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Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

ZGŁOŚ TEMAT

k.pasieka@expressy.pl

PRACA!
Zatrudnimy 
kolportera 
do rozdawania 
gazet 
na terenie 
Wejherowa

więcej informacji:
tel. 796 600 155
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Udało się już zebrać ponad 
dwanaście tys. złotych. To 
jednak nie koniec zbiórki, któ-
ra prowadzona jest na stronie 
www.pomagam.pl. Poprzez 
popularny portal można wpła-
cać pieniądze, które mają zo-
stać przeznaczone na ogrzanie 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce.

Koszt całego okresu grzew-
czego oszacowany został na 
18 tys. zł. Dodatko-
wo pracownicy 
S c h r o n i s k a 
dla Bezdom-
nych Zwierząt 
w Dąbrówce 
zamierzają za-
kupić piecyki 
gazowe i elek-
tryczne.

„Te, które ak-
tualnie posiada-

my, są już wyeksploatowane 
i nie dają tyle ciepła, co nowe. 
Na ten cel potrzebujemy 2 
000 zł. W związku z tym łącz-
ny koszt okresu grzewczego 
w naszym schronisku wynosi 
20 000 zł. To dla nas ogromna 
kwota” - czytamy na stronie 
Pomagam.pl.

Choć zbiórka spotkała się 
ze sporym zainteresowaniem 
internatów, to do tej pory 

udało się zebrać wyłącznie 
część środków. 

Według stanu 
na niedzie-
lę w sumie 
d o k o n a n o 
391 wpłat na 
łączną kwotę 

12 281 zł. Wię-
cej informacj na 

naszej stronie 
gwe24.pl. 

POMóż ZwIERZęTOM 
PRZETRwAć MROZy!

SPRAwDź, CO bęDZIE SIę 
DZIAŁO w fERIE!

Nie masz jeszcze planów na ferie? Koniecznie zapoznaj się z ofertą miej-
scowych domów kultury i bibliotek. Powyższe instytucje zadbały o to, że-
byś nie narzekał na nudę. 

wEjhEROwO

Wejherowskie Centrum Kultury z okazji zbliżających się ferii zachęca dzieci do udziału 
w warsztatach zimowych, dzięki którym istniała będzie możliwość poznania między innymi 
tajników tworzenia autoportretów, rekwizytów cyrkowych i czekolady. Nie zabranie również 
zajęć tanecznych, teatralnych, muzycznych oraz plastycznych.

W Wejherowie interesującą ofertę dla dzieci i młodzieży przygotowała też Miejska Biblio-
teka Publiczna, która zachęca między innymi do udziału w Bibliotecznych Rozgrywkach. Na 
terenie popularnej placówki odbywać się będę również zajęcia dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. Na najmłodszych pracownicy Biblioteki przygotowali specjalne spektakle. 

REDA

Mnóstwo przeróżnych warsztatów i bal karnawałowy – tak w skrócie można opisać Ferie 
z Fabryką Kultury. Zajęcia organizowane są z myślą o dzieciach w różnym wieku. Warto jed-
nak pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na temat Ferii z Fabryką 
Kultury można odnaleźć tutaj lub pod nr tel. 58 736 28 28.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie organizuje akcję pn. „Ferie na sportowo”. W ra-
mach przedsięwzięcia ma odbyć się między innymi Zimowy Bieg Malucha. Dodatkowo za-
planowano liczne turnieje, np. Winter Soccer Cup 2017. 

RUMIA

Oferta Miejskiego Domu Kultury w Rumi jest bardzo różnorodna. Z okazji ferii popularna 
placówka planuje między innymi wyjścia do kina i na basen, występy artystyczne, a także gry, 
zabawy oraz zajęcia plastyczne.  

Stacja Kultura zaprasza na warsztaty muzyczne „DźwiękoŁowy - czyli zabawy z nagrywa-
niem, śpiewaniem i miksowaniem”. Ich uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pod-
stawami realizacji dźwięku. Dodatkowo zobaczą, jak wygląda proces nagrywania w studiu 
muzycznym. Nadto każdy, kto weźmie udział w zajęciach, będzie miał szansę zostać produ-
centem muzycznym bądź wykonawcą, dokładając tym samym swoją cegiełkę do utworu, 
który będzie tworzony w trakcie warsztatów.

GMINA wEjhEROwO

Niemniej atrakcyjnie zapowiadają się Ferie Zimowe dla Dzieci z Biblioteką i Centrum Kultury 
Gminy Wejherowo. Bezpłatne zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 
od 10 do 13. /Aw/

W środę w godz. wieczornych na ulicy Roszczynialskiego 
w Wejherowie został znaleziony pies. Jak informuje nasza 
Czytelniczka, zwierzę najprawdopodobniej długo błąkało się 
po okolicy, bo było bardzo zmarznięte. Psiak przetransporto-
wany został do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dą-
brówce. Jeśli rozpoznajesz czworonoga ze zdjęcia, skontaktuj 
się z placówką pod nr 607 540 557.

POMóż ODNAlEźć 
wŁAśCICIElA PSA!
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To efekt rozpoczynającego 
się z inicjatywy władz woje-
wództwa pomorskiego progra-
mu, dzięki któremu powstanie 
regionalny, ujednolicony sys-
tem poboru opłat za przewozy 
w transporcie pasażerskim oraz 
jednolita informacja pasażer-
ska.

Wdrożenie programu nastąpi 
do 30 czerwca 2020 roku, a jego 
szacowany całkowity koszt 
wynosi 55 mln zł (bez kwot 
na wyposażenie autobusów 
przewoźników prywatnych). 
Budżet programu został okre-
ślony na postawie wstępnych 
wywiadów rynkowych, a więc 
jego wartość może się zmienić 
w ostatecznym trybie udziele-
nia zamówienia publicznego. 
Założono, iż poziom dofinan-

sowania ze środków zagranicz-
nych wyniesie 85 proc.

- Regionalny system poboru 
opłat za przewozy w transpor-
cie pasażerskim oraz jednolitej 

informacji pasażerskiej jest 
jednym z elementów szerszej 
polityki promowania publicz-
nego transportu zbiorowego 
w regionie – mówi marszałek 

Jeden wspólny bilet na Pomorzu
KOMUNIKACJA | W 2020 roku na terenie województwa pomorskiego osoby korzysta-

jące ze środków komunikacji zbiorowej pojadą na podstawie jednego wspólnego biletu. 

Mieczysław Struk. - Wdrożenie 
w województwie pomorskim 
tego wspólnego, dla wszystkich 
organizatorów transportu i prze-
woźników, systemu jest kolej-
nym, można wręcz powiedzieć, 
że ostatecznym krokiem do 
uproszczenia sposobu uiszczania 
opłat za przejazd komunikacją 
zbiorową w regionie, a w szcze-
gólności Aglomeracji Trójmiej-
skiej. 

Naczelnym celem programu 
jest wdrożenie na obszarze woje-
wództwa pomorskiego wspólne-
go dla wszystkich organizatorów 
transportu i przewoźników - sys-
temu poboru opłat za przewozy 
w transporcie pasażerskim oraz 
jednolitej informacji pasażer-
skiej. Zakłada się, iż wprowadze-
nie systemu jednolitych, prostych 
płatności za przejazdy jednora-
zowe oraz bilety okresowe pod-
niesie standard korzystania ze 
środków transportu publicznego 
i zwiększy ich wykorzystanie. 

/Aw/

Ks. infułat Albin Potracki 
urodził się 22 lipca 1933 roku. 
Pochodził z Kielna. Święcenia 
kapłańskie przyjął 19 stycznia 
1959 roku w Bazylice Kate-
dralnej w Pelplinie. Probosz-
czem parafii w Redzie został 
9 kwietnia 1978 roku. Zasługą 
prałata było wydzielenie czte-
rech nowych parafii w Nowym 
Dworze Wejherowskim, Re-
kowie Dolnym, Ciechocinie 
i parafii św. Antoniego Pa-
dewskiego w Redzie. W latach 
1992 – 2008 pełnił funkcję 
dyrektora ekonomicznego Ar-
chidiecezji Gdańskiej. W 1999 
roku ks. Albin Potracki na 
mocy uchwały Rady Miasta 
został odznaczony medalem 
„Zasłużony dla Miasta Redy”. 
Natomiast w 2002 roku został 

wyróżniony tytułem Protono-
tariusza Apostolskiego. 1 lip-
ca 2008 roku, po 30-tu latach 
posługi duszpasterskiej, prze-
szedł na emeryturę i zamiesz-
kał na plebanii w Redzie.

