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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

tel. 606 112 745

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

DUŻY 
MOŻE 
więcEj?

FOTOpstryk Zmieniaj Z nAmi 
swOją OkOlicę!

jesteś świadkiem parkowania, które Cię rozśmieszyło lub zirytowało? Zrób zdjęcie i wy-
ślij je do nas w wiadomości na Facebooku lub napisz na maila: a.walk@expressy.pl. prze-
słaną fotografię opublikujemy na naszym portalu.

Czy ten kierowca całkowicie ignoruje innych parkujących? 
A może wychodzi z założenia, że dużemu wolno więcej? Nie 
oceniamy, pozostawiamy Wam do skomentowania.
Niemal wszędzie można natknąć się na kierowców, którzy 
delikatnie rzecz ujmując: mają pewne problemy w prawidło-
wym parkowaniem. Czasami wynikają one z braku umiejęt-
ności. Nierzadko jednak są efektem zamierzonego działania.
jak było w przypadku kierowcy, który zaparkował swoje 
BMW na parkingu przy Castoramie w Rumi? Nie wiadomo. 
Zdjęcie „mistrza parkowania” przesłał nam Czytelnik. 

o psie przykutym do łańcu-
cha na terenie składowiska 
odpadów inspektorów otoZ 
Animals poinformowani są-
siedzi. Na miejscu pojawił się 
patrol, który zerwał psa z łań-
cucha i przetransportował go 
do Schroniska otoZ Animals 
w Dąbrówce.
- Mały, biały pies, bez łat i imie-
nia żył w budzie na łańcuchu 
pośród kabli – wspomina Anna 
Szczepaniak z otoZ Animals 
w Dąbrówce koło Wejherowa. 
- jak ktoś sobie o nim przypo-
mniał, to dał mu coś do jedze-
nia.
W Schronisku Gizmo został 
przebadany i przygotowany do 
adopcji. Szczęście uśmiechnę-
ło się do niego po raz drugi, bo 
znalazły się osoby, które przy-

garnęły go pod swój dach. 
- W tej chwili Gizmo ma wspa-
niałe warunki – zapewnia Anna 
Szczepaniak. - Mieszka z ludź-
mi, którzy obdarzają go ogrom-

ną troską i miłością. pies sypia 
na kanapie i podróżuje razem 
z nowymi właścicielami.
inspektorzy otoZ Animals ape-
lują do mieszkańców, aby nie 

pozostawali obojętni na krzyw-
dę zwierząt. przypominają, że 
jeden telefon może odmienić 
życie cierpiących zwierząt. 
wA

TEN PiEs DOsTAŁ NOwE ŻYciE
Łańcuch i pobyt w oto-
czeniu góry śmieci – tak 
przez dłuższy czas wy-
glądało życie Gizma. los 
psa odmienili inspekto-
rzy OTOZ Animals i nowi 
właściciele.

W tłusty Czwartek już piąty rok z rzędu zorga-
nizowana została akcja charytatywna „Super 
pączki pomogą dzieciom”. inicjatorką akcji jest 
Elżbieta Wenta, właścicielka sieci cukierni E.M. 
Wenta. 
przez cały dzień w trzech cukierniach – w Wej-
herowie i Gdańsku – ustawiały się długie kolej-
ki klientów. Większość z nich kupowała pączki. 
Były one nie tylko bardzo smaczne, ale też po-
mocne: 5 proc. ze sprzedaży każdego pączka 
zostało przeznaczone na cele charytatywne. 
- My przekazujemy 2,9 tys. zł na cele stowarzy-
szenia, dodatkowo znalazł się prywatny spon-
sor, który do tej kwoty dołożył dodatkowe 500 
zł – mówi Elżbieta Wenta, właścicielka cukier-
ni. - to największa kwota, jaką udało się do tej 
pory uzbierać podczas corocznej akcji. Cieszę 
się, że mogę pomóc chociaż w ten sposób. Bo 
trzeba pamiętać, że dzieciom z autyzmem nie 
da się całkowicie pomóc i wynagrodzić tego, 
co spotkało ich w życiu. 
W tym roku (podobnie, jak w ubiegłym) pie-
niądze zostały przekazane właśnie stowarzy-

szeniu wspierającemu dzieci z autyzmem oraz 
ich rodziców.
- pieniądze, które otrzymaliśmy w ubiegłym 
roku, przeznaczyliśmy na zorganizowanie 
zajęć ruchowych dla dzieci – mówi izabela 
Minga ze Stowarzyszenia na Rzecz osób z Au-
tyzmem. - W tym roku cała otrzymana kwota 
zostanie wydana na indywidualne potrzeby 
każdego dziecka. Nie każde dziecko lubi prze-
cież basen, nie każde konika, nie każde jazdę 
na rowerze – dlatego podzielimy pieniądze 
i zostaną one spożytkowane na indywidualne 
potrzeby każdego z naszych podopiecznych. 
taka pomoc jest dla nas bardzo ważna i po-
trzebna. Cały czas poszukujemy ludzi dobre-
go serca, którzy nas wspomogą. terapie są 
bardzo drogie, liczy się każda złotówka. 
Bogdan tokłowicz, przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa, przekazał stowarzyszeniu do-
datkowo w prezencie tablet. 
Za rok odbędzie się kolejna, już szósta, edycja 
akcji „Super pączki pomogą dzieciom”. 
Rafał Korbut

NiEMAl 3,5 TYs. ZŁ 
i TAblET DlA DZiEci
Ponad 17 tys. sprzedanych pączków pozwoliło w tym roku na uzbieranie 
rekordowej sumy pieniędzy na pomoc dzieciom cierpiącym na autyzm. 
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Mimo to, polacy o wzrok nie dbają – wg staty-
styk, co trzeci polak nigdy nie był u okulisty! Naj-
bliższe tygodnie to dobra okazja by to zmienić 
– w lutym w salonie optycznym w Rumi ruszyło 
Wielkie Badanie Wzroku. 
Wskazania ekspertów są jasne i proste – wzrok 
powinien być badany co roku. Nawet w przy-
padku  braku zdiagnozowanej wady. Zdarza się 
– i to wcale nie rzadko – że osoby przekonane, 
że widzą świetnie, dopiero w salonie optycz-
nym, badane przez okulistę lub optometrystę, 
dowiadują się, że tak nie jest. Ludzie przyzwy-
czajają się do tego, jak widzą i często nie wie-
dzą, że mogą widzieć po prostu lepiej – ostrzej 
i wyraźniej.
o regularnych wizytach powinny pamiętać też 
osoby, które już teraz korzystają z okularów lub 
soczewek kontaktowych. Wady wzroku, potrafią 
się zmieniać, a najczęściej pogłębiać - nosząc 
cały czas te same szkła, można wzrokowi za-

szkodzić, zamiast pomóc. Dodatkowo, mniejszy 
komfort patrzenia często prowadzi do uczucia 
zmęczenia oczu, bólu głowy oraz zapalenia spo-
jówek. 
Lekarze i eksperci od lat przekonują, że warto 
raz w roku skontrolować wzrok. Dobre widzenie 
ułatwia codzienne życie – szybciej odnajdujemy 
się w przestrzeni i łatwiej przyswajamy informa-
cje. Wzrok jest również fundamentem bezpie-
czeństwa, nie tylko zresztą dla kierowców. 
Doskonałą okazją do odwiedzin specjalisty bę-
dzie zbliżająca się druga edycja ogólnopolskiej 
akcji Wielkie Badanie Wzroku. Do końca marca 
na wszystkich chętnych w salonie Vision Express 
w Ch Auchan przy ul. Grunwaldzkiej 108 czekać 
będą eksperci, którzy nie tylko zbadają ostrość 
widzenia, ale również doradzą, jak dbać o 
wzrok. Więcej szczegółów oraz adresy salonów 
w innych miastach znaleźć można na www.
WielkieBadanieWzroku.pl. /raf/

RUsZYŁO wiElKiE bADANiE wZROKU
lekarze wzrok nazywają królem zmysłów. wyliczono, że ludzie odbierają za jego 
pomocą ponad 80 proc. informacji o otoczeniu. 
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Jakie zmiany zostaną 
wprowadzone od nowego 
roku szkolnego? W Redzie 
obejdzie się bez rewolucji. 
Sześcioletnie szkoły pod-
stawowe zostaną przekształ-
cone w ośmioklasowe. Mo-
dyfikacjom ulegną obwody 
dwóch szkół, tj. „dwójki” 
i „czwórki”.

- Obecnie Szkoła Podsta-
wowa nr 2 jest placówką, 
do której uczęszcza bardzo 
dużo dzieci, a w Szkole 
Podstawowej nr 4, w związ-
ku z likwidacją gimnazjów 
będzie coraz mniej uczniów 
- wyjaśnia Teresa Kania, 

doradca burmistrza Redy 
ds. społecznych i oświaty. 
- Dlatego postanowiliśmy 
poszerzyć obwód Szkoły 
Podstawowej nr 4 o część 
Pieleszewa i ulicę Morską.

W trakcie prac nad projek-
tem nowej sieci szkół poja-
wił się wniosek rodziców 
uczniów z okolic ulicy Wej-
herowskiej w Pieleszewie, 
którzy chcieli, aby ich dzieci 
zostały skierowane do Szko-
ły Podstawowej nr 6.

- Niestety, to nie było 
możliwe - przekonuje Tere-
sa Kania. - Dopisanie tych 
uczniów oznaczałoby, że 

w Szkole Podstawowej nr 
6 będą trzy klasy jednego 
rocznika, a nie - jak obecnie 
planujemy - dwie. Wów-
czas konieczna byłaby roz-
budowa budynku, o wiele 
większa, niż to zakładamy 
w tej chwili. Są jednak takie 
roczniki, że szkoła będzie 
mogła przyjąć dodatkowych 
uczniów i w tym przypadku 
pierwszeństwo będą miały 
dzieci z okolic ulicy Wejhe-
rowskiej w Pieleszewie.

Zmiany w sieci szkół po-
ciągną za sobą inwestycje. 
W najbliższym czasie ma 
ruszyć rozbudowa Szkoły 

Podstawowej nr 2, a w kolej-
nych latach podobne prace 
prowadzone będą w Szkole 
Podstawowej nr 6 i Szkole 
Podstawowej nr 5.

