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gu w Por-
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Korbut.
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Bramka, która padła zaraz po 
rozpoczęciu drugiej połowy 
przesądziła o losach meczu 

22. kolejki II ligi. Gryf Wejhe-
rowo przegrał na 
wyjeździe z Polo-

nią Bytom 0-1.
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w kościele klasztor-
nym Franciszkanów 
pw. św. Anny – na 
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Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przekazało 
ponad 1,1 mln zł. 
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DyŻUr 
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Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tema-
tów. Najciekaw-
sze opublikuje-
my na łamach 
naszej ga-
zety 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

im bliŻEj, 
tym lEPiEj

FOTOpstryk
Zmieniaj Z NAMI sWOją OKOLICę!

Waszym zdaniem... KOMENTARZE Z GWE24.pl

@joANNA
Na ul. Dworcowej wycięto 
drzewa. Piękne duże drze-
wa!!! Na których zawsze 
było słychać ptaki. A naj-
lepsze jest to, że przy żabce 
są dwa wjazdy na posesje 
i na samym środku wjazdu 
jest drzewo. Tego nie wy-
cięli!!! Chociaż nie jeden się 
już naciął na nie. Drzewa 
były wycinane w marcu!!!

@PAUliNA s.
Polecam książke „se-
kretne życie drzew”. 
Niedługo nie będzie 
czym oddychać ale 
[...] ważne, że hajs się 
zgadza,

@PAtrycjA
Krótko mówiąc - nie „życie”, 
a „ludzie”..

Potrzebują pożywienia, leków i wybiegów. Zwierzętom ze Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce można pomóc, przekazując 1 proc. swojego podatku.

poMóż BEZDoMNyM 
ZWiERZętoM!

Stowarzyszenie OTOZ Animals nie tylko prowa-
dzi przytulisko w Dąbrówce, ale i działa na rzecz 
właściwego oraz humanitarnego traktowania 
zwierząt. Przedsięwzięcia, które realizuje, wy-
magają poświęcenia, odwagi, czasu, a także 
pieniędzy. Bez odpowiednich środków finanso-
wych niewiele może zdziałać.

- Schronisko, które prowadzimy nie jest miej-
skie, ani gminne – informuje Anna Szczepaniak 
z OTOZ Animals w Dąbrówce. - W związku z 
tym nie otrzymujemy żadnych dotacji z samo-
rządów. Utrzymujemy się wyłącznie dzięki dar-
czyńcom, którzy przekazują nam darowizny 
rzeczowe i finansowe.

Stowarzyszenie OTOZ Animals można wes-
przeć, przekazując jeden procent podatku do-
chodowego. Podczas rozliczania się z fiskusem 
w konkretnej rubryce wystarczy wpisać numer 
KRS 0000069730 i wyliczoną wcześniej kwotę. 
Cel szczegółowy powinien brzmieć: „Schronisko 
w Dąbrówce k. Wejherowa”.

- Środki finansowe ofiarowane w ramach jedne-
go procenta przeznaczymy przede wszystkim 
na wybudowanie nowych wybiegów, zakup 
bud, karmy, leków oraz wykonywanie specja-
listycznych operacji, ratujących życie bezdom-
nym zwierzętom – wylicza Anna Szczepaniak.

@PAUliNA h.
Jeszcze troszkę czasu 
i pewnego dnia obudzimy 
się w betonowej dżungli :(

@wiolEttA
Szkoda, że nikt staroci nie 
wycina,nikt się nie przejmu-
je,iż to niebezpieczne.....

mAsowA wyciNKA 
DrZEw PoD lUPą rDoŚ

/GwE24.Pl

Czy w centrum Wejherowa doszło do nielegalnej wycinki 
drzew? Sprawę bada Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku.

Parkowanie z cyklu „Im bliżej, tym lepiej”. 
Publikujemy zdjęcie kierowcy, który zapar-
kował przy wejściu do jednego ze sklepów 
popularnej sieci w Redzie.  Na parkingu nie 
brakowało wolnych miejsc, ale najpewniej 
wszystkie były zbyt daleko wejścia. 

jesteś świadkiem parkowania, które Cię 
rozśmieszyło lub zirytowało? Zrób zdjęcie 
i wyślij je do nas w wiadomości na Facebo-
oku lub napisz na maila: a.walk@expressy.
pl. przesłaną fotografię opublikujemy na ła-
mach Expressu powiatu Wejherowskiego.

Konkursy (drużynowy i indywidualny) 
w skokach narciarskich odbywały się w Vi-
kersund w Norwegii. Zawody relacjono-
wane były jak zawsze przez największe 
telewizje z całego świata. Wiele osób z za-
partym tchem oglądało rywalizację. Ale 
nie tylko zawodników można było oglą-
dać – telewizje pokazywały też kibicującą 
publiczność. Wiele stacji na dłuższą chwi-
lę pokazało kadr, na którym znajdowały 
się cztery osoby z czterema ogromnymi 
transparentami z napisem „Ru-
mia”. 
- 

Byliśmy mile zaskoczeni, że operatorzy 
właśnie na nas zatrzymywali swoje ka-
mery – mówi Witold Reclaff, wicestarosta 
wejherowski. 
Bo to właśnie Witold Reclaff wraz ze swoją 
żoną Barbarą, janem Nowickim, dyrekto-
rem Miejskiego ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rumi oraz rumianinem Czesławem 
ossowickim kibicowali z transparentami 
naszym skoczkom i to na nich na kilka-
naście sekund skupiła się uwaga całego 
świata. 
- Na wyjazd na zawody namówił mnie 
Czesław ossowicki, który pracuje 
w Norwegii i mieszka w pobliżu skoczni 
w Vikersund – opowiada Witold Reclaff. 
- Konkursy rozgrywane były w sobotę 
i niedzielę, a my podczas tych zawo-
dów staliśmy blisko skoczni, w sektorze 
A, niedaleko miejsca, gdzie lądowali 
zawodnicy. Chcieliśmy zaakcentować 
swoją obecność, dlatego mieliśmy 
przygotowane cztery transparen-
ty – po jednym na każdą osobę. to 
był pomysł jana Nowickiego, który 
przed wyjazdem wypożyczył te fla-
gi z rumskiego urzędu miasta. Sto-
jąc pod skocznią zauważyłem, że 
wielu kibiców miało flagi z wypi-

sanymi nazwami miejscowości. Ale 
my chyba najbardziej się wyróżnialiśmy – 

pewnie dlatego operatorzy różnych stacji 
telewizyjnych zwrócili na nas szczególną 
uwagę. 
jak podkreśla Witold Reclaff, atmosfera 
pod skocznią byłą prawdziwie sportowa, 
kibicowało bardzo wielu polaków, powie-
wała ogromna ilość biało-czerwonych 
flag. 
- popieraliśmy naszych skoczków jako 
drużynę narodową i jednocześnie trans-
parentami podkreślaliśmy lokalny pa-
triotyzm – mówi Witold Reclaff. - Dzięki 
flagom spotkaliśmy nawet jedną osobę 
z Rumi, która widząc transparent podeszła 
do nas. Na zakończenie odśpiewaliśmy 
hymn państwowy, byliśmy też przy wrę-
czaniu medali. podsumowując: to był bar-
dzo udany wyjazd, obfitujący w mnóstwo 
emocji, mieliśmy okazję być przy tym, jak 
polacy odnosili sukces. to niezapomniane 
wrażenia. A przy okazji mogliśmy wypro-
mować Rumię. 
- Cieszę się, że rumianie aktywnie dopin-
gują polskich sportowców - mówi Michał
pasieczny, burmistrz Rumi. - Zawsze bar-
dzo mocno trzymamy za nich kciuki. jako
sportowiec dobrze wiem, jak ważne jest 
bezpośrednie wsparcie kibiców podczas
zawodów i cieszę się, że nasi mieszkańcy 
tak mocno wspierają kadrę skoczków
narciarskich. rafał Korbut

KibicUjąc roZsŁAwili miAsto
W MINIONy WEEK-
END CAŁy ŚWIAT 
NA EKRANACH 
TELEWIZORóW 
MóGŁ PODZIWIAć 
KIBICóW Z RuMI, 
DOPINGująCyCH 
NAsZyCH sKOCZ-
KóW NARCIAR-
sKICH. 
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tymczasem w centrum 
Wejherowa pod topór po-
szło kilkadziesiąt drzew. 
Sprawę bada Regionalna 
Dyrekcja ochrony Środowi-
ska w Gdańsku. Na działce, 
która została objęta wycinką, 
w przyszłości ma powstać 
galeria handlowa. Chodzi o 
teren, który znajduje się w 
okolicach Zakładu ubezpie-
czeń Społecznych w Wejhe-
rowie. Do masowej wycinki 
drzew doszło tam na począt-
ku tygodnia.