Uroczysta msza św. pogrze-
bowa, która odprawiona zosta-
nie pod przewodnictwem ks. 
arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia, odprawiona zostanie 
o godz. 12. Bezpośrednio po 
sumie kondukt pojedzie do Ba-
zyliki Mariackiej w Gdańsku, 
gdzie odbędzie się pochówek 
w Krypcie Kapłanów Archi-
diecezji Gdańskiej. Warto za-
znaczyć, że zamiast kwiatów 
ma być zbierana taca z prze-
znaczeniem na msze grego-
riańskie w intencji zmarłego. 

wA

Odszedł ks. infułat 
Albin Potracki
REDA | W poniedziałek w wieku 84 lat zmarł ksiądz in-

fułat Albin Potracki, długoletni proboszcz Parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Redzie, dawny dyrektor ekonomiczny Ar-
chidiecezji Gdańskiej. 

Uroczyste podpisanie listu 
nie bez powodu odbyło się 
w siedzibie Ogniska Wy-
chowawczego im. Kazimie-
rza Lisieckiego „Dziadka” 
w Rumi Janowie. Miejsce 
ma tu bardzo duże znaczenie, 
ponieważ na terenie, gdzie 
obecnie znajduje się Ogni-
sko Wychowawcze, zostanie 
zamienione w duży parking. 
Burmistrz Rumi zapowie-
dział natomiast, że miasto 
wybuduje dla dzieci nową 
siedzibę. 

List intencyjny podpisa-
li Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski oraz Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi. Do-
tyczy on projektu pod nazwą 
„Budowa węzłów integracyj-
nych w Rumi wraz z trasami 
dojazdowymi”, który otrzy-
ma dofinansowanie na pozio-
mie ok. 13 mln złotych! Bę-
dzie to największa inwestycja 
drogowa w historii miasta. 

- To kolejny, bardzo duży 
krok w kierunku realizacji 
tej przełomowej dla miasta 
inwestycji - mówi burmistrz 
Michał Pasieczny. - Na dzień 
dzisiejszy wiemy, że dofinan-
sowanie wyniesie minimum 
13 mln zł, ale jednocześnie 
mamy nadzieję, że po prze-
targach ta kwota będzie 
większa. Poza tym wpisani 
jesteśmy też w pulę projek-
tów rezerwowych. Pierwszy 
etap tej ogromnej inwestycji 
jest koordynowany z Szybką 
Koleją Miejską, a SKM jest 
już po  przetargu. Niedługo 
ruszy więc budowa nowe-
go dworca. Podpisanie listu 
intencyjnego jest kolejnym 

etapem inwestycji, którą my 
– jako miasto – rozpocznie-
my po zakończeniu prac re-
alizowanych przez SKM. Na 
działce, gdzie dziś jest siedzi-
ba Ogniska, powstanie par-
king z ponad 100 miejscami 
dla samochodów, który jest 
niezbędnym elementem wę-
zła integracyjnego. Bardzo 
cieszę się więc, że wspólny-
mi siłami, ze Starostwem 
Wejherowskim wybudujemy 
nową siedzibę dla ośrodka.

Zarówno władze miasta, jak 
i powiatu, zgodnie przyzna-
ją, że budowa węzłów  inte-
gracyjnych  wraz  z  trasami  
dojazdowymi to kluczowa 
inwestycją, która znaczą-
co  usprawni  komunikację  
w mieście oraz zoptymalizuje 
obsługę transportu zbiorowe-
go w całym powiecie wejhe-
rowskim. 

- Poprzez budowę węzłów 
integracyjnych zapewnimy 
rozwój miasta i udrożnimy 

komunikację nie tylko dla 
Rumi, ale też dla mieszkań-
ców całego powiatu i osób 
przyjezdnych – mówi sta-
rosta Gabriela Lisius. - Ale 
najpierw musimy przenieść 
dzieci w nowe, bezpieczne 
miejsce, zapewnić im do-
bre warunki do mieszkania 
i życia (pamiętajmy, że dzieci 
przebywają tu całodobowo). 
Działka, na której znajduje 
się obecnie Ognisko Wy-
chowawcze, jest jedynym 
miejscem, w którym może 
powstać parking niezbędny 
do realizacji węzła integra-
cyjnego. Dlatego budowa no-
wej siedziby jest konieczno-
ścią – ale musi to być miejsce 
przyjazne dla dzieci, w pobli-
żu szkoły, innych obiektów 
użyteczności publicznych 
i dobrze skomunikowane. 

Ognisko Wychowawcze 
„Dziadek” przeprowadzi się 
w przyszłości do budynku, 
który powstanie przy ul. Ślu-

sarskiej. Miasto ze swojej 
strony przekazuje teren, na-
tomiast kwestią budowy sie-
dziby zajmie się już powiat. 

- Przeniesienie ośrodka 
z pewnością nie będzie łatwe 
przede wszystkim dla dzieci, 
ale mając na względzie do-
bro całej sytuacji musimy to 
zaakceptować – mówi Ewa 
Myć-Szopińska, dyrektor 
Ogniska Wychowawczego. - 
Musimy pamiętać, że jest to 
dom dla naszych wychowan-
ków. Mamy więc nadzieję, 
że warunki zaproponowane 
przez władze miasta (działka, 
na której powstanie nowa sie-
dziba) będą satysfakcjonują-
ce. Gdy powstanie nowa pla-
cówka, to dopiero wtedy na 
terenie działki, gdzie mieści 
się obecnie nasza siedziba, 
będą mogły zacząć się prace 
związane z węzłem integra-
cyjnym. Szacuję, że to jest 
perspektywa ok. dwóch lat. 

Rafał Korbut

Parking zamiast „Dziadka”
RUMIA | To kolejny krok w kierunku budowy komunikacyjnego węzła integracyjnego 
w Rumi: podpisano list intencyjny, w którym władze miasta i powiatu zobowiązały się 
do podjęcia działań umożliwiających realizację tej największej w Rumi inwestycji. 
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       bURMISTRZ MIASTA RUMI OGŁASZA 
       NAbóR NA wOlNE STANOwISKA PRACy:

1) Podinspektora ds. rozliczeń w Referacie Funduszy Zewnętrznych 
Wydziału Rozwoju Miasta na czas określony realizacji projektu unij-
nego nr RPPM.03.02.01-22-0090/15 zgodnie z umową na dofinanso-
wanie,  w niepełnym  wymiarze czasu pracy ½ etatu,
2) Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych w pełnym 
wymiarze czasu pracy,
3) dwa stanowiska Inspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych 
Wydziału Rozwoju Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.

OGŁOSZENIE
bURMISTRZA MIASTA RUMI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 
2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 972/14/2017 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 09.01.2017r. informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 
dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomości po-
łożone w Rumi, stanowiące własność i bedące we władaniu 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie 
bezprzetargowej:

część działki nr 230/2 oraz część działki nr 230/10  •	
przy ul. 1 Maja i ul. Tysiąclecia, na cele handlowe,
część działki nr 262/5 oraz część działki nr 2/1  •	
przy ul. Gdańskiej, na cele parkingowe,
część działki nr 36/13 przy ul. Kościuszki, na cele działki •	
przydomowej – zieleń ozdobna,
część działki nr 117/4 oraz część działki nr 117/7  •	
przy ul. Piłsudskiego, na cele składowe,
działka nr 12 oraz działka nr 13 w rejonie    •	
ul. Kazimierskiej, na cele upraw rolniczych    
- jednorocznych,

OGŁOSZENIE
bURMISTRZA  MIASTA  RUMI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. 
zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi Nr 970/12/2017 i Nr 
971/13/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku informuję, iż  w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wy-
wieszone zostały wykazy obejmujące lokale mieszkalne, położone 
w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. 