- Projekt rozbudowy 
„dwójki” zakłada zrów-
nanie z ziemią jednego ze 
skrzydeł i zbudowanie od 
podstaw nowego – mówi 
doradca burmistrza Redy 
ds. społecznych i oświaty. - 
W nowo wybudowanej czę-
ści szkoły będą się mieściły, 
między innymi, biblioteka 
i kilkanaście gabinetów lek-
cyjnych.

wA

Nowa sieć szkół w mieście
REDA | Dobra wiadomość dla uczniów i ich rodziców. W Redzie nie zostanie zlikwidowana żadna ze szkół. 

Nowa sieć szkół uchwalona została 
podczas ostatniej z sesji
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Osoby chcące wziąć udział 
w konkursie muszą zapoznać 
oraz zaakceptować regulamin 
a także prawidłowo wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy. 
Oba dokumenty dostępne są 
na stronie Urzędu Miasta: ru-
mia.eu. Osoby niepełnoletnie 
również mogą wziąć udział 
– wystarczy, że ich zgłosze-
nie podpisze rodzic lub inny 
przedstawiciel ustawowy. 
Każdy Uczestnik konkursu 
może przesłać 1 projekt. Na 
zwycięzcę czeka nagroda pie-

niężna - 1500 złotych!
Wszystkie propozycje wraz 

z formularzem zgłoszenio-
wym należy składać w Urzę-
dzie Miasta Rumi, ul. So-
bieskiego 7 84-230 Rumia, 
w terminie do 31 marca 2017 
r. (liczy się data wpływu do 
Urzędu Miasta), w zamknię-
tej kopercie z napisem: „Kon-
kurs na logo XIX Zjazdu Ka-
szubów w Rumi”.

Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane na stronie in-
ternetowej rumia.eu /raf/

Zaprojektuj logo 
na Zjazd Kaszubów
RUMIA | Od minionej środy do końca marca można 

zgłaszać swoje propozycje na logo XIX Zjazdu Kaszubów 
w Rumi. 

Fo
t. 

U
M

 R
um

ia

W odpowiedzi na rosnące 
zainteresowanie społeczeń-
stwa sprawami lokalnymi 
(sprawami gminy, miasta, 
dzielnicy, osiedla), w wielu 
polskich gminach funkcjo-
nuje tzw. budżet obywatel-
ski, inaczej zwany budżetem 
partycypacyjnym. Pozwala 
on mieszkańcom decydo-
wać o przeznaczeniu części 
środków publicznych, ba-
zując jednocześnie na naj-
bardziej demokratycznym 
procesie podejmowania de-
cyzji, jakim jest możliwość 
głosowania przez każdego 
mieszkańca.

Od tego roku Reda dołą-
cza do grona samorządów, 
gdzie budżet obywatelski 
funkcjonuje z powodzeniem 

już od kilku lat. Mieszkańcy 
Redy będą mogli zgłaszać 
projekty dotyczące ładu 
przestrzennego (jak mała 
architektura, zieleń miej-
ska, urządzenie terenów 
zielonych), rekreacji (pla-
ce zabaw, obiekty i tereny 
sportowo - rekreacyjne), 
zmiany organizacji ruchu 
na drogach gminnych i we-
wnętrznych oraz inwestycji 
w przestrzeni publicznej z 
wyłączeniem budynków. 
W tym ostatnim przypad-
ku chodzi, między innymi 
o nawierzchnie ulic, cią-
gi piesze, drogi rowerowe  
i oświetlenie.

Z budżetu obywatelskie-
go mogą być sfinansowane 
tylko takie projekty, któ-

Rusza budżet obywatelski
REDA | Do rozdysponowania jest w sumie 250 tys. zł. 

Decyzję, na co przeznaczone zostaną powyższe środki, po-
dejmą mieszkańcy.

rych realizacja jest możliwa 
w ciągu jednego roku kalen-
darzowego (budżetowego). 
Wartość jednego projektu nie 
może także przekroczyć 50 
tys. zł. Zgłoszone projekty 
muszą być poprawne formal-
nie i merytorycznie, co oceni 
powołana w tym celu komi-
sja.  Realizowane będą te 
projekty, które w powszech-
nym głosowaniu uzyskają 

największą liczbę głosów. 
Ogółem na realizację budżetu 
obywatelskiego Reda przewi-
duje wydać w 2017 roku 250 
tysięcy złotych. 

Więcej szczegółów, wraz z 
terminami i sposobem skła-
dania wniosków podamy 
wkrótce. Warto też zaglądać 
na stronę www.reda.pl., gdzie 
informacje będą podawane 
na bieżąco. Anna walk

Odbędzie się ona 22 lipca 
br., a organizatorami są po-
wiat wejherowski i pucki oraz 
gminy Gniewino i Krokowa. 
Celem spotkania było omó-
wienie programu pielgrzymki 
i spraw związanych z jej or-
ganizacją, do udziału w której 
zaproszono prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. Pismo w tej 
sprawie zostało wystosowa-
ne do prezydenta pod koniec 
ubiegłego roku. Podczas spo-

tkania dopracowano program 
planowanej wizyty, który zo-
stanie przesłany do zatwier-
dzenia przez kancelarię pre-
zydenta. Warto przypomnieć, 
że pielgrzymka wodno-piesza 
z Nadola do Żarnowca nawią-
zuje do okresu międzywo-
jennego i upamiętnia drogę 
mieszkańców wsi Nadole 
do kościoła znajdującego się 
w Żarnowcu, czyli po prze-
ciwnej stronie jeziora. /raf/

Zaprosili prezydenta na pielgrzymkę
POWIAT | W Urzędzie Gminy Krokowa odbyło się spo-

tkanie dotyczące XV wodno-pieszej pielgrzymki z Nadola 
do Lubkowa i Żarnowca. 

W ramach budżetów obywatelskich w gminach 
powstają m.in. place zabaw dla dzieci
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PRZEGLĄD 
TYGODNOWY

Powstanie 
Centrum 
Integracji 
Społecznej

Będzie kształcić osoby 
bezrobotne i wykluczone 
społecznie. W Rumi utwo-
rzone zostanie Centrum 
Integracji Społecznej.

Zabawa 
integracyjna 
w Rybnie

W Domu Sołeckim w Ryb-
nie odbyła się integracyjna 
zabawa, w której uczestni-
czyli członkowie Koła Ło-
wieckiego nr 1 z Gdyni 
oraz rolnicy i panie z KGW 
w Rybnie.

Wyzwolą 
Redę!

Wystawa intermedialna, 
gry historyczne, pokaz fil-
mów - to tylko niektóre z 
wielu atrakcji, jakie niedłu-
go odbędą się w Redzie. To 
będzie prawdziwa „uczta” 
rozrywkowo-historyczna 
dla miłośników militariów.

Remont obejmował m.in. 
adaptację, odmalowanie 
i odświeżenie czterech sal 
chorych, remont pomiesz-
czeń sanitarnych (WC i na-
tryski), punktu pielęgniar-
skiego oraz wymianę podłogi 
na korytarzu. Dodatkowo 
wstawiono szklane witryny 
pomiędzy pomieszczeniami. 
Położono też nową glazurę, 

Poprawił się komfort pacjentów
POWIAT | Nowe sale dla chorych i wyremontowane łazienki - to tylko jedne z efektów modernizacji odcinka poope-

racyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wejherowskiego szpitala.

a także zakupiono nowe umy-
walki i baterie. W całości wy-
mieniono również instalację 
elektryczną, tele-techniczną, 
a także tę, dzięki której pa-
cjenci będą mogli wzywać 
personel do sal.

– Realizacja remontu po-
zwoliła na znaczną poprawę 
warunków pobytu pacjentów 
oraz pracy personelu – mówi 

dr n. med. Mieczysław Wit-
zling, ordynator Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej Szpitala Specjalistycz-
nego im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie.  – Całkowicie 
przebudowano pomieszcze-
nia sanitarne, przystosowując 
je do potrzeb osób niepełno-
sprawnych – dodaje. 

Inwestycja kosztowała pra-

wie 150 tys. zł. Gmina Ru-
mia przekazała 50 tys. zł, 
gmina Krokowa – 15 tys. zł, 
a Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Oddziałów Urolo-
gii oraz Chirurgii Ogólnej 
Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie prawie 85 tys. 
zł. Drzwi dla odcinka poope-
racyjnego przekazała firma 
Porta KMI Poland. Dodat-

kowo Rumia przeznaczyła 54 
000 złotych na zakup defibry-
latora dla karetki stacjonującej 
w Rumi.

- Bardzo dobrze, że szpital 
w Wejherowie podnosi stan-
dardy, na pewno będzie to od-
czuwalne dla pacjentów oraz 
dla pracującego tu personelu 
– powiedział Paweł Orłowski, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego. - Chciał-
bym również podziękować 
sponsorom za zaangażowa-
nie włożone w modernizację 
tej części obiektu. Dziękuję 
Rumi, gminie Krokowa oraz 
wszystkim przedsiębiorcom 
za wasz wkład w tę inwesty-
cje.

- Cieszę się, że wspólnie 
z innymi podmiotami udało 
się doprowadzić do tej inwe-
stycji. Zdrowie mieszkańców 
Rumi jest dla nas bardzo waż-
ne – dodał Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi.

Na zmodernizowanym od-
dziale są 54 łóżka, w tym 15 
na odcinku pooperacyjnym. 
W 2016 roku przebywało tu 
ponad 3200 pacjentów, z cze-
go na odcinku pooperacyjnym 
prawie 2 tys. /wA, RAF/
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Gimnazjalna
liga halowa
zakończona

W poniedziałek 27 lutego 
na Hali Widowiskowo – 
Sportowej GOSRiT odbyła 
się uroczystość zakończe-
nia Gimnazjalnej Ligi Ha-
lowej podczas której wrę-
czono nagrody dla uczest-
ników rozgrywek. W kate-
gorii klas II-III po raz drugi 
z rzędu wygrali zawodnicy 
Albania Team, którzy wy-
przedzili Grabowski Team 
i Tiger.

Pełne artykuły 
czytaj na:
www.gwe24.pl

Kolejne ważne wydarzenia 
to zakończone niedawno spo-
re remonty w placówce. Kilka 
dni temu oddano do użytku 
zmodernizowano odcinek po-
operacyjny Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej (o tym 
piszemy poniżej), a wczoraj 
wyremontowane jedno piętro 
Oddziału Pediatrycznego. 