Działka, która objęta zosta-
ła wycinką, leży na terenie 
objętym ochroną miejskie-
go konserwatora zabytków, 
który wydał odpowiednie 
pozwolenie na prowadzenie 
prac. Drzew nie powinno się 
jednak usuwać w okresie lę-
gowym paktów, który obo-
wiązuje od 1 marca.

- Bardzo możliwe, że na 
drzewach, które zostały ścię-
te, istniały siedliska ptaków – 
informuje Sławomir Sowula, 

rzecznik prasowy Regional-
nej Dyrekcji ochrony Środo-
wiska w Gdańsku. - obecnie 
sprawdzamy całą dokumen-
tację, aby móc ocenić, czy 
prace prowadzone były 
zgodnie z prawem.

Na wniosek Regionalnej 
Dyrekcji ochrony Środo-
wiska w Gdańsku wycinka 
została wstrzymana. Spra-
wa ma zostać wyjaśniona w 
ciągu najbliższych kilku dni. 
Warto zaznaczyć, że RDoŚ o 
nieprawidłowościach poin-
formowała jedna z organiza-
cji ekologicznych.

inwestor wyjaśnia nato-
miast, że wycinka jest zgod-
na z prawem i że posiada 
wszelkie niezbędne zezwo-
lenia. 

- „prace te zostały wyko-
nane w związku z koniecz-
nością przeprowadzenia na 
tym terenie badań archeolo-
gicznych – wyjaśnia Katarzy-
na Mituła z biura prasowego 
firmy progress XVii. - Wła-

ściciel terenu otrzymał na 
przeprowadzenie tych prac 
stosowne pozwolenie Miej-
skiego Konserwatora Za-
bytków w Wejherowie, przy 
czym organ wydający de-
cyzję stwierdził, iż: „podczas 
oględzin w obrębie drzew 
i krzewów wskazanych do 
usunięcia nie stwierdzono 
występowania chronionych 
prawem organizmów roślin-
nych, ani zwierzęcych, ani 
też gniazd i dziupli ptasich”. 
Dla dochowania najwyż-
szej staranności i uzyskania 
całkowitej pewności co do 
możliwości przeprowadze-
nia robót wycinkowych wła-
ściciel terenu zlecił eksper-
tom w zakresie ornitologii 
dodatkowe inwentaryzacje 
ornitologiczne wykonane w 
dniach 7 i 18 marca 2017 r., 
tj. bezpośrednio przed przy-
stąpieniem do wycinki. obie 
inwentaryzacje nie stwier-
dziły istnienia na drzewach 
gniazd i dziupli ptasich. W 

związku z niestwierdzeniem 
występowania w miejscu 
wycinki siedlisk lęgowych 
właściciel terenu mógł wy-
konać wspomniane prace – 
zgodnie z decyzją Miejskie-
go Konserwatora Zabytków 
w Wejherowie.

Z tą opinią nie zgadzają się 
przedstawiciele Regionalnej 
Dyrekcji ochrony Środowi-
ska w Gdańsku. 

- przeprowadziliśmy kon-
trolę i stwierdziliśmy na tym 
terenie  obecność gatunków 
chronionych – poinformował 
nas Sławomir Sowula, rzecz-
nik prasowy RDoŚ w Gdań-
sku. - podkreślam jednak, że 
my nie jesteśmy organem 
wydającym decyzję czy orze-
kającym, czy działania inwe-
stora są zgodne z prawem. 
Nasza rola jest jedynie rolą 
pomocniczą. Wyniki kontroli 
przekażemy do urzędu gmi-
ny i to władze Wejherowa 
mogą podjąć jakąś decyzję.  
/wA, rAf/

Rzeź drzew
wEjhErowo | 1 MARCA ROZPOCZąŁ sIę OKREs LęGOWy, PODCZAs KTóREGO WyCINKA 
DRZEW BEZ ZEZWOLEń jEsT ZAKAZANA. 

Eksperci i władze miasta 
spotkali się z mieszkańcami 
w sali konferencyj-
nej Filharmonii 
Kaszubskiej. Kon-
sultacje dotyczyły 
przygotowania pro-
jektów do trzeciej 
edycji Budżetu 
obywatelskiego. 
Zainteresowani miesz-
kańcy mogli dowiedzieć 
się szczegółów o budżecie 
obywatelskim oraz tego, jak 
poprawnie złożyć wniosek. 

- Na realizację tegorocz-
nej edycji Wejherowskiego 
Budżetu obywatelskiego 
przeznaczamy 1 mln złotych 
– 950 tys. zł na projekty inwe-
stycyjne i 50 tys. zł na niein-
westycyjne – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, skarbnik 

Wejherowa i członek Komisji 
ds. Budżetu obywatel-
skiego. - Maksymalna 
wartość zgłoszonego 
projektu inwestycyjne-
go nie może przekro-

czyć kwoty 200 tys. zł, 
a projektu nieinwesty-
cyjnego – 10 tys. zł.

pierwszy etap Budżetu 
obywatelskiego 2017, czyli 
składanie wniosków, rozpo-
czyna się 3 kwietnia i potrwa 
do 4 maja.  W zakresie inwe-
stycji informacji udziela Mag-
dalena Florczak-Majewska, 
tel. 58 677 71 17; w zakresie 
urbanistyki i nieruchomości 
–  Sylwia jedynak, tel. 58 677 
71 85; a w zakresie wydarzeń 
sportowych i kulturalnych – 
Michał jeliński, tel. 58 677 70 
36. /raf/

po konsultacjach
wEjhErowo | DRuGIE sPOTKANIE KONsuLTA-
CyjNE W sPRAWIE WEjHEROWsKIEGO BuDżETu 
OByWATELsKIEGO ODByŁO sIę W TyM TyGODNIu. 

PrAcA
Poszukujemy 

osoby sumiennej 
na stanowisko 

KOlpORTER 
GAZET

TEL. 796 600 155
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21 marca Ariel Sinicki, prze-
wodniczący rady miejskiej 
oraz piotr Wittbrodt, zastępca 
burmistrza,  wspólnie z przed-
szkolakami ze „Słonecznej je-
dynki” posadzili symbolicznie 
drzewka. 

Akcja ma na celu pokazywa-
nie i promowanie zachowań 
proekologicznych. Dzieciom 
bardzo się spodobała - tym 

bardziej, że cztery drzewa 
które tego dnia zasadzono, 
będą rosnąć tuż naprzeciw-
ko przedszkola, a więc dzieci 
będą mogły je obserwować.

Sadzonki zostały także 
rozdane innym placówkom 
(wszystkim szkołom podsta-
wowym oraz przedszkolom) 
by grono pedagogiczne 
wraz z uczniami posadziło je 

we własnym zakresie. Akcja 
doskonale wpisuje się w do-
tychczasowe działania miasta 
w zakresie ekologii. 