OGŁOSZENIE
bURMISTRZA MIASTA RUMI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 960/2/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 3 
stycznia 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz 
obejmujący lokal użytkowy położony w Rumi przy ul. Dąbrowskie-
go 12A/1 i 12A/2, stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dotychczasowego najemcy.

PREZyDENT  MIASTA  wEjhEROwA
INfORMUjE,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie przy Placu Jakuba Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 195, w 
dniu 30 grudnia 2016  r. został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, 
przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz ZUK w Wejherowie 
Sp. z o.o., obejmujący części działek nr: 116, 125/5, 191, 197 i 534/9 
obr. 15, poł. przy ul. Wałowej oraz 544/5 obr. 15, poł. przy ul. Srebr-
ny Potok;  24/8 obr. 19, poł. przy ul. Roszczynialskiego, 270 obr. 16, 
poł. przy ul. Sportowej.

Znów zagrają dla dzieci i seniorów
Pediatria już po raz kolejny będzie 

tematem Finału. Do tej pory na rzecz 
pediatrii ogólnej WOŚP grała w cza-
sie 11, 12 i 24. (ubiegłorocznego) 
Finału. 

 
WejheroWo

Zbiórkę datków pieniężnych do 
oznakowanych puszek WOŚP w go-
dzinach od 9.00 do 17.30 na ulicach 
miasta i w miejscach, gdzie odby-
wać się będą orkiestrowe imprezy, 
prowadzić będzie 71 wolontariuszy 
z identyfikatorami. Akcji towarzy-
szyć będzie tradycyjnie cykl imprez 
w Filharmonii Kaszubskiej.

W programie artystycznym tego-
rocznego 25 Finału są m.in. występy 
Studia Tańca „Rytm - Dance”, Teatru 
Ruchu „MO-SHE”, zespołu akorde-
onowego, reprezentacji grupy chore-
ograficznej pod kierunkiem Elżbiety 
Czeszejko, koncert uczestników 
studia piosenki i wokalu, reprezenta-
cja grupy tanecznej „Świat Tańca”, 
koncert Natalii Górskiej - „CÓRKI 
MINIATURKI”, występ Teatru Tań-
ca Sarasvati. Na koniec zagra zespół 
Percepcja.

Imprezą towarzyszącą będzie Bieg 
happeningowy „Policz się z cukrzy-
cą”, który zostanie rozegrany w Par-
ku Miejskim im. A. Majkowskiego 
w Wejherowie. Start biegu w samo 
południe.

Sztab WOŚP mieści się przy Wej-
herowskim Centrum Kultury. 

rumia

Słoneczna Zumba, taniec reniferów, 
pokazy par tańca sportowego i wie-
le, wiele innych wydarzeń - rumski 
sztab WOŚP przygotował w tym 
jubileuszowym roku mnóstwo atrak-

cji. Lokalny sztab WOŚP 
będzie działał w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
przy ul. Mickiewicza 49 od 
godz. 14:00.

Po oficjalnym rozpoczęciu 
i przywitaniu uczestników 
odśpiewany zostanie hymn 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy a następnie 
słoneczną zumbę zaprezen-
tują wychowankowie rum-
skich przedszkoli. 

Na godz. 15.00 zaplano-
wano One Direction What 
Makes You Beautiful - ze-
spół Mądre Sowy, zaś kilka 
minut później rozpocznie 
się licytacja. 

Kolejne punkty (od godz. 
15.40) programu to: taniec 
i  śpiew uczniów z SP nr 9, 
występ wokalistów z Gim-
nazjum nr 1 i „Piosenka jest 
dobra na wszystko” - Studio 
Piosenki Rumia. 

Około godz. 16.30 pu-
bliczność rozbawi kabaret 
„Dobra Zmiana” z Gimna-
zjum nr 2, następnie odbędą 
się pokazy par tańca sporto-
wego szkoły tańca „Creative Dan-
ce”, a na godz. 17.10 zaplanowano 
rozpoczęcie licytacji głównej. 

Po licytacji, o godz. 18.00 występ 
R&D studia tańca Spin Galeria Ru-
mia, świąteczne granie - wokalist-
ki I LO, występ sekcji tanecznej „ 
Spinki 1” Mosir Rumia i występ ta-
neczny grupy EMBI. 

Ciekawostką będzie o godz. 18.45 
„Parodia rugby” przygotowana przez 
RC Arka Rumia, zaś o godz. 18.55 
ostatnia część licytacji. Na godz. 
19.30 zaplanowano „Światełko do 
nieba” na stadionie MOSiR Rumia.

W trakcie imprezy: zbiórka dat-
ków do puszek, sprzedaż gadżetów 
WOŚP, licytacje, kawiarenka, zamki 
dmuchane, stoisko fryzjerskie, sto-
isko kosmetyczne.

reda

W tym roku w Redzie Finał będzie 
zorganizowany wspólnie przez Fa-
brykę Kultury – Miejski Dom Kul-
tury oraz Zespół Szkół nr 1. Start 
o godz. 15.00. 

Podczas imprezy odbędą się roz-
maite koncerty. Na scenie wystą-
pią: Redzka Orkiestra Dęta, zespół 

Świetlówki, Łukasz Tartas, 
Oliwia Drawc, Krzysztof 
Kreft, Marcin Molendowski 
i zespół „Szepty”. 

Krzysztof Kreft to wokali-
sta z Redy, który na swoim 
koncie ma wiele osiągnięć 
muzycznych. W duecie 
z Duusią brał udział w Festi-
walu Piosenki Romantycz-
nej, gdzie wyśpiewali sobie 
pierwsze miejsce piosenką 
o prawdziwej przyjaźni. 
Wokalista należy do Studia 
Wokalu Weroniki Korthals, 
gdzie rozwija swoje wokal-
ne umiejętności, pojawił się 
również na płycie Weroniki. 
Natomiast Szepty to młody 
trójmiejski zespół, który po-
wstał z inicjatywy Jarosła-
wa „Boćka” Bociańskiego 
w styczniu 2015. Muzyka, 
którą tworzą muzycy, jest 
połączeniem melodyjnego 
rocka z elementami elektro-
niki oraz wspaniale współ-
istniejącym wokalem mę-
skim i żeńskim. 

Pomiędzy występami od-
będą się oczywiście licytacje. 

Na koniec - Światełko do nieba!

Gmina Szemud

W Szemudzie w ramach 25. Finału 
WOŚP zmierzą się najwięksi siłacze. 
W hali widowiskowo-sportowej ro-
zegr5any zostanie Halowy Puchar 
Polski Strongman 2017. Ma-
teusz Ostaszewski, Sławomir 
Toczek, Bartłomiej Grubba, 
Tomasz Lademann, Dariusz 
Wejer i Mariusz Dorawa zmie-
rzą się w 6 konkurencjach. Zawo-
dy rozpoczną się o godz. 15.00.

Gmina ChoCzeWo

W Choczewie, jak co roku, Finał 
WOŚP rozpocznie się o godz. 15 na 
terenie Gminnych Obiektów Spor-
towych przy ul. Kusocińskiego. Po-
śród wielu atrakcji znajdą się: licyta-
cje, występy, artystyczne, koncerty. 
Na ulicach pojawią się oczywiście 
wolontariusze zbierający datki. 

Gmina Linia

W Zespole Szkół w Lini już dziś, 
w piątek, odbędzie się licytacja ga-
dżetów wielkoorkiestrowych i przed-
miotów przekazanych przez spon-
sorów. Natomiast wolontariuszy na 
terenie gminy będzie można spotkać 
w Kętrzynie, Niepoczołowicach, 
Strzepczu oraz Lini. Będą kwesto-
wać przede wszystkim w okolicach 
parafii od godzin porannych do ok. 
południa. 