Szpitale Pomorskie – tą na-
zwą będą określane zbiorczo 
cztery szpitale w Wejherowie, 
Gdyni i Gdańsku. Konsolida-
cja planowana jest pod koniec 
marca tego roku, ale kiedy 
ustawa przejdzie całą procedu-
rę legislacyjną, obecnie trudno 
to oszacować. 

W połączeniu szpitali w sieć 
wiele osób widzi zagrożenie 
szczególnie dla tych placówek, 
które dziś dobrze prosperują. 
Największa obawa dotyczy 
tego, że te lecznice dostaną 
mniej pieniędzy kosztem tych 
bardziej zadłużonych i niedoin-

westowanych. Przedstawiciele 
zarządu szpitala przekonują, że 
nie ma takiego zagrożenia. 

Kolejną istotną zmianą, 
szczególnie dla najmłodszych 
pacjentów i ich rodziców, jest 
zakończenie remontu jednego 
piętra Oddziału Pediatrii. Od-
dział ten składa się z dwóch 
części – na pierwszym piętrze 
znajduje się tzw. „część nie-
biegunkowa”, zaś na drugim - 
„biegunkowa” (czyli zakaźna). 
Początkowo drugie piętro mia-
ło doczekać się kompleksowe-
go remontu, od kwietnia ub. 
roku szpital zbierał na ten cel 
fundusze. Nie udało się jednak 
uzbierać wystarczającej kwoty 
na pokrycie całości kosztów, 
dlatego zdecydowano o re-
moncie pierwszego piętra, bo 
tu koszty całej inwestycji były 
niższe. Najwięcej pieniędzy na 
ten remont przekazał samorząd 
powiatu wejherowskiego.

- Kwota, którą przekazali-

śmy, to i dużo, i mało pienię-
dzy – mówi Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Cieszę 
się, że pozwoliło to na wyre-
montowanie chociaż pewnej 
części, bo przecież od czegoś 
trzeba zacząć. I że warunki 
tych najmłodszych pacjentów 
znacznie się poprawiły. 

- Ten oddział dość długo cze-
kał na remont – dodaje Andrzej 
Zieleniewski, prezes zarządu 
wejherowskiego szpitala. - 
Zrobiliśmy dużą rzecz dzięki 
temu, że połączyliśmy siły 
i wspólnie udało się to zreali-
zować. 

Łączny koszt przeprowa-
dzonego remontu wyniósł ok. 
300 tys. zł, z tego 150 tys. zł 
pochodzi ze starostwa powia-
towego, 50 tys. zł z Fundacji 
Energii, 15 tys. zł od gminy 
Linia i 85 tys. zł to wkład wła-
sny szpitala. Prace trwały od 
listopada ub. roku do połowy 
stycznia br. Rafał Korbut

Zmiany w wejherowskim szpitalu
WEJHEROWO | Pomorskie Szpitale – częścią sieci szpitali o takiej właśnie nazwie 

stanie się wejherowska placówka jeszcze w tym miesiącu. To największa zmiana, jaka 
czeka wejherowski szpital. 

PAwEŁ ORŁOwsKi, 
członek zarządu województwa pomorskiego:

- Naszym (samorządu województwa) zada-
niem jest zabezpieczenie interesu pacjen-
ta i co za tym idzie szpitali, aby bezpiecznie 
mogły wejść do tej sieci. po pierwsze sieć za-
bezpieczy stabilny i spokojny budżet wejhe-
rowskiego szpitala oraz brak potrzeby wal-
ki z małą pewnością otrzymania kontraktu 
(szpitale poza siecią będą mieć małe szanse 
na otrzymanie kontraktów). po drugie ozna-
cza likwidację zagrożenia, że trzeba wyga-

szać oddziały. Raczej spowoduje to możliwość otwierania no-
wych, jak np. kardiochirurgia. to, że szpital wejdzie do sieci 
i to na najwyższym poziomie da szansę na realizację inwesty-
cji i otwierania nowych oddziałów. 

ANDRZEj ZiElENiEwsKi, 
prezes zarządu wejherowskiego szpitala. 

- połączenie ze szpitalami w trójmieście gwa-
rantuje nam iii poziom referencyjny. Zapew-
ni nam to bezpieczeństwo finansowania. Za-
gwarantuje bowiem co najmniej taki sam bu-
dżet, jak w roku 2015. Dla nas wiele się nie 
zmieni, nadal będziemy spełniali potrzeby 
pacjentów. i nasz pacjent nie straci - dalej bę-
dziemy funkcjonować w strukturze, która się 
tu znajduje. Zyska natomiast łatwiejszą możli-
wość hospitalizacji w pozostałych placówkach 

znajdujących się w tej konsolidacji. Np. onkologia gdyńska, 
radioterapia, chirurgia naczyniowa. Będziemy się uzupełniali 
odnośnie różnych specjalizacji. 

ADAM HERMANN, ordynator oddziału pediatrii:

- Zmienił się sam wygląd oddziału, kory-
tarz jest dużo jaśniejszy, wyremontowane są 
wszystkie sale, wymieniona została stolarka 
drzwiowa. Dzięki nowym drzwiom w salach 
i na korytarzu jest ciszej, spokojniej, a przez 
to bardziej komfortowo dla chorych i ich 
opiekunów. Całkowitej odmianie uległ ga-
binet zabiegowy, wyremontowaliśmy też 
część łazienek (na wszystkie niestety nie wy-

starczyło pieniędzy). pobyt w szpitalu nigdy 
nie należy do przyjemnych, ale staramy się, aby był możli-
wie jak najmilszy dla naszych pacjentów.
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oGŁoSZENiE                                                            209/2015/DB

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

oferujemy pracę w dogodnych godzinach w firmie o stabilnej 
pozycji na rynku, oraz zapewniamy gwarancję zatrudnienia. 
CV prosimy wysyłać na meila info@wejherkomputer.pl

P R A c A!
POsZUKUjEMY PRAcOwNiKA 
DO sERwisU KOMPUTEROwEGO.
• Wymagane wykształcenie min średnie, 
   preferowany profil: informatyka, elektronika 
• znajomość sieci LAN, WLAN 
• umiejętność trafnego diagnozowania usterek sprzętowych i systemowych 
• Instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego

OGŁOsZENiE
bURMisTRZA  MiAsTA  RUMi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. u. 
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmi-
strza Miasta Rumi Nr 1043/85/2017 i Nr 1044/86/2017 
z dnia 16 lutego 2017 roku i Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Rumi Nr 1053/95/2017 z dnia 20 lutego 2017 
roku informuję, iż  w siedzibie urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszone 
zostały wykazy obejmujące:

nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Miłosza, 1. 
oznaczoną jako działka nr 553/3 o pow. 1091 m2, 
obręb 18, stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego,

nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Dąbrow-2. 
skiego, oznaczoną jako działka nr 207/3 o pow. 68 
m2, obręb 17, stanowiącą własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej,

nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Włókien-3. 
niczej, oznaczoną jako działka nr 378/1 o pow. 263 
m2, obręb 19, stanowiącą własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

wójT GMiNY wEjHEROwO
iNFORMUjE

że na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Wejherowo, os. przyjaźni 
nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicz-
nej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka numer 376 o powierzchni 
0,1486 ha oraz 360/9 o powierzchni 0,0233 ha, obręb Kąpino 
oraz działka o nr 127/73 o powierzchni 0,0081 ha, położona 
w Góra. Szczegółowe informacje o nieruchomościach obję-
tych wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

Uroczyste podpisanie umów 
pomiędzy włodarzem Wej-
herowa a wybranymi stowa-
rzyszeniami odbyło się we 
wtorek. W sumie w tegorocz-
nym budżecie stolicy powiatu 
wejherowskiego na wsparcie 
organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń zarezerwowa-
no blisko 630 tys. zł. 

- W mojej ocenie, biorąc 
pod uwagę nasz budżet, to 
jest duża kwota, ale z przy-
jemnością przeznaczamy ją 
na wsparcie organizacji poza-
rządowych, które odgrywają 
coraz większą rolę w życiu 
lokalnego społeczeństwa - 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.

Najwięcej środków, bo w su-
mie 260 tys. zł, miasto prze-
znaczyło na realizację zadań 
z zakresu wspierania i upo-
wszechnia kultury fizycznej 
oraz sportu. 200 tys. zł trafi 
do organizacji pozarządo-
wych, które zajmują się prze-
ciwdziałaniem uzależnieniom 
i patologiom społecznym.

- Gdybyśmy nie mieli wspar-
cia z gmin, to nie moglibyśmy 
utrzymywać długofalowych, 
pełnych programów lecze-
nia, a nasza placówka, jeżeli 

chodzi o działalność i efek-
tywność, należy do jednych 
z lepszych w kraju - zapew-
nia Aldona Węsierska, dyr. 
Ośrodka Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych w Wejherowie.

Na zadania z zakresu kultu-

ry, sztuki, ochrony dóbr kultu-
ry i dziedzictwa narodowego 
z budżetu Wejherowa prze-
znaczono 85 tys. zł. 60 tys. zł 
miasto przekazało organiza-
cjom, które działają na rzecz 
ochrony i promocji zdrowia. 
Zadania z zakresu profilak-

tyki i terapii uzależnień od 
narkotyków realizowane będą 
przy wsparciu z miasta w wy-
sokości 17 tys. zł. 7,5 tys. zł 
Wejherowo przeznaczyło na 
realizację projektów, mają-
cych przyczynić się do pro-
mocji regionu. Anna walk

Ponad 620 tys. zł dla organizacji
WEJHEROWO | Miasto rozdzieliło środki pomiędzy organizacje pozarządowe. Ponad 620 tys. zł ma zostać przezna-

czone na realizację zadań z zakresu zdrowia, kultury, sportu, promocji, profilaktyki i terapii.
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Zima ma się ku końcowi, 
a nastanie sprzyjających wa-
runków atmosferycznych 
pozwoliło na przyspieszenie 
prac budowlanych Węzła 
Śmiechowo (Zryw).

Dalsze roboty budowlane 
i zapowiadana likwidacja 
przystanku MZK „Gdańska 
ZRYW” w kierunku Wej-
herowa spowodowały, że 
wejherowscy urzędnicy po-
stanowili uruchomić przewi-
dziane wcześniej trzy dodat-
kowe przystanki na linii nr 6 
w następujących miejscach: 
ul. Necla za rondem w ul. 