- W miarę upływania lat ci 
młodzi ludzie będą mogli po-
dziwiać drzewo, które zasa-
dzili w wieku przedszkolnym 
– powiedział Zastępca Burmi-
strza piotr Wittbrodt. - Myślę, 
że będzie to nowa tradycja, 

którą będziemy zaczynać 
wiosnę w naszym mieście.

- Chcemy, aby w każdym 
przedszkolu i  każdej rumskiej 
szkole co roku na pierwszy 
dzień wiosny sadzić drzewka 
- powiedział przewodniczący 
Rady Miejskiej, Ariel Sinicki - 
potrzebujemy ich jak najwię-
cej w naszym ekosystemie.

/raf/

Nowe drzewka na wiosnę
rUmiA | KALENDARZOWy PIERWsZy DZIEń WIOsNy KOjARZy sIę ZWyKLE Z WAGARAMI I TOPIE-
NIEM MARZANNy. RuMIA POsTANOWIŁA INACZEj – BARDZIEj EKOLOGICZNIE – POWITAć WIOsNę. 
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podczas spotkania Bur-
mistrz Michał pasieczny 
zaprezentował zrealizowa-
ne i zaplanowane inwesty-
cje z ostatnich dwóch lat. 
Seniorzy wybrali również 
projekt graficzny Karty 
Seniora, omówili projekt 
„pudełko życia” i bransole-
tek, które zawierają grupę 
krwi i dane osobowe osoby 
noszącej je.

- Współpraca z Rumską 
Radą Seniorów układa się 
w tej kadencji bardzo do-
brze – powiedział przewod-
niczący Rady Miejskiej Ariel 
Sinicki, który był również 
obecny na posiedzeniu. - 
Seniorzy aktywnie włączają 
się w sprawy miejskie 
i jestem przekonany, że ta 

dobra współpraca będzie 
kontynuowana. 

- W moim odczuciu 
polityka senioralna w Rumi 
nabiera rozpędu – dodał 
przewodniczący Rumskiej 
Rady Seniorów Mieczy-
sław Grzenia. - . Nasza 
współpraca z burmistrzem 
Michałem pasiecznym oraz 
przewodniczącym Rady 
Miejskiej Arielem Sinickim 
jest bardzo dobra. Władze 
miasta rozumieją potrzeby 
ludzi starszych, starają się 
w miarę możliwości poma-
gać. Cieszę się ,że samorząd 
dostrzega, że oprócz ludzi 
młodych, w mieście są 
również seniorzy, z którymi 
z całą pewnością warto 
współpracować. /raf/

obradowali seniorzy
rUmiA | ZA NAMI KOLEjNE POsIEDZENIE RuM-
sKIEj RADy sENIORóW. 
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jedną z inicjatyw zaplano-
wanych przez władze powiatu 
wejherowskiego jest budowa 
biblioteki, która pozwoli prze-
chowywać, opracowywać 
i udostępniać bogatą spuści-
znę wybitnego Kaszuby, hi-
storyka i mediewisty – prof. 
Gerarda Labudy. W Muzeum 
piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-pomorskiej w Wejhe-
rowie odbyło się symboliczne 
przekazanie dotacji przez se-
kretarza stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, jarosława Sellina. 

Środki w wysokości 520 tys. 
zł powiat wejherowski zdobył 
w konkursie program infra-
struktura Kultury ogłoszonym 
przez ministerstwo. pozyska-
na kwota wesprze projekt bu-
dowy biblioteki prof. Labudy 
o łącznej wartości 3,8 mln zł.

W ramach programu infra-
struktura Kultury 300 tys. zł 
otrzymało miasto Wejhero-
wo na stworzenie przestrzeni 
kulturalno-edukacyjnej wokół 
zabytkowego młyna wodne-
go z końca XiX wieku oraz 150 
tys. zł z programu ochrony 
Zabytków na realizację zada-
nia „Wejherowo, młyn (XiX w.): 
prace restauratorskie, konser-
watorskie, roboty budowlane, 
instalacja elektryczna”. Z tego 
samego programu 190 tys. zł 
otrzyma wejherowski Klasztor 
ojców Franciszkanów na re-
alizację zadania „Wejherowo, 
kościół klasztorny Franciszka-
nów pw. św. Anny (1648-1650 
r.): remont nawy głównej i naw 
bocznych, chóru organowego 
i dwóch ołtarzy bocznych”.

rafał Korbut

Nagroda w postaci energo-
oszczędnego sprzętu trafiła 
do harcerzy Zhp i ZhR. W 
ósmej edycji zimowego ple-
biscytu „Świeć się z Energą” 
Wejherowo zostało najpięk-
niej rozświetloną miej-
scowością województwa 
pomorskiego. tym samym 
wywalczyło energooszczęd-
ny sprzęt AGD o łącznej 
wartości 10 tys. zł. Nagrody 
zwycięzcom zmagań ufun-
dowała Grupa Energa.

- trzeba zaznaczyć, że 
w tym plebiscycie wygrywa-
ją nie największe miasta, ale 
takie, których mieszkańcy 
bardzo mocno się mobilizu-
ją, angażując się w tego typu 
akcje – mówi piotr Lidz-
barski, dyrektor handlowy 
Energa oświetlenie dodając, 
że Wejherowo wygrało po 
raz kolejny, za co należą 
się miastu, mieszkańcom 
i obdarowanym serdeczne 
gratulacje.

„Świeć się z Energą” to 
zimowy plebiscyt na najład-
niej oświetlone miasta. już 
od ośmiu lat miejscowości 
z całego kraju rywalizują 

o tytuł „Świetlnej stolicy 
polski”.  Do miast, na które 
oddano najwięcej głosów 
w etapie wojewódzkim, 
trafiają energooszczędne 
urządzenia AGD.

- Zdobytą w plebiscycie 
nagrodę przekazaliśmy 
organizacjom harcerskim, tj. 
hufcowi Związku harcerstwa 
polskiego im. partyzantów 
Kaszubskich w Wejherowie 
i Wejherowskiemu hufcowi 
Związku harcerzy Rzeczypo-
spolitej – informuje Arka-
diusz Kraszkiewicz, skarbnik 
miasta. - te nowoczesne 
urządzenia z pewnością 
będą dobrze służyły harce-
rzom, których działalność 
jest ważna dla lokalnej 
społeczności.

uroczyste przekazanie  na-
grody odbyło się w stanicy 
harcerskiej „Cedron”. - Dzięki 
temu, że otrzymaliśmy ten 
sprzęt będziemy w tym roku 
organizować między inny-
mi obozową akcję letnią dla 
dzieci z Wejherowa  – mówi 
hm. Zofia Wysocka, komen-
dant hufca Zhp w Wejhero-
wie.  /wA/

Sprzęt dla harcerzy
wEjhErowo | MIAsTO WEjHEROWO ZWyCIęży-
ŁO W REGIONALNyM ETAPIE PLEBIsCyTu „ŚWIęć 
sIę Z ENERGą”. 

Ponad 1,1 mln dotacji 

GABRIElA lISIUS, 
starosta wejherowski:
- Przypomnę, że w lipcu ubiegłego roku na budowę Książnicy Gerarda La-
budy otrzymaliśmy już ok. 1,4 mln zł od marszałka województwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Teraz dostaliśmy kolejne pieniądze. 
Jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu, niebawem ruszymy z budową in-
westycji. Realizacja jest zaplanowana na lata 2017 – 2018, a całkowity koszt 
inwestycji to 3,8 mln zł. Po tej ostatniej dotacji mamy już całość potrzebnych 
pieniędzy zabezpieczonych w budżecie powiatu. 

