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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

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.

Wiosna coraz bliżej. to pora roku, która 
często kojarzy się z porządkami i sprzą-
taniem. Niestety nie wszędzie – na tyłach 
sklepu Biedronka w Wejherowie Śmiecho-
wie nasz Czytelnik natknął się na taki oto 
widok. 
- Niestety, ludzie wciąż wywożą śmieci 
i porzucają w przypadkowych miejscach 
– ubolewa autor zdjęcia, mieszkaniec Wej-
herowa. - jest to dla mnie tym bardziej nie-
zrozumiałe, bo przecież i tak każdy właści-
ciel posesji ma umowę na wywóz odpa-
dów i musi co miesiąc za to płacić. poza 
tym świadczy o braku kultury tego, kto to 
zrobił.  /raf/
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Co trzeba wiedzieć o 
naborze? Do klas pierwszych 
w szkołach podstawowych 
przyjmowane są dzieci 
7-letnie, objęte obowiąz-
kiem szkolnym. ponadto 
na wniosek rodziców do 
klas pierwszych mogą być 
przyjęte dzieci 6-letnie, pod 
warunkiem wcześniejszego 
zrealizowania przygotowania 
przedszkolnego lub posia-
dania opinii poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej o 
możliwości rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej. 

Do oddziałów przedszkol-

nych w szkołach podstawo-
wych przyjmowane będą 
dzieci 6-letnie, które zobo-
wiązane są odbyć roczne 
przygotowanie przedszkol-
ne.  ponadto dzieci 5-letnie, 
4-letnie i 3-letnie mają usta-
wowe prawo do korzystania z 
wychowania przedszkolnego 
w wymiarze co najmniej 
pięciu godzin dziennie reali-
zacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 

W sytuacji nieprzyjęcia 
dziecka w postępowaniu 
rekrutacyjnym do żadnego z 
wnioskowanych oddziałów 

NAOMi 
Do Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Dąbrówce trafiła z miejscowości 
Osowa Górna w gminie Przodkowo. Su-
nia ma charakterystycznie wykrzywiona 
szczękę, która dodaje jej uroku. Jest nie-
zwykle przyjazna i spragniona kontaktu 
z człowiekiem. Warto zaznaczyć, że ma 
problem z wypadającą rzepką w kolanie.

OlivKA
To wspaniała, łagodna sunia. Inspek-
torzy OTOZ Animals szukają dla niej 
domu pełnego miłości i zrozumienia, 
w którym będzie czuła się bezpiecznie. 
Ma od dwóch do trzech lat, więc całe 
życie przed nią. Jest wysterylizowana, 
zaszczepiona i gotowa poznać nowych 
właścicieli. 

KsERO 
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce przebywa od  24 grudnia 
2016 roku. Jest nauczony dzielenia prze-
strzeni z innymi zwierzętami, więc mógł-
by dołączyć do Twojego stada. Lubi bli-
skość człowieka i czeka aż ktoś zabierze 
go pod swój dach.

Psy, w których można się zakochać

Rekrutacja najmłodszych
REDA | Do 28 marca w publicznych szkołach pod-

stawowych w Redzie prowadzona jest rekrutacja do 
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

przedszkolnych burmistrz Redy 
wskaże rodzicom inny oddział 
przedszkolny w szkole podsta-
wowej lub przedszkole, które 
przyjmie dziecko. Szczegółowe 
informacje odnośnie rekrutacji 
dostępne są w sekretariatach 
i na stronach internetowych 
redzkich szkół oraz urzędu Mia-
sta w Redzie, tj. www.reda.pl.
wA

wiOsENNE 
(NiE)PORZąDKi

Noami, Ksero i olivka 
mogą odmienić twoje 
życie. Do adopcji wyjąt-
kowych czworonogów 
zachęcają przedsta-
wiciele Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce.

Szukasz prawdziwego 
przyjaciela? jeśli tak, to 
przyjrzyj się zwierza-
kom, które prezentuje-
my w ramach cyklicznej 
akcji „przygarnij psa”. 
to czworonogi, które 
zostały porzucone, 
zgubiły się lub straciły 
właścicieli. Może jeden 
z nich czeka właśnie na 
Ciebie? 

Waszym zdaniem KOMENTARZE Z GWE24.pl

ZAbYTKOwY bUDYNEK 
ZRówNUją Z ZiEMią
@MARTA
Szkoda zabytku, ale jak żyje 
się w kraju, gdzie jest rozwala-
ne, a nie naprawiane, to szko-
da gadać.

@DANUTA
Pracowałam w tej winiarni 
kiedyś. Wielka szkoda.

@wOjciEch
Zabytek ten miał być wcześniej 
rozebrany, ale nasz konserwa-
tor to zablokował (rok 2007 chy-
ba). Ile warta była ta blokada?
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Dużo ofert pracy, mało osób 
rejestrujących się w powiato-
wym urzędzie pracy, spada-
jąca ilość osób pozostających 
bez zatrudnienia i wyższe 
pensje – tak wygląda obecnie 
sytuacja na rynku pracy w po-
wiecie wejherowskim. 

to doskonała wiadomość 
dla osób szukających zatrud-
nienia. Mało tego – w najbliż-
szych miesiącach ma być jesz-
cze lepiej. 

- Co roku naturalną tenden-
cją jest spadek bezrobocia 
w okresie wiosenno-letnim 
– wyjaśnia Grażyna Sobieraj, 
dyrektor powiatowego urzę-
du pracy w Wejherowie. - Wią-
że się to z zapotrzebowaniem 
na pracowników w budow-
nictwie, turystyce i gastrono-
mii. 

Niedawno Główny urząd 
Statystyczny opublikował sta-
tystyki za ubiegły rok. Dane 
są bardzo optymistyczne: tak 
dobrze nie było od niemal 10 
lat. Spadek stopy bezrobocia 
rejestrowanego to trend, któ-
ry dotyczy całego wojewódz-
twa. Według danych GuS 
W Gdańsku w końcu 2016 
roku stopa bezrobocia w po-
morskiem wynosiła 7,3 proc.. 
przed rokiem było to 8,9 proc.

poprawę sytuacji na rynku 
pracy, czyli spadki stopy bez-
robocia zaobserwowano we 
wszystkich powiatach. 

W populacji bezrobotnych 
zarejestrowanych w całym 
województwie dominowały 
kobiety, których udział w koń-
cu grudnia 2016 r. wyniósł 60 
proc. Wśród bezrobotnych 
zarejestrowanych najwię-

cej było osób posiadających 
wykształcenie gimnazjalne, 
podstawowe i niepełne pod-
stawowe oraz zawodowe, 
które stanowiły 55,2 procent. 
Statystyki uS w Gdańsku mó-
wią także o większej liczbie 
ofert pracy, które wpłynęły do 
powiatowych urzędów pracy 
w 2016 roku (108,3 tys. wobec 
87,1 tys. ofert). 

W powiecie wejherowskim 
stopa bezrobocia na koniec 
2016 roku wynosiła 9,9 proc. 
i była najniższa od 2008 roku. 

- pracodawcy generują wię-
cej miejsc pracy – wyjaśnia 
Grażyna Sobieraj. - W ubie-
głym roku mieliśmy do dys-
pozycji 7 275 miejsc pracy. Są 
to oferty zarówno zgłoszone 
przez pracodawców z tytułu 
własnego rozwoju i zapotrze-
bowania, jak również subsy-
diowane przez pup. Do tego 

pracodawcy oferują wyższe 
wynagrodzenia – w latach po-
przednich 90 ptroc ofert opie-
wało na minimalną pensją, 
natomiast w roku ubiegłym 
na niektóre stanowiska praco-
dawcy oferowali wyższe wy-
nagrodzenie. Duża ilość ofert 
i ich różnorodność powodo-
wała, że wiele osób podjęło 
zatrudnienie. 

Niewiele zmieniło się nato-
miast w kwestii samozatrud-
nienia, czyli zakładania dzia-
łalności gospodarczej przy 
dofinansowaniu z pup. Chęć 
założenia firmy zadeklaro-
wała mniejsza ilość osób, ale 
i tak jest to dwa razy więcej, 
niż wynika to z puli pieniędzy, 
jaką dysponuje urząd. 

- jeszcze 3-4 lata temu na 
ilość planowanych środków 
zainteresowanie było 3 razy 
większe – wyjaśnia dyrektor 

Grażyna Sobieraj. - Co roku 
udzielamy około 200 dotra-
cji, podobnie było w roku 
ubiegłym (dokładna liczba to 
195). 

Dane statystyczne pozwa-
lają z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. W styczniu i lu-
tym w latach ubiegłych licz-
ba bezrobotnych zwiększała 
się o 300 do nawet 800 osób. 
W tym roku zaobserwowano 
wzrost zaledwie o 146 osób. 
W styczniu stopa bezrobocia 
wzrosła minimalnie, o zale-
dwie 0,1 proc. A na koniec 
lutego urzędnicy odnotowali 
spadek zarejestrowanych bez-
robotnych o 185 osób. tylko 
w ciągu dwóch miesięcy do 
pup w Wejherowie wpłynęły 
aż 1094 oferty pracy! Najbar-
dziej poszukiwani są pracow-
nicy budowlani, kierowcy 
i sprzedawcy. Rafał Korbut

Pracy nie brakuje
POwiAT | Tak dobrej syTuacji na rynku pracy nie było od wielu laT. bezrobocie 
w powiecie wejherowskim spadło poniżej 10 proc. i wciąż maleje!

idea budżetu obywatel-
skiego jest prosta. Władze 
miasta wyznaczają część 
środków z budżetu, które 
zostaną rozdysponowane 
przy aktywnym udziale 
obywateli. Mieszkańcy będą 
mieli możliwość zgłaszania 
propozycji działań inwe-
stycyjnych i remontowych, 
które mogą przyczynić się 
do zwiększenia bezpieczeń-
stwa, rozbudowy infrastruk-
tury czy poprawy estetyki 
miasta.