Chmielewskiego, ul. Patoka 
za nowym rondem, i ul. Nec-
la za nowym rondem w kie-
runku Wejherowa.

Wydłużenie trasy przejazdu 
autobusu linii nr 6 wymaga 
zmiany rozkładu jazdy oraz 
wcześniejszego podjęcia 
stosownych uchwał o lokali-
zacji i nazwach przystanków 
przez Radę Miasta Wejhero-
wa. Zmieniona linia będzie 
funkcjonowała, co najmniej 
do zakończenia prac budow-
lanych obejmujących I etap 
drogowy Węzła Śmiechowo 
(Zryw). /raf/

Dodatkowe przystanki 
komunikacji miejskiej

WEJHEROWO | Trwa budowa węzła integracyjnego 
w Wejherowie Śmiechowie. Rozbudowa infrastruktury 
drogowej spowodowała możliwość rozszerzenia sieci ko-
munikacji autobusowej o kolejne przystanki. 

oGŁoSZENiE                                                             44/2017/DB

oGŁoSZENiE                                                             47/2017/DB
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ObwiEsZcZENiE

Na podstawie art. 49, art.104 i art. 107 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) 
w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. prawo wodne (tekst jednolity Dz.u. z 2015 r., poz. 469 
ze zm.)  

starosta wejherowski 
zawiadamia

o wszczęciu postępowania na wniosek Stefana Rataj-
czak z Redy, będącego pełnomocnikiem Gminy Wej-
herowo, os. przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, w sprawie 
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnie-
nie wykopów budowlanych pod projektowaną sieć ka-
nalizacji sanitarnej grawitacyjnej z robotami i zasięgiem 
oddziaływania na działkach ewidencyjnych numer: 336, 
121/2, 121/3, 121/1, 121/4, 125/1, 124/8, 126/13, 179/4, 
82/3, 129/4, 130/1, 121/9, 124/2, 125/9, 126/6, 128/2, 
128/8, 126/12, 128/16, 128/14, 128/15, 170/18, 177/2, 
170/5, 170/14, 172/1, 171, 177/3, 176, 170/3, 170/19, 
170/17, 129/1, 266/1, 129/7, 176, 131, 158, 174/2, 174/1, 
172/7, 172/10, 510/1, 510/2, 177/4, 179/3, 180/4, 180/5, 
180/3, 130/3, 130/4, 170/13, 182, 184/4, 184/3, 186/1, 
186/2, 190/4, 122/2, 186/3, 187/3, 187/4, 128/16, 122/2, 
190/5, 124/20, 124/9, 124/8, 125/14, 124/11, 124/23, 
124/10, obręb orle, gm. Wejherowo.

jednocześnie Starosta Wejherowski zawiadamia o wy-
znaczeniu 14 - dniowego terminu na składanie wnio-
sków oraz przeglądanie akt sprawy i wypowiadanie się 
co do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadza-
nych dowodów w siedzibie tut. Wydziału Środowiska, 
ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, ii p. tel. 58 5729542.

1 marca obchodzony jest 
Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. 
Obchody upamiętniające 
to święto stanowią wyraz 
hołdu, pamięci i szacunku 
należne skazywanym na za-
pomnienie żołnierzom anty-
komunistycznego i niepodle-
głościowego podziemia.

Uroczystości zainicjował 
występ artystyczny w wyko-
naniu młodzieży. Następnie

w kościele pw. Chrystusa 
Króla i Bł. Alicji Kotowskiej 
została odprawiona uroczy-
sta msza św. z ceremoniałem 
wojskowym. Podsumowa-
niem dzisiejszych uroczysto-
ści religijnych była modli-
twa za świadectwo męstwa, 
niezłomnego patriotyzmu 
i wierności ojczyźnie pole-
głych Żołnierzy Wyklętych, 
którzy podjęli nierówną 
i bezkompromisową walkę 
w obronie niepodległego 
bytu państwowego i narodo-
wego Polaków.

Po mszy nastąpił przemarsz 
pod Bramę Piaśnicką przy 
akompaniamencie Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej, gdzie odbyły się 
dalsze uroczystości.

– Losy Żołnierzy Wyklę-
tych, a raczej Niezłomnych, 
pełne bezgranicznego boha-
terstwa, na trwałe wpisują 
się na najwspanialsze karty 
wielkiej księgi oręża pol-

skiego – mówiła Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
- To z ich poczucia obowiąz-
ku, patriotyzmu i niezwykłej 
odwagi możemy żyć w wol-
nej Polsce. Przykład ich ży-
cia i bohaterskiej śmierci 
staje się podwaliną w two-
rzeniu nowego oblicza Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej– ich tożsamości, 
etosu służby i szacunku dla 
żołnierskiego munduru. Dzi-
siejsze uroczystości to nasze 
dążenie do przywrócenia 
godnego miejsca właściwe-
go bohaterom antykomuni-
stycznego podziemia nie-
podległościowego w historii 
powojennej Polski.

Pod pomnikiem wysłucha-
no Apelu Poległych w wy-
konaniu uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Redzie. Ostatnim punk-
tem powiatowych obchodów 
było złożenie biało-czerwo-
nych wiązanek kwiatów i za-
palenie zniczy, jako wyraz 
hołdu i pamięci.

W wydarzeniu udział wzię-
li m.in.: władze samorządo-
we powiatu wejherowskie-
go oraz miasta Wejherowa, 
wójtowie, radni, posłowie, 
kombatanci przedstawiciele 
duchowieństwa, służb mun-
durowych, dyrektorzy szkół, 
młodzież szkolna, harcerze 
oraz mieszkańcy Wejhero-
wa. /raf/

Uczcili pamięć 
Żołnierzy Wyklętych
POWIAT | Apel, przemarsz przy akompaniamencie woj-
skowej orkiestry, występy artystyczne, składanie kwiatów 
i msza święta – tak w powiecie uczczono pamięć Żołnierzy 
Wyklętych. 
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W powiecie wejherowskim 
ruszyła kwalifikacja wojsko-
wa. Powiatowa Komisja Le-
karska przez ok. 2 miesiące 
będzie wydawała orzecze-
nia o stopniu zdolności do 
czynnej służby wojskowej 
poprzez określenie kategorii 
zdrowia. W tym roku stawić 
muszą się osoby urodzone 
w roku 1998. Do kwalifika-
cji na terenie powiatu wej-
herowskiego wezwano 1373 
osoby, w tym: 1262 osoby 
z rocznika podstawowego, 
80 osób z roczników star-
szych oraz 30 kobiet.

Dla niektórych taka kwali-
fikacja to tylko formalność 
(przydział kategorii i ksią-
żeczka), ale dla niektórych to 
początek ścieżki zawodowej 
w wojsku.

- Kwalifikacja wojsko-
wa ma na celu przebadanie 
rocznika podstawowego, 
aby ocenić jego zdolność do 
czynnej służby wojskowej 
– wyjaśnia ppłk Grzegorz 
Stańczyk, Wojskowy Ko-
mendant Uzupełnień w Gdy-
ni. - Obecnie w naszym kraju 
jest tylko służba ochotnicza, 
do służby stawiają się więc 
sami ochotnicy. Ci, którzy są 
zainteresowani taką służbą 
czy to zawodową, czy w Na-
rodowych Siłach Rezerwo-
wych czy w końcu w Obro-
nie Terytorialnej. 

Statystycznie w ubiegłych 
latach około 10 – 15 proc. 
osób, które stawiło się przed 
wojskową komisją, posta-
nowiło znaleźć zatrudnienie 
w wojsku. 

- Kwalifikację przepro-

wadzamy co roku na wio-
snę – wyjaśnia Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
- Młodych osób do zbadania 
w naszym powiecie jest wie-
le, bo sam powiat jest duży. 
Co roku przed komisją staje 
podobna ilość osób, różnica 
to kilka do kilkunastu osób. 
Warto dodać, że jest też 30 
pań, a to świadczy o tym, że 
także panie chcą rozpocząć 
swoją karierę w wojsku. 
Warto zauważyć, że powiat 
wejherowski ma duże tra-
dycje wojskowe, jednost-
ka wojskowa od wielu lat 
stacjonuje w Wejherowie, 
mamy też Wojskowy Od-
dział Gospodarczy, klasy 
mundurowe w szkołach (cie-
szą się one ogromnym zain-
teresowaniem). To świadczy 
o tym,. Że młodzież intere-
suje się wojskiem, chce do 
niego wstąpić i chce nosić 
mundur. 

Komisja pracować będzie 
do 24 kwietnia br. i przyj-
mować będzie osoby z tere-
nu powiatu wejherowskiego 
według ustalonego harmo-
nogramu: Wejherowo 1-10 
marca, Rumia 13-21 marca, 
Reda 29-31 marca, gmina 
Wejherowo 22-28 marca, 
gmina Luzino 3-6 kwietnia, 
gmina Szemud 7-12 kwiet-
nia, gmina Łęczyce 12-14 
kwietnia, gmina Choczewo 
18 kwietnia, gmina Linia 19-
20 kwietnia, gmina Gniewi-
no 20-21 kwietnia. 

24 kwietnia przyjmowane 
będą wyłącznie kobiety pod-
legające kwalifikacji wojsko-
wej. Rafał Korbut

Szukają poborowych
POWIAT | Ponad 1,3 tys. osób zostało wezwanych do sta-
wienia się przed komisją, która ocenia, czy mogą zostać za-
wodowymi żołnierzami. 
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FOTOGAlERiA

gwe24.pl/aktualności

Dzieci najchętniej przebierają się w postaci z bajek i filmów. Moż-
na się o tym przekonać, oglądając zdjęcia, które nadesłane zostały 
przez naszych Czytelników. 

