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Był pożar. Jest groźba 
zawalenia i powodzi

Służby w Wejherowie postawione zostały 
w stan gotowości. Nadzorują budynek po by-
łej winiarni, który w każdej chwili może runąć 
na ziemię i doprowadzić do powodzi.
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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

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

tel. 606 112 745

REKLAMA                                                                                                                                                    7A/2017/RL

OTOZ „ANiMAls” SChRoNiSKo DLA BEZDoMNyCh ZWiERZąt W DąBRóWCE K/ WEjhERoWA 
tEL. BiuRo ADopCyjNE: 607-540-557 | ADRES E-MAiL: DAbROwKA@OTOZ.Pl

sZUKAMY wŁAściciEli DlA bEZDOMNYch Psów

s Z A G i 
Do przytuliska otoZ Animals 
w Dąbrówce trafił z miejsco-
wości Rutki (gm. Żukowo). to 
młody, około 2-letni psiak, któ-
ry jest bardzo energiczny i po-
trzebuje dużo ruchu. W stosun-
ku do swoich opiekunów jest 
łagodny i przyjacielski. jeże-
li zaś chodzi o innych ludzi, to 
potrzebuje więcej czasu, aby 
się do nich przekonać.

A K O R D
 to psiak, który kocha ludzi, ko-

cha dzieci i nade wszystko ko-
cha się przytulać i być głaska-
nym. Dodatkowo toleruje koty 
i uwielbia suczkę, z którą dzieli 
boks. Choć ma lekką nadwagę, 
to na pewno zgubi ją w trakcie 
częstych spacerów, które bar-
dzo lubi. 

R O l E R 
Do przytuliska otoZ Animals 
w Dąbrówce trafił jako mło-
dy pies i swoje najlepsze lata 
spędził za jego kratami. Mimo 
tego to bardzo wesoły zwie-
rzak, który nie znosi nudy. jest 
dość otwarty, pozytywnie na-
stawiony do ludzi i czeka na 
człowieka, który odmieni jego 
los.

Przed Wami kolejna od-
słona cyklu pn. „Przy-
garnij psa”. Przedsta-
wiamy czworonogi, które 
z rożnych powodów trafi-
ły do Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Dą-
brówce.

Szukasz prawdziwe-
go przyjaciela? Jeśli tak, 
to przyjrzyj się zwierza-
kom, które prezentujemy 
w ramach cyklicznej akcji 
„Przygarnij psa”. To czwo-
ronogi, które zostały po-
rzucone, zgubiły się lub 
straciły właścicieli. Może 

jeden z nich czeka wła-
śnie na Ciebie?

W ramach akcji „Super 
pączki pomagają dzie-
ciom” 5% ze sprzeda-
ży każdego kupione-
go pączka przeznaczo-
ne zostanie na wsparcie 
Wejherowskiego Stowarzy-
szenia Na Rzecz osób z Auty-
zmem. inicjatywa cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem. 
to już piąta edycja akcji.

- po pierwszej edycji, w 2013 roku przekaza-
liśmy 1100 zł, potem ta kwota sukcesywnie 
wzrastała. W 2014 roku było to 1500 zł, póź-
niej było to 2000 zł, w zeszłym roku 2700 zł. 
Mam nadzieję, że w tym roku przekażemy 
wyższą kwotę, albo co najmniej taką samą 
jak poprzednio. – mówi właścicielka cukier-
ni, Elżbieta Wenta. tłumy, które przewijały się 
w tłusty Czwartek przez cukiernię w Wejhero-
wie pozwalają podzielać optymizm pani Elż-
biety. pieniądze w tym roku zbierane będą 
już trzech cukierniach – w Wejherowie oraz 
dwóch w Gdańsku, a zatem może paść kolej-
ny rekord. 

Właścicielka cukier-
ni uważa, że tegorocz-
ny cel, jakim jest pomoc 

osobom z autyzmem jest 
bardzo ważny.

- Cieszę się, że temat au-
tyzmu wyszedł na świa-

tło dzienne i coraz więcej 
się o tym mówi. to ważne, aby 

kształtować w społeczeństwie świa-
domość o osobach, które zmagają się z tym 
problemem.

Co wpływa na to, że jeden pączek jest lepszy 
od drugiego? jak mówi pani Wenta, składniki 
muszą być jak najświeższe, a mąka, żółtka jaj 
i olej muszą być dobrej jakości. Bardzo ważny 
jest też czas rośnięcia ciasta. W cukierni Wenta 
podczas tłustego Czwartku wybór był olbrzy-
mi – zarówno względem formy (coraz popu-
larniejsze są donuty), jak i nadzienia. jak mówi 
właścicielka, bezkonkurencyjne pod wzglę-
dem popularności okazały się pączki z nadzie-
niem różanym. 
KG

SupER pąCZKi BohAtERAMi
Jak co roku, w ostatni czwartek karnawału pączki cieszą się olbrzymią popularnością. 
Dzięki akcji cukierni B.M.Wenta można dziś nie tylko uczcić tradycję, ale także w bar-
dzo przyjemny sposób pomóc potrzebującym.



3|Piątek, 24 lutego 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                             3/2016/DB

Zabytkowy obiekt uległ 
całkowitej degradacji w wy-
niku pożaru, do którego do-
szło we wtorek. Z ogniem, 
który pojawił się o godz. 
19.30, walczyło w sumie 
dziesięć zastępów straży po-
żarnej. Cała akcja gaśnicza 
trwała blisko siedem godzin. 

- Strażacy działali dwuto-
rowo – wyjaśnia kpt. Miro-
sław Kuraś z KP PSP w Wej-
herowie. - Musieli opanować 
ogień oraz ochronić okolicz-
ną zabudowę. Ze względu na 
wysoką temperaturę kamie-

nice, które znajdowały się 
blisko winiarni trzeba było 
polewać wodą. Akcji nie 
ułatwiały też silne podmu-
chy wiatru.

W środę na miejscu zdarze-
nia pojawili się przedstawi-
ciele służb mundurowych, 
pracownicy Urzędu Miej-
skiego i inspektor nadzoru 
budowlanego. Urzędnicy 
podjęli decyzję o zabezpie-
czeniu terenu, na którym 
znajduje się budynek za-
grażający życiu i zdrowiu 
mieszkańców.

- Obecnie grozi nam kata-
strofa budowlana – informuje 
Bogusław Suwara, sekretarz 
miasta. - W przypadku, gdy-
by ten budynek się zawalił, 
a taka możliwość istnieje na 
dzień dzisiejszy, może zo-
stać zamknięte koryto rzeki 
Cedron, która przepływa pod 
tym budynkiem. Jeżeli doj-
dzie do zamknięcie tego ko-
ryta, nastąpi powódź w Wej-
herowie. Zalane mogą zostać 
nie tylko sąsiadujące budynki 
ale i park miejski oraz pałac, 
który się w nim znajduje.

W związku z tym niezbęd-
ne jest wyburzenie obiektu. 
Pierwsza decyzja o nakazie 
rozbiórki, od której odwo-
łał się właściciel budynku, 
wydana została w styczniu. 
Sprawa ma zostać rozpa-
trzona przez organ drugiej 
instancji. Niezależnie od 
tego, w związku ze zmianą 
stanu obiektu, lada dzień 
ma zostać wydana kolejna 
decyzja, tym razem z rygo-
rem natychmiastowej roz-
biórki.

Anna walk

Były browar w każdej 
chwili może runąć
WEJHEROWO | Służby w Wejherowie postawione zostały w stan gotowości. Nadzorują budynek po byłej winiarni, 

który w każdej chwili może runąć na ziemię i doprowadzić do powodzi.

Uchwałę w spawie utwo-
rzenia CIS podjęli radni 
miasta podczas lutowej Se-
sji Rady Miejskiej Rumi. 
Centrum będzie miało sie-
dzibę przy ul. Starowiej-
skiej, zajmie się kształce-
niem osób bezrobotnych 
i wykluczonych społecznie 
tak, aby pomóc im w pro-
cesie reintegracji. Kształ-
cenie odbędzie się głównie 
w zakresie prac remonto-
wych, porządkowo-gospo-
darczych oraz  warsztatów 
budowlanych. Dodatkowo 
w CIS będą odbywały się 
także zajęcia edukacyjne, 
zajęcia i konsultacje z do-
radcą zawodowym, prak-
tyczna nauka zawodu oraz 
kształcenie w zakresie sa-

modzielnego poszukiwania 
pracy. 