- Zgłaszane projekty mu-
szą dotyczyć takich obsza-
rów jak: ład przestrzenny, 
rekreacja, zmiana orga-
nizacji ruchu na drogach 
gminnych i wewnętrznych 
oraz inwestycje w przestrze-
ni publicznej z wyłączeniem 
budynków – informuje han-
na janiak, sekretarz Redy.

Czas realizacji projektu nie 
może przekroczyć jedne-
go roku kalendarzowego 
(budżetowego). Wartość 
zgłoszonego zadania nie 
powinna być wyższa niż 50 
tys. zł. ogółem na realizację 
budżetu obywatelskiego 
Reda zamierza przeznaczyć 
w tym roku 250 tys. złotych.

Szczegóły określa uchwała 
Rady Miejskiej w Redzie 
z dnia 14 grudnia 2016 roku 
w sprawie przeprowadzenia 
na terenie miasta konsulta-
cji społecznych dotyczących 
budżetu obywatelskiego 
oraz zarządzenie burmistrza 
z dnia 6 marca 2017 roku 
w sprawie terminu, miejsca, 
zasad zgłaszania projek-
tów oraz harmonogramu 
prac nad przygotowaniem 
budżetu obywatelskiego na 
2017 rok. Anna walk

wYsTARTOwAŁ bUDŻET 
ObYwATElsKi
REDA | od poniedziałku mieszkańcy moGą 
zGłaszać propozycje do redzkieGo budżeTu 
obywaTelskieGo. do rozdysponowania jesT 
w sumie 250 Tys. zł.

od 6 do 31 marca składanie propozycji projektów•	
od 1 kwietnia do 30 kwietnia weryfikacja zgło-•	
szonych propozycji
2 maja publikacja projektów zatwierdzonych •	
do głosowania
od 5 maja do 15 maja głosowanie•	
do 31 maja ogłoszenie wyników głosowania•	

Harmonogram prac:

henryk Skwarło, wójt 
gminy Wejherowo, złożył 
w styczniu br. wniosek 
o przedłużenie obowią-
zywania dotychczasowej 
taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na okres od 1 
kwietnia do 30 września 
2017 roku. Wniosek został 
zaakceptowany przez Zgro-
madzenie Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”

oznacza to, że nadal 
obowiązywać będzie taryfa 

za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków, zatwier-
dzona uchwałą Zgroma-
dzenia Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z dnia 29 lutego 
2016 roku.

jednocześnie zwraca-
my uwagę, że taryfa dla 
mieszkańców obsługiwa-
nych przez pEWiK Gdynia 
ustanawiana jest odrębnie, 
obecnie obowiązujące 
stawki zachowują swoją 
aktualność do 30 kwietnia 
2017 r. /UGw/

Stawki za wodę i ścieki 
bez zmian
GM. wEjhEROwO | cena za dosTarczanie 
wody i odbiór Ścieków – usłuG Świadczo-
nych przez Gminę wejherowo - nie zmieni się 
od 1 kwieTnia 2017 r.
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Gdzie po dodatkowe  informacje?
Jeśli wnioskodawcy mają jakieś wątpliwości, mogą zapytać się o to 
w urzędzie miejskim, jak również za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej pod specjalnym adresem: budzetobywatelski@wejherowo.pl. 
Z ekspertami z rożnych wydziałów Urzędu Miejskiego można skontakto-
wać się telefonicznie. 
W zakresie inwestycji informacji udziela: 
Magdalena Florczak-Majewska, tel. 58 677 71 17; 
w zakresie urbanistyki i nieruchomości: Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85; 
w zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych: 
– Michał Jeliński, tel. 58 677 70 36.

Zainteresowani mieszkań-
cy podczas spotkania mogli 
dowiedzieć się szczegółów 
o budżecie obywatelskim 
oraz tego, jak poprawnie zło-
żyć wniosek. pierwszy etap 
Budżetu obywatelskiego 
2017, czyli składanie wnio-
sków, rozpoczyna się 3 kwiet-
nia i potrwa do 4 maja.

Dzięki zgłaszaniu własnych 
projektów i głosowaniu, 
mieszkańcy bezpośrednio de-
cydują o tym, na co ma zostać 
przeznaczona część środków 
z miejskiego budżetu.

- takie spotkania konsulta-
cyjne są bardzo ważne dla 
wejherowian, zwłaszcza tych, 
którzy chcą złożyć projekt 
do Bo – mówi Krzysztof hil-
debrandt, prezydent Wejhe-
rowa. – jest to także okazja 
skorzystania z doświadczenia 
osób, które brały już z powo-
dzeniem udział w poprzed-
nich edycjach budżetu party-
cypacyjnego. 

W tym roku Wejherowo włą-
cza się do metropolitalnego 
budżetu obywatelskiego, 

który w tym samym czasie 
będzie realizowany m.in. 
w Gdańsku, Sopocie, Gdyni 
oraz innych miejscowościach 
z okolic trójmiasta. 

- Będziemy ubiegać się 
o środki z Budżetu obywa-
telskiego na budowę boiska 
przy Szkole podstawowej nr 
11 – mówi Anna Grubba, prze-

wodnicząca Rady Rodziców 
w ZSo nr 2 w Wejherowie. 
– to doskonała okazja, aby 
spełnić sportowo-rekreacyjne 
oczekiwania dzieci i młodzie-

ży naszej szkoły i okolicznych 
mieszkańców.

W tegorocznej edycji pro-
cedury składania wniosków 
i głosowania pozostają bez 
zmian, na jego realizację 
miasto przeznaczyło 1 mln 
złotych (950 tys. zł na projek-
ty inwestycyjne i 50 tys. zł na 
nieinwestycyjne). Wejhero-
wianie będą mogli oddawali 
dwa głosy – jeden na projekt 
inwestycyjny, drugi na projekt 
nieinwestycyjny tzw. miękki.

- Maksymalna wartość zgło-
szonego projektu inwestycyj-
nego nie może przekroczyć 
kwoty 200 tys. zł, a projektu 
nieinwestycyjnego 10 tys. 
zł – mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, skarbnik Wejherowa 
i członek Komisji ds. Budżetu 
obywatelskiego. - Głosowa-
nie odbędzie się na przeło-
mie września i października, 
a realizacja projektów nastą-
pi w 2018 roku.  Wzorem lat 
ubiegłych, głosować będzie 
mógł każdy mieszkaniec Wej-
herowa, który ukończył 16 lat. 
/raf/

Pomagają w projektach
wEjhEROwO | przedsTawiciele władz miasTa i eksperci spoTkali się z mieszkańcami, aby pomóc w przy-
GoTowaniu projekTów do Trzeciej edycji budżeTu obywaTelskieGo. 

Jak napisać wniosek? 
Działania zaproponowane przez mieszkańców muszą należeć do za-
dań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospo-
darności i celowości. Warto zwrócić uwagę na tytuł zaproponowane-
go projektu. Powinien być krótki, łatwy do zapamiętania oraz zwięźle 
charakteryzować projekt. Przy formułowaniu projektu inwestycyjne-
go należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwe-
stycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą 
zostać wykonane tylko na terenach będących w posiadaniu Miasta 
Wejherowa. Na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 
podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat. 
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RUMiA | Miasto Rumia 
zaprasza architektów 
i zespoły projektowe do 
zaprojektowania rewitali-
zacji osiedla Zagórze oraz 
zagospodarowania wzgó-
rza Markowca w Rumi. 

jest to konkurs realizacyj-
ny. pula nagród wynosi 50 
tys. zł, zwycięzca otrzyma 
także zaproszenie do nego-
cjacji w trybie zamówienia 
z wolnej ręki. 

Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 20 marca 2017 r. 
Zakres opracowania wraz 
z regulaminem znajduje 
się na stronie internetowej 
w Biuletynie informacji 
publicznych: bip.rumia.pl/
Article/id,1119.html. /r/

KONKURs 
ARchiTEKTONicZNY 
NA REwiTAliZAcję 
ZAGóRZA

KąPiNO | 5 marca 
podczas Mszy Świętej 
mieszkańcy poznali 
nowego proboszcza 
tutejszej parafii.

 
tego dnia odbyło się 

uroczyste wprowadzenie 
ks. Wojciecha Niemczy-
ka w urząd proboszcza 
parafii rzymsko-katolickiej 
pw. Matki Boskiej Fatim-
skiej w Kąpinie. Księdzu 
Wojciechowi życzymy 
wszelkiej pomyślności 
na dalsze lata posługi 
kapłańskiej.

/ugw/

NOwY PRObOsZcZ
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 Wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia

Pani Bogusławie Holk,
z powodu śmierci Męża 

HeNrYkA HoLkA,
zasłużonego działacza i wieloletniego członka

Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko 
– Pomorskiego Oddział Rumia

      

składają
Michał Pasieczny  

Burmistrz Miasta Rumi 

Ariel Sinicki  
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

partnerami inicjatywy 
invest in pomerania są m.in. 
Gdańsk, Sopot i Gdynia, 
a także Słupsk, Malbork, 
Starogard Gdański, Koście-
rzyna czy pruszcz Gdański. 
od stycznia 2017 roku do 
tego grona należy także 
Rumia. 

