
rowerowymi i przenośnymi 
toaletami). 
Inny pomysł ma Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi. 
- Złożyłem wniosek o wybu-
dowanie fontanny w Parku 
Żelewskiego – mówi. 
Był też pomysł, by przy 
Szkole Podstawowej nr 6 po-
wstał parking dla samocho-
dów i zatoczka dla autokaru. 
Inny dotyczył reaktywacji 
starej lub budowy nowej 
strzelnicy. Dwa projekty 

upadły od razu, bowiem… 
już są realizowane. To wy-
bieg dla psów oraz chodnik 
przy ul. Derdowskiego. 
- Zainteresowanie było duże 
tak, że trzeba było wydłużyć 
godziny konsultacji – dodaje 
Hanna Szymońska. - Projek-
ty są bardzo zróżnicowane. 
W pierwszej edycji domi-
nowały place zabaw, boiska, 
remonty dróg. W drugiej 
można było już zgłaszać 
projekty prospołeczne, ale 
niewiele osób to zrobiło. 
Teraz widać, że ludzie się 
zachęcili, są zainteresowani 
i chcą aktywnie brać w tym 
udział. Zachęcam do skła-
dania wniosków i  mam na-
dzieję, że będzie ich dużo. 
Służymy mieszkańcom radą 
i pomocą. 
Składanie wniosków do Bu-
dżetu Obywatelskiego jest 
możliwe do 2 maja. Więcej 
informacji można uzyskać 
poprzez e-mail: h.szymon-
ska@um.rumia.pl lub bu-
dzetobywatelski@rumia.eu 
oraz pod numerem tel. (58) 
679 65 69. rafał Korbut

Mieszkańcy mają pomysły
RUMIA | Miasteczko rowerowe dla dzieci, zlot motocyklistów, a nawet plaża nad Zagórską 
Strugą to tylko niektóre pomysły, jakie zgłosili uczestnicy konsultacji Budżetu Obywatel-
skiego. Mieszkańcy wykazali się godna podziwu kreatywnością. 

Gminny Program Rewi-
talizacji pozwoli miastu 
na pozyskanie środków  
na rewitalizację obszarów 
zdegradowanych. Na jego 
opracowanie Rumia zdo-
była zewnętrzne fundusze   
w wysokości ok. 166 tys. 
zł, w ramach konkursu zor-
ganizowanego przez woje-
wództwo pomorskie oraz 
Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju. 
Pierwszym etapem prac nad 
programem było uzgodnie-
nie obszaru zdegradowa-
nego, który zostanie objęty 
wsparciem. W tym właśnie 

celu odbyły się konsultacje 
z mieszkańcami. 
- W wyniku analizy wyłoni-
liśmy trzy obszary o koncen-
tracji negatywnych zjawisk 
– powiedziała Agnieszka 
Rodak, naczelnik Wydziału 
Rozwoju Miasta rumskiego 
magistratu. 
Te obszary to: Zagórze, Sta-
ra Rumia 1 oraz Towarowa. 
Kolejnym etapem programu 
będą „spacery badawcze”, 
których celem będzie zba-
danie, jakie potrzeby mają 
mieszkańcy i jak miasto 
może pomóc w ich realiza-
cji. /kor/
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RUMIA | Do 10 maja 
mieszkańcy Rumi, zain-
teresowani dofinansowa-
niem na likwidację kotłów 
opalanych węglem lub 
koksem, mogą składać 
wnioski. 

W związku z ogłoszeniem 
konkursu „Czyste powietrze 
Pomorza 2016” przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, istnieje 
możliwość otrzymania do-
finansowania na likwidację 
kotłów opalanych węglem 
lub koksem oraz zastąpienia 
ich podłączeniem do miej-
skiej sieci ciepłowniczej, 
kotłami opalanymi gazem 
lub olejem opałowym, bądź 
źródłami wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii.
O dotację na modernizację 
źródeł ciepła, za pośrednic-
twem Urzędu Miasta Rumi, 
mogą ubiegać się właścicie-
le budynków jednorodzin-
nych i wielorodzinnych, w 
których aktualnie użytko-
wane są piece i kotły wę-
glowe. 
Przewidywana wysokość 

dofinansowania na kotły 
opalane gazem lub olejem 
opałowym wyniesie nie 
więcej niż: 5 tys. zł na jed-
no źródło ciepła zasilające 
pojedynczego odbiorcę lub 
12,5 tys. zł na kotłownię 
zasilającą budynek wie-
lorodzinny. W przypadku 
podłączenia do miejskiej 
sieci ciepłowniczej kwoty 
te wynoszą: 20 tys. zł na je-
den węzeł o mocy do 30kW 
lub 30 tys. zł na jeden węzeł 
o mocy powyżej 30kW. Do-
tacja na pompy ciepła wy-
niesie do 10 tys. zł na jedno 
źródło ciepła.
Do konkursu mogą być 
zgłaszane zadania jeszcze 
nierozpoczęte, dla których 
została wykonana doku-
mentacja fotograficzna 
obecnego stanu.
Dodatkowych informacji 
udziela Jarosław Podsiadło, 
tel. (58) 679–65–09, j.pod-
siadlo@um.rumia.pl, Urząd 
Miasta Rumi, Wydział Roz-
woju Miasta, Referat Fun-
duszy Zewnętrznych, ul. 
Sobieskiego 7, 84-230 Ru-
mia, pok. 114.  
/kor/