Gmina ŁęCzyCe

Wolontariusze będą zbierać datki 
w Łęczycach i w Strzebielinie. Po-
kazy artystyczne, występy, pokazy 
taneczne – to tylko niektóre z atrak-
cji, jakie przygotowano w Zespole 
Szkół i Przedszkola Strzebielinie. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy rozpocznie wielkie granie 

o godz. 16 w Zespole 
Szkół i Przedszko-

lu w Strzebieli-
nie Osiedlu. Na 
koniec zaplano-
wane jest także 
„Światełko do 
nieba”. 

Rafał Korbut

POWIAT | Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorom – na te cele już w najbliższą niedzielę będą zbierane pieniądze podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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ILE ZEBRANO W OSTATNICh LATACh?

W powiecie wejherowskim także Orkiestra 
gra coraz głośniej, huczniej i z lepszym efek-
tem w postaci zbiórek. Największe wrażenie 
robi suma, którą udało się zgromadzić w ze-
szłym roku w Wejherowie – ponad 70 tysięcy 
złotych zebrał wejherowski sztab WOŚP. To 
tym lepszy wynik, że w poprzednich czte-
rech latach ta kwota była znacznie mniejsza 
– oscylowała od 20 do 30 tysięcy złotych. 
Reszta Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
także nie zostaje z tyłu – w rumskim sztabie 

w MOSiRze zebrano prawie 60 tysięcy i wy-
raźnie pobito rekord niemal 45 tysięcy z 2012 
roku. Dwa spore sztaby z Redy również ze-
brały wyższą kwotę niż kiedykolwiek – ponad 
58 tysięcy, co znów stanowi rekordową sumę 
pieniędzy – we wcześniejszych finałach było 
to około 40 tysięcy. Powiat wejherowski an-
gażuje się w WOŚP coraz bardziej – w tym 
roku zostanie utworzony nowy sztab – w Sze-
mudzie. 

/KG/

Szczodrość wobec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rośnie. Każdy kolejny finał 
gromadzi więcej pieniędzy a w zeszłym roku padł kolejny rekord – 72 miliony złotych 
(w tym 44 miliony zadeklarowane w czasie finału). 

Dwa salony fryzjerskie z powiatu wejhe-
rowskiego przyłączyły się do zbiórki pie-
niędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. - Piętnastego stycznia widzimy się 
zatem w orkiestrowych salonach fryzjer-
skich - zachęca Jurek Owsiak.   

- Każdy sposób, aby pomóc jest dobry, ale 
nasz jest też wyjątkowo przyjemny - przeko-
nuje Anna Duchała, koordynująca ogólnopol-
ską akcję pod patronatem kosmetycznej marki 
Kemon. - Poddając się zabiegom fryzjerskim: 
cięciu, koloryzacji, pielęgnacji czy zwykłemu 
czesaniu, wspiera się jednocześnie cel tego-
rocznego Finału WOŚP. Jest to możliwe dzięki 
fryzjerom, którzy gotowi są przez jeden dzień 
pracować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

W całej Polsce w akcji bierze udział 121 
salonów fryzjerskich. Jeżeli chodzi o powiat 

wejherowski, to Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy wesprze salon, który mieści się przy 
al. Jana Pawła II 11D/A15 w Redzie, a także 
zakład, znajdujący się przy ul. Dębogórskiej 
38 w Rumi.

- Na usługę fryzjerską w finałową niedzielę 
można zapisać się wcześniej albo po prostu 
przyjść tego dnia do salonu – informuje Anna 
Duchała. - Kto jednak nie będzie mógł 15 
stycznia odwiedzić fryzjera, a chciałby wes-
przeć WOŚP, może przyjść do salonu przed 
finałem. Tam już dziś znajduje się orkiestrowa 
skarbnica i każdy może do niej wrzucić dowol-
ny datek.

Warto zaznaczyć, że to już dwunasta fryzjer-
ska zbiórka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W ten przyjemny dla darczyńców 
sposób fryzjerom udało się do tej pory zebrać 
ponad półtora miliona złotych.

FRyZJERZy DLA WOŚP

CZEKAMy NA wASZE ZDjęCIA!
wybierasz się na 25. finał wielkiej Orkie-
stry świątecznej Pomocy? A może jesteś 
wolontariuszem i będziesz zbierać pie-
niądze? Albo po prostu wybierasz się na 
spacer i po drodze wspomożesz wOśP?

Zrób zdjęcie i wyślij do nas – opublikujemy 
je na naszym portalu GWE24.pl, a wybrane 
fotografie pojawią się dodatkowo w kolej-

nym wydaniu Expressu Powiatu Wejherow-
skiego.
Pokażmy wszystkim, jak w tę wspania-
łą, trwającą już ćwierć wieku akcję pomo-
cy, włączają się mieszkańcy powiatu wejhe-
rowskiego!
Na zdjęcia czekamy pod adresem: r.korbut@
expressy.pl oraz na naszym facebookowym 
profilu gwe24.pl.

OGŁOSZENIE                                                                1/2017/RL



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami /tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r., poz. 2147, ze zm./

S t a r o s t a   
W e j h e r o w s k i

informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
zamieszczono przez okres 21 dni, wy-
kaz nr I/2017, dotyczący nieruchomo-
ści stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa, przeznaczonej do sprzedaży bez-
przetargowej na rzecz dotychczasowego 
użytkownika wieczystego, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 2/1, ob-
ręb 6, Miasto Wejherowo, o powierzch-
ni 0,1680 ha.
Wykaz wywieszono w dniu 12 stycznia 
2017 r.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,  art.11a,  w związku z art. 11f  
ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r.  o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicz-
nych /t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2031./ oraz art. 49 i art. 61 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania admini-
stracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./,  
informuję strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użyt-
kowników terenów objętych inwestycją,  że Wydział Architek-
tury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie, 
pismem z dnia  03.01.2016r., zgodnie z art.133 KPA,  przesłał 
do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku -  odwołanie Netto 
Sp. z o.o.,  z dnia 12.12.2016r. (wpływ 16.12.2016r.) oraz 
odwołanie Pana Czesława Kukowskiego z dnia 14.12.2016r. 
(wpływ 27.12.2016r.), od decyzji Starosty Wejherowskiego 
nr AB.6745.I.2.2016.19.D z dnia 10.11.2016r., zezwalającej 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie 
dróg gminnych,  jako zadanie pn. „Poprawa dostępności 
komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropo-
litalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy 
Kwiatowej”

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

serdecznie zaprasza na

WYSTAWĘ MALARSTWA  

 pt. „Pory dnia i roku na Ukrainie”
autorstwa

LEONIDA HWIEDCZUKA (Ukraina)
 

Ekspozycję można zwiedzać
do 31 stycznia 2017 r. 
w siedzibie Muzeum 
przy ulicy Zamkowej 2a. 

Wystawa zorganizowana została z okazji 80 rocznicy urodzin artysty.
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Wolontariusze będą ocze-
kiwać na chętnych do wspar-
cia potrzebujących swoją 
krwią w niedzielę 15 stycz-
nia od godz. 9:00 do 14:00 
w NZOZ „Panaceum”, które 
znajduje się przy ul. Kato-
wickiej 16 w Rumi Janowie.

- Serdecznie zachęcam 
wszystkich do wzięcia 
udziału w akcji krwiodaw-
stwa – przekonuje Ariel 

Sinicki, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi. - Po-
branie krwi nie jest bolesne 
i trwa tylko chwilę. Jest to 
tym ważniejsze, że krwi nie 
można wyprodukować. War-
to pomagać, tym bardziej, 
że dzisiaj nasza krew ratuje 
czyjeś życie, innego czło-
wieka, a jutro może ktoś tak 
uratuje nam życie.

/raf/

Oddaj krew, uratuj życie
RUMIA | „Podaruj nadzieję, podaruj życie, podaruj 

krew” - pod takim hasłem w najbliższą niedzielę w Rumi 
odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. 