– jest to kolejne działanie, 
które w przyszłości pozwoli 
na pozyskanie nowych 
inwestorów, także w Rumi. 
Cały czas szukamy atrakcyj-
nych partnerów chcących 
wykorzystać nasze miasto 
jako bazę dla swojej działal-
ności. obecność w invest in 
pomerania może przynieść 

nam w tym zakresie sukces 
– mówi Marcin Kurkowski, 
zastępca burmistrza Rumi. 

W ostatnich miesiącach - 
m.in. dzięki działaniom po-
dejmowanym w ramach ini-
cjatywy - w województwie 
pomorskim swoje placówki 
uruchomiły firmy Swarovski 
czy Fujifilm, a także pocho-
dząca ze Szwecji firma DGC 
czy chiński producent kom-
ponentów aluminiowych 
Chunxing. 

informacje na temat dzia-
łalności invest in pomerania 
odnaleźć można na stronie 
www.investinpomerania.pl.

/raf/

urząd Miasta zachęca do 
rozliczenia się w Rumi, tak 
by 40 proc. podatku zostało 
w mieście. podatki płacone 
przez jej mieszkańców są  
bowiem jednym z ważniej-
szych źródeł dochodów 
gminy. 

- Spełniając ten mało przy-
jemny obowiązek możemy 

wydatnie przyczynić się do 
rozwoju naszego miasta 
– mówi Michał pasieczny, 
burmistrz Rumi. 

Żeby nasze środki zostały 
w Rumi musimy spełnić dwa 
warunki. po pierwsze złożyć 
pit w urzędzie Skarbowym 
w Wejherowie, po drugie 
wpisać na pierwszej stronie 

Rozlicz pit w Rumi
RUMiA | w  Tym roku należy rozliczyć się z fi-
skusem najpóźniej do 2 maja. formularza (w części B) ak-

tualne miejsce zamieszkania 
– Rumię.

Dla mieszkańców Rumi 
składających pit jest to pro-
cedura bardzo łatwa i szybka 
do zrealizowania. tymczasem 
jej znaczenie dla rozwoju 
miasta jest ogromne. 

- Dzięki tej pomocy dyspo-
nujemy dodatkowymi środ-
kami, które przeznaczane są 

na przedsięwzięcia ułatwia-
jące życie nam wszystkim 
– zachęca radna Magdalena 
Mrowicka. - pieniądze odpro-
wadzone w podatku de facto 
wracają do mieszkańców.

24 marca w sali nr 100 
urzędu Miasta w Rumi do 
dyspozycji mieszkańców 
będą specjaliści, którzy 
pomogą w rozliczeniu pit-a, 
zapraszamy! /r/

NOwY cZŁONEK 
iNvEsT iN POMERANiA
RUMiA | miasTo dołączyło do inicjaTywy invesT 
in pomerania pomaGającej w realizacji inwe-
sTycji na pomorzu podmioTom zaGranicznym. 

Na terenie działki, która na-
leży do mieszkańca Gdańska, 
kilka dni temu pojawił się ciężki 
sprzęt. pracownicy ekipy roz-
biórkowej burzą zabytkowy, 
a jednocześnie bardzo znisz-
czony obiekt. to efekt nakazu 
rozbiórki.

- Nakaz rozbiórki został nada-
ny w trybie natychmiastowym, 
zgodnie z którym prace rozbiór-
kowe powinny zostać zakoń-
czone w ciągu 30 dni - informu-
je Bogusław Suwara, sekretarz 
Wejherowa. - jeśli właściciel 
obiektu nie dokona jego roz-
biórki, wówczas wybierzemy 
inwestora zastępczego, który 
dokona niezbędnych robót na 
koszt właściciela obiektu.

przypomnijmy, że z budynku, 
który niegdyś pełnił funkcję 
winiarni, ostatnio najczęściej 
korzystali bezdomni i wagaro-

Zabytkowy budynek 
zrównują z ziemią
wEjhEROwO | Trwa rozbiórka obiekTu, kTóry zaGraża życiu i bezpieczeńsTwu 
mieszkańców. budynek po byłej winiarni ma zosTać zrównany z ziemią.

wicze. obiekt uległ całkowitej 
degradacji w wyniku pożaru, 
do którego doszło pod koniec 
lutego. 

- Budowla, która pozostała po 
tym pożarze, stanowi bardzo 
duże zagrożenie dla bezpie-
czeństwa miasta Wejherowa 
– zapewnia Bogusław Suwara. - 
jeżeli ten obiekt się zawali, doj-
dzie do ogromnej katastrofy. 
Może zostać zamknięte koryto 
rzeki Cedron, co grozi powo-
dzią.

Właścicielem obiektu pra-
ce rozbiórkowe zlecił firmie 
budowlanej z powiatu kartu-
skiego. jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, teren zo-
stanie uporządkowany w cią-
gu najbliższych dwóch, trzech 
tygodni. Stara winiarnia nieba-
wem przejdzie do historii. 

/wA/

wójT GMiNY wEjhEROwO
ogłasza nabór na kierownicze 

stanowisko urzędnicze
 

 Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Gminy Wejherowo

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie interne-
towej http://bip.ug.wejherowo.pl



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

oBWIeSZCZeNIe
Na podstawie art. 49, art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postę-
powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związ-
ku 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 Ratajczak z Redy, będącego pełnomoc-
nikiem Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod projekto-
waną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z robotami i zasięgiem oddziaływania 
na działkach ewidencyjnych numer: 

200/15, 201/4, 201/8, 201/9, 200/17, 200/16, 200/10, 455, 201/6, 201/10, 456, • 
373/5, 373/4, 374/1, 493, 458, 457, 376/1, 376/2, 232/35, 377/3, 377/4, 377/5, 
377/1, 232/34, 374/2, 373/1, 225/1, 373/3, 372, 371/1, 371/2, 370/5, 370/4, 370/2, 
370/3, 230/7, 194/59, 370/1, 371/3, 194/57, 516/8, 516/5, 194/22, 516/1, 516/2, 
516/3, 516/4, 516/6, 516/7, 194/7, 194/8, 194/9, 194/31, 204/8, 194/32, 194/33, 
194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 194/15, 205, 204/9, 204/7, 204/6, 204/12, 
204/13, 204/14, 203/1, 204/4, 182, 183, 204/3, 212/2, 251/4, 251/5, 253/1, 181, 
180/3, 212/1, 248/6, 207, 206/2, 250/2, 208/2, 194/55, 194/26, 194/41, 194/53, 
194/39, 194/61, 194/60, 194/34, 194/16, 194/62, 194/63, 194/37, 194/38, 194/64, 
194/29, 194/42, 194/65, 194/51, 194/48, 194/52, 194/49, 194/45, 194/44, 513, 
208/4, 208/3, 209/4, 209/2, 210/1, 220/9, 220/2, 222/9, 222/7, 222/3, 222/4, 230/6, 
230/4, 230/5, 230/3, 229/2, 202, 194/7, 230/2, 230/1, 229/4, 229/5, 228/1, 228/2, 
227/1, 227/2, 226, 225/5, 225/4, 225/3, 224/7, 224/3, 224/1, 223/5, 229/3, 223/3, 
222/5, 222/6, 222/8, 222/1, 223/4, 223/6, 224/2, 224/5, 224/6, 224/11, 224/8, 
224/12, 221, 220/3, 220/5, 220/8, 220/7, 220/6, 219/1, 219/3, 219/4, 218/5, 218/6, 
218/4, 218/3, 218/2, 218/1, 211/3, 211/6, 213/1, 213/2, 214, 215, 216/7, 216/4, 
216/3, 216/2, 216/1, 216/6, 213/5, 213/4, 213/3, 211/5, 211/4, 210/4, 210/3, 210/2, 
514/3, 217, 514/6, 514/1, 232/58, 514/5, 232/64, 232/7, 232/16, 232/46, 232/45, 
232/47, 232/62, 232/41, 232/61, 232/42, 232/38, 232/14, 232/36, 232/25, 232/23, 
232/33, 232/32, 232/30, 232/31, 237/53, 232/29, 232/28, 232/24, 232/10, 232/63, 
511, 514/4, 232/5, 237/11, 515/1, 237/14, 237/51, 237/52, 237/50, 237/54, 237/55, 
237/56, 237/57, 237/25, 237/17, 237/69, 237/23, 237/68, 237/67, 515/3, 237/24, 
237/71, 237/70, 237/7, 237/28, 237/18, 515/2, 509, 236, 237/81, 224/4, 209/3, 
237/79, 237/78, 237/83, 239/6, 239/36, 239/30, 239/17, 239/18, 239/19, 239/3, 
239/26, 239/25, 239/28, 239/27, 240, 239/29, 239/32, 239/31, 239/33, 239/34, 
239/35, 237/82, 237/80, 242/9, 242/8, 242/5, 242/7, 242/3, 242/1, 242/2, 243/9, 
243/18, 243/19, 243/7, 243/6, 243/5, 243/1, 243/4, 243/3, 244/6, 244/18, 244/17, 
244/4, 244/1, 244/3, 244/2, 244/25, 245/3, 245/2, 245/1, 245/5, 244/26, 246/1, 
247/8, 247/6, 247/3, 248/4, 248/20, 248/5, 254/1, 248/25, 250/3, 248/21, 248/13, 
248/14, 248/15, 248/16, 248/17, 248/18, 248/11, 248/10, 248/22, 248/27, 248/26, 
248/24, 251/6, 247/17, 247/16, 247/15, 247/10, 247/13, 247/11, 247/12, 246/3, 
246/4, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 244/28, 244/29, 244/30, 
244/39, 244/40, 244/38, 245/13, 244/27, 244/24, 244/41, 244/42, 244/19, 244/31, 
244/32, 244/33, 244/37, 244/36, 244/35, 244/34, 244/46, 244/44, 244/45, 257, 
244/12, 244/47, 244/48, 244/49, 243/22, 243/28, 243/29, 243/30, 243/31, 243/40, 
243/39, 243/55, 244/43, 243/11, 243/37, 243/49, 244/8, 243/52, 243/51, 243/53, 
243/54, 243/50, 243/16, 243/42, 243/43, 243/41, 243/46, 243/45, 243/44, 243/48, 
243/47, 243/32, 122/2, obręb orle, gm. Wejherowo,
1278, obręb•  Bolszewo, gm. Wejherowo.