Fotografie dzieci w karnawałowych stylizacjach przesyłaliście 
w ramach konkursu ogłoszonego na portalu Gwe24.pl. Zabawa na 
najciekawsze przebranie zorganizowana została przy współpracy 
z Croco Roco w Redzie. Dzięki temu autorom wybranych fotogra-

fii mogliśmy przekazać vouchery, uprawniające do pięciu wejść na 
teren całorocznej sali zabaw. Zwyciężczyniami konkursu okazały 
się: Angelika Gołda, Adrianna Dampc, Magda Kunkel, Sylwia Riba-
kowska, Hania Pranczke, Paulina Kowal, Halina Hebel, Marta Anna 
Gołębiewska, Karolina Brud oraz Lidia Jeka. Zwyciężczynie prosimy 
o kontakt w prywatnej wiadomości na Facebook’u w celu ustalenia 
szczegółów odbioru nagród. Wszystkich pozostałych uczestników 
zmagań zachęcamy do udziału w kolejnych zabawach.  WA

Wasze pociechy 
W karnaWałoWych 
strojach
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W Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan zapach-
nie wiosną. A to za sprawą 
kreatywnych warsztatów ro-
dzinnych, podczas których 
dzieci będą mogły przygo-
tować wesołe, wiosenne do-
niczki, by zasadzić w nich 
roślinki. Do wykorzystania 
wstążki i koronki oraz róż-
nego rodzaju naturalne ma-
teriały jak juta, czy patyczki. 
Zajęcia będą idealną okazją, 
by tuż przed nadejściem 
wiosny aktywować twórczy 
potencjał u dzieci. Nieskrę-
powana zabawa, która towa-

rzyszy warsztatom pozwoli 
także rodzicom na oderwa-
nie się od codzienności.

Dodatkowo, przy okazji 
dekorowania doniczek naj-
młodsi dowiedzą o roślinach 
miododajnych, czyli takich 
których nektarem i pyłkiem 
żywią się owady.

Kreatywne warsztaty ro-
dzinne odbędą się w dniach 
4 – 5 marca w pasażu gale-
rii w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi w godzinach od 
12.00 do 16.00. /raf/

Twórczo przywołajmy 
wiosnę!
RUMIA | Wiosna tuż, tuż… zakwitnie kwiat i stanie się 

kolorowy cały świat! 

Konkurs, który odbył się 
w Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie, zo-
stał zorganizowany w ramach 
Międzynarodowego Dnia Ję-
zyka Ojczystego.

Uczestnicy zgłosili się bar-
dzo licznie z miejscowości 
położonych w powiecie wej-
herowskim. Do rywalizacji 
stanęli młodzi czytelnicy 
m.in. z Kielna, Strzebielina, 
Gościcina, Luzina, Szemuda, 
Kębłowa, Bojana oraz Wejhe-
rowa. 

W jury zasiadali: Ewa Ko-

zak, pedagog i logopeda, Lilii 
Wilczyńska, redaktor naczel-
na Telewizji Kaszuby, Marcin 
Drewa, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Wejherowa 
oraz Piotr Syrocki, naczelnik 
Wydziału Kultury Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 
i jednocześnie przewodniczą-
cy komisji konkursowej. 

W pierwszym dniu konkursu 
brały udział dzieci w dwóch 
przedziałach wiekowych: 
5- i 6-latki oraz uczniowie 
klas od I do III szkół pod-
stawowych. W drugim dniu 

konkursu wiersze recytowała 
grupa 3- i 4-latków. Poziom 
prezentowania wierszy przez 
dzieci był bardzo wyrówna-
ny. Wszyscy perfekcyjnie się 
przygotowali. Mimo tak licz-
nej grupy uczestników żaden 
z prezentowanych wierszy 
nie powtórzył się. Po długim 
głosowaniu wyłoniono zwy-
cięzców, wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody, a laureaci 
grawerowane puchary. Na-
stępna edycja konkursu odbę-
dzie się w przyszłym roku.

Rafał Korbut

Łamali języki na trudnych wierszykach
Wyniki:

KAteGoRiA 5- i 6-LAtKóW:

i miejsce - Alan tokarski z Kę-•	
błowa
ii miejsce - Anna Frankowska •	
z Luzina
iii miejsce - Agata Rzepka ze •	
Strzebielina
Wyróżnienia: tomasz tokaj •	
z Kielna, eliza Mikucka z Wej-
herowa, Małgorzata Dere-
niowska z Wejherowa, Anto-
nina Rosak z Wejherowa, iga 
Żuchlińska z Wejherowa

UCZNioWie KLAS 
oD i Do iii SP:

i miejsce - Dominik Machaliń-•	
ski z Kielna
ii miejsce - Dominika Krajew-•	
ska ze Strzebielina
iii miejsce - Michał Szczur ze •	
Strzebielina.
Wyróżnienia: Karolina Jaro-•	
szewicz z Kielna, Zofia Sądej 
z Wejherowa

KAteGoRiA 3- i 4-LAtKóW:

i miejsce - Lena Groen z Sze-•	
muda
ii miejsce - Natalia Urbaniak •	
z Wejherowa
ii miejsce - Cornelia Hosch-•	
schulz z Kębłowa
Wyróżnienia: Klara Krystkie-•	
wicz z Kębłowa, Michał Kon-
drat z Wejherowa

POWIAT | Pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
pt. „Trudne wierszyki łamiące języki” za nami.

Urzędnicy miejscy wspól-
nie z pracownikami mu-
zeum oraz przy współpracy 
mieszkańców miasta chcą 
z tej okazji wydać okolicz-
nościową publikację. Książ-
ka ma opisywać historię 
wejherowskich kortów oraz 
wejherowskiego tenisa. 

- Obiekt został oddany 
do użytku w 1937 roku 
– opowiada Michał Jeliń-
ski, kierownik wydziału 
Kultury, Spraw Społecz-
nych, Promocji i Turystyki 
w wejherowskim urzędzie 
miejskim i jednocześnie ini-
cjator stworzenia publikacji. 
- Korty były jednym z wie-
lu elementów infrastruktury 
wypoczynkowo-sportowo-
rekreacyjnej przedwojen-
nego Wejherowa. To była 
realizacja wizji ówczesnego 
burmistrza miasta, Teodora 
Bolduana. 

Dwa lata później, w 1939 
roku (tuż przed wojną) 
w Wejherowie powstał też 
basen. 

- Nie znamy dokładnej 
daty otwarcia kortów, ale 
musiało to być w pierwszej 
połowie 1937 roku, gdyż 
jeszcze tego samego roku 
zorganizowano pierwszy 

turniej tenisowy – doda-
je Michał Jeliński. - Mam 
nadzieję, że kwerenda róż-
nych źródeł wskaże nam tę 
dokładną datę. I tu liczę na 
pomoc każdego, kto może 
udzielić jakichkolwiek in-
formacji odnośnie histo-

rii wejherowskich kortów, 
a w szczególności tych, któ-
rzy posiadają archiwalne 
zdjęcia, publikacje i inne 
pamiątki sprzed lat. 

Autor publikacji szuka 
zdjęć, wycinków praso-
wych, pamiątek, plakatów 

i wszystkich innych rzeczy, 
które w jakikolwiek sposób 
są związane z wejherow-
skim obiektem. Cennym 
źródłem informacji są też 
sami mieszkańcy Wejhe-
rowa – ci, którzy pamięta-
ją wydarzenia sprzed lat, 
uczestniczyli w nich i mogą 
o nich opowiedzieć. 

- Z okresu powojennego 
(z lat 50., 60., czy 70. ubie-
głego wieku) posiadamy 
niestety bardzo mało mate-
riałów – ubolewa  Michał Je-
liński. - Jestem jednak prze-
konany, że wiele cennych 
wspomnień, zdjęć i pamiątek 
znajduje się w prywatnych 
zbiorach. Dlatego apeluję 
do wszystkich: napiszmy 
razem tę książkę! Tym bar-
dziej, że 

80-lecie to godna okazja do 
upamiętnienia historii za-
równo samego obiektu, jak 
i tenisa. 

A tenis to sport, który 
w Wejherowie znany jest od 
wielu lat. Już w 1903 roku 
(jak wskazują źródła hi-
storyczne) w rejonie parku 
miejskiego znajdował się 
kort tenisowy, zaś w latach 
20. XX wieku w innej czę-
ści miasta także znajdował 
się kort i odbywały się tam 
mecze tenisowe. 

Okres świetności kortów 
tenisowych i samej dyscy-
pliny sportu przypadają na 
lata 80., kiedy to w mieście 
odbywał się ogromny Ogól-
nopolski Turniej o Puchar 

Ziemi Ka-
s z u b s k i e j 

(jeden z czterech najwięk-
szych turniejów). 

Dziś, po latach, korty te-
nisowe wciąż funkcjonują. 
Są tu prowadzone szkolenia 
dzieci i młodzieży, organi-
zowane są turnieje. 

- Przy okazji wydania 
książki planujemy zorga-
nizować turniej promujący 
zarówno miasto, jak i tenis 
w Wejherowie – dodaje  Mi-
chał Jeliński. - Chcemy też 
zaprosić na to wydarzenie 
znanych tenisistów. Ale to 
są dalsze plany, bo pierw-
szym etapem musi być wy-
danie tej książki. A żeby to 
się udało – liczymy na po-
moc mieszkańców, do końca 
września zbieramy materia-
ły. Rafał Korbut

80 lat kortów - „wspólnie napiszmy tę książkę!”
WEJHEROWO | Korty tenisowe w Wejherowie istnieją już od 80 lat. Z tej okazji przygotowywana jest niezwykła książka. 

Michał Jeliński 
prosi wszystkich, 
którzy dysponu-
ją jakimikolwiek in-
formacjami doty-
czącymi wejherow-
skich kortów, o po-
moc w przygoto-
waniu publikacji
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Pan Andrzej, mieszkaniec 
Wejherowa, miał problem 
ze swoim samochodem. 
Postanowił podzielić się 
swoimi doświadczeniami 
po oddaniu auta do napra-
wy i ogólnego przeglądu 
w serwisie Euro Car Expert 
w Gdyni. 

- Mam przeciętne, dość 
popularne auto, opla astrę 
z 2008 roku – opowiada 
właściciel samochodu. - 
Ostatnio miałem z nim nie-
co problemów: zaświeciła 
się kontrolka komputera 
pokładowego, silnik za-
czął nierówno pracować, 
do tego samochód ściągał 
przy hamowaniu. Miałem 
dylemat, gdzie oddać auto, 
bo – szczerze mówiąc – 
doświadczenia z mechani-
kami mam raczej niezbyt 
pozytywne. Kilkakrotnie 
już zdarzało mi się, że od-
bierałem auto, które miało 
być naprawione, a okazy-
wało się, że wcale nie jest 

Po naprawie niemal jak nowe
Do naszej redakcji czę-

sto zgłaszają się Czy-
telnicy niezadowoleni 
z różnych usług z prośbą 
o interwencję. Tym ra-
zem było odwrotnie. 

albo usterka powracała po kil-
ku dniach. Innym razem „spe-
cjalista” nie potrafił zdiagno-
zować awarii, jeszcze innym 
naprawa została wykonana, 
ale jednocześnie coś innego 
zostało uszkodzone. Ponie-
waż słyszałem dobre opinie 
o gdyńskim serwisie Euro Car 
Expert, postanowiłem spróbo-
wać tam. 