- To nie będą tylko warsz-
taty zawodowe, ale również 
cały cykl warsztatów z za-
kresu reintegracji społecz-
nej – podkreśla Karolina 
Rydzewska, radna miasta 
i inicjatorka projektu. 

- Podobne jednostki funk-
cjonują w innych gminach 
od wielu lat – dodaje Mi-
chał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Przynoszą ogrom-
ne korzyści i są wydatnym 
wsparciem dla osób potrze-
bujących pomocy z zakresu 
aktywizacji zawodowej.

Pełną ścieżkę reintegracji 
przejdzie rocznie ok. 30 
osób. 

/raf/

Powstanie Centrum Integracji Społecznej
RUMIA | W mieście utworzone będzie Centrum Integracji Społecznej. 

Wartość całego przedsię-
wzięcia oszacowana została 
na ponad 7 mln zł. Inwesty-
cja zakłada powstanie no-
woczesnego centrum prze-
siadkowego, dzięki któremu 
będzie można szybko i wy-
godnie przesiąść się z ko-
lejki lub pociągu do innego 
środka transportu.

- Nieformalnie teren wo-
kół dworca kolejowego już 
od dłuższego czasu pełni 
funkcję węzła integracyj-
nego - przekonuje Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Teraz chcemy cały 
ten obszar przebudować i za-
opatrzyć w niezbędną infra-
strukturę.

Co zrealizowane zostanie 
w ramach przedsięwzięcia? 
Powstanie między innymi 
parking na około 250 sa-
mochodów. Dodatkowo po-
wstaną częściowo zadaszone 
miejsca postojowe dla około 

200 rowerów. Nadto wyzna-
czone zostaną miejsca na 
krótki postój, a także postój 
taksówek i przystanki au-
tobusów komunikacji miej-
skiej.

- Przebudowane zostanie 
również skrzyżowanie ulic 
Gdańskiej z Młyńską – za-
pewnia Krzysztof Krzemiń-
ski. - Powstaną ścieżki ro-
werowe tak, aby rowerzyści 
też mogli dotrzeć do dworca 
bez problemu. Warto rów-
nież nadmienić, że cały teren 
dostosowywany zostanie do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Prace związane z realizacją 
projektu pn. „Budowa węzła 
integracyjnego Reda wraz 
z trasami dojazdowymi” po-
winny ruszyć w sezonie let-
nim. Inwestycja może powo-
dować utrudnienia w ruchu, 
o czym będziemy na bieżąco 
informować. /wA/

Powstanie zintegrowany 
węzeł przesiadkowy
REDA | Teren wokół dworca PKP w Redzie zosta-

nie zagospodarowany tak, aby stał się lokalnym węzłem 
przesiadkowym. Inwestycja ma zostać zrealizowana przy 
wsparciu Unii Europejskiej.
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PRZEGLĄD 
TYGODNOWY

I jak tu 
wyjechać?

Co tam inni? Niech sami 
martwią się, jak wyjechać! 
- takim niefrasobliwym 
stosunkiem do pozosta-
łych wykazał się właści-
ciel volkswagena. Kolej-
ni kierowcy wzięli z niego 
przykład.

Silny 
i porywisty 
wiatr

Synoptycy ostrzega-
ją przed silnym wiatrem 
w naszym regionie. Ostrze-
żenie 1 stopnia obowiązuje 
do wtorku.

- Prognozuje się wystąpie-
nie silnego wiatru o śred-
niej prędkości od 35 km/h 
do 50 km/h, z porywami do 
80 km/h z zachodu - infor-
muje Instytutu Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej.

Mistrzowie 
Wiedzy 
Komputerowej

Do rywalizacji o tytuł mi-
strza wiedzy komputero-
wej stanęło 26 uczniów 
ze szkół podstawowych i 
gimnazjalnych w Wejhe-
rowie i Rumi. W tym roku 
była to już dwunasta edy-
cja mistrzostw. W Zespole 
Szkół nr 1 uczniowie mu-
sieli wykazać się wiedzą w 
kilku konkurencjach. 
-Na początku jest test wie-
dzy informatycznej, a póź-
niej zawodnicy muszą 
zmierzyć się z bazą da-
nych, arkuszami kalku-
lacyjnymi oraz interne-
tem. Ciekawa konkurencja 
praktyczna jest przygoto-
wana dla uczniów gimna-
zjum - mówi Piotr Litwin, 
dyrektor szkoły. 

Najwięcej pieniędzy, bo 
około miliona złotych, ma 
pochłonąć termomoderni-
zacja budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Obiekt, 

który obecnie nie jest naj-
lepszą wizytówką miasta, 
powinien zmienić się nie do 
poznania.

- Na dachu budynku po-

jawią się panele fotowolta-
iczne, a jego ściany zosta-
ną docieplone – informuje 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. - Aby zlikwi-

Ma być ładniej, cieplej i taniej
REDA | Ponad 3 mln zł ma kosztować termomodernizacja pięciu obiektów użyteczno-

ści publicznej w Redzie. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków 
Unii Europejskiej. 

dować miejsca dużych strat 
ciepła, obiekt zostanie też 
częściowo przebudowany.

Pracom termomoderniza-
cyjnym mają zostać poddane 
również budynki, w których 
mieszczą się niektóre przed-
szkola. Chodzi o obiekty 
przy ulicach Gniewowskiej 
i Łąkowej. W tym przypad-
ku zakres prac obejmował 
będzie m.in. wymianę sto-
larki okiennej i przebudowę 
instalacji wewnętrznych.

- Źródła ciepła pozostaną 
niezmienione, bo oba przed-
szkola podłączone są do 
miejskiej sieci ciepłowniczej 
– mówi Krzysztof Krzemiń-
ski. - W ramach inwestycji 
zostaną docieplone ściany 
budynków i stropodachy.

Projektem pn. „Komplek-
sowa modernizacja ener-
getyczna budynków, stano-
wiących własność Gminy 
Miasto Reda” zostaną objęte 
również dwa budynki ko-
munalne. Skutkiem przed-
sięwzięcia będzie nie tylko 
oszczędność i wpływ na stan 
środowiska naturalnego, ale 
i poprawa estetyki Miasta. 

/wA/

O tym rozmawiano podczas 
konwentu samorządowego, 
który odbył się niedawno 
w wejherowskim starostwie. 
W konwencie wzięli udział 
samorządowcy z powiatu oraz 
wszystkich gmin z terenu po-
wiatu wejherowskiego. 

- Na początku roku zawsze 
ustalamy z przedstawiciela-
mi samorządów gminnych, 
które drogi i w której gminie 
będziemy realizowali – mówi 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - Takie inwestycje 
są finansowane w systemie 50 
na 50 (połowę kosztów pokry-
wają gminy, połowę powiat). 
Co roku jest coraz więcej in-
westycji, z czego bardzo się 
cieszymy i że pomimo czaso-
wych utrudnień (których nie 
da się uniknąć przy budowie 
dróg) mieszkańcy będą zado-
woleni. Nowe drogi będą za-
tem oddane do użytku jeszcze 
w tym roku. 

Na razie nie jest znana do-
kładna kwota, jaka będzie 
przeznaczona na inwestycje, 
ale wstępnie mówi się o co 
najmniej 14 mln zł. 

- Mamy trochę wolnych 
środków z oszczędności, jakie 
zostały poczynione na koniec 
ub. roku a także z większych 
wpływów PIT – wyjaśnia 
starosta Gabriela Lisius. - Te 
środki obecnie liczymy do-
kładnie, ale już dziś robimy 
wstępne plany podziału. 

A co ma być realizowane 
w tym roku?

- Mamy zaplanowanych 
wiele zadań, opracowaliśmy 

program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej – mówi Robert 
Lorbiecki, dyrektor Zarzą-
du Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego. 
- I tak mogę wymienić nie-
które inwestycje, zaczynając 
od największych, czyli ronda 
na ul. Rosocha, poprzez odci-
nek poprzez Kębłowo, aż po 
poszczególne gminy. W gmi-
nie Choczewo odcinek drogi 
pomiędzy Łętowem a Cho-
czewem, w gminie Gniewino 
odcinek drogi w okolicach 
Domu Pomocy Społecznej 
w Strzebielinku, w gminie 
Linia trasa Nawcz – Osiek, 
w gminie Luzino przebudowa 

w Kębłowie (duża inwestycja 
za prawie 7 mln zł), prawo-
skręt na ul. Wilczka, w gmi-
nie Łęczyce trasa na Kacz-
kowo Wysokie, w Nawczu 
odcinek drogi, gdzie dziś jest 
nawierzchnia brukowa i jesz-
cze sporo innych. Łącznie 
chcemy zbudować i zmoder-
nizować ok. 20 km dróg. Jeśli 
chodzi o to, ile pieniędzy na 
to wszystko przeznaczymy, to 
dziś jeszcze nie potrafię od-
powiedzieć, bo zarząd czeka 
na wolne środki finansowe. 
I dopiero w momencie, gdy te 
wolne środki będą uwolnio-
ne, będziemy dokładnie wie-
dzieć, jaką kwotę mamy do 
dyspozycji. Myślę, że będzie 

to kwota wyższa, niż w roku 
ubiegłym, czyli powyżej 17 
mln zł.  