Jednocześnie Starosta Wejherowski zawiadamia o wyznaczeniu 14 - dniowego termi-
nu na składanie wniosków oraz przeglądanie akt sprawy i wypowiadanie się co do 
wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzanych dowodów w siedzibie tut. Wy-
działu Środowiska, ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, II p. tel. 58 5729542.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie realizuje projekt pod nazwą „Jan Trepczyk – pieśnio-
dziej kaszubskiej ziemi. W 110 rocznicę urodzin” poświęcony 
jednemu z najwybitniejszych poetów i pieśniarzy kaszubskich.
Jednym z komponentów projektu jest wydanie płyty zawierają-

cej archiwalne nagrania głosu Jana Trepczyka.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie 
nagrań oraz o ewentualne przekazanie informacji o możliwości pozyskania materia-
łów, które mogłyby znaleźć się na płycie.

Koordynator projektu  – Tomasz Fopke, tel. 507 023 977, e-mail: fopke@wp.pl

oBWIeSZCZeNIe
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art.11a, ust. 1, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 
2031 ze zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania administra-
cyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2016 r. poz. 23/  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 28.02.2017 r., na wniosek Wójta Gminy Wejherowo z dnia 08.02.2017 r. ( uzupełniony dnia 
28.02.2017 r.) wszczęte zostało postępowanie w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej  polegającej na:

BUDoWIe DroGI GMINNeJ
/pod nazwą - „Budowa ulicy orzechowej w Bolszewie wraz z siecią wodociągową”/  

  NA TereNIe GMINY WeJHeroWo

- w obr. Bolszewo na działkach nr ewidencyjny: 555, 576/23, 576/81(powstała z podziału dz. nr 576/25), 
576/88 (powstała z podziału dz. nr 576/32), 576/66 (powstała z podziału dz. nr 576/11) 576/83 (powsta-
ła z podziału dz. nr 576/26) 576/85 (powstała z podziału dz. nr 576/27) 576/68 (powstała z podziału 
dz. nr 576/64), 576/70 (powstała z podziału dz. nr 576/65), 576/72 (powstała z podziału dz. nr 576/52), 
576/74 (powstała z podziału dz. nr 576/53), 576/76 (powstała z podziału dz. nr 576/45), 576/79 (po-
wstała z podziału dz. nr 576/46), 576/89 (powstała z podziału dz. nr 576/31), 600/69 (powstała z po-
działu dz. nr 600/2), 600/72 (powstała z podziału dz. nr 600/3), 600/74 (powstała z podziału dz. nr 
600/4), 600/76 (powstała z podziału dz. nr 600/29), 600/78 (powstała z podziału dz. nr 600/64), 600/82 
(powstała z podziału dz. nr 600/42), 600/43, 600/44
oraz na czasowe zajęcie terenu objętego obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicz-
nej i drogowej związanych z realizacją inwestycji:
- w  obr. Bolszewo na działkach  nr ewidencyjny: 555, 576/23

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwo-
ści składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwo-
ści wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wyda-
niem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od 
daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim 
Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-
15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Intere-
santa na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pu-
blicznego ogłoszenia.

Poszukiwany Jan Trepczyk! ktokolwiek słyszał... Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs 

na kandydata na stanowisko:

Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznych w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. 
Ofiar Piaśnicy 22.

Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. 3 
Maja 49.

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bo-
haterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, 84-200 Wej-
herowo, ul. Strzelecka 9.

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ja-
kuba Wejhera w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobie-
skiego 344.
      
Treść ogłoszeń o konkursach dostę na jest na stronie inter-
netowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie www.po-
wiat.wejherowo.pl w dziale Aktualności i na podstronie Wy-
dział Edukacji, w Biuletynie Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie www.bip.powiat.wejhe-
rowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  
w Wejherowie.

   INForMACJA 

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

Starosta  Wejherowski
informuje:

że w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na 
stronach internetowych: bip.powia-
twejherowski.pl, www.powiat.wejhe-
rowo.pl oraz uwgdansk.ssdip.bip.gov.
pl, zamieszczono przez okres 21 dni, 
wykaz nr II/2017, dotyczący nieru-
chomości stanowiącej własność Skar-
bu Państwa, przeznaczonej do sprze-
daży w drodze przetargowej, położo-
nej w Wejherowie przy ul. Przeben-
dowskiego, oznaczonej ewidencyjnie 
jako działka nr 473/2, obręb 15 o po-
wierzchni 312 m2. 
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Spotkanie ze Sławo-
mirem Łosowskim (lide-
rem grupy Kombi) i Woj-
ciechem Korzeniewskim 
(menadżerem zespołu) 
odbędzie się w piątek 
17 marca o godz. 18.00. 
Do udziału w rozmowie 
o książce zachęcają 
pracownicy Miejskiej 
Biblioteki publicznej 
w Redzie. 

Rozmowa o książce
REDA | w redzkiej biblioTece GoŚcić będą auTorzy książki pn. „kombi – 
słodkieGo miłeGo życia – prawdziwa hisToria”. 

Młodzież ze szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu 
powiatu wejherowskiego 
przyjechała do Rumi, by po-
chwalić się swoimi talentami 
wokalnymi. po raz szósty 
w i Liceum ogólnokształcą-
cym im. Książąt pomorskich 
w Rumi odbył się powiatowy 

Konkurs piosenki Miłosnej 
„Miłość niejeden zna język”. 
Konkurs ma na celu propa-
gowanie piosenki lirycznej 
o tematyce miłosnej w języ-
ku polskim lub obcym.

Gośćmi honorowymi wy-
darzenia byli przedstawiciele 
władz powiatu z Gabrielą Li-

sius, starostą wejherowskim, 
na czele. 

Zwyciężczynią Vi edycji 
powiatowego Konkursu 
piosenki Miłosnej została 
Adriana Czuryńska z ZSp nr 
1 w Rumi, która w ubiegłym 
roku zdobyła drugie miejsce. 
/raf/

Śpiewali o miłości
RUMiA | uczniowie zaprezenTowali swoje TalenTy wokalne 
podczas powiaToweGo konkursu piosenki miłosnej.

Fo
t. 
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- podczas spotkania autorzy 
przedstawią ciekawą i za-
skakującą historię zespołu 
KoMBi – zapewniają orga-
nizatorzy. - Łosowski będzie 
opowiadał o założeniu 
zespołu, swoich kultowych 
klawiszach i wielkich przebo-
jach, a Korzeniewski przy-

bliży kulisy polskiej sceny 
muzycznej.

udział w spotkaniu jest bez-
płatny. Warto zaznaczyć, że 
Miejska Biblioteka publiczna 
w Redzie cyklicznie organizu-
je spotkania z popularnymi 
artystami i ludźmi ze świata 
kultury oraz sztuki. wA
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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

- Wejherowo staje się 
miastem, w którym bardzo 
dobrze rozwija się kultura – 
mówi prezydent Krzysztof 
hildebrandt. - Wejherowo 
jest miastem, które wypeł-
nia metropolię trójmiejską 
od strony zachodniej w za-
kresie kultury, ale i atrakcji, 
które się w nim znajdują. 
to też miasto, o którym jest 
mało piosenek.

Chce to zmienić Miejska 
Biblioteka publiczna. W tym 
celu przy współpracy Mu-
zeum piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-pomorskiej 
organizuje ogólnopolski 
Konkurs na piosenkę o Wej-
herowie. Do udziału w zma-
ganiach zachęca osoby peł-
noletnie z całego kraju. 

- Konkurs ma charakter 
dwuetapowy – informu-
je Danuta Balcerowicz, 
dyr. MBp w Wejherowie. 
- W pierwszym roku orga-
nizowany jest konkurs na 
tekst piosenki, a w drugim 
wybierać będziemy muzykę 
do wyłonionych tekstów.

organizatorzy oczekują 
na teksty w języku polskim 
i kaszubskim. Nagrodę 
w wysokości 1 tys. zł ufun-
dował prezydent miasta. 
Do organizacji konkursu 
włączyło się również Zrze-
szenie Kaszubsko- po-
morskie, które przekaże 
nagrodę za tekst w języku 
kaszubskim.

Miasto będzie miało 
swoją piosenkę
wEjhEROwO | do zGarnięcia jesT Tysiąc złoTych. ruszył konkurs na piosenkę, 
kTóra ma promować wejherowo. 