W trosce o czyste 
powietrze

Ty też możesz 
rewitalizować 
miasto
RUMIA | Wyznaczenie zdegradowanych obszarów 
Rumi, nadających się do rewitalizacji, było tematem 
spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w Powiato-
wym Zespole Kształcenia Specjalnego.
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David Sieveking, opowiedział historię życia swoich nietu-
zinkowych rodziców delikatnie i z humorem, ale też do bólu 
szczerze.
Jego matka, Gretel, ze strony na stronę, z dnia na dzień, na 
naszych oczach, przestaje być pełną życia i energii, pozy-
twnie szaloną kobietą. 
Do oczu napływają wam łzy, kiedy orientujecie się się 
czemu służą porozwieszane po całym domu zabawne żółte 
karteczki: „To jest lodówka”, „David to mój syn”, „Malte 
to mój mąż”, „Zupa jest gorąca”. 
Napisy na karteczkach przestają wystarczać, bo choroba 
Alzheimera pożera Gretel na naszych oczach. W takim 
właśnie momencie w domu rodziców pojawia się David, 
ma pomóc w opiece wyczerpanemu ojcu. 
Nie zapomnij mnie to nie książka, to najpiękniejszy list mi-
łosny syna do matki jaki czytałem. Kończąc lekturę, wiesz 
na pewno, że David Sieveking zachowa 
w pamięci twarz matki. Na zawsze ją 
zachowa, chyba, że... kiedyś, tak jak 
ona, będzie też musiał rozwieszać żółte 
karteczki z napisami. A na jednej z nich 
będzie napisane: „Gretel była moją uko-
chaną mamą, ale już nie żyje”. 
Krzysztof Szkurłatowski

Moja ulubioną pozycją jest książka “Bóg 
nigdy nie mruga” Reginy Brett. Jest to 
pięćdziesiąt praktycznych lekcji, w któ-
rych autorka udziela rad na podstawie 
własnych przeżyć lub swoich znajo-
mych. To doskonała lektura na trudne 
życiowe chwile, a każdy rozdział ideal-
nie wpasowuje się w każdy problem. Jed-
nym z moich ulubionych jest lekcja jedena-
sta zatytułowana “Pogódź się z przeszłością, 

by nie psuła ci teraźniejszości”. W tym rozdziale autor-
ka wspomina o tym, że niektóre sytuacje z teraźniejszości 
przypominają nam przeszłość, gdy tak się dzieje wpadamy 
w dołek i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Ale musimy 
skupić się na bieżących sprawach, na tym jakimi ludźmi 
jesteśmy teraz, po wszystkich przykrościach jakie nas w ży-
ciu spotkały. Myślę, że tą książkę powinien przeczytać każ-
dy, nawet jeśli nie przeżył nic trudnego, bo pomaga ona też 
zrozumieć zachowania innych ludzi.
Dorota Michalska

Uwielbiam fantastykę, a to dlatego, że dzięki niej mogę 
oderwać się od rzeczywistości, która mnie otacza. Trud-
no wybrać tylko jedną książkę, którą lubię, bo każda na 
swój sposób jest ulubiona. Dzieła Tolkiena to klasyk, więc 

odpada. Teraz mam dylemat... Czy 
moją ulubioną książką jest 
coś z dzieł Sapkowskiego czy 
jednak George R.R Martina. 
Jednak stawiam na Martina 
i jego sagę Pieśń lodu i ognia, 
a głównie na Starcie królów. 

Gdy czytam tę książkę „odlatu-
ję” w tamten świat, w świat lor-
dów, królów, giermków, łotrów 

oraz magii, która jest nieznana, 
choć ludzie w nią wierzą. Dzię-
ki tej książce można jednocze-

śnie się bać i śmiać, i dzięki temu 
czytelnik nie może doczekać się 

kolejnego rozdziału. Mam na-
dzieję, że autor dokończy całą 

sagę, bo serial nie odzwiercie-
dla wszystkiego co jest w książce . 
Izabela Formela

9|gwe24.pl/aktualności Piatek, 29 kwietnia 2016

          WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA 
          O PrZEtArGu  uStNYm  NIEOGrANICZONYm

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, Os. Przyjaźni 6, w Biulety-
nie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało podane 
do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kąpinie, zapisanej w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW GD1W/00032072/5, 
oznaczonej ewidencyjnie:

Lp Obręb Nr działki Powierzchnia 
w ha

Cena netto 
w zł

1. Kąpino 651 0,1260 ha      143.438,00

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w obo-
wiązującej prawem wysokości. Wadium należy wnieść w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934, 
w terminie do  dnia 25 maja  2016 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 31.05.2016 roku  o godz. 1000
w urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni  6

w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Nie-
ruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6,  
tel. (58) 677-97-07,  pokój nr 302. 