Współpraca z powiatem 
w zakresie inwestycji drogo-
wych daje włodarzom miast 
i gmin większe możliwości, 
niż w przypadku, gdyby in-
westycje były prowadzone 
oddzielnie.

- W Rumi będzie sporo in-
westycji drogowych i cieszy 
szczególnie fakt, iż na wiele 
z tych inwestycji będą prze-
znaczone środki z funduszy 
zewnętrznych – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- W ramach rządowego pro-
gramu dróg lokalnych razem 
z powiatem udało się przy-

gotować dwie inwestycje. 
Jedną z nich będzie prowa-
dził powiat, jest to budowa 
ronda turbinowego (bardzo 
przepustowego i jednocześnie 
bezpiecznego) Pomorska – 
Gdańska – Częstochowska. 

Burmistrz podkreśla, że 
współpraca z powiatem wej-
herowskim w zakresie inwe-
stycji drogowych układa się 
bardzo dobrze. 

- Dzięki partnerstwu 
w konkursach na dofinanso-
wanie zdobywamy dodatko-
we punkty, oprócz tego dla 
miasta ważny jest też wkład 
finansowy powiatu w remon-
ty i utrzymanie dróg – dodaje 
burmistrz Pasieczny. 

- Wspólnie ze starostwem 
będziemy realizowali następ-
ny etap ulicy Obwodowej 
w Redzie, czyli ciąg pieszo-
rowerowy od ul. Łąkowej 
aż do ul. Gdańskiej – dodaje 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. - Szacunkowa 
wartość inwestycji to ponad 
660 tys. zł, z tego prawie po-
łowę ma sfinansować staro-
stwo. Inwestycje drogowe to 
priorytet w Redzie, potrzeby 
są bardzo duże. Największa 
inwestycja, jaką będziemy 
realizować w naszym mie-
ście, to węzeł integracyjny 
przy dworcu PKP w Redzie. 
Ze starostwem powiatowym 
współpracujemy na co dzień 
i dopóki są możliwości, by 
samorządy razem ubiegały się 
o środki zewnętrzne, to z tego 
korzystamy. 

Rafał Korbut

Drogowe plany na najbliższy rok
POWIAT | Jakie najważniejsze inwestycje drogowe powiat wspólnie z gminami będzie realizował w ciągu najbliższych miesięcy?

ORlE | Ochotnicza Straż 
Pożarna w Orlu wzbogaci-
ła się o torbę do ratownic-
twa medycznego typu PSP 
R1. Sprzęt ufundowany zo-
stał przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
– oddział w Gdańsku.

Przekazany zestaw zawie-
ra środki niezbędne do pro-
wadzenia działań z zakresu 
ratownictwa medycznego, 
m.in: bandaże elastyczne, 
opatrunki, kołnierze ortope-
dyczne, czy rurki ustno-gar-
dłowe, które pozwolą straża-
kom na prowadzenie akcji 
ratowniczej jeszcze przed 
przybyciem karetki pogoto-
wia ratunkowego.

O nowy sprzęt Ochotni-
cza Straż Pożarna w Orlu 
wzbogaciła się dzięki zaan-
gażowaniu radnego powiatu 
wejherowskiego, Grzegorza 
Gaszty. Torba medyczna 
została zakupiona z fundu-
szu prewencji i rehabilitacji 
KRUS. wA

Torba dla 
strażaków
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Czy drzewa pójdą pod topór?

Nowe zasady wycinki drzew 
i krzewów uchwalił Sejm. 
To prawdziwa rewolucja: ra-
dykalnie obniżone zostały 
opłaty za za wycięcie drzew, 
zaś w przypadku prywatnych 
posesji właścicieli zwolnio-
no z obowiązku wystąpienia 
o zgodę na wycinkę 

- Osoby fizyczne nie muszą 
występować o zgodę na wy-
cięcie drzewa na prywatnej 
działce, a co za tym idzie, nie 
będzie również potężnych kar 
za brak zezwolenia - podkre-
śla minister środowiska Jan 
Szyszko w komunikacie Mi-
nisterstwa Środowiska z 20 
grudnia. 

Przeciwnicy zmian alarmują, 

że ustawa wprowadza całkowi-
tą samowolkę i może spowo-
dować, że z wielu miejsc znik-
nie zieleń. Do takiej sytuacji 
doszło ostatnio w Warszawie, 
gdzie w ciągu dwóch godzin 
właściciele wycięli drzewa 
i krzewy ze skweru przy ul. 
Nowogrodzkiej Śródmieściu 
(był to jedyny zielony skwer 
w okolicy). Drzewa zniknęły 
też w ostatnich dniach z co naj-
mniej kilkunastu innych miejsc 
w różnych rejonach stolicy,

Przedstawiciele ministerstwa 
twierdzą natomiast, że ustawa 
jest dobra, bo zlikwidowała 
fikcję urzędniczą. Jak przeko-
nują – i tak ok. 95 proc. wnio-
sków o wycięcie drzewa koń-

czyło się wydaniem zgody. 
Aby zapobiec całkowitej sa-

mowoli gminy otrzymały do-
datkowe uprawnienia i to one 
mogą – podejmując stosowną 
uchwałę o charakterze pra-
wa miejscowego – określać, 

w jakich wypadkach nie ze-
zwalają na wycięcie drzew lub 
krzewów na ich terenie. Mogą 
też wskazać, jakich drzew nie 
można wycinać, albo te, na 
których wycinkę obowiązują 
zezwolenia. Ustawa precyzuje 
także, jakimi kryteriami samo-
rządy mają się kierować, po-
dejmując stosowne decyzje. Te 
kryteria to m.in. gatunek drze-
wa, jego wiek czy ewentualny 
wpis do rejestru zabytków.

Zwolnienie od konieczności 
uzyskania zgody nie dotyczy 
sytuacji, gdy wycinka jest 
związana z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą. 

Także na barki samorządów 
spadło ustalanie stawek opłat 
za wycinkę dla przedsiębior-
ców. Taką decyzję podejmują 
obecnie rady gmin.

Jednocześnie należy pamię-
tać, że prawo do wycinki drze-
wa bez zezwolenia nie dotyczy 
pomników przyrody rosną-
cych na prywatnych posesjach. 
W takich sytuacjach konieczne 
jest przeprowadzenie obowią-
zującej dotychczas procedury, 
czyli działań związanych ze 
zniesieniem formy ochrony 
przyrody. Rafał Korbut

EKOlOGIA | Jeszce kilka tygodni temu nie wolno było samowolnie wyciąć drzewa na własnej posesji. Od początku 
tego roku przepisy zmieniły się i na wycinkę nie potrzeba już zezwoleń. 

bEATA RUTKiEwicZ, zastępca prezydenta Wejherowa:

U nas drastycznych przypadków wyci-
nania drzew nie zaobserwowaliśmy. Za-
uważyliśmy tylko pojedyncze przypadki. 
W mieście mamy specyficzną sytuację, bo 
na dużym obszarze obowiązuje ustawa 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi. Dotyczy to m.in. układu urbanistyczno-
krajobrazowego i na tym terenie (a dotyczy 
to większości miasta) nadal trzeba uzyskać 

zgodę na wycinkę drzew. Na chwilę obecną 
nie zamierzamy podejmować uchwały w tej sprawie, ponie-
waż ustawa najprawdopodobniej ulegnie zmianie. Chcemy 
więc poczekać. Dodam, że wprowadzenie uchwały nie jest ła-
twe – konieczne są m.in. konsultacje społeczne, opinie innych 
urządów, itp. To długotrwały i skomplikowany proces. War-
to też zauważyć, że wycinka jest teraz dozwolona bez opłat 
i zezwoleń, ale jednocześnie obowiązuje ochrona gatunkowa 
oraz okres lęgowy (od 1 marca do 15 października nie wolno 
w ogóle wycinać drzew). 