KRZYSZTOf HIldEBRANdT, 
prezydent Wejherowa:
- Książnica i stary młyn to wspólny projekt powiatu i miasta. Zależy nam, aby 
otoczenie muzeum zmieniło swoje oblicze. A jeśli chodzi o książnicę to są to 
starania już wieloletnie. Do tej pory nie udało się doprowadzić do tego, aby 
ta biblioteka powstała. W końcu teraz, dzięki wspólnym staraniom powiatu 
i miasta, dzięki wsparciu marszałka oraz ministerstwa kultury, będziemy w 
stanie to zrealizować. Zakładamy, że w nieco ponad rok zmieni się tu otocze-
nie i powstanie ta biblioteka.

JAROSłAW SEllIN, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
- Te pieniądze przekazane miastu i powiatowi przeznaczone będą na kulturę. 
Jak widać działania lokalnych samorządów są skuteczne, bo to nie jest tak, 
że minister daje pieniądze według swojego uznania. Złożone wnioski podle-
gają ocenie ekspertów. Ciesze się, że moje rodzinne miasto jest tak skuteczne 
w pozyskiwaniu środków. Książnica, która ma powstać, z pewnością będzie 
ważną placówką. Widziałem zbiory prof. Labudy jeszcze w jego domu w Po-

znaniu i jest to – moim zdaniem – jedna z cenniejszych prywatnych bibliotek. \To niezwykle cen-
ny zbiór o tematyce Kaszub i Pomorza.

PowiAt | BuDOWA KsIążNICy IM. PROF. LABuDy, ODNOWIENIE sTAREGO MŁyNA ORAZ PRACE 
KONsERWATORsKIE W KOŚCIELE KLAsZTORNyM FRANCIsZKANóW PW. ŚW. ANNy – NA TE CELE MI-
NIsTERsTWO KuLTuRy I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PRZEKAZAŁO PONAD 1,1 MLN ZŁ. 



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 2031 z późn. 
zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  po-
stępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. 
zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 21.03.2017 r., na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa wydano 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

rozbudowie dróg gminnych  
ul. Nadrzecznej i Staromłyńskiej  

w ramach zadania pn: 
„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Nadrzecznej 

z ulicą Chopina  w Wejherowie” na terenie 
Gminy Miasta Wejherowa

w obr. 09 na działkach nr ewid.:  25/1, 25/3 (z działki nr 25/2), 26/38 
(z działki nr 26/23), 26/22, 26/19, 26/40 (z działki nr 26/25), 26/41 (z dział-
ki nr 26/25), 26/24, 26/45 (z działki nr 26/28), 26/43 (z działki nr 26/29), 
269/2 (z działki nr 269), 228/19 (z działki nr 228/5), 227/15 (z działki   nr 
227/11), 27/12 (z działki nr 27/5), 28/2 (z działki nr 28)
oraz 
A. rozbudowę drogi innej kategorii:

drogi powiatowej nr 1442G - ul. Chopina• 
w obr. 09 na działkach nr ewid.  26/46 (z działki nr 26/28), 26/44 (z dział-
ki nr 26/29), 26/47 (z działki nr 26/21), 269/1 (z działki nr 269), 228/18 
(z działki nr 228/5), 27/14 (z działki nr 27/11), 27/13 (z działki nr 27/5), 
28/1 (z działki nr 28), 228/16 ( z działki nr 228/14), 27/10,

w obr. 08 na działkach nr  ewid. 160/1 (z działki nr 160), 156/39 • 
(z działki nr 156/24)

B.  czasowe zajęcie działek na przebudowę infrastruktury technicznej 
i drogowej:

w obr. 09 na działkach nr151/3, 25/4 (z działki nr 25/2), 228/17 • 
(z działki 228/14), 26/48 (z działki  nr 26/21), 26/39 (z działki nr 
26/23)
w obr. 08 na działce nr 156/40 (z działki 156/24) • 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarząd-
ców i użytkowników terenów objętych inwestycją, iż  można zapoznać 
się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury  i Bu-
downictwa, 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 Interesanta 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 administracyjnego  zawiadomienie stron postę-
powania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

II. działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2015 r. 
poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 07.03.2017 r.  na wnio-
sek  Prezydenta Miasta Wejherowa wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej - drogi gminnej

pn. „Budowa drogi  łączącej 
ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 

- ul. Karnowskiego w Wejherowie” 
na terenie Gminy Miasta Wejherowa

 
obr. 02 działki nr ewid.:  28/3 (z działki nr 28/1), 27/2 (z działki nr • 
27), 29/2 (z działki nr 29), 29/3 (z działki nr 29), 30/3 (z działki nr 
30), 9/23
obr. 03 działki nr ewid.:  9/4 (z działki nr 9/2), 10/12• 
obr. 06 działki nr ewid.:  1/66 (z działki nr 1/30), 1/62 (z działki • 
nr 1/50), 1/64 (z działki nr 1/50), 4/24 (z działki nr 4/7),  1/31, 13, 
1/49

oraz  czasowe zajęcie działek na przebudowę infrastruktury technicz-
nej i drogowej:

obr. 02 działki nr ewid.: 9/22, 31, 27/1 (z działki nr 27), 27/3 (z dział-• 
ki nr 27), 28/4 (z działki nr 28/1), 29/1 (z działki nr 29), 29/4 (z dział-
ki nr 29), 30/1 (z działki nr 30), 30/2 (z działki nr 30), 30/4 (z działki 
nr 30), 30/5 (z działki nr 30)
obr. 03 działki nr ewid.:  9/1, 9/5 (z działki nr 9/2), 10/43, 10/40, • 
10/42, 19/5, 11/53, 19/4, 19/1, 21/7, 21/2, 10/31
obr. 06 działki nr ewid.:  1/9, 1/60, 1/34, 4/19, 4/25 (z działki nr 4/7), • 
14/1, 3, 2/2, 9, 1/61 (z działki nr 1/50), 1/63 (z działki nr 1/50), 1/65 
(z działki nr 1/50), 1/39, 1/51, 1/53, 1/54

a także wydanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę części Potoku Pęt-
kowickiego  

obr. 02 działki nr ewid.:  31, 30/1 (z działki nr 30), 30/4 (z działki • 
nr 30), 30/5 (z działki nr 30), 29/1 (z działki nr 29), 29/4 (z działki 
nr 29), 25
obr. 03 działki nr ewid.:  11/53, 11/54, 19/5• 
obr. 06 działki nr ewid.:  1/61 (z działki nr 1/50)• 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarząd-
ców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości skła-
dania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej spra-
wy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów  
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 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 Interesanta 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 administracyjnego  zawiadomienie stron postę-
powania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

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

Starosta Wejherowski 
zawiadamia,

że w dniu 22 marca 2017 r., na wniosek Stefana Ratajczaka z Redy, będącego pełnomocnikiem Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejhero-
wo, wydano decyzję (nr OS-135/2017, znak OS.6341.14.2017.MM2) – pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopów budowlanych o łącznej 
długości 700,0 m i szerokości 1,0 m (w przypadku odwodnień pojedynczych studzienek szerokość wykopu wyniesie od 2 do 3 m), oraz głębokości 
ok. 1,2 – 6,5 m, pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z zasięgiem oddziaływania obejmującym działki ewidencyjne 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. 
Łączna ilość odpompowanej wody z całego objętego pozwoleniem zadania nie przekroczy Qmax rok = 7180,0  m3/rok.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie, Wydziale Środowiska (ul. 3 Maja 4), pokoju 205 (II p.), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8-15 (tel. 58 
572-95-42).



Port rumia centrum handlowe Auchan 
rozpoczęło działalność niemal 10 lat temu. 
czy przez ten czas centrum zdobyło sobie 
zaufanie klientów? czy zainteresowa-
nie sklepami oraz punktami usługowymi 
rosło?