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MIECZYSŁAWA   
POTRYKUSA

Współwłaściciela Przedsiębiorstwa 
Wodno – Melioracyjnego „WODMEL”

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

oraz Bogdan Tokłowicz 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwały  o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2015, poz. 199 ze zm.) oraz 
na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku  
z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U.z 2016 r., poz. 353) Bur-
mistrz Miasta Rumi informuje o podjęciu uchwały  Rady 
Miejskiej Rumi Nr XXII/212/2016  z dnia 31 marca 2016r.  o 
przystąpieniu do opracowania: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Rumi w rejonie „Góry Markow-

ca” wraz z prognozą o działywania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionego opracowania miejscowego pla-
nu na piśmie  -  listownie na adres Urząd Mia-
sta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia lub 
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi  w ter-
minie do dnia  30.05.2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku  oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w 
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi.

Oto najlepsi recenzenci!
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Jest to jedna z najważniej-
szych i do tej pory najwięk-
sza  inwestycja drogowa 
w Śmiechowie. Właśnie 
wchodzi w decydującą fazę 
realizacji, umowa z wyko-
nawcą została niedawno 
podpisana, nic więc nie 
stoi na przeszkodzie, aby 
roboty rozpoczęły się. Pod-
pisanie umowy poprzedzi-
ło zawarcie porozumienia 
z Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o. w Gdyni w sprawie 
partycypowania w kosztach 
inwestycji. Wkład Spółki to 
prawie 2,5 mln zł. 
- Planowane inwestycje dro-

Inwestycja na lata
HENrYK tOmASZEWSKI,
 prezes PEWIK Gdynia:

- Rozpoczynamy pierwsze prace w ra-
mach tej inwestycji w zakresie uzbro-
jenia podziemnego całego terenu. 
Prace muszą być wykonane w taki 
sposób, aby później przez wiele lat, 

a nawet dziesięcioleci, te instalacje 
bezawaryjnie funkcjonowały. PEWIK w obrębie tego 
węzła drogowego wykonamy wszystkie uzbrojenia 
w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Największa inwestycja 
drogowa rozpoczęta
WEJHEROWO | Największy projekt drogowy w skali miasta, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne we wschodniej 
części Wejherowa, rozpoczął się. Budowa „Węzła Zryw” stałą się faktem. 

Skończymy przed terminem
JACEK WICKI, 
prokurent, firmy Kruszywo, 
wykonawcy:

- Do tej inwestycji przygotowywali-
śmy się od dawna i jestem pewien, że 
prace zakończymy przed terminem. 
Podobne roboty w Wejherowie już 

wykonywaliśmy, mamy więc potrzeb-
ne doświadczenie. Mamy również doświadczonego 
wykonawcę. Termin umowy dwóch etapów wyznaczo-
ny jest na 2018 rok, a my chcemy zdążyć z zakończe-
niem prac do września 2017 roku.

gowe objęte tzw. „Węzłem 
Zryw” z uwagi na swoją 
wielkość podzielone zostały 
na etapy – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Oczywiście 
najtrudniejszym i najbar-
dziej kosztownym zadaniem 
będzie budowa bezkolizyj-
nego skrzyżowania z drogą 
krajową nr 6 poprzez budo-
wę tunelu pod „6” i wiaduk-
tu pod torami kolejowymi 
wraz z rondem w ul. Sikor-
skiego. Mamy również do-
kumentację projektową na 
budowę ul. Necla i ul. Gry-
fa. W ten sposób w ciągu 
kilku lat powstanie bezkoli-
zyjne połączenie północ-po-
łudnie we wschodniej części 
Wejherowa wraz z układem 
drogowym na Śmiechowie. 
Teraz rozpoczynamy pierw-
szy drogowy etap tej inwe-
stycji w rejonie ul. Patoka. 
Ten etap prac będzie bardzo 
kosztowny, pochłonie ponad 
18 mln zł. Część z tych kosz-
tów zostanie pokryta przez 
PEWiK oraz dofinansowana 
z w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019.
- W tym roku inwestycja 
obejmować będzie budo-
wę ronda w ulicach Necla 