I – jak przyznaje pan An-
drzej – wybór okazał się traf-
ny. Pracownicy bardzo szyb-
ko i sprawnie zdiagnozowali 
wszystkie nieprawidłowości 
i drobne usterki. Okazało się, 
że problemy z hamulcami 
wynikały przede wszystkim 

z nadmiernie zużytych kloc-
ków hamulcowych oraz nie-
właściwie pracującego zaci-
sku w jednym kole, konieczna 
byłą też regulacja zbieżności, 
zaś nierówna praca silnika 
spowodowana była zużytym 
i rozciągniętym paskiem roz-
rządu. 

- Dalsza jazda tym samo-
chodem była nie tylko niebez-
pieczna, ale mogła w krótkim 
czasie doprowadzić do znisz-
czenia silnika oraz układu 
hamulcowego – mówi pan 
Andrzej. - Nie były to wpraw-
dzie poważne awarie, ale tego 
rodzaju usterki w autach wy-
stępują dość często. Niestety 

przez niektórych mechaników 
są bagatelizowane. W Euro Car 
Expert fachowcy wymienili 
klocki, zregenerowali zacisk 
hamulcowy, wymienili i wy-
regulowali rozrząd, ustawili 
zbieżność kół, przeprowadzili 
też pełną diagnostykę kompu-
terową i skasowali wszystkie 
błędy, które wcześniej wystę-
powały. Dokonali też niezbęd-
nych regulacji. A co ważne, 
cena za wykonane prace oka-
zała się bardzo przystępna. 

Właściciel auta podkreśla, 
że naprawa została wykonana 
bardzo szybko i profesjonal-
nie. A samochód po odbiorze 
działa bez najmniejszego za-
rzutu. 

- Cieszę się, że trafiłem do 
fachowców z Euro Car Expert 
– podsumowuje pan Andrzej. - 
Nie tylko uniknąłem kolejne-
go rozczarowania, ale wręcz 
przeciwnie: jestem bardzo za-
dowolony z obsługi i jakości 
wykonanych napraw.

euro-car expert
Ul. Morska 491 Gdynia
telefon 58 623 60 40
Całodobowe zgłaszanie 
szkód i awarii:  88 555 99 66
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Dlaczego akurat hulajno-
ga?

Wszystko z czasem staje 
się nudne, nawet autostop, 
więc myślałem nad czymś 
innym. Powód użycia hu-
lajnogi jest taki, że jeszcze 
nikt tego nie zrobił, jest ta-
nia, lekka i mogę ja złożyć 
i zabrać nawet w najdziksze 
miejsca, czy chodzić z nią po 
górach. Poza tym chciałem 
mieć możliwość zatrzymać 
się w każdym miejscu gdzie 
mi się spodoba nie będąc za-
leżnym od nikogo i niczego. 
Gdy widzę na przykład pięk-
ną plaże to się po prostu za-
trzymuję spędzam na niej go-
dzinę i jadę dalej podziwiając 
widoki z pierwszej ręki.

hulajnoga to tylko urozma-
icenie, czy może faktycznie 
ułatwia ci ona podróżowa-
nie?

Jest to świetne urozmaice-
nie i kolejne doświadczenie 
połączone z nową przygodą, 
ale faktycznie także przyspie-
sza podróż. Średnia prędkość 
to 13km/h naprawdę w cięż-
kim górskim terenie. Staram 
się co dziennie liczyć przeje-
chany dystans i czas, w któ-

rym to zrobiłem więc stąd 
te 13km/h się wzięło. Więc 
na pewno jest szybsze niż 
trekking, a może i na krót-
kich dystansach szybsze niż 
autostop, ponieważ odpada 

czas wychodzenia z miasta 
na wylotówkę i oczekiwania 
na okazje.

pasja, jaką jest podróżo-
wanie raczej nie bierze się 

znikąd. jaka była twoja 
pierwsza podróż oraz jakie 
kolejne podróże były twoimi 
inspiracjami, by robić to, co 
robisz?

Pierwsze doświadczenie 

z tego typu podróżami łapa-
łem w Szwecji mając 19 lat. 
Śpiąc u hosta (gospodarza 
– przyp. KG) znalezionego 
przez couchsurfing (strona 
internetowa, na której moż-
na znaleźć ludzi oferujących 
darmowe noclegi – przyp. 
KG), wtedy co rano wyrusza-
łem autostopem zwiedzając 
okolice w promieniu 70 km 
i wieczorem wracałem do 
mojego lokum. Pamiętam jak 
wstydziłem się tego, że mia-
łem niski budżet i ukrywałem 
się cały czas z tym, że jeżdżę 
autostopem a nie busami czy 
pociągami i Cecilia, moja 
ówczesna hostka do teraz nie 
zdaje sobie z tego sprawy. 

jakie są twoje najbliższe 
plany w obecnej podróży?

Właśnie skończyłem objaz-
dówkę dookoła Gran Canarii. 
Teraz czas na kolejną wyspę- 
Fuertaventurę, następnie Lan-
zarote i La Graciosa. Może 
plany ewoluują z czasem, ale 
staram się nie wybiegać tak 
daleko w przyszłość. W tym 
momencie muszę się skupić 
na zarobieniu pieniędzy na 
prom, żeby przedostać się 
z wyspy na wyspę. 

Więc na razie twoim ce-
lem jest podróżować po ka-
narach, czy sięgasz myśla-
mi już gdzieś dalej?

Od dłuższego czasu w mo-
jej głowie jest Wietnam i to 
jest główny cel na ten rok 
– autostopem z Polski do 
Wietnamu. Wyspy Kana-
ryjskie to tylko miły bonus  
i ucieczka przed zimnem. 

a co z hulajnogą? po po-
wrocie do domu postawisz 
ją w jakimś honorowym 
miejscu, czy masz może ja-
kieś plany z nią związane?

Nie przywiązuję się do 
rzeczy materialnych oprócz 
plecaka, który chciałbym 
żeby został ze mną na za-
wsze. A hulajnoga chyba 
zostanie oddana do lom-
bardu żeby dostać za nią 
jakieś pieniądze. Staram się 
myśleć praktycznie i sen-
tymenty zepchnąć na drugi 
plan. 

czego ci życzyć w dal-
szych podróżach?

Powodzenia oraz wygod-
nych butów. Niczego więcej 
nie potrzebuję.

Nie być zależnym od nikogo i niczego
ROZMOWA | Uciekł od polskiej zimy i podróżuje po Kanarach, swoje perypetie dokumentuje na facebookowym fanpage’u NonStopAutoStop, zamieszczając wpisy i zdjęcia. Podróżuje jednak 

nie pieszo, a... hulajnogą. Z Maciejem Itermanem rozmawia Krzysztof Grajkowski.
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Zwłoki 50-latka 
na dworcu
Nieprzytomnego mężczyznę, leżącego przy dworcu 
w Redzie, około południa zauważyli przypadkowi 
przychodnie. wezwali na miejsce policję i pogotowie 
– niestety mimo reanimacji mężczyzna zmarł. 

policja otrzymała zgłosze-
nie o leżącym przy dworcu 
i niedającym znaków życia 
mężczyźnie w piątkowe 
południe. 
- Dyżurny komisariatu po-
licji w Redzie otrzymał in-
formację od przechodnia, 
natychmiast na miejsce 
został wysłany patrol – 
wyjaśnia asp. sztab. Anetta 
potrykus, oficer prasowy 
Kpp w Wejherowie. - Funk-
cjonariusze policji po przy-
byciu na miejsce podjęli 
resuscytację krążeniowo-
oddechową. Równocze-
śnie na pomoc mężczyź-

nie skierowano karetkę 
pogotowia. Ratownicy 
medyczni przejęli czynno-
ści reanimacyjne od poli-
cjantów. Niestety, nie uda-
ło się przywrócić krążenia, 
mężczyzna zmarł. 
ustalono jego tożsamość 
– jest to 50-letni mieszka-
niec Redy. przyczyny jego 
śmierci nie są na razie zna-
ne, ma je to ustalić sekcja 
zwłok. policja wstępnie 
wykluczyła jednak udział 
osób trzecich. prawdopo-
dobnie 50-latek doznał 
zawału serca lub udaru 
mózgu. /raf/

REKLAMA                                                                                 6/2017/pR

Odpowiedzialność karna nieletnich, bezpieczeństwo 
w sieci i groźby karalne – to główne tematy spotka-
nia policjantów z młodzieżą, które miało miejsce w 
wejherowie.

Funkcjonariusze z wejherowskiej komendy odwiedzili 
wczoraj młodzież ze Szkoły przysposabiającej do pra-
cy oraz Gimnazjum i Szkoły Zawodowej powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalnego. policjanci rozmawiali 
o zjawisku cyberprzemocy. Skupili się na omówieniu za-
gadnień dotyczących ośmieszania, straszenia, włamania 
na czyjeś konto, czy wykorzystania wizerunku. omówio-
no też kwestie dotyczące poznawania osób w internecie 
oraz kradzieży programów komputerowych.

Z uczniami o cyberprzemocy



12 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 3 marca 2017

REKLAMA                                                                                u/2017/RL

Dystans 1963 metrów po-
konywali zarówno najmłod-
si, jak i seniorzy. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe meda-
le oraz poczęstunek na koniec 
wydarzenia. 
– Po raz drugi pobiegliśmy 

w Rumi „wilczym tropem”, 
aby upamiętnić żołnierzy wy-
klętych. Po 1944 nie złożyli 
oni broni, ale walczyli o wol-
ną i niepodległą ojczyznę. 
Podczas tego biegu chcieli-
śmy im oddać cześć i chwa-

łę – mówi Ariel Sinicki Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, 
organizator biegu w Rumi.
W zeszłym roku we wszyst-
kich biegach wzięło udział 
aż 40 tysięcy uczestników ze 
160 miast. Według szacun-

kowych danych w tym roku 
liczba ta wzrosła o kolejne 20 
tysięcy. W Rumi zwiększono 
ilość pakietów startowych do 
400 sztuk – całość zarezer-
wowano na długo przed za-
mknięciem zapisów. /raf/

Mieszkańcy uczcili pamięć 
żołnierzy wyklętych
RUMIA | Aż 400 osób, w różnym wieku wzięło udział w biegu zorganizowanym z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. 