MichAŁ PAsiEcZNY, burmistrz Rumi:

- Nie zauważyliśmy, aby rozpoczęła się ma-
sowa wycinka drzew w Rumi. Są natomiast 
przypadki, że mieszkańcy wycinają duże 
i stare drzewa, które zagrażają dachom 
i budynkom. Wcześniej myśleliśmy nawet 
o tym, aby zezwolić na wycinkę tych drzew, 
ale wówczas przepisy zabraniały tego i wy-
dawane decyzje musiały być negatywne. 
Uważam, że taka wycinka w wielu miej-

scach jest wskazana. Jeśli chodzi o uchwały 
w sprawie wycinki drzew, które mogą podejmować samorzą-
dy, to jesteśmy na etapie dyskusji i prac nad wprowadzeniem 
takich przepisów. 

KRZYsZTOf KRZEMińsKi, burmistrz Redy:

- Rozumiem intencje tej ustawy, która mia-
ła na celu uproszczenie procedur. Ale prak-
tyka pokazuje, że to może oznaczać „pój-
ście na żywioł” i niszczenie drzewostanu. 
Z całą pewnością nie jest to dobra metoda 
i będziemy się temu przyglądać. Jeśli poja-
wiłyby się takie sytuacje, to będziemy po-
dejmować działania, aby nie dopuścić do 
niszczenia zadrzewionych terenów, bo wy-

cinanie w pień nie jest dobre ani dla środo-
wiska, ani dla właścicieli tych nieruchomości. 

Burmistrz Miasta Rumi przypomina o obowiązku uiszcze-
nia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego grun-
tu za 2017 rok, w terminie do dnia 31 marca 2017r. na konto 
urzędu Miasta Rumi Bank Rumia Spółdzielczy Nr 39 8351 
0003 0000 2394 2000 0110 lub w Filii Banku Rumia Spół-
dzielczy w urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7.
osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jedne-
go członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 
roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszo-
na, Burmistrz Miasta Rumi udziela na ich wniosek 50% bo-
nifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest 
przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkanio-
we. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty o wysokości do-
chodów brutto wszystkich członków gospodarstwa do-
mowego za 2016 rok.
Nadmienia się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodar-
ce narodowej w 2016r. wyniosło 4.047,21zł, zgodnie z Ko-
munikatem prezesa Głównego urzędu Statystycznego z 
dnia 9 lutego 2017r. (Monitor polski 2017r. poz. 183).   

OGŁOsZENiE bURMisTRZA 
MiAsTA RUMi





O tym, że przedłużenie trasy 
S6 o odcinek od Obwodnicy 
Trójmiasta przez Żukowo aż 
do Lęborka jest bardzo waż-
ne z punktu widzenia całego 
Pomorza mówi się od wielu 
lat. Odbyło się wiele spotkań 
i konsultacji, m.in. w sprawie 
przebiegu trasy. Za jak najszyb-
szą budową lobbowali lokalni 
samorządowcy, w szczegól-
ności z gmin, przez które trasa 
ma przebiegać. I nic dziwnego 
– S6 znacząco poprawiłaby 
komunikację samochodową. 
Ułatwiła dojazd do Trójmia-
sta oraz Lęborka i Słupska, 
wpłynęłaby na skrócenie czasu 
podróży i zmniejszyłaby natę-
żenie ruchu na drogach, a to 
z kolei wpłynęłoby na szybszy 

rozwój całego regionu. 
I wszystko wskazywało na 

to, że trasa w końcu powstanie. 
Aż do połowy lutego, kiedy 
to na stronie internetowej tra-
sakaszubska.pl (jest to oficjal-
na strona prowadzona przez 
Transprojekt Gdański, na któ-
rej publikowane są bieżące 
informacje odnośnie planowa-
nej inwestycji) pojawił się ko-
munikat o tym, że przetarg na 
zaprojektowanie i zbudowa-
nie ekspresowej drogi został 
wstrzymany!

- Ze względu na brak zgody 
z Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Budownictwa, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Gdań-
sku, nie przystąpiła do dru-

giego etapu przetargu w for-
mule ‘Projektuj i Buduj’ dla 
budowy drogi ekspresowej 
S6 na odcinku Lębork - Ob-
wodnica Trójmiasta – można 
było przeczytać w oficjalnym 
komunikacie. - W przypadku 
otrzymania oficjalnych infor-
macji z w/w Ministerstwa, na 
temat terminu kontynuacji 
postępowania przetargowe, 
komunikat zostanie umiesz-
czony na stronie internetowej 
poświęconej budowie tzw. 
Trasy Kaszubskiej”.

Ta informacja zaskoczyła 
pomorskich samorządowców, 
którzy zgodnie przyznają, 
że rozbudowa infrastruktury 
drogowej na Pomorzu jest 
niezbędna. 

- Wierzę w to, że ta droga 
powstanie – mówi Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
Nadal będziemy się starać 
i monitować, aby ta inwesty-
cja została zrealizowana. Ten 
odcinek trasy S6 jest bardzo 
ważny dla rozwoju gospodar-
czego naszego regionu. Były 
już konwenty, listy intencyj-
ne, monity, spotkanie z pa-
nem wiceministrem... Jeśli 
będzie potrzeba, to będziemy 
zabiegać o kolejne spotkania 
i prosić do skutku. 

- Gdy słyszy się po raz ko-
lejny o wstrzymaniu budowy 
to przykre jest to, że wielo-
letnie działania samorządów 
idą w odstawkę – dodaje 
Piotr Wittbrodt, wójt gminy 
Łęczyce. - Najważniejszy 
jest jednak efekt końcowy 
i mam nadzieję, że budowa 
będzie jednak zrealizowana. 

To, że trasa jest ważna, 

przyznają także burmistrzo-
wie Rumi i Redy, chociaż 
zastrzegają, że dla mieszkań-
ców tych miast jeszcze więk-
sze ma znaczenie budowa 
Obwodnicy Północnej Aglo-
meracji Trójmiejskiej. 

- Dla Rumi najważniejszy 
jest OPAT – uważa Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - 
Oczywiście każda droga jest 
istotna, ekspresowa S6 rów-
nież, mam więc nadzieję, że 
budowa tego odcinka trasy 
jednak ruszy. 

- Gminy z północnej czę-
ści aglomeracji trójmiejskiej 
od dawna walczyły przede 
wszystkim o OPAT – dodaje 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. - Co nie zmienia 
faktu, że budowa Trasy Ka-
szubskiej też jest niezbędna. 
Wprawdzie nie dotyczy bez-
pośrednio naszego miasta, 
ale jest istotnym elementem 

układu komunikacyjnego, 
który w zamyśle ma przejąć 
część ruchu tranzytowego 
w kierunku zachodnim. 

Po kilku dniach komunikat 
o wstrzymaniu inwestycji 
zniknął ze strony inwestora. 
Dlaczego? Zapytaliśmy o to 
przedstawicieli Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

- Obecnie pracujemy nad 
przygotowaniem nowego 
harmonogramu, będzie też 
ogłoszony drugi etap przetar-
gu – poinformował nas Piotr 
Michalski, rzecznik prasowy 
gdańskiego oddziału GDD-
KiA.

Przypomnijmy, że przetarg 
na zaprojektowanie i zbudo-
wanie tej drogi ekspresowej 
jest dwuetapowy. Pierwszy 
etap obejmował wybór firm 
spełniających wstępne wa-
runki realizacji inwestycji, 
w drugim etapie ma być 
wyłoniony ostateczny wyko-
nawca. 

Skąd zatem informacja 
o wstrzymaniu przetargu 
i braku zgody ministerstwa? 

- Przyznaję, że była to 
informacja nieprecyzyjna 
i okazała się nieprawdziwa 
– tłumaczy Piotr Michalski. 
- Podkreślam raz jeszcze, że 
nie ma mowy o wstrzymaniu 
inwestycji. 

Jakie będą terminy kolej-
nych etapów realizacji trasy 
- dowiemy się już wkrótce, 
gdy będzie opracowany har-
monogram działań. Założe-
nie jest jednak takie, że budo-
wa ma ruszyć jeszcze w tym 
roku, zaś pomorski odcinek 
trasy ma być gotowy do 2021 
roku. Rafał Korbut
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Budowa S6 wstrzymana? A jednak nie!
POMORZE | Budowa kaszubskiego odcinka trasy S6 została wstrzymana ze względu na „brak zgody ministerstwa” – taka informacja niedawno zaskoczyła wielu pomorskich samo-

rządowców, którzy od lat walczą o budowę tej trasy. Okazuje się, że to nieprawda.
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System teleopieki domowej 
to jeden z dwóch podstawo-
wych tematów obrad Konwen-
tu Samorządowego Powiatu 
Wejherowskiego, który odbył 
się w tym tygodniu. Teleopie-
ka to sieć komunikacyjna dla 
osób w podeszłym wieku, któ-
ra jest jednym z narzędzi poli-
tyki senioralnej.