Każdy autor ma prawo 
zgłosić tylko jeden tekst, 
nigdzie wcześniej niepu-
blikowany, wydrukowany 
w 4 egzemplarzach opa-
trzony godłem i zapisany 
na płycie CD. W mniejszej 
kopercie opatrzonej 
godłem powinny znaleźć 
się dane autora z adresem 
zamieszkania, numerem 
telefonu i adresem poczty 
elektronicznej. Termin 
nadsyłania tekstów na 
konkurs mija 30 kwietnia 
2017 roku. Autor musi 
zadeklarować osobisty 
udział w odbiorze nagrody 
i przyjechać po jej odbiór.
Ogłoszenie wyników I eta-
pu konkursu nastąpi 27 
maja 2017 roku podczas 
obchodów Dnia Jakuba - 
święta miasta Wejherowa. 
Teksty na Konkurs 
piosenki o Wejherowie na-
leży przesyłać pod adres: 
Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie im. 
Aleksandra Majkowskiego, 
ul. Kaszubska 14, 84-200 
Wejherowo.
Więcej informacji: tel. 
(58)677 65 70, e-mail: 
bibliotekabiblioteka.wej-
herowo.pl

Jak wziąć 
udział 
w konkursie?

- Liczymy na to, że Ci którzy 
będą pisać i tworzyć piosen-
kę, sięgną do historii miasta 
– mówi tomasz Fopke, dyr. 
MpiMKp. - Dodam, że w tym 

roku obchodzimy 110. rocz-
nicę urodzin jana trepczyka, 
który jest autorem drugiej 
pieśni o Wejherowie. 

/wA, RAF/

Niewielkie elementy mają 
przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. 

odblaski najmłodszym 
mieszkańcom miasta 
policjanci przekazywać 
będą w trakcie pogadanek 
na temat bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 
profilaktyczne spotkania 
w szkołach odbywają się 
cyklicznie, a ich głównym 
celem jest wyrobienie 
nawyku prawidłowych 

zachowań na drodze. 
Do poprawy bezpie-

czeństwa najmłodszych 
mieszkańców miasta chcą 
przyczynić się również wła-
dze Redy, którzy przekazali 
funkcjonariuszom odbla-
ski. Niewielkie elementy 
z logiem miasta mają 
przyczynić się do poprawy 
widoczności niechronio-
nych uczestników ruchu 
drogowego.

wA

ODblAsKi 
DlA PiEsZYch
REDA | burmisTrz krzyszTof krzemiński prze-
kazał na ręce komendanTa komisariaTu poli-
cji w redzie odblaski. 
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W konkursie, zorganizowa-
nym w Zespole Szkół ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Rumi, 
wzięli udział uczniowie 
z pięciu szkół ponadgimna-
zjalnych: z Gdyni, Gdańska, 
Wejherowa, Rumi i Słupska. 

podobne konkursy orga-
nizowane są w szkole od 
lat, jednak w tym roku po 
raz pierwszy rywalizacja 

miała rangę wojewódzką. 
tegoroczny konkurs odbył 
się pod hasłem „Awangarda 
ślubna”. 

Młodzież zaprezentowała 
swoje umiejętności tworząc 
oryginalne fryzury, a także 
dobrane do ich stylistyki 
makijaże i niezwykłe kre-
acje.

ostatecznie i Wojewódzki 

Konkurs Fryzjerski u hipoli-
ta okazał się szczęśliwy dla 
Agnieszki Drąg z Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 9 
w Gdańska. Drugie miejsce 
zajęła Magdalena Wittbrodt 
z Zespołu Szkół ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Rumi, 
a trzecie justyna Konkol 
z Niepublicznej Szkoły Rze-
miosła w Wejherowie. /raf/

Ślubna 
awangarda
RUMiA | niezwykłą kreaTywnoŚcią oraz pomysłowoŚcią wy-
kazali się przyszli adepci szTuki fryzjerskiej podczas i woje-
wódzkieGo konkursu fryzjerskieGo u hipoliTa.
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FOTOGAlERiA

Piątek, 10 marca 2017

FOTOGAlERiA

W zmaganiach, których 
tematem przewodnim 
były pierogi, wzięły udział 
przedstawicielki płci 
pięknej. W związku z tym, 
że w tym tygodniu świę-
towaliśmy Dzień Kobiet 
wszystkie panie, które na-
desłały zdjęcia, otrzymały 
vouchery ufundowane 
przez lokal Vivat pierogi. 

Zwyciężczyniami 
zabawy okazały się: 
Agata Kędzia, Magdale-
na Chmielewska, Anna 
Batkowska-Miotk, Mag-
dalena Meyer, Mariola 
Czapiewska oraz Marta 
Boniaszczuk. Zdjęcia pań 
z prac w kuchni publiku-
jemy obok.

uczestniczkom konkur-
su gratulujemy, a wszyst-
kich pozostałych Czytel-
ników zachęcamy do 
udziału w kolejnych 
zabawach. wA

Czytelnicy lepią pierogi
z GoTowania, wycinania i le-

pienia pieroGów. w ramach kon-
kursu oGłoszoneGo na porTalu 

Gwe24.pl czyTelnicy wysyłali swoje 
zdjęcia z kuchni.

MAGDAlENA chMiElEwsKAMARiOlA cZAPiEwsKAMAGDAlENA MEYER

AGATA KęDZiA AGATA KęDZiA

Aby móc wziąć udział w za-
bawie, trzeba było złożyć 
życzenia swoim matkom, 
drugim połówkom bądź 
przyjaciółkom. Konkurs, 
w którym do wygrania były 
bukiety, zorganizowaliśmy 
przy współpracy z Kwiaciar-
nią Cuda Wianki z Wejhero-
wa. 

uczestnicy konkursu kobie-
tom swojego życia życzyli 
przede wszystkim zdrowia, 
radości i spełnienia marzeń. 
Dodatkowo dziękowali im 
za to, że zawsze mogą na nie 
liczyć. 

Wybrane życzenia publi-
kujemy obok. Dodatkowo 
Czytelników zachęcamy do 
udziału w kolejnych konkur-
sach. 

wA

Rozdaliśmy kwiaty w Dzień Kobiet
czyTelniczki por-
Talu Gwe24.pl 
i expressu powiaTu 
wejherowskieGo 
obdarowaliŚmy 
kwiaTami. To efekT 
konkursu, kTóry 
oGłosiliŚmy z oka-
zji dnia kobieT.

Życzenia składam mo-
jej żonie i wielkie podzię-

kowania za to że jest. To że 
ją kocham to Ona bardzo do-

brze o tym wie, mimo że nigdy 
nie dostała ode mnie bukietu kwia-

tów tylko zawsze czekoladki to kwestia 
tego że kwiaciarnia nigdy mi nie „po drodze”. 
Może będzie okazja zmienić ten zwyczaj.  

Moja kochana żonko dziś twoje święto, a ja 
nie mam zbytnio dużo pieniążków stać mnie 
będzie tylko na jednego tulipana ale za to do-
staniesz dużo buziaków a jeszcze więcej miło-
ści, wiec kochanie życzę tobie wytrwałości ze 
mną, a ciężko ze mną wytrzymać. Dziękuję Ci 
za wszystko, za nasze piękne chwile i cudowne 
dzieci kocham Cie najbardziej na świecie. 

Każda kobieta ma coś w sobie: płeć piękna- 
nazwa we własnej osobie. Kobiety były, są 
i będą. Ja bym chętnie obdarował kwiatami 
moja mamę, bo to wspaniała kobieta. Do tań-
ca i do różańca. Życzę jej dużo zdrowia, cier-
pliwości, mało zazdrości, dużo radości. 

Żonie i córce życzę z całego serca z uporem 
osła, by ścieżka do ich szczęścia nigdy trawą 
nie zarosła. Żyjcie w zdrowiu i radości i niech 
miłość w Waszych sercach zawsze gości. Speł-
niajcie marzenia, realizujcie swoje plany, 
a Wasz portfel niech będzie ciągle banknota-
mi wypchany.



11|Piątek, 10 marca 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                                                 6/2017/pR

Nawet 5 lat w więzieniu mogą spędzić 30-latek i 38-
latka. Para ze sklepów na terenie wejherowa kradła 
markowe ubrania i kosmetyki.  

Kryminalni z wejherowskiej komendy, pracując nad 
sprawami kradzieży w miejscowych centrach handlo-
wych, ustalili, że związek z powyższymi przestępstwa-
mi mogą mieć 30-latek i 38-latka. para ostatnie noce 
spędziła w policyjnym areszcie. 
jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy na przełomie lute-
go i marca wynosili z różnych sklepów markową odzież 
oraz kosmetyki, powodując straty w wysokości kilku 
tysięcy złotych. Mężczyzna i kobieta zostali już prze-
słuchani i usłyszeli w sumie pięć zarzutów związanych 
z kradzieżami.

Kradli ubrania i kosmetyki

bez odpowiednich zabezpie-
czeń i zezwoleń na żurawia 
budowlanego wszedł 24-letni 
mieszkaniec wejherowa. Pi-
jany mężczyzna z wierzchoł-
ka maszyny chciał podziwiać 
panoramę miasta. 

Gdy mundurowi przybyli na miej-
sce zgłoszenia, mężczyzna znajdował 
się około 30 metrów na ziemią. Na widok funkcjonariu-
szy 24-latek zaczął schodzić z maszyny budowlanej.
okazało się, że mężczyzna znajdował się pod wpływem 
alkoholu. W wydychanym powietrzu miał 3,26 promila 
alkoholu. Funkcjonariuszom tłumaczył, że z wierzchołka 
maszyny chciał oglądać miasto.

Chciał zobaczyć miasto

Dwa samochody osobowe zderzyły się na ulicy Wejherowskiej 
w Redzie. Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 13:40.  
- W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba, 
która po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy została 
przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie 
przetransportowana do szpitala – informuje kpt. Mirosław Kuraś, 
oficer prasowy Kp pSp w Wejherowie.
Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Warto 
zaznaczyć, że to nie jedyny wypadek, do którego doszło na dro-
gach powiatu wejherowskiego w ciągu ostatniego tygodnia.