Fo
t. 

U
M

 R
um

ia

Fo
t. 

U
M

 R
um

ia

Program przeznaczony jest 
dla dzieci nieumiejących pły-
wać, w wieku 8-9 lat (rocz-
niki urodzenia 2008 i 2009), 
mieszkających w Rumi. 
Wiek i zamieszkanie bę-
dzie weryfikowane, prosimy 
o niezgłaszanie dzieci młod-
szych i spoza Rumi. Dziecko 
powinno przynosić na zaję-
cia legitymację szkolną.
Zajęcia będą odbywać się 
w niedziele w czterech gru-
pach o godz. 14.00, 14.45, 
15.30 i 16.15. Grupy będą li-
czyły maksymalnie 12 dzie-
ci. Nauka będzie odbywać 
się na torze wypłyconym 

(głębokość 90 cm).
Szacowana wartość projek-
tu wynosi 37 tys. złotych. 
Początkowo ze szkolenia 
miało skorzystać czterdzie-
ścioro dzieci, jednak liczba 
ta została zwiększona do 48 
osób.
Pierwsze zajęcia odbędą się 
5 marca 2017, a ostatnie 11 
czerwca 2017. 
Nieobecność dziecka na 
dwóch kolejnych zajęciach 
będzie skutkowało wykreśle-
niem z listy i wpisaniem ko-
lejnego z listy rezerwowej. 
Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne w recepcji pływalni MO-

SiR, ul.Rodziewiczówny 8, 
emailem plywalnia@mosir.
rumia.pl lub telefonicznie 58 
6794409. Należy podać na-
stępujące dane dziecka: imię  
i nazwisko, rok urodzenia, 
adres oraz telefon kontakto-
wy do rodziców i preferowa-
ną godzinę zajęć. 
Warto również dodać, że 
w tym roku, drugi rok 
z rzędu, dzięki środkom ze-
wnętrznym Miasto zrealizuje  
program „Umiem Pływać”, 
w ramach którego sztuki 
pływania uczyć się będzie 
ponad 300 dzieci.
/raf/

Bezpłatna nauka pływania dla dzieci
RUMIA | W ramach realizacji projektu obywatelskiego Miejski Ośrodek Sportu i Re-

kreacji ogłasza nabór dzieci do bezpłatnej nauki pływania.
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Wszystko to dzięki decyzji 
Zarządu Województwa Po-
morskiego o przyznaniu 71 
milionów zł dofinansowania z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Pomorskiego, która umoż-
liwi wymianę oświetlenia 
zewnętrznego, oszczędność 
energii, lepsze oświetlenie 
dróg i chodników w naszym 
regionie. Umowy w tej spra-
wie w minioną środę podpisali 
marszałkowie Mieczysław 
Struk i Wiesław Byczkowski 
z przedstawicielami lokalnych 
samorządów. 
Modernizacja rozpocznie się 
jeszcze w tym roku i potrwa 
około dwóch lat. Wymienio-
nych i zmodernizowanych zo-
stanie prawie 30 tysięcy punk-

tów świetlnych w technologii 
LED. Zmniejszy to zużycie 
energii oraz emisję CO2 o 7 
tys. ton rocznie. Oświetlenie 
wymienione zostanie m.in. w 
Czersku, Człuchowie, Gdań-
sku, Kościerzynie, Luzinie, 
Miastku, Słupsku, Sopocie, 
Starogardzie Gdańskim i Sztu-
mie.
Projekty polegają na ograni-
czeniu zużycia energii elek-
trycznej poprzez modernizację 
systemu oświetlenia zewnętrz-
nego, co wynika z gminnych 
dokumentów z zakresu gospo-
darki niskoemisyjnej.
Cała inwestycja będzie koszto-
wała 88 milionów złotych, 71 
milionów dofinansuje Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego. /raf/

71 milionów zł 
na oświetlenie
POMORZE | W 18 pomorskich gminach i miastach już 

wkrótce zmodernizowane zostanie oświetlenie. 
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SPRZEDAM
sPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo, 
Nowowiejskie /Lówcze/ 4 km od Lęborka, 
1200 m2, cena 38.000 zł, tel. 602 306 210

DZiAŁKA budowlana, Szemud, blisko szko-
ła, sklepy, ośrodek zdrowia itp., dobra lokali-
zacja, tel. 608 835 433

sPRZEDAM działkę budowlaną, 960 m kw, 
w miejscowości Szemud, piękna, spokojna 
okolica, blisko sklepy ,szkolą, ośrodek zdro-
wia, kościół, Droga do działki utwardzona, 
Zachęcam do kontaktu, tel. 608 835 433, 
tanio

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 budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jEsTEM zainteresowana wynajęciem garażu 

w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

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

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
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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

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, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD tV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOwANiA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

PROFEsjONAlNA fotografia okolicznościo-
wa: 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

sZUKAM panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

siNGlE, 35 l., modelowy typ urody, szukam 

pani 25-55 l., miłej Sponsorki Gdańsk, Sven, 
tel. 735 001 684

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

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

RÓŻNE

sPRZEDAM drewno kominkowe i opałowe, 
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 opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

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

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

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

sPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-034

sPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

KUPię militaria (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu ii Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@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 ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

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

sPRZEDAM dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

REKLAMA                   23/2017/RL

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

REKLAMA                                     3/2017/DS

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

REKLAMA                                     2/2017/DS

Rodzinie, przyjaciołom 
i znajomym, którzy uczestniczyli

w ostatnim pożegnaniu 
mojej kochanej Mamy

TERESy 
KLEINSZMIDT

serdeczne podziękowania 
składa
córka

oGŁoSZENiE                                                               5/2017/DS
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Uroczystość została 
otwarta przez Andrzeja 
Byczkowskiego, dyrek-
tora Powiatowego Ze-
społu Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych, 
który wymienił przed-
stawicieli władz lokal-
nych obecnych na ce-
remonii. Nie zabrakło 
występów artystycznych 
i sportowych: na scenie 
pojawił Bartosz Dopke, 
który zaśpiewał piosen-
kę „Lonely boy”, a na-
stępnie wystąpili młodzi 
karatecy z grupy Sakura 
z Rumi.

W pierwszej kolejno-
ści nagrodzeni zostali 
najlepsi trenerzy: Lech 
Bieńkowski (tenis ziem-
ny), Marek Gorlikowski 
(radiojachting), Grze-
gorz Janikowski (uniho-
kej), Rafał Karcz (kick-
boxing), Andrzej Kostun 
(karate), Benedykt Król 
(bieg na orientację), 
Piotr Netter (triathlon), 
Robert Niewiedzia-
ła (bieg na orientację), 
Robert Sawicki (siatków-
ka), Wojciech Wasiakowski 
(boks).

Później, po kolejnych wy-
stępach artystycznych 
wyróżnieni na scenie zo-
stali sportowcy: Krystian 

Andrzejewski (karate), Ka-
rol Barzowski (unihokej), 
Aleksandra  Bielecka, Ali-
cja Bielecka (obie – bieg 

na orientację), Agata Bień-
kowska (tenis ziemny), Ty-
tus Butowski (żeglarstwo), 
Mateusz Chabowski (ra-

diojachting), Natalia Dawi-
dowska (bieh na orientację), 
Paulina Damaske (siatków-
ka), Viktoria Dombrowska 

(boks), Jakub Garbow-
ski (szachy), Aleksandra 
Grubba (wielobój lek-
koatletyczny), Mikołaj 
Herzberg (kickboxing), 
Patrycja Hinc (kickbo-
xing), Michał Jarliński 
(triathlon), Marta Ką-
kol (rzut oszczepem), 
Dominik Korbolewski 
(karate), Jacek Kraw-
czyk (triathlon), Oliwia 
Kreft (bieg na orien-
tację), Maciej Kubiak 
(triathlon), Jakub Kuź-
ba (bieg na orientację), 
Aleksandra Lesner (jeź-
dziectwo), Monika Ma-
łowiecka (karate), Zofia 
Melzer (bieg na orienta-
cję), Mieczysław Muller 
(radiojachting), Bartło-
miej Ogdowski (bieg 
na orientację), Maja 
Olszewska (kręglarstwo 
klasyczne), Weronika 
Pawlak (boks), Rafał 
Pionk (wędkarstwo), 
Jędrzej Rutz (radiojach-
ting), Jakub Staszewski 
(boks), Kacper Stęp-
niak (triathlon), Natalia 
Zwara (boks), Grzegorz 

Żurek (bieg na orientację), 
Przemysław Żyła (uniho-
kej). KG

Najlepsi w powiecie nagrodzeni!
POWIAT | W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród trenerom i zawodnikom z powiatu. 