– Jesteśmy społeczeństwem, 
które coraz bardziej się sta-
rzeje – mówiła Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
– Teleopieka to system, który 
ma dotyczyć bezpiecznego 
pobytu osób starszych oraz 
chorych w swoich domach. 
Dzięki niemu osoby, które nie 
chcą korzystać ze stacjonar-
nej opieki w domach pomocy 
społecznej, będą mogły dalej 
przebywać w swoim miesz-
kaniu i czuć się bezpiecznie. 
Często osoby starsze mieszka-
ją samotnie i nie zawsze zdążą 
w ostatniej chwili wezwać po-
moc i zadzwonić po pogoto-
wie. A przy pomocy systemu 

teleopieki osoba taka będzie 
miała jeden przycisk, którego 
wciśnięcie będzie zawiada-
miało pogotowie, sąsiada, naj-
bliższą rodzinę (w zależności 
od tego, kogo wskaże). Takie 
systemy już zostały wprowa-
dzone przez gminy w naszym 
kraju, są też powiaty, które 
chcą wprowadzić takie roz-
wiązanie. I my w powiecie 
wejherowskim także do tego 
dążymy. Nie są to duże koszty 
i myślę, że wspólnie z gmina-
mi je poniesiemy. 

Osoby objęte teleopieką 

otrzymają nadajnik ze spe-
cjalnym telefonem. W sytu-
acji zagrożenia (upadek, nagłe 
pogorszenie stanu zdrowia, 
pożar) wystarczy, że nacisną 
przycisk alarmowy, a urządze-
nie wyśle sygnał do centrali, 
gdzie w zależności od powodu 
zgłoszenia operator zapewni 
odpowiednią pomoc. Warto 
wspomnieć, że system powstał 
w 2012 r. i z powodzeniem 
jest realizowany w kilkunastu 
samorządach w województwie 
pomorskim, w tym od 2014 r. 
w gminie Szemud. Niebawem 
zaś prawdopodobnie cały po-
wiat znajdzie się w Samorzą-
dowym Systemie Teleopieki 
Domowej.

W spotkaniu wziął udział 
Stanisław Malinowski, wice-
prezes zarządu Polskiego Cen-
trum Opieki z Gdyni, który 
przedstawił samorządowcom 
dokładne zasady funkcjono-
wania Samorządowego Syste-
mu Teleopieki Domowej.

/raf/

Przycisk ratujący życie
POWIAT | Jak zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych i niepełnosprawnych, które miesz-

kają samotnie? Rozwiązaniem może być specjalna sieć komunikacyjna, tzw. teleopieka. 

Przy pomocy syste-
mu teleopieki osoba 
będzie miała jeden 
przycisk, którego 
wciśnięcie będzie 
zawiadamiało pogo-
towie, sąsiada, naj-
bliższą rodzinę.

Lepsi w tej kategorii byli tylko Węgrzy, którzy zdobyli ocenę 
celującą, czyli champion złoto. Podczas festiwalu nasza Orkie-
stra miała jeszcze jeden powód do dumy - tytuł najlepszego dy-
rygenta festiwalu zdobył bowiem nasz kapelmistrz pan Tomasz 
Winczewski. Wszystkim muzykom serdecznie gratulujemy!

/ugw/

Sukces gminnej orkiestry dętej
GM. WEJHEROWO | Orkiestra dęta gminy Wejherowo 

na festiwalu w Pradze zdobyła złoto! Jury oceniło orkiestrę 
wysoko przyznając 87,5 na 100 punktów, co zagwarantowało 
jej złoty puchar.
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Koleżance

GaBRIElI 
MOSa

wyrazy  głębokiego  współczucia  
i  słowa  otuchy  z  powodu  śmierci

MaTKI

składają

GaBRIEla  lISIUS 
Starosta Wejherowski  

wraz ze współpracownikami
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fOTOGAlERiA

W piątek, 17 lutego, obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Przy współpracy z internautami stworzyliśmy wyjątkową galerię futrzanych czworonogów. 
Poprosiliśmy Was, abyście przysyłali nam zdjęcia swoich kotów. Odzew był ogromny, bo w sumie otrzymaliśmy blisko dwieście fotografii. Internautom 
dziękujemy za aktywność, a kotom życzymy, aby zawsze spadały na cztery łapy i miały wiele powodów do mruczenia. WA

Oto zdjęcia pupili Czytelników!

gwe24.pl/aktualności
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Wśród odznaczonych za 
50 lat małżeństwa znaleźli 
się: Teresa i Stefan Terech, 
Krystyna i Marian Jaroniec, 
Urszula i Jan Arendt, Ja-
dwiga i Franciszek Chmie-
lewscy, Gertruda i Jan Pień-
kowscy. Za 60 lat pożycia 
małżeńskiego wyróżnienie 
otrzymali obchodzili Łucja 
i Edmund Hinc.

Podczas uroczystości 
obecni byli przedstawiciele 
władz miasta w składzie: 
Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi; Piotr Witt-
brodt, zastępca burmistrza 
oraz Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miej-
skiej. 

Wydarzenie uświetniła 
oprawa artystyczna przy-
gotowana przez Krzyszto-
fa Brzozowskiego, Annę 
Osior oraz Dariusza i Ilonę 
Wojciechowskich z Opery 
Bałtyckiej. Muzycy wy-
konali dla jubilatów m.in. 
pieśni „Ave Maria” oraz 
„O sole mio”, a także „Arię 
Adeli” z operetki „Zemsta 
nietoperza” oraz arię „Usta 
milczą, dusza śpiewa” 
z operetki „Wesoła wdów-
ka”. 

/opr. raf/

Jubileusze w Dworku pod Lipami
RUMIA | Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbyła się w Dworku pod lipami.  
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Konkurs, pod patrona-
tem Pomorskiego Kuratora 
Oświaty, odbył się w tym 
miesiącu. W gronie naj-
lepszych znaleźli się dwaj 
uczniowie klasy VIa: Bar-
tosz Drabiński i Paweł Kata, 
którzy zdobyli zaszczytny 
tytuł laureata oraz Igor So-
bociński klasa V a i Michał 
Liberacki klasa VI a – finali-
ści konkursu.

Chłopcy są uczniami klas 

matematycznych, które od 
20 lat funkcjonują w szkole, 
rozbudzając i rozwijając za-
interesowania matematyką, 
indywidualne uzdolnienia, 
wdrażając uczniów do sa-
modzielnego rozwiązywa-
nia problemów i pokazując 
użyteczność matematyki 
w otaczającym nas środowi-
sku. Serdecznie gratulujemy 
uczniom i ich opiekunom.

/opr. raf/

Laureaci Konkursu 
Matematycznego
RUMIA | Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi 

odnieśli wielki sukces w Wojewódzkim Konkursie Matema-
tycznym dla uczniów szkół podstawowych województwa po-
morskiego. 
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wYciĄG  Z  OGŁOsZENiA  
O  DRUGiM  PRZETARGU  UsTNYM  OGRANicZONYM   

NA  sPRZEDAŻ  NiERUchOMOści  POŁOŻONEJ   
w  RUMi  w REJONiE Ul. ZiElARsKiEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 21/2 o pow. 1704 m2, zapisanej w KW 
GD1W/00030968/9, obręb 21, położonej w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej.  
Nieruchomość objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Szmelta w Rumi uchwalonego uchwałą Nr V/38/2011 Rady Miej-
skiej Rumi z dnia 27 stycznia 2011 r. (Dz. urz. Woj. pom. z 2011 r. Nr 28, poz. 645)  zlokali-
zowana jest w obrębie strefy planistycznej oznaczonej symbolem B.13.MN przeznaczo-
nej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie budynki mieszkal-
ne wolnostojące.  przez działkę przebiega rów melioracyjny odprowadzający wodę  z są-
siedniej nieruchomości. Działka nr 21/2 porośnięta jest drzewami.         
pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 września 2016 r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1200 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7, pok. 100. 
cena wywoławcza wynosi 210.000,00 zł netto (dwieście dziesięć tysięcy złotych). 
wadium wynosi 21.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 23 marca 2017 r. 
w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
 
ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach interne-
towych urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Refera-
cie Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24,                   
we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 
730 – 1530.
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMaCJI 

EUROPEJSKIEJ

oGŁoSZENiE                                                                                                                                                293/2016/DB
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Wyjazd do Włoch
CEDRY WIElKIE | Samorządowcy z Cedrów Wielkich 
uczestniczyli w wizycie studyjnej we włoskim regionie Ra-
gusa (Sycylia).
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Wyjazd był kolejnym potwier-
dzeniem chęci współpracy 
opartej na doświadczeniach, 
dobrych praktykach  i zawią-
zanych kontaktach pomiędzy 
regionami. W wydarzeniu 
uczestniczyli: Wójt Gminy Ce-
dry Wielkie - Janusz Goliński 
i Dyrektor Żuławskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich, Komandor Gdań-
skiego Klubu Morskiego „CE-
DRUS” - Łukasz Żarna oraz 
reprezentanci strony włoskiej. 
Wizyta zagraniczna miała na 
celu omówienie szczegółów 
współpracy w zakresie wy-
miany dzieci z Włoch i Polski 
w ramach dziesięciodniowych 
obozów żeglarskich, w których 
udział wezmą pretendenci do 
żeglarstwa - dzieci i młodzież 

w wieku 7 - 13 lat z terenu 
Gminy Cedry Wielkie.
W czasie wizyty studyjnej zo-
stały wymienione informację 
nt. strategii rozwoju edukacji 
i żeglarstwa w regionach Pol-
ski i Włoch, a także zaprezen-
towane najważniejsze punkty 
i obiekty związane z tą dyscy-
pliną sportu. 
Bardzo ważnym elementem 
wizyty było podpisanie listu 
intencyjnego pomiędzy Gminą 
Cedry Wielkie - Marina Błot-
nik a Marina di Ragusa. 
Podsumowaniem pobytu była 
wymiana doświadczeń oraz na-
wiązanie kontaktu z lokalnym 
szkółkami żeglarskimi, a także 
przedsiębiorcami działającymi 
na płaszczyźnie turystycznej. 
(bG)

Mieszkańcy coraz częściej 
korzystają z Krajowej Mapy 
Zagrożeń. Najwięcej zgło-
szeń dotyczy spożywania 
alkoholu w miejscach pu-
blicznych i przekraczania 
dozwolonej prędkości.
Krajowa Mapa Zagrożeń 
spotyka się z coraz więk-
szym zainteresowaniem 
mieszkańców. Do tej pory 
reprezentanci powiatu 
wejherowskiego zgłosi-
li już ponad tysiąc zagro-
żeń. Wszystkie zgłoszenia 
są na bieżąco weryfikowa-
ne przez funkcjonariuszy 
policji.
- Najwięcej z nich, bo aż 
183, dotyczy spożywania 
alkoholu w miejscach nie-
dozwolonych, następnie 
przekraczania dozwolonej 
prędkości oraz niewłaści-
wego parkowania – infor-
muje asp. sztab. Anetta po-
trykus z Komendy powiato-
wej policji w Wejherowie.
Wszystkie zgłoszenia są 

na bieżąco weryfikowane 
przez funkcjonariuszy po-
licji. Mieszkańcy skarżą się 
również na złą organizację 
ruchu, niestrzeżone przej-
ścia przez tory oraz miej-
sca grupowania się mło-
dzieży. 
Kto może zgłaszać nie-
bezpieczeństwa w ramach 
Krajowej Mapy Zagrożeń? 
Każdy, kto ma dostęp do 
internetu, może anonimo-
wo reagować na przypad-
ki łamania prawa i dzie-
lić się swoimi spostrzeże-
niami z policją. Wystarczy 
wejść tutaj i wskazać miej-
sce, gdzie i jakiego rodza-
ju niebezpieczeństwo wy-
stępuje.
policja przypomina jedno-
cześnie, że strona nie służy 
do zgłaszania potrzeby pil-
nej interwencji funkcjona-
riuszy. W tego typu przy-
padkach należy korzystać 
z numerów alarmowych 
112 bądź 997.

Na co skarżą się 
mieszkańcy?

„Trudne wierszyki łamiące języki” – to tytuł konkursu, który zor-
ganizowany został w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejhero-
wie.W pierwszym dniu zmagań brały udział dzieci w dwóch prze-
działach wiekowych, tj. 5-6 latki i uczniowie klas I-III. W grupie 
5-6 latków pierwsze miejsce zajął Alan Tokarski z Kębłowa, a w 
kategorii uczniów klas I-III najlepiej spisał się Dominik Machaliń-
ski z Kielna. W drugim dniu konkursu wiersze recytowała grupa 3-4 
latków. Zwyciężczynią w tym przypadku okazała się Lena Groen z 
Szemuda. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali nagrody, a do lau-
reatów trafiły grawerowane puchary. wA

Językowe zmagania 



w
w
w
.e
xp
re
ss
b
iz
n
es
u
.p
l

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Jubileusz 360. rocznicy śmierci 
Jakuba Wejhera rozpoczął się od 
mszy świętej, która odprawiona 
została w kościele klasztornym. 
To tam odsłonięto pamiątkową 
tablicę Stanisława Kleina, wie-
loletniego organisty i pomysło-
dawcy uroczystości upamięt-
niających śmierć założyciela 
Wejherowa. Po sumie mieszkań-
cy, samorządowcy, parlamenta-
rzyści i przedstawiciele licznych 
organizacji zgromadzili się pod 
pomnikiem Jakuba Wejhera.
- Ten światły magnat był genial-
nym ekonomistą, zarządcą i go-
spodarzem, a także wizjonerem 
– mówił w imieniu prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz, skarbnik miasta. - Zbu-
dował od podstaw miasto, które 
w całej swojej historii - poza 
krótkimi okresami zastoju - za-
wsze było miastem wyróżniają-
cym się w regionie. Założyciel 
naszego grodu budował miasto 
z rozmysłem i rozważnie, zosta-
wiając nam w testamencie proś-
bę o dalszy rozwój i pomyślność. 
Realizując testament Jakuba 
Wejhera, mamy obowiązek po-
mnażać dobra i kontynuować 
pomyślną passę miasta. Dlatego 
też poza inwestycjami już zre-

alizowanymi nowy program na 
dalsze lata rozwoju Wejherowa 
jest niezwykle ambitny. Ponad-
to do 2022 roku przygotowy-
wany jest wraz z ekspertami 
z Wydziału Architektury Poli-
techniki Gdańskiej kolejny etap 
rewitalizacji miasta.
Jakub Wejher zmarł 20 lutego 
1657 roku w Gdańsku. Zgodnie 
z ostatnią wolą on i jego naj-
bliżsi zostali pochowani w pod-
ziemiach kościoła klasztornego 
w Wejherowie.
- Moment oddania hołdu 
Wejherowi jest przeżyciem 
niezwykłym. Wielki Mąż 
Ziemi Kaszubskiej spoczywa 
w mieście, które sam założył 
i w ziemi, którą sam wybrał 
– mówił do zebranych Miro-
sław Gaffka, prezes Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Wejherowie. - Jakub Wej-
her zapisał się w historii jako 
budowniczy miasta, kościo-
łów i kalwarii, dzięki której 
Wejherowo stało się duchową 
stolicą Kaszub. 
Organizatorami rocznicowych 
uroczystości byli: Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie w Wej-
herowie, władze Wejherowa 
i ojcowie franciszkanie.

Uczcili rocznicę śmierci Jakuba Wejhera
WEJHEROWO | Samorządowcy i mieszkańcy upamiętnili 360. rocznicę śmierci Jakuba Wejhera. W ramach uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę Stanisława Kleina, wielolet-
niego organisty i pomysłodawcy dorocznych obchodów. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym 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

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

sPRZEDAM dom murowany, podpiwni-
czony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

sTARsZY, samotny pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

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

KUPIĘ

KUPię mieszkanie za gotówkę, w trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 
55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKUP aut kasacja pomoc drogowa auto 
części Wejherowo, trójmiasto, tel. 789 345 
593

INNE

EDUKACJA

lEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD tV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOwANiA jednorazowe, tel. 501 175 
330

UsŁUGi elektryczne, instalatorstwo, usu-
wanie awarii, montaż sprzętu agd, pomia-
ry, trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

PROfEsJONAlNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, 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

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
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

sZUKAsZ 
PRAcOwNiKA?
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
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.