Zderzenie osobówek
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OGŁOsZENiE bURMisTRZA MiAsTA RUMi
o przyjęciu dokumentów

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego •	
w  Rumi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Dokerów, stoczniowców wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi,  zwanego •	
„stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz 
trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizji 
wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko – dla fragmentu położonego w sąsiedztwie rzeki Zagórskiej Strugi

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. u. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o  przyjęciu:

Zarządzeniem Nr 1022/64/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10.02.2017 roku, miej-•	
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w  Rumi 
pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Dokerów, Stoczniowców wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 
Zarządzeniem Nr 1036/78/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.02.2017 roku, miej-•	
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi,  zwanego „Stara Ru-
mia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy obwodnicy 
północnej Aglomeracji trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizji Wojska polskiego i od 
południa ulicą Dębogórską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – dla frag-
mentu położonego w sąsiedztwie rzeki Zagórskiej Strugi. 

Z treścią dokumentów oraz ich uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpo-
wiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie urzędu Mia-
sta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie interneto-
wej Biuletynu informacji publicznej urzędu Miasta Rumi.  

janina Keller byłą też 
prezesem Koła Byłych Więź-
niów obozu Koncentracyj-
nego Stutthof w Sopocie 
w latach 2012- 2017 oraz 
wielką przyjaciółkę Szkoły 
podstawowej im. Bohate-
rów Stutthofu w Rozłazinie 
i innych placówek oświato-
wych noszących imię zwią-
zane z obozem Stutthof. 
odeszła do pana.

uroczystości pogrze-
bowe zostały poprze-
dzone mszą św. żałob-
ną w kościele pw. Św. 
Michała w Sopocie, 
którą sprawowało 
dwóch księży: miejscowy 
ks. proboszcz i ks. Sławomir 
Czalej z parafii św. Maksy-
miliana Kolbe w Gdańsku. 
Zgromadziły one rodzinę, 
byłych więźniów obozu, 
przyjaciół, pracowników 
Muzeum Stutthof na czele 
z dyrektorem piotrem tar-
nowskim, delegacje wraz 
z pocztami sztandarowymi 
z poszczególnych placówek 
oświatowych noszących 
imię związane z obozem 
Stutthof. Szkołę podstawo-
wą im. Bohaterów Stutthofu 
w Rozłazinie reprezentowała 

delegacja wraz 
z pocztem sztan-

darowym pod kierun-
kiem dyrektora - tadeusza 
Spierewki. Z grona pedago-
gicznego szkoły uczestni-
czyła p. Mariola Naczk oraz 
były dyrektor tej placówki 
– Leszek Buchowski. Wczasie 
mszy św. śpiewał zespół 
wokalno -instrumental-
ny Cappella Gedanensis, 
a na trąbce zagrał Michał 
Grochowski. W ostatnim 
pożegnaniu nad trumną 
przemawiali: prezes Zarządu 
okręgu pomorskiego ŚZŻAK 
kpt. jerzy Grzywacz, Wice-

prezes Zarządu Głównego 
Związku byłych Więźniów 
politycznych hitlerow-
skich Więzien i obozów 
– ks. Mikołaj Skłodowski, 
dyrektor Muzeum Stuthof – 
piotr tarnowsski i dyrektor 
szkoły – tadeusz Spierew-
ka. Były to przemówienia 
odnoszące się do serdecznej 
przyjaciółki, jak i wielkiego 
formatu polki. Zawierały 
w swej treści podziękowania 
i zapewnienia, że na zawsze 
pozostanie w naszych ser-
cach i wdzięcznej pamięci. 
Spoczywaj w pokoju.

M. Kaliński

ODEsZŁA jANiNA KEllER
POŻEGNANiE | w piąTek 3 marca na cmenTarzu komunalnym w sopocie 
pożeGnaliŚmy janinę keller, żołnierza zwz-ak i więźniarkę poliTycz-
ną kl sTuTThof nr 24413. 
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Występ tego znanego ar-
tysty odbędzie się w hali 
widowiskowo – sportowej 
w Bolszewie. 

Gminne obchody tego 
wyjątkowego święta w tym 
tygodniu poprzedził jed-
nak event przygotowany 
przez Stowarzyszenie Eme-
rytów i Rencistów. 7 marca 
w nowoczesnej filii biblio-
teki zorganizowano biesia-
dę dla wszystkich pań zgro-
madzonych w największym 
gminnym stowarzyszeniu, 
jakim jest Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów.

Z tej okazji prezes Edmund 
Bianga wraz z reprezentan-
tami męskiej części emery-
tów przygotował bankiet, 
tradycyjne goździki i kawę. 
Wspaniałym dodatkiem 
do upominków okazały 
się życzenia wójta gminy 
henryka Skwarło, który co 
roku odwiedza panie pod-
czas wydarzenia. Warto 
nadmienić, że panowie ze 
Stowarzyszenia nie tylko 
przygotowali wspaniały 
poczęstunek i obsługiwali 
koleżanki przez całe popo-
łudnie, ale nawet zadbali 

Daniec na święto pań
bOlsZEwO | już w najbliższą soboTę, z okazji obchodzoneGo w Tym TyGodniu 
dnia kobieT, wysTąpi marcin daniec. 

o niespodziankę muzyczną. 
Kaszubskim śpiewom, śmie-
chom i żartom nie było koń-
ca! paniom raz jeszcze życzy-

my wszystkiego najlepszego 
i samych równie radosnych 
spotkań – nie tylko od świę-
ta! A występ Marcina Dańca 

– już w sobotę o godz. 19.00. 
Wstęp wolny! Dodatkowo 
dla każdej z pań upominek. 

/UGw/

Więcej o życiu Janiny Keller 
przeczytasz na portalu GWE24.pl.
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Sabat to wydarzenie 
nawiązujące tematyką do 
Dnia Kobiet. uczestnicy 
tegorocznego sabatu 
kaszubskiego mogli po-
dziwiać wernisaż wystawy 
malarstwa Zygmunta 
pałasza pn.: ,,pałasz i jego 
Muzy w Muzeum’’. Sporą 
atrakcją był pokaz ,,tańca 
czarownic’’ w wykonaniu 
Koła Gospodyń Wiejskich 
z Brzeźna Lęborskiego.

Kolejnym punktem wyda-

rzenia było rozstrzygnięcie 
konkursu na najciekaw-
szy sprzęt do latania 
wśród uczestniczek, które 
zdecydowały się przebrać 
za czarownicę. Można 
było również spróbować 
tradycyjnych dań kuchni 
kaszubskiej.

W wydarzeniu udział 
wzięli m.in. starosta wej-
herowski Gabriela Lisius 
i prezydent Wejherowa 
Krzysztof hildebrandt. /raf/

Zlot kaszubskich 
czarownic
wEjhEROwO | koncerT ,,miłoŚć, kobieTy i Śpiew…’’, 
wykłady TemaTyczne i pokaz Tańca czarownic 
– w wejherowie odbył się iv sabaT kaszubski.
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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.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DZiAŁKA budowlana, Szemud, blisko 
szkoła, sklepy, ośrodek zdrowia itp., do-
bra lokalizacja, tel. 608 835 433

sPRZEDAM działkę budowlaną 960 
m kW, w miejscowości Szemud, blisko 
sklepy, szkoła, kościół, ośrodek zdrowia, 
droga do działki utwardzona, tanio, tel. 
608 835 433

sPRZEDAM działkę budowlaną, Kę-
błowo Nowowiejskie, 1200 m2, cena 
38.000 zł, tel. 602 306 210

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

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

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

sPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. pontonowa 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 trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

EDUKACJA

lEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAM nowy telefon komórkowy, 
tel. 661 582 483

sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD tV Sam-
sung 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, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

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

KOTŁOwNiE, instalacje, wod-kan, ga-

zowe, pompy ciepła, całe trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

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

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

siNGlE 35., modelowy typ urody, 
szukam pani 25-55 l., miłej sponsorki, 
Gdańsk, Sven, tel. 735 001 684

RÓŻNE

sPRZEDAM fotel z masażem i podnó-
żek, stan dobry, 250 zł, Wejherowo, tel. 
698 626 162

siANO, słoma w balotach 120 x 150, 
siano kostka z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREwNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel.506 250 477

MATA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, 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 kurtkę narciarską, damską, 
rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, 
stan idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, 
tel. 660 731 138

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-

Oferty prosimy 
składać na adres: 

BaUHaUS Sp. z o.o., 
ul.Tatrzańska 19, 

81-815 Sopot 
lub e-mail:

praca@bauhaus.com.pl 
tel. 58 551 88 59

ZATRUDNi
OD ZARAZ 

BRyGADy 
CiESiELSKiE, 
MuRARSKiE 

oRAZ 
pojEDyNCZyCh 

CiEŚLi.

FiRMA

510 894 627

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

KUPię MiliTARiA 
(umundurowanie, odznaczenia, 

ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu 
ii Wojny Światowej oraz antyki, 

tel. 793 262 765, 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

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

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

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

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

poLuB NAS
/GwE24.Pl

NekroLoGI 
I koNDoLeNCJe
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92
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chyba może Pan śmiało po-
wiedzieć, że osiągnął Pan swój 
największy sukces.

tak, to z całą pewnością najwięk-
sze osiągnięcie. Zdobywałem róż-
ne mistrzostwa – służb mundu-
rowych, mistrzostwa kraju, ale to 
jest nieporównywalne. W końcu 
dopiąłem swego.

jaki przebieg miała rywaliza-
cja?