i Gryfa Pomorskiego, bu-
dowę ul. Patoka do ronda 
w ul. Stefczyka – dodaje 
Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejhero-
wa. – W latach 2017/2018 
wybudowane zostanie po 
północnej stronie kolejne 
rondo i łącznice do krajowej 
„6” wraz drogą do ul. Ja-
śminowej. W ramach inwe-
stycji zostaną wymienione 
wszystkie sieci podziemne 
(kanalizacja, wodociągi, 
ciepłownicza, energetycz-
na, itd.), zainstalujemy 
nowe oświetlenie, wykona-
my ronda, drogi, chodniki, 
kanalizację deszczową. To 
moment przełomowy, jeśli 
chodzi o infrastrukturę dro-
gową w mieście. 
Rozpoczęta właśnie budo-
wa na pewno będzie wiązać 
się z utrudnieniami dla kie-
rowców, ale – jak przeko-
nują przedstawiciele władz 
miasta – plan organizacji 
ruchu na czas budowy jest 
w trakcie opracowywania: 
samorządowcy i wykonaw-
ca chcą, aby utrudnienia 
były jak najmniejsze. 
Docelowo w Wejherowie 
mają powstać aż cztery bez-
kolizyjne węzły komunika-
cyjne. 
rafał Korbut
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‘tArYFA DLA ZBIOrOWEGO ZAOPAtrZENIA W WODĘ,
ZBIOrOWEGO ODPrOWADZANIA ŚCIEKÓW

OrAZ ZBIOrOWEGO ODPrOWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I rOZtOPOWYCH
Obowiązująca na terenie Gminy Gniewino

Dla odbiorców usług świadczonych przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., 
Kostkowo ul. wejherowska 24

W okresie od 01.06.2016 do 31.05.2017 r.
Wysokość ceny za dostarczoną wodę.

Lp taryfowa grupa
odbiorców

wyszczególnienie Cena
netto

Jednostka 
miary

1 2 3 4 6

1. Grupa 1
Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: za 

wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych te-
renów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe

Cena za 1 m3

 dostarczonej wody
3,90 zł/m3

2. Grupa 2
Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów 

spożywczych i farmaceutycznych

Cena za 1 m3 

dostarczonej wody
3,93 zł/m3

3. Grupa 3
Pozostali odbiorcy nie wymienieni w poz. 1 i 2

Cena za 1 m3 

dostarczonej wody
3,95 zł/m3

Wysokość ceny za odprowadzone ścieki
Lp taryfowa grupa

odbiorców
wyszczególnienie Cena Jednostka 

miary

netto

1 2 3 4 6

1. Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków byto-
wych ze ściekami przemysłowymi lub ścieki przemysłowe 

( wszystkie grupy odbiorców )  

Cena za 1 m3 

odprowadzonych ścieków
10,85 zł/m3

Zgodnie z § 5 pt. 6 rozporządzenia za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych ustala się dodatkowe opłaty w wysokości:

Lp Wskaźnik Jednostka miary Dopuszczalne 
stężenie

Stawka 
Opłaty netto

1 2 3 4 5

1. BZT5 mg O2/dm3 400 7,15 zł/kg

2. ChZT mg O2/dm3 800 3,57 zł/kg

3. Zawiesina ogólna mg/dm3 500 4,68 zł/kg

4. Azot ogólny mg N/dm3 70 23,43 zł/kg

5. Fosfor ogólny mg N/dm3 10 117,19 zł/kg

Kategoria I

Lp Wskaźnik Jednostka miary Dopuszczalne 
stężenie

Stawka 
Opłaty netto

1 2 3 4 5

1. Chlorki mg Cl/dm3 1000 do 1500 1,17 zł/kg

2. Chlorki mg Cl/dm3 powyżej 1500 5,27 zł/kg

3. Siarczany Mg SO4/dm3 500 1,76 zł/kg

4. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 50 17,69 zł/kg

5. Sód mg Na/dm3 800 do 1100 1,17 zł/kg

6. Sód mg Na/dm3 Powyżej 1100 15,83 zł/kg

7. Potas mg K/dm3 80 1,17 zł/kg

Kategoria II

Lp taryfowa grupa
odbiorców

wyszczególnienie Cena
netto

Jednostka 
miary

1 2 3 4 5

1. Grupa 1
Usługobiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową z 

powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni: w tym z dróg i parkingów

Cena za powierzchnię
 zanieczyszczoną

1,31 zł/m2

2. Grupa 2
Usługobiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową z 

powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni:
w tym powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.

Cena za powierzchnię 
zanieczyszczoną

1,46 zł/m2

Wysokość ceny za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe

Zgodnie z § 5 pt. 7 rozporządzenia  za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wynikających z prób 
technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług ustala się opłaty w wysokości:

Lp Wyszczególnienie Cena netto

1. Stawka opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej (przyłącze wodociągowe) 163,75

2. Stawka opłat za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej (przyłącze kanalizacyjne) 128,47

Wszystkie cenny nie zawierają podatku VAt.  
Pełny tekst taryfy znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa w Kostkowie ul. Wejherowska 24 oraz na stronie 
internetowej www.gpk-kostkowo.pl.