W trakcie dziesięcioletniej działalności 
port Rumia zmieniał się, a kolejne marki 
otwierały u nas swoje salony. Klienci, któ-
rzy odwiedzają nas regularnie, wiedzą, 
że podczas jednej wizyty zrobią zaku-
py dla całej rodziny – od ubrań, obuwia, 
dodatków, upominków, przez produkty 
spożywcze aż po artykuły wyposażenia 
wnętrz i sprzęt sportowy. Nasi goście rów-
nież chętnie korzystają z oferty punktów 
usługowych, a także odpoczywają w ka-
wiarniach i restauracjach. Wzmożony ruch 
w naszej galerii handlowej obserwuję 
w weekendy – w trakcie wizyty nasi klienci 
mogą brać udział w animacjach dla całych 
rodzin, a także spektaklach teatralnych dla 
najmłodszych oraz warsztatach kreatyw-
nych. Niektórzy przyznają, że odwiedzają 
nas w dniach, kiedy organizujemy cieka-
we wydarzenia. Cieszą nas takie opinie. 

czy Port rumia stał się obiektem handlowo-
usługowym, który odwiedzają tylko okolicz-
ni mieszkańcy z rumi czy z redy, czy raczej 
swoją szeroką ofertą udało wam się przycią-
gnąć klientów z dalszych obszarów?

odwiedzają nas zarówno osoby, zamiesz-
kujące Rumię i okoliczne miejscowości, ale 
również mieszkańcy trójmiasta i gmin po-
wiatów wejherowskiego i puckiego. W mie-
siącach wiosennych i letnich zauważalną 
grupę naszych klientów stanowią turyści od-
wiedzający półwysep helski. ta grupa szcze-
gólnie chętnie odwiedza port Rumia Cen-
trum handlowe Auchan z dziećmi w dniach, 
gdy odbywają się tu zajęcia dla dzieci czy 
teatrzyki. to dla najmłodszych dodatkowa 
atrakcja podczas wyjazdu na wakacje.  

obecnie na terenie Portu rumia centrum 
handlowego Auchan znajdują się: hiper-
market Auchan, Decathlon i leroy merlin. 
czy oferta handlowa będzie powiększana?

Staramy się, żeby oferta portu Rumia była 
coraz ciekawsza. już w czerwcu w naszej ga-
lerii handlowej powstanie nie lada atrakcja 
dla najmłodszych – park trampolin juMpCi-
ty. planujemy również powiększenie naszej 
strefy restauracyjnej. Z kolei jesienią na tere-
nie naszego parku handlowego otworzy się 
salon Agata Meble. prowadzimy intensywne 
rozmowy z potencjalnymi najemcami i mam 
nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli po-
chwalić się kolejnymi otwarciami.   
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10 lat i coraz szersza oferta
wywiAD | Z ADAMEM KOZIOŁEM, MANAGEREM Ds. ZARZąDZANIA NIERuCHOMOŚCIAMI I MARKETINGu W PORCIE RuMIA CENTRuM 
HANDLOWyM AuCHAN, ROZMAWIA RAFAŁ KORBuT.

O pORcIE RUMIA 
cH AUcHAN
Port Rumia Centrum Handlowe Auchan 

mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi. Przez 7 dni w tygodniu klienci 

galerii mają do dyspozycji  blisko 80 sklepów 
znanych i wiodących na rynku marek, które kom-
pleksowo spełniają potrzeby całej rodziny. W ofercie 
galerii znajdują się butiki odzieżowe, obuwnicze, 
z wyposażeniem i aranżacją wnętrz. Całości oferty 
dopełniają punkty usługowe oraz restauracje i ka-
wiarnie, a także plac zabaw dla dzieci.  Na terenie 
parku handlowego Port Rumia mieszczą się: galeria 
handlowa z hipermarketem Auchan, Leroy Merlin, 
Decathlon oraz stacja benzynowa. Galeria jest 
czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 
9:00 - 21:00, natomiast w niedzielę od 9:30 do 20.00. 
Centrum Handlowe posiada blisko 2100 miejsc 
parkingowych, w tym 30 dla niepełnosprawnych. 
Zostało otwarte w 2007 roku. Więcej informacji na 
stronie  internetowej www.portrumia.pl.

Port rumia to nie tylko handel i usługi, ale 
też rozmaite wydarzenia, z których mogą 
korzystać całe rodziny. jakie najważniejsze 
wydarzenia odbyły się przez dekadę działal-
ności obiektu?

Kalendarz wydarzeń odbywających się 
w porcie Rumia Centrum handlowym Au-
chan jest bardzo bogaty w animacje, pro-
mocje i inne wydarzenia. Bardzo dużą po-

pularnością cieszą się spektakle teatralne 
dla dzieci, które odbywają się przez cały 
rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca oraz 
rodzinne warsztaty kreatywne. od kilku lat 
gościmy również ogólnopolską wystawę 
makiet kolejowych, a na początku roku nasi 
goście mogli po raz drugi wziąć udział w du-
żym evencie, podczas którego podziwiali 
budowle z klocków LEGo i wygrać bilet 
wstępu do LEGoLANDu®. W nadchodzą-
cych miesiącach również przygotowaliśmy 

wiele ciekawych wydarzeń. Zachęcam do 
odwiedzania naszego profilu na Facebooku 
i strony internetowej, gdzie znajdują się aktu-
alne informacje o tym, co się u nas dzieje. 

Port rumia to miejsce, gdzie można zrobić 
zakupy, skorzystać z rozmaitych usług, za-
opatrzyć się w materiały do remontu i wy-
posażenia wnętrz. można też zatankować 
auto, bo na terenie znajduje się stacja paliw 
Auchan. rozważacie też wprowadzenie ofer-
ty dla właścicieli samochodów z napędem 
elektrycznym – stacji ładowania?

Samochody elektryczne stają się coraz bar-
dziej popularne, dlatego również i my rozwa-
żamy możliwość uruchomienia w przyszłości 
stacji ładowania tych pojazdów. już teraz dla 
właścicieli samochodów elektrycznych mam 
dobrą wiadomość - takie bezpłatne ładowarki 
znajdują się w Centrum handlowym Auchan 
Gdańsk przy ul. Szczęśliwej 3 w Gdańsku. 

Port rumia będzie obchodzić urodziny w li-
stopadzie. czy możemy już zdradzić, co cze-
ka na klientów w tym czasie?

Na pewno nie zabraknie atrakcji, niespodzia-
nek i dobrej zabawy dla naszych klientów, 
ponieważ będziemy świętować okrągłe 10. 
urodziny. ustalamy jeszcze szczegóły wyda-
rzeń i animacji, ale mogę zapewnić, że będzie 
się u nas dużo działo. o szczegółach naszych 
urodzin będziemy informowali wkrótce.
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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/DBoGŁoSZENiE                                                            209/2015/DB

wójt GmiNy wEjhErowo
ogłasza nabór na kierownicze 

stanowisko urzędnicze
 

Kierownika Referatu Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej 

w Urzędzie Gminy Wejherowo

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej http://bip.ug.wejherowo.pl

Wszytskim, którzy wzięli 
udział w pogrzebie

WITOlDA 
SzUMSKIEGO
podziękowania 
za pamięć i kwiaty

składa
Maria Pałubicka

jest to część projektu pn. 
„poprawa jakości edukacji 
ogólnej inwestycją w przy-
szłość”.

przedsięwzięcie jest współ-
finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Re-
gionalnego programu ope-
racyjnego dla Wojewódz-
twa pomorskiego na lata 
2014-2020. Głównym celem 
powyższego projektu jest 
objęcie uczniów wsparciem 
edukacyjnym, dostosowa-
nym do potrzeb indywidual-
nych. jednocześnie kładzie 
się nacisk na informatyzację 
i naukę języków obcych, 
zgodnie z wytycznymi Mi-
nisterstwa Edukacji Narodo-
wej i wymaganiami współ-
czesnej rzeczywistości.