Miała w sobie trochę losowości 
i była długa. Były cztery konku-
rencje, liczba startujących była 
bardzo duża, przez co elimina-
cje ciągnęły się przez 5-6 godzin, 
co było trudne dla zawodników. 
W finale było już inaczej – rywa-
lizowało dziesięciu najlepszych. 
Były dwie konkurencje. pierwsza 
polegała na unoszeniu pięciu 
150-kilogramowych kul i wstawia-
niu ich na podesty. Druga konku-
rencja była wiązana – składała się 
z marszu z 150-kilowym kegiem, 
walizkami o tej samej wadze oraz 
z kowadłem ważącym 200 kg. 
Końcowa część sprawiła mi sporo 
problemów, ale dzięki przewadze, 
jaką sobie wypracowałem, wygra-

łem zawody. Można powiedzieć, 
że do pięciu razy sztuka.

Kto był najtrudniej-
szym przeciwnikiem?

Wszyscy byli moc-
ni, każdy przyje-
chał do Stanów 
po zwycięstwo, 
ale najlepiej 
przygotowany 
był ukrainiec, 
oleksij Novi-
kow. Głównie 
między nami 
toczyła się 
walka o zwy-
cięstwo.

czym się 
różniły przy-
g o t o w a n i a 
w tym roku, od 
tych z poprzed-
nich lat?

przede wszystkim 
zacząłem wcześniej. 
Do tych zawodów wraz 
z Maćkiem hirszem (inny 
polak na zawodach w uSA – 
przyp. KG) przygotowywaliśmy 

się ponad 3 miesiące. tutaj duże 
podziękowania należą się wie-

lu osobom, które pomogły 
zarówno w treningach, 

jak i w organizacji sa-
mego wyjazdu do 

Stanów. Szczegól-
nie wdzięczny 
jestem pani sta-
roście, Gabrieli 
Lisius, oraz 
prezydentowi 
We j h e r o w a , 
panu Krzysz-
tofowi hilde-
brandtowi.

s p o t k a ł 
się Pan z sa-

mym Arnol-
dem schwa-

rzeneggerem. 
jak wyglądało 

to spotkanie?
to było dość 

szybkie spotkanie, 
Schwarzenegger był 

oczywiście bardzo roz-
chwytywany. Cieszę się, 

bo od 5 lat, kiedy jeżdżę na 
te zawody udało mi się z nim na 

chwilkę spotkać i zrobić zdjęcie. 
Sam Arnold na żywo robi wra-
żenie – formy pozazdrościłby 
mu niejeden 50-latek, naprawdę 
wciąż imponuje swoją sylwet-
ką. Nie dojrzałem też ani jedne-
go siwego włosa na jego głowie 
(śmiech).

Kiedy nastąpił ten moment, 
że postanowił Pan wystartować 
jako strongman?

Ćwiczę bardzo długo i szybko 
zdecydowałem się, by startować 
w formule strongman. Miałem 
17 lat, jak pierwszy raz wziąłem 
udział w takich zawodach. Brałem 
udział w wielu amatorskich za-
wodach, potem były Mistrzostwa 
polski i kolejne, regularne starty.

jakie są Pana kolejne cele 
w tym sporcie?

Najpierw regeneracja. przez 
przygotowania organizm trochę 
ucierpiał, ale mam dobry sztab, 
więc na pewno z tym sobie po-
radzimy. Mam zaproszenie na za-
wody Arnold Classic, możliwe, że 
zdecyduję się na start w Chinach 
lub RpA.

Do pięciu razy sztuka!
wYwiAD | siłacz z wejherowa zaimponował formą i pokonał wszysTkich rywali w ŚwiaTowych zawodach. o rywalizacji w usa, 
spoTkaniu z arnoldem schwarzeneGGerem i planach na przyszłoŚć z maTeuszem osTaszewskim rozmawiał krzyszTof Grajkowski.
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Spotkanie zaczęło się 
w idealny sposób dla żół-
to-czarnych. W 4. minucie 
rzut wolny przed linią pola 
karnego postanowił wyko-
nać piotr Kołc... i zrobił to 
fantastycznie! piłka przele-
ciała obok muru i wylądo-
wała w siatce gospodarzy 
i wybuch radości zapano-
wał wśród kibiców, którzy 
przyjechali z Wejherowa. 
Zawodnik, w którym tre-
ner jarosław Kotas widzi 
filar środka obrony zdobył 
kolejnego gola w sezonie. 
po bramce gra toczyła się 
w środkowej strefie boiska 

i brakowało klarownych 
sytuacji podbramkowych. 
przyjezdnym było to jed-
nak o tyle na rękę, że po 
tych niezbyt ciekawych 45 
minutach zeszli do szatni 
prowadząc 1-0.

po przerwie nieco od-
ważniej zaatakowała Ko-
twica ale to Gryf strzelił 
drugiego gola w tym me-
czu. W 54. minucie gry 
Michał Marczak wykorzy-
stał złe wybicie obrońców 
i popisał się precyzyjnym 
uderzeniem – piłka odbiła 
się od słupka bramki Szy-
mańskiego, po czym wpa-

dła do siatki. Gryf natych-
miast poszedł za ciosem. 
Michał Marczak wdarł się 
w pole karne i został sfau-
lowany, a sędzia wskazał 
na „wapno”. Do piłki pod-
szedł więc nie kto inny jak 
piotr Kołc i pewnie zamie-
nił jedenastkę na trzecią 
bramkę dla Gryfa. po ta-
kich trzech uderzeniach 
Kotwica wyglądała już 
trochę bezradnie, zaś wej-
herowianie grali rozważ-
nie i nie forsowali tempa. 
W 84. minucie padł gol 
honorowy dla Kotwicy – 
Sochań strzelił z dystansu, 

na tyle mocno i precyzyj-
nie, że pokonał Wiesława 
Ferrę.

Gryf zaskoczył. Co praw-
da w sparingach drużyna 
prezentowała się z dobrej 
strony, jednak wydawało 
się, że przeprawa w Ko-
łobrzegu będzie ciężka. 
tymczasem żółto-czarni 
właściwie od początku do 
końca kontrolowali wy-
nik spotkania. Gryf dzięki 
temu zwycięstwo trochę 
odskoczy od strefy spad-
kowej i przerwał passę 7 
meczów bez wygranej.

Krzysztof Grajkowski

Powiew wiosny!
ii liGA | wejherowianie pojechali do kołobrzeGu, by rozpocząć sezon li-
Gowy, ale nie byli murowanymi faworyTami meczu z koTwicą. Tymczasem 
mecz ułożył się dla nich idealnie i Gryf wraca z Trzema punkTami! 

KOTWIcA KOłOBRZeG 
- GRYf WejheROWO 1-3
Sochań 84’ - Kołc 4’, 56’k, 
Marczak 54’

Kotwica Kołobrzeg: Szy-
mański – Chouwer, Jagieł-
ło, Witt, Azikiewicz – Le-
wiński (80.Sochań), Sa-
nocki – Biel, Bartlewski 
(46.Sobków), Janeczko 
(46.Prejs) – Giel (64.Kac-
przycki)

Gryf Wejherowo: Ferra 
– Brzuzy, Kołc, Kamiński, 
Dampc – Mońka, Wace-
ba (65.Czerwiński), Nadol-
ski, Tomczak – Wicki (81.
Wicon), Marczak (60.Czy-
chowski)

Po złej końcówce poprzedniej 
rundy na wzgórze wolności 
zajrzał delikatny optymizm 
– wszystko za sprawą zdecydo-
wanego, choć nieoczekiwanego 
zwycięstwa z Kotwicą. Najbliż-
szym przeciwnikiem Gryfa będzie 
Raków, który za sprawą równie 
niespodziewanej porażki spadł na 
drugie miejsce w tabeli.

podopieczni jarosława Kotasa 
rozegrają pierwszy w tym roku mecz 
na własnym obiekcie. i nie chodzi 
tylko o oficjalne mecze – sparingi 
Gryf grał na wyjazdach, a treningi 
odbywał na okolicznych boiskach ze 
sztuczną nawierzchnią. po tym, jak 
w zeszłym tygodniu udało się prze-
rwać passę meczów bez wygranej, 
teraz nadchodzi czas na odczaro-
wanie własnego boiska – ostatni raz 
żółto-czarni wygrali tu 8. październi-
ka. Będzie też okazja do rewanżu za 
porażkę 1-4 w Częstochowie.

Łatwo o wygraną nie będzie. 
porażka Rakowa z GKS-em Beł-
chatów była pierwszą przegraną 
w obecnych rozgrywkach i pomimo 
ostatniej wpadki raczej nikt w Czę-
stochowie nie przyjmuje do siebie 
innego scenariusza, niż awans do 
i ligi. Sympatycy czerwono-niebie-
skich za grą na wysokich szczeblach 
zdążyli się już stęsknić – od ostat-
niego sezonu w najwyższej klasie 
rozgrywkowej minęło bowiem 19 
lat, a ostatnie lata Raków spędził na 
trzecim poziomie ligowym.

Raków nie próżnował zimą. 
Do pierwszego składu wskoczył 
sprowadzony zimą Łukasz Sołowiej, 
do tego dużym wzmocnieniem 
będzie z pewnością przybycie 
tomasza Wróbla. 34-latek z dużym 
doświadczeniem w Ekstraklasie 

zdecydowanie wyróżniał się w Roz-
woju Katowice, w którego barwach 
zdobył jesienią 8 goli i przywdziewał 
kapitańską opaskę. teraz bramek 
może uzbierać jeszcze więcej – Wró-
bel w Rozwoju był pomocnikiem, 
zaś trener Rakowa, Marek papszun 
gra ustawieniem 3-4-3 i to w linii 
napadu widzi miejsce dla byłego 
gracza GKS-u Bełchatów.