POLUB NAS
/GwE24.Pl

bIERZ UDZIAŁ 
w KONKURSACh!
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Jak wyjaśnia nasza Czytel-
niczka, 22 grudnia kilka minut 
przed godziną 15.00 wjecha-
ła na parking przy Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Wejherowie. 

- Po przeczytaniu tabli-
cy informującej, że parking 
przeznaczony jest tylko dla 
klientów placówek GS, za-
mknęłam samochód i we-
szłam do jednego ze sklepów 
– relacjonuje pani Maria. - Po 
kilku minutach wróciłam do 
samochodu, przy którym kon-
troler właśnie wydrukował 
zawiadomienie o obowiąz-
ku wniesienia kary. Na moje 
pytanie, dlaczego to robi, bo 
przecież ten parking jest bez-
płatny (płatny jest obok, przy 
starostwie) usłyszałam odpo-
wiedź, że ten parking również 
jest płatny. Podkreślam, że 
z parkingu korzystałam rap-
tem 7 minut i zaraz po moim 
wejściu do sklepu pojawił się 
kontroler. Przecież pan ten wi-
dział, że dopiero postawiłam 
samochód i wie, że pierwsze 
30 minut parkowania jest bez-
płatne! Za co zatem ta kara? 
Chyba tylko za to, że parking 
jest nieczytelnie oznakowany 
- tablice wiszące na ścianach 

sugerują,że dla klientów GS 
parking jest bezpłatny.

Postanowiliśmy zatem 
przyjrzeć się sprawie i popro-
siliśmy o wyjaśnienie przed-
stawicieli GS Samopomoc 
Chłopska. Poinformowano 
nas, że parkowanie dla klien-
tów obiektu jest bezpłatne, 
ale tylko przez pierwsze pół 
godziny. Zatrzymując samo-
chód na dłuższy czas należy 
uiścić opłatę w znajdującym 

się tam parkomacie. 
- Istotne jest jednak to, że 

każdy parkujący musi pobrać 
bilet parkingowy – wyjaśnia 
Bronisława Pestka, pełno-
mocnik zarządu ds. ekono-
micznych GSSCh. - Dla 
parkujących do pół godziny 
jest to bilet bezpłatny, ale 
trzeba go pobrać w parkoma-
cie i umieścić w widocznym 
miejscu, za szybą auta. Do-
dam również, że nasz parking 

jest odpowiednio oznako-
wany: przy bramie wjazdo-
wej znajduje się duża tablica 
informująca o tym, że jest to 
parking płatny, a na samym 
placu jest parkomat. Ponadto 
tablice informujące, na które 
powołuje się pani Maria, są 
tylko po to, aby z parkingu 
w pierwszej kolejności mo-
gli korzystać klienci sklepów 
i nie sugerują, że parking jest 
bezpłatny. /raf/

Parkingowy dylemat: za co ten mandat?
WEJHEROWO | - Otrzymałam mandat za parkowanie pomimo tego, iż parking dla klien-
tów jest bezpłatny! - poinformowała naszą redakcję pani Maria. - Za co więc ta kara?

NASZ INTERwENCjA

REKLAMA                                   59/2016/PR
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fOTOGAlERIA
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ZIMA MROźNA 
NIE jEST GROźNA

Czytelnicy udowodnili, że zima 
mroźna może być piękna i rado-
sna. W ramach konkursu ogłoszo-
nego na portalu Gwe24.pl wysyłali 
zdjęcia ze swoich wojaży i zabaw 
na świeżym powietrzu. Autorzy 
wybranych fotografii otrzymali 
nagrody w postaci podwójnych za-
proszeń do kina helios.
Zimowy konkurs spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem 
internatów. Dzięki ich dużej ak-
tywności trafiły do nas bardzo 

różnorodne zdjęcia, które są do-
skonałym dowodem na to, że zima 
mroźna wcale nie musi być groźna. 
Zdobywcami nagród w postaci 
podwójnych zaproszeń do kina 
helios okazały się: Aleksandra Dą-
browska, Alicja Pawłowska, Emilia 
Boyke, Dominika Bochetyn i Arika 
Borek. Zwyciężczyniom gratulu-
jemy, a wszystkich pozostałych 
uczestników zmagań zachęcamy 
do udziału w kolejnych zabawach.  
/wA/

AGA KlEbbA
KINGA NASTAŁy

ARIKA bOREK

NATAlIA DAMPC

AlEKSANDRA DąbROwSKA

DOMINIKA bOChENTyN

ANNA ZAbIElOwICZ EwElINA TREDERMARIOlA GROTh

KATARZyNA 
hARTyN - lESZCZyńSKA

SylwIA PODGóRSKA

KAMIl GRyń - blOK

MARCIN MARIOlA jASNOCh

IZA DOMAńSKA
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SylwIA PODGóRSKA

KASIA PADyKUŁA

jOANNA KAS - CybUlSKA

KAMIl GRyń - blOK

MARCIN MIOTACZ

AlEKS fRANCZEwSKI

SylwIA PODGóRSKA

MARCIN MARIOlA jASNOCh PATRyCjA MAjKA MARCIN ANIA ANDZIA
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Verba  Sacra narodziła się 
w 2000 r.  w Poznaniu i od 
tego czasu w jej ramach mo-
żemy usłyszeć teksty biblijne 
czytane przez znanych ar-
tystów polskich w różnych 
katedrach i kościołach. Wraz 
z wejherowską edycją w 2004 
r. pojawiło się czytanie Sło-
wa Bożego po kaszubsku. 
Kaszubski przekład Pisma 
Świętego czyta aktorka po-
chodząca z tego rejonu Polski 
- Danuta Stenka, a oprawę 
muzyczną zapewniają znani 
trójmiejscy muzycy.

Tegoroczna edycja od-

będzie się 6 lutego 2017 r. 
W wejherowskiej Kolegiacie 
usłyszymy Biblię Kaszub-
ską – Księgę Koheleta. Or-
ganizacją tego wydarzenia 
artystyczno – literackiego 
zajmuje się Urząd Miejski 
w Wejherowie oraz Wejhe-
rowskie Centrum Kultury. Na 
uroczystość zaprasza prezy-
dent Wejherowa wraz z ks. 
Prałatem Tadeuszem Reszke.  
To widowisko co roku ściąga 
do Wejherowa wielu słucha-
czy wypełniających kościół 
po brzegi.
/raf/

Verba Sacra 
już po raz czternasty
WEJHEROWO | Wyjątkowe i niepowtarzalne wydarze-
nie artystyczno-kulturalne Verba Sacra Modlitwy Katedr 
Polskich odbędzie się w Wejherowie już na początku lutego. 
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Odkryj świat nauki!
RUMIA | Sekrety otaczającego nas świata będą mogli od-
kryć najmłodsi goście Portu Rumia Centrum Handlowego 
Auchan podczas cyklu spotkań edukacyjnych pt. „Akade-
mia Małych Odkrywców”. Pierwsze warsztaty odbędą się 
już w najbliższą niedzielę. 