510 894 627
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NEKROlOGI 
I KONDOlENCJE
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92

PROViDENT - NOwOśĆ!!!
bez obsługi domowej i terenowej
na przelew - niższe koszty
wiosenna pożyczka 
dla Przedsiębiorcy
do 30 000 bez zaświadczeń 
o zaleganiu ZUS i US
DOJEŻDŻAMY DO KliENTA!!!
508-351-800  | 789-302-888

SKUP MONET,
ANTYKÓW
darmowa 
wycena
Gdynia, 
ul. 10 lutego 35a
tel. 794 415 490

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

RÓŻNE

sPRZEDAM drewno kominkowe i opalo-
we, tel. 500 640 327

PRAsA kostka masy FERGuSoN 1.40 pod-
bieracz.4.500 zł, tel.506 250 477

siANO, słoma w  balotach 120x150, siano 
kostka z magazynu. Możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

DREwNO opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

DREwNO do co i gałęziówkę sprzedam 
możliwy transport gratis, tel. 782 846 927

sPRZEDAM segment 3 częściowy w tym 
witryna dąb 3x. Dąb, cena 350 zł, tel. 510 
501 955

DREwNO opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane,ułożone możliwy transport, 
tel. 506 250 477

REGAŁ metalowy po wypieku z pieca, tel. 
694 642 709 

blAchY, stal do wypieku 40x60, tel. 694 
642 709

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 Dante, 
250 gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

KUPię militaria (umundurowanie, odzna-
czenia, ekwipunek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu ii Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@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 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, 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 dziec-
ka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

sPRZEDAM dwa krzesła kuchenne meta-
lowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

bURMisTRZ MiAsTA RUMi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi:

inspektor ds. osobowych  Wydziału ogólno-organizacyj-•	
nego w niepełnym wymiarze  czasu pracy ½ etatu,
od Referenta do podinspektora w Biurze obsługi Miesz-•	
kańców Wydziału ogólno-organizacyjnego.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tabli-
cy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie informacji 
publicznej urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/

iNfORMAcJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. u. z 2016, poz. 2147 ze zm.)

Zarząd Powiatu wejherowskiego
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4 wywieszono: - wykaz nr i/P/2017,

dotyczący nieruchomości – działka nr 44, obr. 4 Wejherowo, Gmina 
Miasto Wejherowo – stanowiącej własność powiatu Wejherowskiego, 
przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 22.02.2017 r. do dnia 15.03.2017 r.

REKLAMA                   23/2017/RL

REKLAMA                                     3/2017/DS

REKLAMA                                     2/2017/DS
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W barwach Gryfa zabrakło 
kontuzjowanych Klimczaka, 
Kamińskiego, Chwastka oraz 
chorego Kołca, za to wystą-
piło trzech testowanych pił-
karzy: znani z Arki Rashid 
Yussuff oraz Andrij Waceba, 
a także Tomasz Kolus, za-
wodnik Unii Skierniewice, 
który poprosił trenera Kotasa 
o możliwość przetestowania. 
Choć, jak powiedział nam 

trener, raczej nie ma szansy, 
aby 19-latek został w Gryfie, 
to zaimponowała mu deter-
minacja tego zawodnika.
I właśnie Tomasz Kolus 
otworzył wynik spotkania 
w 7. minucie, zamykając 
akcję z prawej strony. W 32. 
minucie sfaulowany w polu 
karnym był Mońka i do rzutu 
karnego podszedł Łukasz Na-
dolski i pewnie podwyższył 

prowadzenie. Bałtyk mógł 
zdobyć gola kontaktowego, 
ale szarżujący Kuzimski nie 
trafił z ostrego kąta do bram-
ki i to Gryf wygrał pierwszą 
połowę w Gdyni.
W drugiej połowie było jesz-
cze ciekawiej. Do 54. minuty 
Gryf wciąż prowadził 2-0, 
ale jakieś sto sekund póź-
niej było już 2-2 – dla Bał-
tyku gola strzelili Sosnowski 

(z wolnego) oraz Sadowski, 
który wykończył dośrodko-
wanie celnym strzałem. 20 
minut przed końcem Gryf 
znów miał rzut karny ale 
w drugim pojedynku Na-
dolski-Matysiak lepszy był 
bramkarz Bałtyku. Do koń-
ca spotkania wynik nie uległ 
zmianie, mimo szans, które 
miały oba zespoły.

Krzysztof Grajkowski

Gryf na remis w Gdyni, ale emocji nie brakowało
PIŁKA NOŻNA | Wejherowianie po zwycięstwie tydzień temu z arką znów zagrali na Narodowym Stadionie Rugby, ale 
teraz ich rywalem był Bałtyk. Po emocjonującym meczu padł remis 2-2. WKS testował trzech piłkarzy.

Pierwszoligowa Drutex-Bytovia Bytów sprawdzi formę 
Gryfa Wejherowo. Będzie to ostatni sparing żółto-czar-
nych przed zaczynającą się 4. marca rundą jesienną.

Dotychczasowe sparingi napawają optymizmem – pod-
opieczni Jarosława Kotasa zaczęli co prawda od porażki 
(0-1 z Olimpią Grudziądz), ale potem ani razu nie odnieśli 
porażki, do tego wysoko wygrali z Orkanem Rumia, czy 
trochę niespodziewanie z Arką Gdynia. Trzy razy zmierzy-
li się z drużynami z wyższych lig – oprócz wspomnianej 
Olimpii i Arki zagrali z Pogonią Siedlce i zremisowali 1-1. 
A robią to mimo pewnych braków kadrowych – w żadnym 
z meczów trener nie mógł skorzystać z pełnej kadry, a da-
lej kontuzjowany jest Robert Chwastek, jedno z najmoc-
niejszych ogniw zespołu.

Teraz czas na ósmy i ostatni sparing Gryfa. Drutex-
Bytovia w obecnym sezonie doszła do ćwierćfinału Pucha-
ru Polski, plasuje się w środku stawki I ligi i z pewnością 
będzie dla wejherowian wymagającym rywalem. Początek 
okresu przygotowawczego nie przyniósł dobrych wyni-
ków (4 porażki i 2 remisy), ale ostatnie trzy mecze pod-
opieczni Tomasza Kafarskiego wygrali: najpierw pokonali 
Znicz Pruszków, potem Gwardię Koszalin, a w poprzedni 
weekend ograli KS Chwaszczyno. Teraz w sobotę o 12:00 
zmierzą się w Bytowie z Gryfem Wejherowo. KG

TRUDNY MEcZ 
NA KONiEc sPARiNGów

Młodzieżowy turniej o Pu-
char Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa był niezwykle udany dla 
młodzieżowców żółto-czar-
nych. W zawodach dla rocz-
niku 2003 wzięło udział 15 
drużyn, w tym aż trzy zespoły 
Gryfa. 

Sobotnie mecze miały na 
celu podzielenie drużyny do 
trzech grup – najlepszej „Ligi 
Mistrzów”, „Ligi Europy” 
oraz najsłabszej„Ekstraklasy”. 
Dwie drużyny Gryfa awanso-
wały do tej najsilniejszej gru-

py, gdzie zmierzyli się z dwo-
ma zespołami UKS Jedynki 
Reda, drugim zespołem Olim-
pii Elbląg oraz Osiczanką Osi-
ce. Ostatecznie wygrał drugi 
skład Gryfa, drugie miejsce 
zajął pierwszy zespół żółto-
czarnych, a podium uzupełniła 
Olimpia. Trzecia drużyna wej-
herowian zajęła ostatecznie 
12. miejsce. Gryf może się 
też pochwalić wyróżnieniem 
indywidualnym – najlepszym 
piłkarzem zawodów został 
uznany Szymon Nurczyński.