- Realizacja projektu była 
poprzedzona dokładną 
diagnozą sytuacji uczniów, 
aby mieć pewność, jakie 
wsparcie rzeczywiście jest 
potrzebne. Mamy na uwa-
dze potrzeby zarówno dzie-
ci zdolnych, jak i tych, które 
wymagają zajęć wyrównaw-
czych - mówi teresa Kania, 

doradca burmistrza ds. spo-
łecznych i oświaty. - Dzięki 
pozyskanemu dofinanso-
waniu możliwe jest prowa-
dzenie zajęć dla uczniów ze 
specyficznymi trudnościami 
edukacyjnymi (jak zajęcia lo-
gopedyczne, zajęcia terapii 
pedagogicznej, zajęcia psy-
choedukacyjne z elementa-
mi socjoterapii), ale również 
utworzenie i wyposażenie 
międzyszkolnych pracowni, 
gdzie prowadzone są zajęcia 
interdyscyplinarne i rozwija-
jące. Nie zapominamy o na-
uczycielach, którzy mogą, 
również w ramach unijnego 
dofinansowania, podnosić 
swoje kompetencje zawo-
dowe.

Do projektu przystąpiły 
wszystkie redzkie szkoły 
publiczne. Gmina zakupi-
ła i przekazała placówkom 
w użytkowanie m.in. wypo-
sażenie laboratoriów mate-
matycznych, przyrodniczych 
i biologicznych, platformy 
edukacyjne, tablice interak-
tywne, drukarki 3D, laptopy, 
wizualizery, wideoprojek-
tory, sieciowe urządzenia 

wielofunkcyjne, ekrany pro-
jekcyjne oraz inne pomoce 
niezbędne do realizacji za-
jęć przewidzianych w pro-
jekcie. Dodatkowo do szkół 
trafiło szereg multimedial-
nych programów edukacyj-
nych, m.in. do nauki mate-
matyki, przyrody i języka 
angielskiego; pakietu pro-
gramów logopedycznych, 
programu dla dyslektyków 
oraz testów do badania pre-
dyspozycji zawodowych. 
Łączna wartość nowocze-
snych pomocy dydaktycz-
nych wyniosła ponad 350 
tys. zł. po pięciu latach od 
zakończenia projektu za-
kupiony sprzęt stanie się 
własnością szkół. Całkowity 
koszt realizacji zadania pn. 
„poprawa jakości edukacji 
ogólnej inwestycją w przy-
szłości” wynosi ponad 1,8 
mln zł. powyższa kwota 
stanowi istotne wsparcie fi-
nansowe w realizacji zadań 
oświatowych Gminy Miasto 
Reda, będąc uzupełnieniem 
subwencji oświatowej i wła-
snego wkładu samorządu.

/wA/

Stawiają na rozwój edukacji
rEDA | OD sTyCZNIA REDZKIE sZKOŁy są sysTEMATyCZNIE WyPOsAżANE W NOWOCZEsNE POMOCE DyDAKTyCZNE. 
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fotoGAlEriA

od kilku dni mamy 
wiosnę. Przy współ-
pracy z internautami 
stworzyliśmy galerię 
budzącej się do życia 
przyrody. 

W pierwszy dzień 
kalendarzowej wiosny 
zwróciliśmy się do Czytel-
ników portalu Gwe24.pl, 
aby przesyłali nam zdjęcia 

pierwszych oznak wiosny, 
na które natknęli się pod-
czas spacerów. internauci 
po raz kolejni nie zawiedli. 
W sumie otrzymaliśmy kil-
kanaście fotografii budzą-
cej się do życia przyrody.

Czytelnikom portalu 
Gwe24.pl dziękujemy za 
aktywność, a wszystkich 
pozostałych zachęcamy do 
oglądania zdjęć, które do 
nas trafiły.  WA

Wiosna 
na Waszych 
zdjęciach

ten dzień to doskonała oka-
zja, aby dowiedzieć się czegoś 
więcej i lepiej zrozumieć 
zaburzenie rozwojowe, jakim 
jest autyzm. 

oNZ oficjalnie uznał zabu-
rzenia ze spektrum autyzmu 
za jeden z najpoważniejszych 
problemów zdrowotnych 
i społecznych świata, zwraca 
też uwagę,że w ostatnich 
20 latach występowanie 
autyzmu zwiększyło się aż 
dziesięciokrotnie!

- Światowy Dzień świado-
mości autyzmu obchodzimy 
dziewiąty rok – wyjaśnia 
żaneta Raguza z wejherow-
skiego Stowarzyszenia na 
Rzecz osób z Autyzmem. 
- Autyzm zaczyna się we 
wczesnym dzieciństwie i trwa 
całe życie. trzeba pamiętać, 
że nie ma dwóch takich 
samych autystów, u niektó-
rych objawy są bardzo mocno 
nasilone, u innych bardzo 
słabo widoczne, trudne do 
rozpoznania. Najważniejsze, 
aby jak najszybciej zdiagno-
zować autyzm, wykluczyć 
inne zaburzenia i rozpocząć 
terapię. Metod terapii jest co 
najmniej kilkanaście, niektóre 
możemy łączyć, najlepiej 
dostosować je indywidualnie 
do dziecka. 

Wszyscy rodzice potwier-

dzają, że autyzm dziecka 
rzutuje na funkcjonowanie 
całej rodziny, wkrada się we 
wszystkie aspekty jej życia.

Większość dzieci autystycz-
nych uczęszcza do ośrodków 
kształcenia specjalnego, 
mniej do szkół integracyjnych, 
jeszcze mniej do prywatnych 
szkół o profilu autystycznym, 
niektóre też mają nauczanie 
indywidualne.

- Nasze dzieci w większości 
uczęszczają do pZKS w Wej-
herowie, gdzie korzystają 
z terapii specjalistycznych 
m.in.biofeedbacku czy terapii 
tomatisa,logopedy – dodaje  
żaneta Raguza. - Możemy jako 
miasto poszczycić się jedną 
z najlepszych placówek tego 
typu w polsce. jako stowarzy-
szenie otrzymaliśmy kolejny 
rok dotacje z urzędu miasta 
i starostwa na hipoterapię 
i hydroterapię. Celem każdego 
rodzica, które ma dziecko 
z autyzmem, jest intensywna 
terapia, prowadząca do jak 
najlepszej jego egzystencji 
i samodzielności. Nasze 
stowarzyszenie ma na celu za-
sygnalizowanie problemu au-
tyzmu wśród społeczeństwa 
oraz stworzenie odpowiednie-
go miejsca dla dorosłych osób 
z autyzmem.

/raf/

Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu
wEjhErowo | 2 KWIETNIA CO ROKu OBCHODZONy 
jEsT ŚWIATOWy DZIEń ŚWIADOMOŚCI AuTyZMu. 

W siedzibie urzędu Woje-
wódzkiego w Gdańsku Wo-
jewoda pomorski Dariusz 
Drelich podpisał umowy 
z przedstawicielami 23 sa-
morządów z województwa 
pomorskiego na dofinanso-
wanie inwestycji drogowych 
w ramach tzw. „schetynó-
wek”. Wśród beneficjentów 
po raz kolejny znalazł się 
powiat wejherowski. Wnio-
sek: „Rozbudowa drogi po-
wiatowej Kniewo – Luzino – 
Łebno”, który został najwyżej 
oceniony spośród wszystkich 
projektów zgłoszonych przez 
powiaty, przewiduje m.in. bu-
dowę ronda „Rosochy” oraz 
połączenie drogi w Kębłowie 
z krajową szóstką. Całkowity 
koszt modernizacji to blisko 
11 milionów, z czego 3 milio-
ny pochodzić będzie z Naro-
dowego programu przebu-
dowy Dróg Lokalnych.