Po sukcesie zeszłorocznych 
spotkań, jakie odbyły się 
w ramach cyklu „Akademia 
Małych Odkrywców”, Port 
Rumia Centrum Handlowe 
Auchan ponownie zaprasza 
swoich najmłodszych gości 
do wspólnej zabawy z nauką. 
Podczas pierwszego spo-
tkania, które odbędzie się 
w niedzielę 15 stycznia, mali 
naukowcy odkryją sekrety 
fizyki. Dzięki licznym eks-
perymentom uczestnicy do-
wiedzą się między innymi, 

ile kilogramów udźwignie 
kartka papieru, czym jest śro-
dek ciężkości oraz jak trwałe 
są cukrowe domy. Pierwsze 
warsztaty w ramach cyklu 
„Akademia Małych Odkryw-
ców” odbędą się w niedzielę 
15 stycznia w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Au-
chan przy ulicy Grunwaldz-
kiej 108. Zajęcia rozpoczną 
się o godzinie 12.00 i potrwa-
ją do godziny 17.00. Wstęp 
wolny! 
/raf/

„Reda Pomaga” to wyjątko-
wa inicjatywa wyjątkowych 
ludzi, którzy cyklicznie or-
ganizują koncerty  charyta-
tywne. Dorocznym imprezom 
towarzyszą licytacje przed-
miotów, zbiórki pieniędzy do 
puszek i kiermasze drobnych 
pamiątek. Pozyskane w ten 
sposób pieniądze przekazy-
wane są osobom, które po-
trzebują środków na kosztow-
ną rehabilitację. Do tej pory 
w ramach niezwykłej akcji 
udało się pomóc Wojtkowi 
Wasilke i Radkowi Malic-
kiemu. Dochód z ostatniego 
z charytatywnych koncer-
tów ma trafić do rodziców 

9-letniego Maćka.
- Udało nam się zebrać 

blisko 22 tys. złotych, któ-
re mają pozwolić chłopcu 
na uczestnictwo w czterech 
turnusach rehabilitacyjnych 
– informuje Michał Parzych, 
jeden z organizatorów piąt-
kowego koncertu. - Jeżeli 
chodzi o aukcję, to najwięk-
szym zainteresowaniem cie-
szyły się gadżety przekazane 
przez kibiców Arki Gdynia. 
Za koszulkę Michała Nalepy 
jeden z mieszkańców zapłacił 
640 złotych, a koszulka der-
bowa z podpisami piłkarzy 
wylicytowana została za 700 
złotych.

Maciek, który był bohate-
rem piątkowego koncertu, 
cierpi na wadę centralnego 
układu nerwowego. Ponadto 
zdiagnozowano u niego nie-
doczynność tarczycy. Jakby 
tego było mało, to u chłopca 
ujawniła się również wada 
wzroku. Dodatkowo poja-
wiły się problemy z żołąd-
kiem i sercem. Jego leczenie 
i rehabilitacja są niezwykle 
kosztowne. Dlatego wsparcie 
mieszkańców Redy zdaje się 
być bardzo ważne.

- To, co udało się zrobić 
dla mojego syna, przechodzi 
moje najśmielsze oczekiwa-
nia – zapewnia Agnieszka 

Głodowska, matka Maćka. - 
Mieszkańcom Redy jesteśmy 
wdzięczni za ich aktywność 
i wsparcie. Nigdy nawet nie 
marzyłam, że otrzymam taką 
pomoc. To dla nas nieocenio-
ne. Muszę przyznać, że jestem 
naprawdę wzruszona.

Gwiazdą imprezy był Szy-
mon Wydra, któremu towa-
rzyszył Zbigniew Suski. Na 
scenie pojawili się też m.in. 
chór Bogu- Chwała, Prze-
mysław Bruhn, Monika Kitel 
i Zuzanna Kotecka. Licytację 
prowadzili Krzysztof Skiba 
wraz Tomaszem Wiśniew-
skim. 
/Aw/

Zebrali ponad 21 tys. zł dla Maćka
REDA | Licytowali, wrzucali pieniądze do puszek i przekazywali przedmioty na kier-
masz. W ten sposób mieszkańcy Redy wsparli rehabilitację 9-letniego Maćka. Dzięki 
ich hojności i zaangażowaniu w ciągu kilku godzin udało się zebrać ponad 21 tys. zł.
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Jedna osoba została poszko-
dowana w wyniku wypadku, 
do którego doszło na drodze 
krajowej nr 6 w Wejherowie. 
Na wysokości Węzła Zryw sa-
mochód osobowy zderzył się 
z busem.

Do zdarzenia doszło w ponie-
działek około godz. 8. Szcze-
gółowe okoliczności zda-
rzenia nie są jeszcze znane. 
Wiadomo, że wypadek spo-
wodował spore utrudnienia 
w ruchu na pasie w kierun-
ku Redy.

Kierowcy, którzy uczestniczy-
li w zdarzeniu, byli trzeźwy. 
Przyczyny wypadku ustala-
ją funkcjonariusze z Komen-
dy Powiatowej Policji w Wej-
herowie.

ZDERZENIE bUSA 
Z OSObówKą

W Redzie na ulicy Gdańskiej 
funkcjonariusze policji skon-
trolowali 44-letniego kierow-
cę golfa. Okazało się, że męż-
czyzna kierował samocho-
dem w stanie nietrzeźwości. 
Miał ponad promil alkoho-
lu w organizmie. 44-latkowi 
mundurowi zatrzymali prawo 
jazdy i dowód rejestracyjny. 

Prawo jazdy straciła również 
kobieta, którą funkcjonariu-
sze zatrzymali na terenie jed-
nej z miejscowości gminy 
Szemud. 39-latka kierowa-
ła peugeotem. Badanie alko-
testem wykazało, że kobieta 
ma promil alkoholu w orga-
nizmie. 

Warto zaznaczyć, że za kiero-
wanie samochodem w sta-
nie nietrzeźwości grozi kara 
pozbawienia wolności do 
dwóch lat.

DwóCh NIETRZEźwyCh 
KIEROwCów 
jEDNEGO DNIA

W nocy z piątku na sobotę dy-
żurny Straży Miejskiej w Wej-
herowie na parkingu przy ul. 
Roszczynialskiego zauważył 
pięć pojazdów kręcących tzw. 
„bączki”. Na miejsce natych-
miast wysłał patrol. Na widok 
radiowozu kierowcy w po-
śpiechu zaczęli się rozjeżdżać.

W trakcie ucieczki na skrzyżo-
waniu ulic Roszczynialskiego 
z Leśną doszło do kolizji. Kie-
rowca skody uderzył w fiata, 
ale nie zatrzymał się na miej-
scu zdarzenia. Kierującego 
udało się ująć dopiero w cen-
trum miasta. 

Okazało się, że za kierownicą 
pojazdu siedział 14-latek. Pa-
sażerem samochodu był jego 
rówieśnik. Cała sprawa ma 
znaleźć swój finał w Sądzie 
Rodzinnym i dla Nieletnich 
w Wejherowie.

14-lATEK 
ZA KIEROwNICą

O wŁOS OD TRAGEDII

Przewrócił się około 150-letni 
kasztanowiec, który stał na 
Placu Jana Pawła II w Wejhe-
rowie. Okazałe drzewo nie 
wyrządziło większych szkół 
tylko dlatego, że oparło się o 
krzyż.  Do zdarzenia doszło 
w sobotę około godz. 15:35. 
Na Placu Jana Pawła II, gdzie 
znajdował się przewróco-
ny kasztanowiec, pojawili się 
wejherowscy strażacy. Teren 
wokół zagrożenia został za-
bezpieczony przez funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej w Wej-
herowie. Kasztanowiec prze-
chylił się najprawdopodob-
niej wskutek poluzowania 
się systemu korzeniowego. 
Przewrócone drzewo zosta-
ło usunięte przez odpowied-
nie służby. Z Palcu Jana Pawła 
II zniknął też krzyż, dzięki któ-
remu kasztanowiec nie runął 
bezpośrednio na plac bądź 
dach kościoła.
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Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KS. INFUłATA 
ALBINA POTRACKIEGO

długoletniego proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP 
i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie, 

dyrektora ekonomicznego Archidiecezji Gdańskiej 
w latach 1992-2008 oraz zasłużonego działacza Ziemi 

Wejherowskiej odznaczonego m.in. „Bursztynowym Gryfem” 
i medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” 

 

Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składają:

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Ryszard Czarnecki
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Żegnając 
KSIĘDZA INFUłATA 

ALBINA POTRACKIEGO, 
Zasłużonego dla Miasta Redy, 

długoletniego Proboszcza Parafii  WNMP 
i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 

składamy na ręce obecnego Proboszcza tej Parafii 
najgłębsze wyrazy współczucia i żalu. 