Wejher Cup pod dyktando Gryfa

Waceba jest wychowan-
kiem Dynama Kijów, 15-
krotnego Mistrza Ukrainy. 
Nie mógł się przebić do 
składu Arki, więc zdecydo-
wał się na półroczne wypo-
życzenie.
-Konsultowaliśmy się 
z Grzegorzem Nicińskim, 
rozmawialiśmy z samym 
zawodnikiem. Bardzo 
chciał grać, w Arce póki co 
nie miał na to szans, więc, 
dzięki dobrej współpracy 
z Arką porozumieliśmy się 
co do wypożyczenia.
Wiosną 2014 roku grał 
w Resovii Rzeszów w III li-
dze, potem wrócił na Ukra-
inę, by w ubiegłe lato znów 
spróbować sił w Polsce. 
Przeszedł do Arki Gdynia, 
jednak nie było mu dane 
zagrać w Ekstraklasie – na 
drodze stanęły przepisy 
ukraińskiej federacji, które 
traktowały przejście Wace-
by do Gdyni jako transfer 
poza okienkiem transfe-
rowym. W związku z tym 
21-latek miał swój debiut 
w Ekstraklasie zaliczyć 
w rundzie wiosennej.
Do tego jednak, przynaj-

mniej na razie, nie dojdzie, 
bo Waceba spędzi najbliż-
sze pół roku wypożyczony 
do Wejherowa, gdzie ma 
pomóc drużynie Jarosła-
wa Kotasa w utrzymaniu. 
Ukrainiec to drugi nowy za-
wodnik, który przyszedł do 
Gryfa tej zimy. Wcześniej 
żółto-czarni zakontraktowa-
li Przemysława Kamińskie-
go z Concordii Elbląg. 
Krzysztof Grajkowski

Andrij Waceba na Wzgórzu Wolności!
ZMIANY| Swój drugi tej zimy transfer przeprowadzili działacze wejherowskiego Gryfa. Zespół Jarosława Kotasa zasilił 
Ukrainiec andrij Waceba. Pomocnik został wypożyczony z arki Gdynia.
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W wielkim finale turnieju mie-
liśmy mecz gdyńsko-gdański: 
Bałtyk Gdynia zagrał z Jaguarem 
Gdańsk i zwyciężyli ci pierwsi 
2-1. Mecz o trzecie miejsce tak-
że był pojedynkiem tych dwóch 
miast i znów lepsza była Gdynia 
– Arka pokonała Lechię 3-1. Wy-
sokie, piąte miejsce wywalczyła 
drużyna Dragon Bojano, zaś ze-
spół gospodarzy w swoim ostat-
nim meczu przegrał z UKS Gap 
Bruskowo Wielkie i ostatecznie 
zajął 8. miejsce.

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju wybrany został Maksymi-
lian Mikołajewski, najlepszym 
bramkarzem – Wiktor Matyjasz-
czyk, a koronę króla strzelców 
wywalczył Stanisław Piepuszew-
ski.

O tytuł „Nadziei Polskiej Piłki” 
rywalizowali nie tylko chłopcy. 
Także dziewczęta podjęły się 
rywalizacji. Zagrało pięć ze-
społów – najlepszy okazał się 
Dragon Bojano, drugie miejsce 
zajął GOSRiT Luzino, a na naj-
niższym stopniu podium stanęła 
Akademia Piłkarska LG. Najlep-
szą zawodniczką została wybra-
na Weronika Lange z GOSRiT-u, 
najlepszą bramkarką uznano 
Amelię Garcon (AP LG), a naj-
więcej bramek zdobyła Anastazja 
Krampa (Dragon Bojano). /KG/

Poznaliśmy „Nadzieje polskiej piłki”
PIŁKA NOŻNA |  arka Gdynia, lechia Gdańsk, a także wiele innych drużyn złożonych ze zdolnych młodych piłkarzy zagrało w luzinie. Na hali 

GOSRiT odbył się VIII Turniej im. Macieja Płażyńskiego zatytułowany „Nadzieje Polskiej Piłki”. Grali zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.

Pierwsze dwa mecze APS 
wygrał bez straty seta. Naj-
pierw podopieczne Roberta 
Sawickiego poradziły sobie 
z Atomem Treflem Malbork 

(wygrywając do 18, do 22 i do 
21), a w drugim spotkaniu po-
konały pewnie GKS Wieżyca 
Stężyca (w dwóch setach 
pozwoliły rywalkom zdobyć 

Bez wygranej w turnieju, 
ale z awansem
SIATKÓWKA | Szły jak burza, ale w decydującym 

meczu musiały uznać wyższość przeciwniczek z Gdańska. 
W ostatnim meczu Mistrzostw Polski Kadetek na hali MO-
SiR zawodniczki aPS Rumia zostały pokonane przez Energę 
Gedanię Gdańsk 0:3.

18 punktów, a w jednym 20). 
O pierwsze miejsce przyszło 
się zmierzyć z Gedanią.

W pierwszym secie Gedania 
na początku wypracowała lek-
ką przewagę, która najpierw 
długo się utrzymywała, a po-
tem na wskutek świetnej gry 
siatkarek z Gdańska wzrosła, 
pozwalając im na bezdysku-
syjne zwycięstwo 25:17. Dru-
gi set zaczął się od nieco bar-
dziej wyrównanej gry, jednak 
znów to zawodniczki gości 
były zawsze o krok dalej. Po-
tem jednak z 7:6 zrobiło się 
szybko 12:6 gra Gedanii. APS 
próbował odrobić stratę, ale 
gdańszczanki wygrały drugi 
set w takim samym stosunku, 
co pierwszy. Trzeci set był 
najbardziej zacięty – rumianki 
prowadziły przez większość 
czasu. Dopiero po koniec seta 
ich jedno-, czasem dwupunkto-
wa przewaga została zniwelo-
wana przez przyjezdne w koń-
cówce seta, którego Gedania 
wygrała ostatecznie 25:21 cały 
mecz oraz cały turniej.

Dzięki zajęciu drugiego miej-
sca w tabeli turnieju, rumskie 
siatkarki zapewniły sobie pra-
wo startu w turnieju ćwierćfi-
nałów Mistrzostw Polski Ka-
detek. Gospodarzem będzie 
drużyna zwyciężczyń rumskich 
zmagań – Gedania. 

/KG/

Podopieczne Tomasza Kordowskiego realną walkę z zawod-
niczkami ze stolicy stoczyły właściwie tylko w dwóch z czte-
rech setów. Przy stanie 16:16 Sparta popisała się nie lada wy-
czynem i zdobyła pozostałe 9 punktów z rzędu, a w trzecim 
secie APS zaimponował szczególnie w końcówce seta, które-
go wygrał. Ósemka Siedlce także przegrała swój mecz, przez 
co nie wyprzedziła APS-u, który pozostał na swoim miejscu 
i w ostatni weekend marca ugości wspomniane siedlczanki 
oraz Volley Płock.

APS utrzymało 7. miejsce
SIATKÓWKA | Porażka 1:3 ze Spartą Warszawa nie 

przeszkodziła rumskim siatkarkom w utrzymaniu trzeciej 
od końca lokaty w tabeli II ligi. Oznacza to, że mini-turniej 
o utrzymanie odbędzie się na rumskiej hali.

Przegrana 
w Toruniu, czas 
ugościć lidera

tytani Wejherowo ulegli 
w meczu wyjazdowym 
AZS uMK toruń 20:26. 
W najbliższy weekend 
będzie okazja wygrać po 
raz pierwszy tej rundy, 
ale nie będzie łatwo.

Sytuacja kadrowa nie jest 
najlepsza, w toruniu wej-
herowscy piłkarze ręcz-
ni grali bez czterech pod-
stawowych graczy. Na 
dodatek na halę Zespo-
łu Szkół nr 1 przyjedzie li-
der, orkan ostróda, który 
w tym sezonie przegrał 
zaledwie raz. tytanom na 
pewno przyda się wspar-
cie kibiców – początek 
meczu w sobotę o 19:00.
KG

Ostatni Kaszub cup 
– lębork z pucharem

Na luzińskiej hali Widowi-
skowo-Sportowej w Lu-
zinie odbył się ostatni tej 
zimy Kaszub Cup. tym ra-
zem rywalizowały kobiety 
w kategorii open. 
W imprezie organizowa-
nej przez Sylwestra piąt-
ka z GoSRit Luzino o tytuł 
rywalizowało 9 zespołów 
z 3 województw. Drużyna 
gospodarzy, czyli bardzo 
młody zespół KtS-K Go-
SRit zajął czwarte miejsce. 
przed nimi uplasował się 
Elwo Etna Elbląg, a o zwy-
cięstwo zagrały drużyny 
Stali jezierzyce oraz Lwa 
Lębork. o wygranej zade-
cydowały rzuty karne. Le-
piej strzelały piłkarki z Lę-
borka i to one odniosły 
triumf w ostatnim tej zimy 
Kaszub Cup.
Nagrody wręczyli Sylwe-
ster piątek i piotr Klecha. 
oprócz trofeów drużyno-
wych, przyznano wyróż-
nienia indywidualne. Naj-
lepszą bramkarką została 
wybrana Natalia Stoniew-
ska ze Stali jezierzyce, kró-
lową strzelców okazała się 
Klaudia pietkun, zaś nagro-
da dla najlepszej piłkar-
ki zawodów powędrowa-
ła do Karoliny Depki z Etny 
Elbląg.