Nowe pracownie zostały wy-
posażone oraz dostosowane 
do kształcenia w zawodzie 
technik organizacji reklamy, 
technik architektury krajo-
brazu oraz technik geodeta. 
Każda z sal została wyposa-
żona w 17 zestawów kompu-
terowych. 
Podczas otwarcia uczniowie 
zaprezentowali nowy sprzęt, 
wykonując na nim kilka pro-
jektów oraz pokazując zasa-
dy gier turniejowych on-line, 
tzw. e-sport, który cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem 
wśród młodzieży.
Dyrekcja ZSP w Redzie ma 
zamiar uruchomić klasę w za-
wodzie technik-grafik z in-
nowacją „e-sport i tworzenie 
gier”. Klasa ma liczyć 30 
uczniów, spośród których zo-
stanie wyłonionych sześć e-
sportowych drużyn mających 
brać udział w turniejowych 
rozgrywkach Counter-Strike: 
Global Offensive lub League 
of Legends. Uczniowie będą 
uczestniczyć we wszystkich 
zajęciach lekcyjnych obję-
tych programem nauczania 
dla profilu technik-grafik. Te-
matyka części lekcji zostanie 
przesunięta w kierunku two-
rzenia gier i programowania, 
a treningi z profesjonalnym 
wsparciem będą realizowane 
w ramach godzin dodatko-
wych. Uczniowie tej klasy 
będą mogli zdobyć wiedzę 

między innymi z zakresu 
wiodących silników gier, 
jak Unity i Unreal Engine. 
Dodatkowo szkoła zapew-
nia potrzebny sprzęt, pomoc 
w wyjazdach na turnieje oraz 
opiekę psychologa i peda-
goga dla drużyn e – sporto-
wych. Niezależnie od kariery 
zawodniczej absolwenci kla-
sy „e-sport i tworzenie gier” 
otrzymają tytuł zawodowy: 
technik cyfrowych procesów 
graficznych uznawany w kra-
jach Unii Europejskiej.
W roku szkolnym 2016/2017 
szkoła planuje nawiązać 
współpracę z organizacjami 
e - sportowymi w celu wspar-
cia zawodników, aby mogli 
konsultować się z graczami 
posiadającymi większe do-
świadczenie.
- Powiat wejherowski pozy-
skał dodatkowe środki, które 
umożliwiły wyposażenie tych 
pracowni w wysokiej jakości 
profesjonalny sprzęt - powie-
działa Gabriela Lisius, sta-
rosta wejherowski. - To nie 
koniec naszych starań, aby 
umożliwić młodzieży z terenu 
powiatu wejherowskiego jak 
najlepszy start do przyszłej 
kariery zawodowej. Mam 
nadzieję, że dzięki wiedzy 
i doświadczeniu zdobytym 
w tych pracowniach, nasza 
młodzież będzie bezkonku-
rencyjna na przyszłym rynku 
pracy. /raf/

Będą uczyć się 
informatyki 
w nowych 
pracowniach
REDA | Uroczyste otwarcie pracowni komputerowych 
odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Re-
dzie. W planach jest uruchomienie klasy w zawodzie 
technik-grafik z innowacją „e-sport i tworzenie gier”.
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Tradycyjnie podczas im-
prezy startowali zawodnicy 
w różnych kategoriach wie-
kowych. Na dystansie 500 
metrów zmierzyły się dzieci 
w wieku 7-9 lat. Nieco dłuż-
sze trasy mieli do pokonania 
10-12-latkowie (1 km) oraz 
13-16-latkowie (1,5 km). Do-
rośli walczyli z torem o długo-
ści 10 km. 

- Jest to bardzo oryginalny 
bieg – mówi Piotr Suchenia, 
jeden z organizatorów im-
prezy. - Mieliśmy zarówno 
deszcz, jak i śnieg. Wiele osób 
przyciągnęła trasa, której prze-
wyższenia sięgały zaledwie 
jednego metra, co oznacza, że 

była niemal całkiem płaska. 
Dzięki temu można było uzy-
skiwać świetne wyniki i bić 
kolejne życiówki.

Trasa przebiegała przez 
samo serce Rumi. Biegacze 
do pokonania mieli dwie pę-
tle wzdłuż ulic: Dębogórskiej, 
Gdańskiej, Dąbrowskiego 
i Starowiejskiej. 

W tym roku wśród męż-
czyzn najlepszy okazał się 
Michał Czapiński z Redy. 
Na przebiegnięcie 10 km po-
trzebował zaledwie 32 minut 
i 40 sekund. Miano najlepszej 
biegaczki wywalczyła Marta 
Łagownik, która ukończyła 
trasę z czasem 37 minut i 22 

II Bieg Kaszubski za nami
RUMIA | Druga edycja Biegu Kaszubskiego zgromadziła prawie 500 miłośników biegania, którzy mimo niesprzyjającej aury zamienili 
Rumię w biegowe centrum regionu. 

sekundy. Wysoko plasowali 
się również zawodnicy z UKS 
Tri-Team Rumia. W pierwszej 
piątce zmieścili się Michał Jar-
liński oraz Paweł Reszke. 

Bieg główny ukończyło 238 
osób, a łącznie we wszystkich 
kategoriach – prawie 500. 