Łączymy się w smutku, bólu i modlitwie.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech na zawsze pozostanie w naszych sercach
 i naszej pamięci

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój
wraz z Radnymi

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński
oraz mieszkańcy Redy

Z głębokim żalem oraz wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KS. INFUłATA 
ALBINA POTRACKIEGO 

długoletniego proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Redzie

Wielkiego Człowieka Kościoła, który był znaczącą postacią 
Archidiecezji Gdańskiej. Przyjaciela Samorządów 

Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent  Wejherowa

Krzysztof  Krzemiński 
Burmistrz Redy
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM mieszkanie po remoncie 
39,20 m2 lub zamienię na większe 3 
piętru, tel. 507 486 424

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
tel. tel. 503 590 203

jESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto, tel. 
789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

KIEROwNIK produkcji, Wejherowo, 
z doświadczeniem, branża meblarska, 
tel. 503 472 755

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 okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTŁOwNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

bIURO Rachunkowe, Mechowo, ul. 
ks. Zygmunta Trelli 50, odbieramy do-
kumenty od klientów z Wejherowa, 
Pucka i okolic, tel. 692 138 786, e-mail: 
br.kkrzebietke@gmail.com, jesteśmy 
na facebooku

TOWARZYSKIE

wDOwA pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowanego, 
na SMSy nie odpowiadam, tel. 881 237 
164

SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213, Sopot

RÓŻNE

DREwNO do co i gałęziówkę sprze-
dam, możliwy transport gratis, tel. 782 
846 927

SPRZEDAM gazowy grzejnik wody 
przepływowe, Ariston Junkiers, cena 
120 zł, tel. 510 501 955

MATA dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, 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, Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

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, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

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

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZUKASZ 
PRACOwNIKA?
wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

wyKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZySKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACy: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUChOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUChOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUChOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUChOMOŚCI DO WyNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUChOMOŚCI POSZUKUJĘ WyNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORyZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORyZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORyZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNy KOMPUTERy: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNy TELEFONy: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNy INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

wyślIj MMSa!
EXP.ROZ. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?

OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB

510 894 627

REKLAMA                                U/2016/RL

OGŁOSZENIA 
w RAMCE

już od 10 zł 
więcej:
reklama@expressy.pl

GwE24.Pl

Przeglądaj,  
        czytaj, komentuj
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ZbIGNIEw R. ChUChAŁA

Kalendarium futbOlOwe

PRAwI ObROńCy 1974

Tydzień temu, okres poświą-
teczny, a przedsylwestrowy 
spowodował, że popełni-

łem kardynalny błąd. Redaktorzy 
„Piłki Nożnej” w ostatnim nume-
rze tygodnika z 1974 roku, ogło-
sili najlepszych polskich piłkarzy 
na swoich pozycjach w katego-
riach: klasa światowa, klasa mię-
dzynarodowa, klasa reprezenta-
cyjna i klasa krajowa. Dlaczego 
pominąłem klasę międzynarodo-
wą, nie wiem. Uzupełniam więc, 
że Jan Tomaszewski został skla-
syfikowany w klasie międzyna-
rodowej, a nie reprezentacyjnej. 
Dziś już tego błędu nie popełnię. 
Na prawej obronie klasę repre-
zentacyjną otrzymali Antoni Szy-
manowski z Wisły Kraków oraz 
Krzysztof Rześny ze Stali Mielec. 
Miałem i mam wątpliwości co do 
tych nominacji. Szymanowski był 
podporą obrony trzeciej drużyny 
świata i zasługiwał na przyzna-
nie mu klasy międzynarodowej. 
Rześny nie pojechał na MŚ 1974, 
czyli był oceniany przez trene-
ra Górskiego niezbyt wysoko. To 
dobry rzemieślnik na krajowych 
boiskach, ale nie w reprezenta-
cyjnej koszulce. Na boiskach RFN 
wystąpił natomiast dwukrotnie 

Zbigniew Gut z Odry Opole. Gdy 
wchodził na w miejsce lewego 
obrońcy Adama Musiała, na bo-
isku następowała zwykle roszada. 
Gut zajmował pozycję prawego 
obrońcy, a na lewą flankę prze-
chodził Szymanowski. Co prawda 
dobrą techniką Gut „nie grzeszył”, 
za to był najszybszym zawodni-
kiem w naszej reprezentacji i to 
pewnie decydowało o jego przy-
datności do drużyny narodowej. 
W zasadzie umiał grać tylko pra-
wą nogą, ale za to potrafił mi-
nąć na pełnej szybkości kilku za-
wodników. Zbigniewowi Gutowi 
dziennikarze „Piłki Nożnej” przy-
znali tylko klasę krajową. W mo-
jej opinii ten zawodnik był za do-
bry na klasę krajową, a za słaby 
na klasę międzynarodową. Cóż, 
nie da się stworzyć klasyfikacji, 
która pasowałaby do wszystkich 
zawodników. Myślę, że dzien-
nikarze „PN” tak niską notę wy-
stawili Gutowi, właśnie za bra-
ki techniczne. Co dziś dzieje się 
z tymi, byłymi już reprezentan-
tami? Krzysztof Rześny po okre-
sie gry w Pogoni Szczecin, Moto-
rze Lublin i Stali Mielec, wyjechał 
na kilka lat do USA i Kanady, i tam 
w drużynach polonijnych docze-

w SKRóCIE
kał piłkarskiej „emerytury”. Dziś 
ma już 71 lat, i jest prawdziwym 
emerytem po zakończeniu pra-
cy na stanowisku nauczyciela w-f 
w jednej z mieleckich szkół. An-
toni Szymanowski swoją senior-
ską karierę dzielił między Gwardię 
Warszawa, Wisłę Kraków i Club 
Brugge. Potem zajął się pracą tre-
nerską oraz nauczycielską. Był na-
wet trenerem reprezentacji Polski 
juniorów. W porównaniu z osią-
gnięciami w reprezentacji Polski, 
w zawodzie trenera mu nie wy-
szło. Jako człowiek, niezwykle za-
mknięty w sobie. Zbigniew Gut, 
niestety już nie żyje. Zmarł w wie-
ku zaledwie 61. lat. Jest pochowa-
ny na cmentarzu we francuskim 
Sait-Jean-de-Maurienne. Tam 
kończył bowiem swoją karierę pił-
karską, po wcześniej grze w Iskrze 
Wymiarki, Promieniu Żary, Odrze 
Opole, Lechu Poznań, Paris FC, 
Stade Francais i Red Star 93. Gut 
był zdobywcą złotego medalu 
z drużyną na Igrzyskach Olimpij-
skich w Monachium w 1972 roku, 
podobnie zresztą jak Antoni Szy-
manowski. Gwoli rzetelności po-
dam jeszcze pozostałych zawod-
ników na prawej obronie, jacy 
znaleźli się w klasie krajowej wg 
dziennikarzy tygodnika. Tak więc 
czytamy: Konrad Bajger (Ruch 
Chorzów), Stanisław Sobczyński 
(ROW Rybnik), henryk Wawrow-
ski (Pogoń Szczecin), henryk Szy-
manowski, brat Antoniego (Wi-
sła Kraków), Jan Sroka (Gwardia 
Warszawa), Jan Wraży (Górnik Za-
brze), Franciszek Bochentyn (Arka 
Gdynia) i Jan Lubański (ŁKS Łódź). 
Ten ostatni nie miał nic wspólne-
go z naszym słynnym napastni-
kiem, ot, po prostu zbieżność na-
zwisk. Za tydzień przedstawię, 
jak prezentowali się nasi stope-
rzy, oczywiście nadal pozostając 
w 1974 roku.