Środki ze „schetynówek” tra-
fią także do gminy Wejhero-
wo oraz miasta Rumia. Zada-
nie gminy Wejherowo, które 
uplasowało się na siódmym 
miejscu, będzie kontynuacją 
budowy drogi pomiędzy 

Sopieszynem, ustarbowem, 
Gowinem i Gościcinem, tym 
razem na odcinku Gowino-
Gościcino. projekt otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 
2,7 miliona zł, a szacunkowy 
koszt inwestycji to blisko 6,4 

miliona zł. Dotacja Miasta 
Rumia, na budowę nowej na-
wierzchni na ulicy Bądkow-
skiego, wyniosła ponad 640 
tysięcy zł przy łącznej warto-
ści zadania na kwotę prawie 
1,3 miliona zł.

W obu tych zadaniach po-
wiat wejherowski występuje 
jako partner. Wszystkie trzy 
inwestycje drogowe zostaną 
zrealizowane w bieżącym 
roku. 

/raf/

Trzy miliony na drogę
PowiAt | GMINA WEjHEROWO I MIAsTO RuMIA OTRZyMAją PIENIąDZE Z uRZęDu WOjE-
WóDZKIEGO NA MODERNIZACję WAżNEj DLA POWIATu WEjHEROWsKIEGO DROGI. 
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wyciąG  Z  oGŁosZENiA  
o  PiErwsZym  PrZEtArGU  UstNym  NiEoGrANicZoNym  

NA  sPrZEDAŻ  NiErUchomoŚci  PoŁoŻoNEj  w  rUmi  
PrZy  Ul.  miŁosZA, stANowiącEj  wŁAsNoŚĆ  

GmiNy  miEjsKiEj  rUmiA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Miłosza, oznaczonej jako działka nr 
553/3 o pow. 1091 m2, zapisana w KW GD1W/00038780/3, obręb 18. 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
zatwierdzonym uchwałą Nr Vi/56/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdu-
jącego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, piłsudskiego, Wybickiego, Derdow-
skiego, Gdyńską i Częstochowską działka nr 553/3, obręb 18, leży w terenie oznaczonym 
symbolem 39.u – co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej. Na nieruchomości zlo-
kalizowane są schody wejściowe i wjazd dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się na-
wierzchnia z kostki brukowej i istnieją nasadzenia drzew. przez działkę przebiega sieć cie-
płownicza, energetyczna oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000 w sie-
dzibie Urzędu miasta rumi przy ul. sobieskiego 7, pok. 100.               
cena wywoławcza wynosi 390.000,00 zł netto (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 
wadium wynosi 39.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 24 kwietnia 2017 r.  w pie-
niądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAt.
  
ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach interneto-
wych urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24,   we wskaza-
nych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz.   730 – 1530.

wyciąG  Z  oGŁosZENiA 
o  PiErwsZym  PrZEtArGU  UstNym  NiEoGrANicZoNym 

 NA  sPrZEDAŻ  NiErUchomoŚci  PoŁoŻoNEj  w  rUmi  
PrZy  Ul.  miEsZKA i, stANowiącEj  wŁAsNoŚĆ  

GmiNy  miEjsKiEj  rUmiA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Mieszka i, oznaczonej jako działka nr 
221 o pow. 703 m2, zapisana w KW GD1W/00003532/6, obręb 12.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonym uchwałą Nr XXiV/231/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 r.  w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla te-
renów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską dział-
ka nr 221, obręb 12, leży w terenie oznaczonym symbolem 24.MN - co oznacza, że jest to 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 
zakaz zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Na działce znajduje się studzienka kanalizacyjna. 
Działy iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00003532/6 są wolne od wpisów i zobowiązań. 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 1200 w siedzi-
bie Urzędu miasta rumi przy ul. sobieskiego 7, pok. 100.               
cena wywoławcza wynosi 250.000,00 zł netto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). wa-
dium wynosi 25.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 24 kwietnia 2017 r. w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAt.
  
ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych 
urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24,  we wskaza-
nych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz.   730 – 1530.

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

TERESY
GIEŁAŻEWSKIEJ

emerytowanej Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 3

Łącząc się w bólu z Rodziną 
składamy wyrazy współczucia

Dyrektorzy oraz Pracownicy 
Samorządowych Placówek Oświatowych 

Gminy Miasta Wejherowa

Z głębokim żalem oraz wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

TERESY 
GIEŁAŻEWSKIEJ

byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłej

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami
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Dwie osoby zostały 
poszkodowane w 
wyniku wypadku, 
do którego doszło 
w Zbychowie na 
ul. Kaszubskiej. 
szczegółowe oko-
liczności zdarzenia 
wyjaśniają poli-
cjanci. 

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce zdarzenia 
ustalili, że kierujący fordem focusem najprawdopodob-
niej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy bmw, 
w wyniku czego doszło do zderzenia. obaj kierowcy 
zostali przetransportowani do szpitala. policjanci zba-
dali trzeźwość uczestników zdarzenia. okazało się, że 
kierowcy byli trzeźwi.
W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze policji ape-
lują o rozsądek i zachowanie ostrożności na drogach. 
Śliska nawierzchnia staje się niebezpieczną pułapką, 
najmniejszy błąd kierowcy może skończyć się zjecha-
niem do rowu lub zderzeniem z innym pojazdem. wA

Za kradzież z włamaniem ma odpowiedzieć 39-letni męż-
czyzna, którego zatrzymali funkcjonariusze policji z redy.

policjanci z Komisa-
riatu policji w Redzie, 
pracując nad sprawą 
włamania do warsztatu 
samochodowego, ustali-
li, że związek ze zdarze-
niem może mieć 39-letni 
mężczyzna. Z informacji 
mundurowych wynika, 
że mieszkaniec powiatu 

wejherowskiego włamał się do warsztatu samochodo-
wego, skąd ukradł kasetkę z pieniędzmi i dokumenty. 
39-latek został już przesłuchany przez śledczych i usły-
szał zarzut kradzieży z włamaniem. powyższe przestęp-
stwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 
dziesięciu lat. wA

wypadek w Zbychowie

Włamywacz zatrzymany
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uroczyste obchody 
związane z patronem cechu 
rzemiosł w Wejherowie, 
św. józefem miały miejsce 
w poniedziałek, 20 marca. 
Spod Domu Rzemiosła na 
ul. hallera wszyscy uczest-
nicy przemaszerowali wraz 
z licznymi pocztami sztanda-
rowymi do kolegiaty. tam na 
skwerze jana pawła ii złożono 
kwiaty.

podobnie, jak w ubiegłych 
latach w przemarszu udział 
wzięli rzemieślnicy, nauczy-

ciele i uczniowie Niepublicz-
nej Szkoły Rzemiosła, poczty 
sztandarowe oraz zaproszeni 
goście. Do świętowania 
przyłączył się także poseł 
Kazimierz plocke.

Kolejnym punktem progra-
mu świętowania była Msza 
Św. w Kolegiacie Wejherow-
skiej w intencji środowiska 
rzemieślniczego, po zakoń-
czeniu mszy rzemieślnicy 
przenieśli się do restauracji 
„tawerna”, gdzie kontynuowa-
no świętowanie.  Gb

Świętowali rzemieślnicy
wEjhErowo | WEjHEROWsKI CECH RZEMIOsŁ OB-
CHODZIŁ ŚWIęTO sWEGO PATRONA, ŚW. jóZEFA. DO 
ŚWIęTOWANIA PRZyŁąCZyLI sIę sAMORZąDOWCy, 
POLITyCy I MIEsZKAńCy.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

 
Ś†p 

ROMANA 
MACH

wieloletniego 
naszego pracownika i kolegi.