- Tydzień temu biegłem 
w lesie w Witominie, również 
na dystansie 10 kilometrów – 
mówił po zakończeniu biegu 
Edmund Pałasz, który Bieg 
Kaszubski pokonał o kulach 
z bardzo dobrym wynikiem 1 
godziny i 22 minut. - Dawniej 
biegałem maratony, od 10 lat 
poruszam się o kulach, jednak 
nie poddaję się. Biegam, pły-
wam, staram się być aktywny. 
Moje nogi przebiegły tysiące 
kilometrów.

Nie brakowało też atrakcji 
dodatkowych. Wszyscy bie-
gacze otrzymali pamiątkowe 
koszulki techniczne z logo im-
prezy. Na tych, którym udało 
się ukończyć dystans 10 km, 
czekały także darmowe posił-
ki oraz napoje energetyczne. 
Najlepsi zdobyli atrakcyjne 
nagrody finansowe, a także… 
beczki śledzi, ufundowane 
przez jednego ze sponsorów. 

Organizatorami wydarzenia 
byli członkowie Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Tri-Te-
am Rumia. Jest to lokalny klub 
sportowy, zajmujący się szko-
leniem wyczynowym, dziecię-
co-młodzieżowym i amator-
skim  w triathlonie, pływaniu 
i bieganiu.  
/kor/
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wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Zapoznam Panią z Kartuz w wieku 40-50 lat, 
mile widziane panie puszyste, dajmy sobie szan-
sę. Tel: 518-995-461

Singel 35 lat modelowy typ urody szukam pani 

28-60 lat, samotnej sponsorki, Gdańsk. Tel: 735-
001-684

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 obrotów. Tel:.601-
638-877

Sprzedam 2 komody olcha szerokość 130 cm, 
wysokość 93 cm, głębokość 43 cm, cena 330 zł, 
szerokość 85 cm, wysokość 75 cm, głębokość 
45 cm, cena 220 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam piłę do ciecia drzewa stołowa. Cena 1 
tys. zł. Tel: 663-613-048 

Sprzedam piłę tarczową 2.2 kw 380 W samorob-
ną z kółkami, cena 650zł. 695230080

Sprzedam drewno do CO i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-846-927

Mata dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, 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 dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, stan idealny, Wejhero-
wo, 505-567-034

Kupię militaria (umundurowanie, 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 naprawy, sprzątanie obej-
ścia, 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

Sprzedam rowerek treningowy orbitrek, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia dziecka, zie-
lone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne metalowe, 100 
zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam lub wynajmę działkę budowlana z 
garażem 616m2, Reda, ul 12Marca. Tel: 602-
306-210

Sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Jestem zainteresowana wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 

oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

Kamery rejestratory, tanio. Możliwy montaż. Tel: 
519-597-365

Centrale alarmowe powiadomienie o alarmie na 
telefon, tanio. Możliwy montaż. Tel: 519-597-365

PRACA

DAM PRACĘ
Zatrudnię dziewczynę do sprzątania i obsługi 
domków letniskowych w Ostrowie koło Karwi. 
Możliwe dowozy do pracy. Tel: 602-306-210

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: śluby, 
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W pierwszej grupie, która 
prawdopodobnie między sobą 
rozstrzygnie walkę o mistrza, 
są 4 zespoły: Chopina Wej-
herowo, Kąpino, GOSRIT 
Luzino i Mark-Metal Bolsze-
wo. W drugiej grupie która 
raczej spokojnie powinna 
skończyć sezon w środku ta-
beli są FC Reda, KS Kniewo 
i Chiquita Wejherowo. No 
i na koniec zespoły które cze-
ka ciężka walka o utrzymanie 
w WLPN I - LZS Donimierz, 
ProFan Gościcino, 4 Pory 
Roku, Jama Zła i Dark Team. 

KS Kniewo - ProFan 
Gościcino 3-2 (1-0)
Kniewo wygrało dość pew-

nie, chociaż w końcówce me-
czu ProFan postawił wszystko 
na jedną kartę i strzelił bram-
kę kontaktową, jednak na wy-
równanie zabrakło już czasu. 
Bramki : Paweł Spławiński 2, 
Krzysztof Szczygieł - Grzegorz 
Giebas, Daniel Szotrowski 

Mark-Metal Bolszewo -
Chopina Wejherowo 0-4 (0-1) 

Mecz toczył się głównie 
w środku boiska, sytuacji 
bramkowych było niewiele. 
Wynik otworzył Adrian Chi-
liński strzałem z rzutu kar-
nego po faulu Michała Kasa 
na Dawidzie Łaga. Potem 
Chopina uważnie się broni-
ło i czekało na swoje okazje 
z kontry. Jedną z nich wy-
korzystał Tomek Bielawski 
i w tym momencie było już 
wiadomo, że prowadzenia 
w meczu zawodnicy Chopi-
na już nie oddadzą do końca. 
Bramki: Adrian Chiliński z kar-
nego, Tomek Bielawski, sa-
mobójcza, Maciek Szymański 
 