Siatkarki z Rumi nie radzą 
sobie ostatnio w II lidze najle-
piej – zajmują przedostatnie, 
8. miejsce w tabeli i przegra-
ły ostatnie trzy mecze. Mają 
jednak okazję, żeby niedługo 
przesunąć się w górę tabeli – 
Ósemka Siedlce znajduje się 
tuż nad APS, a do tego ma 
dwa mecze rozegrane wię-
cej. 
Trener Tomasz Kordowski 
wierzy, że jego podopieczne 
stać na przełamanie:
- Liczymy na wygraną, zale-
ży nam, żeby dziewczyny zy-
skały trochę pewności siebie, 
której nieco brakuje po ostat-
nich przegranych. Naprawdę 
uczciwie przepracowaliśmy 
okres przygotowawczy – 
ćwiczyliśmy na własnej hali, 
nie braliśmy udziału w żad-
nych turniejach i mogliśmy 

się skupić na treningach. 
Sami jesteśmy ciekawi, jak 
zaprezentujemy się po dłuż-
szej przerwie. 
Mimo tego, że APS jest bli-
sko dna tabeli, to ma się o co 
bić.
- Teraz gramy z Siedlcami, 
a potem z Volley Płock, któ-
rzy są ostatni w tabeli. Te me-
cze są bardzo ważne z tego 
powodu, że trzy ostatnie dru-
żyny po rundzie zasadniczej 
grają turniej, w którym naj-
gorsza spada z ligi. Najlepszy 
z tych trzech, czyli 7. zespół 
w tabeli będzie gospodarzem 
tego turnieju, co na pewno 
stanowi duży atut.

Mecz odbędzie się w sobotę 
o 13:00 w rumskiej hali MO-
SiR.

/KG/

APS zainauguruje 2017 rok

Aż 150 zawodników i zawodni-
czek z całego powiatu walczyło 
o medale w pływaniu. 

Na basenie MOSiR w Rumi od-
były się Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego Szkół Podsta-
wowych oraz Gimnazjalnych 
w Pływaniu Drużynowym.

Zawody te były eliminacją 
do Półfinałów Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz 
Finałów Wojewódzkiej Gimna-
zjady. Do łącznego wyniku dru-
żyny zalicza się start sztafety oraz 
wyścigi indywidualne. Poziom 
sportowy zawodów był bardzo 
wysoki i pozwala mieć nadzieję 
na uzyskanie dobrych wyników 
naszych ekip w Półfinałach Wo-
jewódzkich. Uroczystego otwar-
cia imprezy dokonali: Kierownik 
Basenu Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi – 
Konrad Domański oraz Dyrektor 
Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo–Wychowawczych 
w Wejherowie – Andrzej Bycz-
kowski. Na zakończenie zawo-
dów zespoły zostały nagrodzone 
medalami, statuetkami oraz dy-
plomami które wręczał: Refe-
rent ds. sportu i imprez sporto-
wych w PZPOW w Wejherowie 
– Bartłomiej Wozniak. Sędzią 
głównym zawodów był Maciej 
Jaworski.  Organizatorami za-
wodów byli: Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo - Wycho-
wawczych w Wejherowie oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Rumi. /KG/

Mistrzostwa 
w pływaniu

RUMIA | APS Rumia przygotowuje się do pierwszego meczu 
w 2017 roku. Kolejnym rywalem w będzie UKS Ósemka Siedlce. 
Będzie to spotkanie o tyle ważne, że siedlecki zespół jest bezpo-
średnim rywalem rumskich siatkarek w tej walce.
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wIESŁAw 
fERRA, 
36 lat, bramkarz, 
w Gryfie: 2003, 
oraz od 2010 roku

DAwID lElEń, 
20 lat, bramkarz, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

MACIEj 
DAMPC,
21 lat, obrońca, 
w Gryfie: 
od 2015 roku

TOMASZ 
lEwANDOwSKI, 
27 lat, obrońca, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

ŁUKASZ 
NADOlSKI, 
29 lat, obrońca, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PRZEMySŁAw 
SZUR,
20 lat, obrońca, 
w Gryfie:
od 2015 roku

ADRIAN 
bEDNARSKI, 
22 lata, obrońca, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PAwEŁ 
bRZUZy
23 lata, obrońca/
pomocnik, 
w Gryfie: od 2013 roku

PRZEMySŁAw 
MOńKA
22 lata, obrońca/
pomocnik, 
w Gryfie: od 2016 roku

KAMIl 
jAKUbOwSKI, 
22 lata, pomocnik, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

ADRIAN 
KlIMCZAK,
19 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2015 roku

PIOTR KOŁC, 
29 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2011 roku

PIOTR ŁySIAK, 
23 lata, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

fIlIP 
SOSNOwSKI, 
20 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

DAwID 
TOMCZAK, 
20 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

jACEK 
wICON, 
29 lat, pomocnik, 
w Gryfie: wiosną 2014 
oraz od 2015 roku

RObERT 
ChwASTEK, 
28 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PRZEMySŁAw 
CZERwIńSKI, 
21 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PAwEŁ 
CZyChOwSKI, 
23 lata, napastnik, 
w Gryfie: 
od 2015 roku

MACIEj 
KOZIARA, 
20 lat, napastnik,
w Gryfie: 
wiosną 2016*

MATEUSZ 
KUZIMSKI, 
25 lat, napastnik, 
w Gryfie: od 2015 
do lata 2016 roku*

PIOTR 
OKUNIEwICZ, 
23 lata, napastnik, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

KRZySZTOf 
wICKI, 
26 lat, napastnik, 
w Gryfie: wychowanek, 
do lata 2016 roku

MIChAŁ 
MARCZAK, 
23 lata, pomocnik/
napastnik, w Gryfie: 
od 2016 roku

DANIEl 
CIEChAńSKI, 
21 lat, napastnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

*już nie gra w Gryfie

WYBIERZ PIŁKARZA 2016 ROKUPlEbISCyT

SMS O TREŚCI GryF.01 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.02 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.03 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.04 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.05 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.06 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.07 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.08 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.10 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.11 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.12 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.13 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.14 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.15 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.16 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.17 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.18 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.19 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.20 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.21 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.22 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.23 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.24 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GryF.25 NA NUMER 71051

Zawodnicy nie trenują jed-
nak na swoim boisku przy 
Wzgórzu Wolności. W okre-
sie zimowym będą gośćmi 
na obiektach w Wejherowie 
i Rumi. Pierwszy trening 
w tym roku gryfici odbyli 
9. stycznia na hali Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2. Na zajęciach zabrakło 
kontuzjowanego Marcina 
Kalkowskiego oraz Roberta 
Chwastka, który powraca do 

zdrowia po lekkim urazie. 
W środę 11. stycznia pod-
opieczni Jarosława Kotasa 
odbyli zajęcia na boisku Sa-
losu Rumia. Dzięki sztucznej 
murawie, pełnowymiarowym 
boisku oraz sztucznym oświe-
tleniu drużyna mogła treno-
wać w warunkach zbliżonych 
do tych, które mają podczas 
meczów ligowych.
W poniedziałki, wtorki 
i czwartki żółto-czarni będą 

mieć zajęcia w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2, 
a w środy i piątki – na rum-
skim Salosie.

Pierwszy mecz sparingowy 
gryfici zagrają 17. stycznia 
z Olimpią Grudziądz w Cet-
niewie, a kolejny – cztery dni 
później – z Arką w Gdyni. 
Pierwszy mecz o punkty od-
będzie się 4 lub 5 marca.

Gryf zaczął przygotowania
II LIGA | Co prawda mecze o punkty zaczną się dopiero 
w marcu, jednak wejherowscy piłkarze wznowili treningi 
już teraz. Żółto-czarni trenują pod okiem Jarosława Kotasa, 
który, przynajmniej na razie, zastępuje Mariusza Pawlaka 
na stanowisku głównego trenera.
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Atak Gryfa może mówić o pierwszym 
wzmocnieniu. Co prawda na Wzgórze 
Wolności nie przyszedł póki co nowy za-
wodnik, jednak do klubu wrócił Krzysztof 
Wicki, który dla wejherowian zdobył już 
sporo bramek.

Wicki wraca
z wypożyczenia

26-latek, który 
w rundzie jesien-
nej reprezento-
wał KS Chwasz-
czyno wraca do 
zespołu Jarosława 
Kotasa. Jest to nie-
zwykle wysoki (196 
cm wzrostu) napastnik, który w 114 
ligowych występach zdobył 31 bramek, 
a dla chwaszczyńskiej drużyny trafił 4 
razy w 16 meczach.
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