Częstochowscy piłkarze wespół 
z odrą opole i Radomiakiem Radom 
pewnie zmierzają po awans.  poza 
wspomnianą jedną porażką, odnie-
śli 11 zwycięstw i 8 razy zremisowali. 
Mają też najlepszy atak w lidze 
(38 goli), a także trzecią najlepszą 
obronę (16 straconych bramek). 
odpowiedzialność za zdobywanie 
goli spoczywa na barkach kilku za-
wodników – 6 bramek zdobył Rafał 
Figiel, a po 5 – oziębała, Czerkas 
i petrasek. obrońców Gryfa czeka 
zatem trudny test.

Do Wejherowa przyjedzie trudny 
przeciwnik. piłkarska jakość jest bar-
dziej po stronie Rakowa, ale ostatnia 
kolejka pokazała, że Gryf potrafi 
pozytywnie zaskoczyć, zaś Raków 
jest zespołem możliwym do poko-
nania. początek meczu na Wzgórzu 
Wolności w sobotę o 15:00. 

Krzysztof Grajkowski

PRZYBYlI:
Krzysztof Wicki (KS Chwaszczyno)  
– powrót z wypożyczenia
Przemysław Kamiński (Concordia Elbląg)
Andrij Waceba (Arka Gdynia) - wypożyczenie

OdeSZlI:
Daniel Ciechański (GKS Bełchatów)
Adrian Bednarski (szuka klubu)
Daniel Górski (Pogoń Lębork)
Przemysław Szur (GKS Przodkowo)

Zimowe transfery Gryfa

Z klubem kontrakt rozwiązał trener – Mariusz Pawlak. Zastąpił go jego do-
tychczasowy asystent, Jarosław Kotas.

o kolejne punkty z mistrzem jesieni
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W amerykańskim Co-
lumbus odbyły się Arnold 
Amateur Strongman World 
Championships. Zawody, 
które swoim nazwiskiem sy-
gnuje sam Schwarzenegger 
co roku przyciąga najlep-
szych światowych siłaczy. 

Sygnał, że ostaszewski 
będzie walczył o meda-
le wejherowianin dał już 
na początku, wygrywając 
eliminacje. W finale walka 
była bardzo wyrównana, ale 
ostatecznie to polak pozo-
stawił wszystkich w poko-

nanym polu i zdobył złoty 
medal oraz kartę pRo. Naj-
większym rywalem w walce 
o zwycięstwo był ukrainiec, 
oleksij Novikow, ale także 
on musiał uznać wyższość 
ostaszewskiego.

Mieszkający w Wejherowie 

strongman w tych zawo-
dach startował już kolejny 
raz, ale właśnie teraz odniósł 
największy sukces. Na co 
dzień Mateusz ostaszewski 
jest sierżantem policji oraz 
wielokrotnym mistrzem służ 
mundurowych. /KG/

Siłacz z Wejherowa 
najlepszy na świecie!
sTRONGMAN | maTeusz osTaszewski odniósł zwycięsTwo na presTiżowych 
zawodach w usa, pokonując ponad 40 rywali z całeGo ŚwiaTa.

Najlepiej wypadły dziew-
czyny: Zuzanny Kalbarczyk 
oraz julia Kwidzińska, na 
wyróżnienie zasługuje też 
senior, jednak najmłod-
szy stażem startowym 
zawodnik Adam Wróbel. 
Bratobójczą walkę finałową 
w pointfighting stoczyli 
panowie w gronie juniorów: 

Filip Stark okazał się lepszy 
w tym dniu od Mikołaja 
herzberga. paulina Stenka 
stoczyła tylko jedną walkę, 
za to zwycięską w formule 
kick-light, natomiast Sandra 
pikron uznać musiała dwu-
krotnie wyższość swoich 
koleżanek –  najpierw 
Zuzanny, następnie julii.

MiStRZoStWA 
WojEWóDZtWA

Sprawa awansu wydaje się 
być jasna. Wierzyca pelplin 
była jesienią bezkonkuren-
cyjna – z 41 punktami prze-
wodzi całej stawce, daleko 
w tyle zostawiając rezerwy 
Arki Gdynia, oraz powiśle 
Dzierzgoń (33 punkty). 

Zespoły z naszego powiatu 
– orkan Rumia i Stolem Gnie-
wino sąsiadują ze sobą w ta-
beli (10. i 11. miejsce), a dzieli 
ich jedynie różnica bramek. 
Na awans oczywiście nie 
mają szans, zaś z utrzyma-
niem żadna z drużyn nie 

powinna mieć problemu. 
inna sprawa, że za wcześnie, 
by cokolwiek przesądzać, 
wszak do końca pozostało 
17 kolejek. pierwszą z nich 
oba zespoły rozegrają na 
wyjeździe – w sobotę Stolem 
zmierzy się z rezerwami Arki 

w Gdyni, a w niedzielę orkan 
zagra z drugim zespołem 
Bytovii. o zwycięstwo nie 
będzie zatem łatwo, ale 
zarówno rumscy, jak i gnie-
wińscy piłkarze potrafili już 
w tym sezonie pozytywnie 
zaskoczyć. /KG/

orkan i Stolem o pierwsze punkty
PiŁKA NOŻNA | sTopniowo rozGrywki wznawiają kolejne liGi w polsce – w osTaTni weekend rundę 
wiosenną zaczęły i oraz ii liGa, a Teraz nasTępne dwa szczeble zaGrają o pierwsze liGowe punkTy 

w 2017 roku. nasz powiaT ma w iv lidze dwóch przedsTawicieli.

KicKbOXiNG | bardzo dobrze zaprezenTowali 
się zawodnicy wejherowskieGo sTowarzysze-
nia sporToweGo oraz kTs-k GosriT luzino na 
misTrzosTwach  wojewódzTwa pomorskieGo 
w kickboxinGu w Gdańsku.

Rozgrywka została 
podzielona na 8 grup 
po 6 drużyn. Zespół ApS 
prowadzony przez Ro-
berta Sawickiego trafił do 
grupy iii, gdzie przyjdzie 
im zmierzyć się nastę-
pującymi zespołami: 
pomorzaninem Szczecin 
(gospodarze grupy), Che-
mikiem police, Beach Vol-
ley Lubsko, Volley Gubin, 
oraz ZSMS-em poznań. 
Stawką będzie awans do 
turnieju półfinałowego, 
a sam turniej będzie 
dosyć wyczerpujący. od 
czwartku do niedzieli 
każdy zespół rozegra po 
pięć meczów, dwie naj-
lepsze drużyny awansują 
do półfinału Mistrzostw 
polski. /KG/

KADEtKi ZAGRAją W ĆWiERĆFiNAŁACh
siATKówKA | rumskie siaTkarki nie próżnują. w czwarTek rozpoczyna się ry-
walizacja w ćwierćfinałach misTrzosTw polski kadeTek, w kTórych wysTę-
pują zawodniczki aps rumia.tytani Wejherowo wygrali na wyjeździe z Samborem 

tczew 28:25. tym samym zakończyli serię trzech porażek i 
osiągnęli pierwsze zwycięstwo w 2017 roku. Żółto-czerwo-
ni wiosny nie zaczęli najlepiej. Najpierw przegrali z AZS-em 
w toruniu, potem do Wejherowa przyjechał lider, orkan 
ostróda i nie dał szans podopiecznym pawła paździochy. 
tytanom udało się jednak przerwać złą serię. Sambor 
tczew został pokonany na ich hali 28:25 - wejherowscy 
szczypiorniści pokazali klasę, wychodząc z tarczą z tego 
wyrównanego pojedynku. Dzięki temu tytani awansowali 
na 8. miejsce w tabeli ii ligi. Nad nimi jest jednak przepaść 
– najbliższy Szczypiorniak olsztyn ma 12 punktów, czyli o 4 
oczka więcej, a za tytanami rywale czekają na ich potknię-
cie i zapewne nastąpi jeszcze kilka przetasowań.

Zanim rozgrywki ligowe wrócą do Wejherowa, żółto-czer-
wonych czeka jeszcze jeden wyjazd. W sobotę w Kartuzach 
odbędą się derby Kaszub – tytani podejmą silną Cartu-
się. Niebiesko-biało-czarni zajmują 5. miejsce w tabeli 
i będą faworytami tego spotkania, jednak motywacja 
tytanów będzie duża – wysoka przegrana w Wejherowie 
w poprzedniej runda to coś, za co z pewnością będą chcieli 
wziąć rewanż. /KG/

ZŁA PAssA PRZERwANA, 
TERAZ DERbY KAsZUb!

już po raz dwunasty rozegrano turniej 
tenisa Stołowego im. józefa Lisieckiego 
w Nowej Wsi Lęborskiej. 

W dwudniowych zawodach ( 4 i 5 marca) 
udział wzięło blisko stu miłośników tenisa sto-
łowego. W kat. kobiet open zawody zdominowały 
tenisistki KtS-K GoSRit LuZiNo. pierwsze miejsce zajęła 
Magdalena płotka, drugie przypadło Katarzynie płotka, 
a na najniższym stopniu podium stanęła Małgorzata 
Fidelo z Lęborka. W kategorii +50 mężczyzn henryk 
płotka reprezentujący KtS-K GoSRit LuZiNo zajął trzecie 
miejsce. Zwyciężył jan pawlicki (Echo Biesowice), który 
w finale pokonał Marka Rybaczka (pogoń Lębork).

ZwYcięsTwO TENisisTEK 
sTOŁOwYch Z lUZiNA