Pierwsze spotkanie siatkar-
ki APS rozegrały z Aresem 
Nowa Sól i nie dały szans 
rywalkom, gładko wygrywa-
jąc 3:0. Drugi mecz był już 
ciężkim bojem – SMS Amber 
Kalisz uległ rumiankom do-
piero w tie-breaku. Następny 
mecz także był niezwykle 
wyrównany - kolejny drama-

tyczny piąty set APS rozegrał 
z Libero Wałcz – gdy wyda-
wało się, że zwycięstwo tym 
razem wypadnie rumiankom 
z rąk, popisały się stalowymi 
nerwami i ostatecznie wy-
grały tie-break i cały mecz. 
Radość była o tyle większa, 
że wygrany set oznaczał, że 
podopieczne Roberta Sawic-

kiego awansowały do turnieju 
półfinałowego. Stawką ostat-
niego meczu było pierwsze 
miejsce w turnieju – lepszy 
okazał się jednak Atom Trefl 
Malbork, a rumskie zawod-
niczki zajęły drugie miejsce.
Turniej półfinałowy rozegra-
ny zostanie w dniach 17.-19. 
marca w Bydgoszczy. KG

Tytani zagrają 
o pierwsze 
zwycięstwo
Wejherowscy piłkarze ręcz-
ni jadą do tczewa, a celem 
jest pierwsze zwycięstwo w 
2017 roku. Rywalem będzie 
zespół, który w tabeli znaj-
duje się bezpośrednio nad 
tytanami, a więc motywacji 
żółto-czarnym nie zabrak-
nie.
W tej rundzie wejherowscy 
szczypiorniści jeszcze nie 
wygrali. Najpierw ulegli w 
toruniu, a w ubiegły week-
end zbyt silny okazał się lider 
ii ligi, orkan ostróda. Goście 
dzięki dobrej skuteczności w 
ataku już na początku zyska-
li przewagę. Różnica bramek 
w miarę czasu rosła – orkan 
zszedł na przerwę prowa-
dząc 16-10. po przerwie go-
ście udowodnili, że są dru-
żyną lepszą, wciąż powięk-
szając dystans i ostatecznie 
było 39-22 dla orkana.
W najbliższy weekend bę-
dzie Sambor tczew – dru-
żyna, która zajmuje 8. miej-
sce, czyli jest tuż nad tyta-
nami. Wejherowianie już raz 
z Samborem wygrali i będą 
to chcieli zrobić ponownie 
w sobotę, tym razem nad 
Wisłą.

Jest półfinał, APS w czołówce Mistrzostw Polski!
SIATKÓWKA | Historyczny awans siatkarek z Rumi! Kadetki APS pod wodzą Rober-
ta Sawickiego wywalczyły w Kaliszu awans do półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów. 
W tych rozgrywkach rumskie zawodniczki jeszcze nigdy nie zaszły tak daleko.

KOMPlET wYNiKów 
7 KOlEjKi: 
Barłomino-Luzino 5-3 (2-1) 
Zelewo-Kochanowo 3-0 
walkower (brak drużyny) 
Kębłowo-Robakowo 5-5 (1-3) 
Sychowo-Milwino 1-8 (0-3) 
 
KOlEjNOŚĆ KOńcOwA 
1.Milwino 
2.Luzino 
3.Barłomino 
4.Sychowo 
5.Kębłowo 
6.Zelewo 
7.Robakowo 
8.Kochanowo

PIŁKA NOŻNA | Spo-
tkania rozegrane w ubie-
głą niedzielę zakończyły 
X edycję Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej. Kolejność na 
podium zadecydowała się 
w ostatniej kolejce me-
czów, którą na hali GO-
SRiT-u w Luzinie oglądała 
liczna publiczność.

Do ostatniej kolejki nie było 
przesądzone, kto wygra ligę. 
W decydującym meczu Mil-
wino pokonało w iście mi-
strzowskim stylu Sychowo 
8-1. Dużo przetasowań miało 
miejsce tuż za plecami zwy-
cięzców – Sychowo przez 
porażkę w ostatnim spotka-
niu wypadło poza podium, 
na czym zyskały grające 
w ostatniej kolejce przeciw-
ko sobie Luzino i Barłomino. 
Mecz wygrało Barłomino, 
ale to luzinianie w końco-
wej klasyfikacji zajęli drugie 
miejsce.
W pozostałych meczach Kę-
błowo zremisowało z Roba-
kowem 5:5, a młodzież z Ze-
lewa zapisała sobie 3 punkty 
walkowerem , ponieważ ich 
przeciwnik z Kochanowa nie 
skompletował składu. 
Przed nami jeszcze jedna im-

Walka do końca, Milwino 
najlepsze w sołectwie

preza halowa dla drużyn solec-
kich. W następną niedziele 5. 
marca odbędzie się XI Turniej 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Luzino.
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Na pewno trener Kotas nie 
pogardziłby tym zapałem 
i polotem, jakim imponował 
Gryf na początku poprzed-
niej rundy. Wówczas wejhe-
rowscy piłkarze grali zawsze 
o pełną pulę i poziom rywala 
nie robił im większej różnicy. 
Odmienne oblicze ówcześni 
podopieczni Mariusza Paw-
laka zaprezentowali jesienią. 
Wtedy na Wzgórzu Wolności 
nikt nie czuł przed nimi więk-
szego respektu, skutkiem cze-
go były m.in. wstydliwe po-
rażki z Wartą Poznań i Stalą 
Stalowa Wola. Nie pomagała 
im też piłkarska fortuna.
Przed nową rundą trener 
Kotas przyznaje, że wierzy 
w swój zespół:
-Mówię chłopakom, że mu-
szą wziąć odpowiedzialność 
za grę, za wyniki i widzę, że 
to do nich dociera. Ostatnio 
zremisowaliśmy z Bytovią, 
od której nie byliśmy gorsi, 
wiele drużyn z I ligi zadowo-

liłby taki wynik. Uważam, że 
jesteśmy dobrze przygotowa-
ni. 
Pierwszy przeciwnik – Ko-
twica Kołobrzeg – to bezpo-
średni rywal Gryfa w walce 
o utrzymanie. Okres przy-

gotowawczy biało-niebiescy 
mieli wręcz najeżony spa-
ringami – rozegrali ich aż 
11 (i wygrali zdecydowaną 
większość z nich), a rozegra-
liby o jeden więcej, gdyby 
nie odwołany mecz z Choj-

niczanką. Powodem anulo-
wania meczu z liderem I ligi 
był zły stan murawy, która 
na mecz o punkty z Gryfem 
musi już być gotowa.
W Kołobrzegu doszło także 
do wielu przetasowań w skła-

dzie. Z Olimpią Zambrów 
wymienili się zawodnikami: 
odszedł Karol Zieliński, a nad 
morzem zameldował się Bar-
tosz Biel, który już zdołał 
w sparingach pokazać się 
z dobrej strony. Trener Ry-

szard Wieczorek pożegnał się 
też z podstawowym obrońcą, 
Remigiuszem Szywaczem, 
który odszedł do GKS-u Ty-
chy i w tym należy upatrywać 
pewnego osłabienia. Poza 
tym, Kotwica raczej zyskała 
na sile: przyszli Azikiewicz 
(KS Polkowice), Tomasz 
Prejs (Stal Mielec), Krystian 
Sanocki (MKS Kluczbork), 
Eryk Sobków (GKS Katowi-
ce) i Karol Szymański (Chro-
bry Głogów).
Sobotnie spotkanie to dla 
obu drużyn tak zwany „mecz 
o sześć punktów” - wygrana 
nie tylko pozwoli dopisać 
sobie trzy oczka w tabeli, ale 
także pozwoli zyskać dystans 
nad bezpośrednim rywalem 
w walce o utrzymanie. Dla 
Gryfa dodatkowo będzie to 
okazja do rewanżu za porażkę 
na Wzgórzu Wolności w ubie-
głej rundzie. Początek meczu 
w sobotę, 4. marca o 17:00.
Krzysztof Grajkowski

Zakotwiczyć się w nowej rundzie
II LIGA | Udane sparingi, stabilizacja w kadrze i optymizm trenera z jednej, oraz trudny terminarz Gryfa w marcu z drugiej strony. Nowe ligowe rozdanie w wykonaniu żółto-czarnych 
zapowiada się o tyle ciekawie, co niepewnie. Pierwszy mecz batalii o utrzymanie odbędzie się w Kołobrzegu.

Wybrany przez Państwa najlepszym piłkarzem 
Gryfa Wejherowo w roku 2016 Robert Chwa-
stek wrócił do zespołu i odebrał statuetkę.

Kreatywny pomocnik uzyskał niemal 45% 
głosów i zdecydowanie wygrał plebiscyt 
zorganizowany przez Express Powiatu 
Wejherowskiego oraz gwe24.pl. Zawod-
nik dostał pamiątkową statuetkę oraz bon 
do sklepu Decathtlon.

Chwastek nie jest jeszcze w pełni sił i po-
czątek rundy wiosennej Gryf będzie musiał 
rozegrać bez swojego silnego ogniwa, ale 
gdy tylko będzie mógł, wróci do treningów 
i z pewnością żółto-czarni będą mieli  z niego 
jeszcze wiele pożytku.

Chwastek już w Wejherowie. I z nagrodą!
Wracają do swojego zespołu 
i będą czekać na szansę. Kacper 
Małolepszy i Piotr Młynarczy-
kowski zostali zgłoszeni do roz-
grywek II ligi.

Obaj poprzednią rundę spędzili 
na wypożyczeniu w zespole Bły-
skawicy Reda-Rekowo, wystę-
pującym w rozgrywkach A klasy. 
Kacper Małolepszy to 18-latek, 
który zagrał w jednym ze sparin-
gów i mówi się, że to największy 
talent w szkółce żółto-czarnych, 
a Piotr Młynarczykowski to bram-
karz urodzony w 2000 roku. Gdyby 
zagrał w którymś z meczów, byłby 
pierwszym piłkarzem urodzonym 
w XXI wieku, który wystąpił 
w dorosłym zespole Gryfa.

Dwaj młodzieżowcy 
znów w GryfiePierwszoligowy rywal, wyrównane spotkanie i kolejne czy-

ste konto. Podopieczni jarosława Kotasa w swoim ostat-
nim zimowym sparingu zremisowali z Drutex-bytovią by-
tów 0-0 i zdają się być gotowi na wznowienie ligowych 
zmagań. 

Kibice w Bytowie nie ujrzeli zbyt wielu podbramkowych akcji. 
od początku spotkania gra była dość wyrównana – oba zespo-
ły próbowały stworzyć sobie sytuacje pod bramką rywali, ale 
nie kończyło się to większym zagrożeniem. W pierwszej poło-
wie dobrą okazję miał Klichowicz, ale jego strzał minął o kilka-
naście centymetrów słupek bramki Gryfa. po zmianie stron nie 
nastąpiła zmiana rezultatu. Wynik otworzyć mógł Marczak, ale 
jego strzał głową także był niecelny. Spotkanie do końca było 
wyrównane, ale żadnego zespołu nie było stać na zmianę bez-
bramkowego rezultatu.
Z rezultatu raczej bardziej zadowolony będzie trener Gryfa. 
Samo spotkanie nie porwało, ale na pewno dobrym progno-
stykiem jest kolejny mecz bez straty bramki oraz to, że żółto-
czarni w swoim ostatnim sparingu grali jak równy z równym 
z drużyną z wyższej ligi.
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