Kąpino 
- Dark Team 8-0 (2-0)
Dark Team do meczu z mi-

strzami ligi przystąpił bez za-
wodników rezerwowych, 
więc wynik nie powinien 
dziwić. Dopóki zawodni-
cy Dark Teamu mieli siły, 
dzielnie się bronili, ale im 
dłużej trwał mecz tym wy-
raźniejsza była przewaga 

Kąpina i w konsekwencji 
wynik był co raz wyższy. 
Bramki: Maciek Leske, Kuba 
Fornal 2, Marek Furman, Łu-
kasz Kwaśnik 2, Przemek 
Ronkowski, Dawid Roppel 

4 Pory Roku 
- Chiquita Wejherowo 1-4 (0-4) 

Kto wie jak potoczyłby się 
ten mecz gdyby nie spóźnie-
nie bramkarza 4 Pór Roku 
Michała Sołohuba. Michał 
na mecz dotarł już przy sta-
nie 3-0 dla Chiquity. Na 
przywitanie z boiskiem wpu-
ścił jeszcze jednego gola, ale 
potem grał już bezbłędnie, 
a jego koledzy z drużyny na-
brali pewności siebie i zdołali 
strzelić jednego bardzo pięk-
nego gola. Nie wystarczyło 
to jednak nawet do tego, żeby 
zbliżyć się do Chiquity, któ-
ra z przebiegu całego meczu 
zdecydowanie zasłużyła na 
zwycięstwo. Warto dodać, 
że na boisko WLPN wró-
cił po długiej przerwie Ka-
rol Pasieka z Chiquity i od 
razu swoją obecność zazna-

Cztery kolejki już za nami
WEJHEROWO | Po czterech kolejkach WLPN I - wiosna 2016 
w tabeli mamy wyraźny podział na trzy grupy.

czył bardzo ładnym golem. 
Bramki: Przemek Doma-
gała- Ariel Gołda, Karol 
Pasieka, Karol Karczew-
ski, Grzegorz Pogorzelski 

Jama Zła 
- LZS Donimierz 0-1 (0-0)
Mecz o którym szybko bę-

dziemy chcieli zapomnieć. 
Gra była bardzo chaotycz-
na, często przerywana 

faulami, a piłka zamiast 
na boisku bardzo często 
znajdowała się za płotem. 
Jama Zła nie potrafiła na-
rzucić rywalowi swojego 
stylu gry i w efekcie musia-
ła pogodzić się z porażką. 
Bramki: Maciej Piotrowski 

FC Reda 
- GOSRIT Luzino 1-2 (0-1) 

Mecz walki. Obie drużyny od 

samego początku grały z du-
żym zaangażowaniem. Wynik 
remisowy byłby chyba spra-
wiedliwszy, ale w końcówce 
meczu szczęście uśmiechnę-
ło się do Luzinian. Zwycię-
ską bramkę dla tego zespołu 
strzelił Szymon Ziemann. 
Bramki: Maciej Paczkowski 
- Piotr Jasielski, Szymon Zie-
mann
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma

K.D.NORTHPOL
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Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

AMK - Puckie Centrum 
Napraw Powypadkowych 

USŁUGI
KOmINIARSKIE

JAK-DOM

FHU ORLIKPUB PREMIUM

 Od pierwszych minut bardzo 
uważnie  w obronie grali defen-
sorzy Gryfa i mimo tego że go-
ście mieli przewagę to nie udało 
im się specjalnie zagrozić bramce 
Ferry. W 18 minucie była pierw-
sza bardzo dobra okazja dla przy-
jezdnych. Adam Varadi staje oko 
w oko z Ferrą uderza mocno ale 
piłka zamiast w siatce  poszybo-
wała wysoko ponad poprzecz-
ką. Minęło zaledwie kilka minut 
a ponownie GKS stanął przed 
szansą na objęcie prowadzenia 
w meczu. Z prawej strony zagry-
wał Varadi do Radzewicza,  który 
stał kilka metrów przed bramką. 
Źle złożył się jednak do strzału 
i kibice gospodarzy zgromadzeni 
na trybunach odetchnęli z ulgą. 

Mógł mieć pretensje do siebie Ra-
dzewicz bo okazja była wyborna. 
 Po początkowej dominacji 
przyjezdnych gra się wyrówna-
ła, a wręcz to Gryf zaczął coraz 
śmielej atakować. Po jednej takiej 
kontrze i strzale Piotra Okuniewi-
cza wydawało się że piłka znalazła 
się w siatce. Kibice wyskoczyli już 
z radości ale zamiast na środek bo-
iska sędzia nakazał wznowić grę 
od bramki. Uderzenie napastnika 
gospodarzy trafiło tylko w boczną 
siatkę. Do końca pierwszej połowy 
oba zespoły próbowały zmienić 
wynik ale bezskutecznie.

Druga cześć gry mogła rozpo-
cząć się bardzo dobrze dla Gry-
fa. Od połowy boiska na bramkę 
Florka biegł Adrian Klimczak i tuż 

przed szesnastką upadł. Zdaniem 
sędziego interwencja obrońcy była 
czysta, zupełnie inaczej widziała to 
ławka rezerwowych gospodarzy. 
Niemalże wszyscy poderwali się 
nie mogąc zgodzić się z decyzją 
arbitra. Do końca meczu pozosta-
wało jeszcze sporo czasu ale okazji 
na zdobycie bramki mieliśmy jak 
na lekarstwo. Po uderzeniu z wol-
nego Gancarczyka mocniej zabiły 
serca bo piłka trafiła w poprzeczkę.  
Goście dopięli jednak swego w 82 
minucie.  Z prawej strony boiska 
została mocno wbita piłka wzdłuż 
bramki Ferry a stojący przed nią 
Stepan Hirskyj nie miał proble-
mów z umieszczeniem futbolówki 
w siatce. Gryf walczył do końca, 
jeszcze w 92 minucie uderzenie 

Sosnowskiego poszybowało po-
nad poprzeczką. Chwilę później 
sędzia zakończył ten mecz. Dobra 
passa w rundzie wiosennej na wła-
snym boisku została zakończona. 
 
 - Mimo, że GKS Tychy był naj-
lepszym przeciwnikiem z którym 
dotychczas zagraliśmy wiosną, to 
mieliśmy więcej dogodnych sy-
tuacji. Gdyby nasze strzały były 
celne, to ten mecz mógłby się ina-
czej ułożyć. Nasze prowadzenie 
mogłoby spowodować większą 
nerwowość u przeciwnika. A my 
moglibyśmy płynniej wychodzić 
z kontrami – powiedział szkole-
niowiec Gryfa Piotr Rzepka.

Bartosz Karasz

GKS Tychy lepszy od Gryfa 
PIŁKA NOŻNA | Do Wejherowa zawitał zespół GKS Tychy, jeden z głównych faworytów do awansu. 
Podopiecznych Piotra Rzepki czekało więc nie lada wyzwanie, bo w sytuacji w jakiej jest obecnie 
Gryf liczą się tylko zwycięstwa. Niestety nie udało się gospodarzom zdobyć nawet jednego punk-
tu, GKS Tychy wygrał 1-0 i umocnił się w górnej części tabeli.

Pięć zwycięstw i jeden remis oto bilans 
młodzieży Gryfa Wejherowo w ten week-
end. Oby w ślad za swoimi juniorami poszli 
seniorzy i w końcu zaczęli wygrywać.

I Liga Wojewódzka C1 trampkarz 
(rocznik 2001): 
19. kolejka – WKS Gryf Wejherowo 
– Gedania Gdańsk 4:2
Bramki: J.Kunz, D.Kwidziński, 
K.Baranowski (dwie)

I Liga Wojewódzka C2 trampkarz 
(rocznik 2002): 
19. kolejka – Santos Gdańsk 
– WKS Gryf Wejherowo 2:4
Bramki: A.Miotk (dwie), S.Potrykus, 
S.Kołodziejski

I Liga Wojewódzka D1 młodzik 
(rocznik 2003): 
19. kolejka – WKS Gryf Wejherowo 
– Beniaminek 03 Starogard Gdański 4:0

Gdańsk: D1 młodzik Grupa 1 
(rocznik 2003): 
15. kolejka – Jedynka II Reda 
– WKS Gryf II Wejherowo 0:3 (rozegrano 
awansem 13-ego kwietnia) 
Bramki: M.Skrzypiński, Ł.Stolz (dwie)

Gdańsk: D2 młodzik Grupa 1
(rocznik 2004): 
15. kolejka – WKS Gryf Wejherowo 
– Bałtyk Gdynia AP 1:1
Bramka: D.Leja
Skład Gryfa: M.Pawłowski – K.Mroziń-
ski, O.Miotk, D.Bluma, K.Gruba – D.Leja, 
M.Szukieć, P.Zadrowski – M.Fuhrmann oraz 
A.Czech, S.Godziński, J.Padejasek, M.Szat-
kowski, S.Pawlak, J.Socha

Gdańsk: D2 młodzik Grupa 2 
(rocznik 2004): 
10. kolejka – WKS Gryf II Wejherowo 
– Akademia Sportowa Pomorze 2:1
Bramki: K.Dymarczyk, K.Karbownik
Skład Gryfa: B.Grzenia – P.Koszałka, K.Kar-
bownik, O.Partyka – A.Ekmann, M.Zielon-
ka, S.Wejer – K.Dymarczyk, J.Szcześniak 
oraz S.Marszała, E.Kunz, D.Ewald, B.Hewelt, 
N.Gołąbek, J.Jóźwik, J.Pisała

Mogą być dumni ze swoich młodych 
podopiecznych trenerzy Gryfa. Żaden 
rocznik nie przegrał w tym tygodniu.

fo
t. 

D
an

ie
l K

un
ik

ow
sk

i /
 W

KS
 G

ry
f W

ej
he

ro
w

o

fo
t. 

D
an

ie
l K

un
ik

ow
sk

i /
 W

KS
 G

ry
f W

ej
he

ro
w

o



REKLAMA                                                              42/2016/RL