  Wyrazy współczucia Rodzinie składają
 

zarząd i Pracownicy 
PUK sp. z o.o. w Rumi
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Głównie na te tematy roz-
mawiano podczas konferencji 
„Elektrownia jądrowa dla pol-
ski, dla pomorza!”, która odbyła 
się w Zespole Szkół ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wejherowie. 

- ponieważ temat jest bardzo 
ciekawy, po spotkaniu w Mini-
sterstwie Energii wpadł nam do 
głowy pomysł, aby takie wyda-
rzenie zorganizować w Wejhe-
rowie – mówi Marcin Drewa, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa i organiza-
tor konferencji.

Na debatę, współorganizo-
waną przez Stowarzyszenie 
„obywatelski Ruch na Rzecz 
Energetyki jądrowej” zaproszo-
no m.in. przedstawicieli Mini-
sterstwa Energetyki, spółki pGE 
Ej1 (spółka koordynuje projekt 
i budowę pierwszej w polsce 
elektrowni jądrowej), urzędu 
marszałkowskiego i lokalnych 
samorządów.

to nie pierwsza tego rodzaju 
konferencja, jaką zorganizowa-
no w wejherowskim „Elektryku” 

- W naszej placówce staramy 
się podejmować różne działa-
nia, aby zaznajomić młodzież 
z tematyką energetyki jądro-
wej – mówi Krystyna Grubba, 
dyrektor Zespołu Szkół ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Wejhe-
rowie. - organizowaliśmy już 
konferencje, wykłady, wyciecz-
ki tematyczne oraz konkursy. 

Dzięki temu udało nam się zain-
teresować młodzież, która stara 
się pogłębiać swoją wiedzę. 

podczas debaty rozmawiano 
m.in. o obawach, jakie budzi 
planowana budowa elektrowni 
jądrowej w naszym kraju. 

- Ludzie boją się tego, cze-
go nie znają – wyjaśnia jerzy 
Lipka, przewodniczący stowa-
rzyszenia ornREj. - W społe-
czeństwach, gdzie jest więk-
sza świadomość i ludzie mają 
większą wiedzę na temat ener-
getyki jądrowej, obawy są dużo 

mniejsze. 
Ale nie tylko o obawach roz-

mawiano. Dyskutowano też 
(a właściwie przede wszystkim) 
o szansach, jakie pojawią się 
dla regionu, jeśli elektrownia 
powstałaby na pomorzu. 

- Sektor energetyczny wa-
runkuje rozwój gospodarki 
regionu – wyjaśnia Małgorzata 
Klawiter-piwowarska, pełno-
mocnik marszałka wojewódz-
twa pomorskiego ds. niekon-
wencjonalnych źródeł energii. 
- Bez energii nic nie jest w sta-

nie funkcjonować. te kwestie 
są niezwykle istotne nie tylko 
dla dziedziny energetyki, ale 
dla naszego codziennego życia. 
Decyzje, które są podejmowa-
ne obecnie nie tylko w polsce, 
ale i na świecie, będą kształto-
wać miks energetyczny, który 
powinien odpowiadać zmie-
niającym się potrzebom społe-
czeństwa. 

Decyzja, czy i gdzie ma po-
wstać elektrownia jądrowa 
w polsce, ma zapaść w tym 
roku.  rafał Korbut

O atomie w Elektryku
wEjhErowo | CZy NA POMORZu POWsTANIE ELEKTROWNIA jąDROWA? jAKIE sTWARZA 
TO sZANsE I EWENTuALNE ZAGROżENIA DLA REGIONu? 
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Dzéń jednotë Kaszëbów to jedno 
z najważniejszych - z punktu wi-
dzenia kultywowania tradycji ka-
szubskich - wydarzeń. 

W tym roku wydarzenie rozpo-
częło się uroczystą mszą świętą po 
której uczestnicy w barwnym ko-
rowodzie przeszli do Zespołu Szkół 
w Chmielnie. Na miejscu gości po-
witali gospodarze i organizatorzy: 

Edmund Wittbrodt, prezes Zrze-
szenia Kaszubsko pomorskiego, je-
rzy Grzegorzewski, wójt Chmielna 
i janina Kwiecień, starosta kartuski.  
W szkole można był odwiedzić sto-
iska twórców ludowych i wystawy  
zorganizowane w salach szkolnych. 
jednocześnie w Domu Kultury 
trwał turniej Gry w Baśkę, w siedzi-
bie Lokalnej Grupy Rybackiej moż-

na było obejrzeć filmy o Kaszubach 
a w Centrum informacji turystycz-
nej  zorganizowana została wysta-
wa instrumentów kaszubskich.

od 2006 roku podczas imprezy 
organizowane jest wspólne muzy-
kowanie akordeonistów. i co roku 
podejmowana jest próba pobicia 
rekordu w jednoczesnej grze na 
akordeonach. W tym roku nieste-

ty rekordu nie udało się pobić. 
Zabrakło niewiele ponad 20 osób 
(wspólnie zagrało 351 akordeoni-
stów). Rekord należy zatem na-
dal do zeszłorocznych obchodów 
w Bojanie, gdzie razem zagrało 372 
akordeonistów.

przypomnijmy, że Dzéń jednotë 
Kaszëbów po raz pierwszy odbył 
się w 2004 roku w Gdańsku, zastą-

pił Święto Kaszub. W 2005 roku im-
preza ponownie odbyła się w gro-
dzie nad Motławą, następnie zaś 
w (kolejno) tuchomiu, Kramarzy-
nach, Miastku, Bytowie, Kartuzach, 
Słupsku, Brusach, Kościerzynie, 
Sierakowicach, Sulęczynie i Boja-
nie. W tym roku gospodarzem było 
Chmielno. 

rafał Korbut

Kaszubi znów zjednoczyli się
chmiElNo | KILKusET AKORDEONIsTóW, TysIąCE KAsZuBóW PRZyByŁyCH Z NAjRóżNIEjsZyCH ZAKąTKóW ŚWIATA, LOKALNI TWóRCy, 
sPECjAŁy KAsZuBsKIEj KuCHNI, A PRZEDE WsZysTKIM MNósTWO żyCZLIWOŚCI I uŚMIECHu – TAK WyGLąDAŁ DZIEń jEDNOŚCI KAsZu-
BóW, KTóRy W TyM ROKu ODByŁ sIę W CHMIELNIE. 

W hali widowiskowo-spor-
towej Miejskiego ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbędą się 
Mistrzostwa polski w tańcu 
FtS oraz V turniej o puchar 
Burmistrza Rumi w tańcu 
sportowym. 

- podczas Mistrzostw polski 
będziemy oglądać pary, 
które zatańczą w dwóch 
stylach – standardowym 
(walc wiedeński, tango, walc 
angielski, fokstrot i quick-
step)  i latynoamerykańskim 

(samba, cha-cha, rumba,  jive 
oraz paso doble) – powiedział 
paweł Muchewicz, organiza-
tor wydarzenia. - Serdecznie 
zapraszamy wszystkich fanów 
tańca, zarówno w sobotę, jak 
i w niedzielę.  Niedzielną galę 
poprowadzi iwona pavlović.

patronat nad Mistrzostwami 
objął burmistrz miasta Rumi 
Michał pasieczny. 

Start - w sobotę o godzinie 
10:00. Wstęp biletowany. 

/raf/

mistrZostwA PolsKi w tAńcU fts
rUmiA | W NAjBLIżsZy WEEKEND RuMIA sTANIE 
sIę sTOLICą TANECZNą. 

Artystka urodziła się 
w pucku w rodzinie 
z muzycznymi tradycjami. 
jest trenerem wokalnym, 
dyrygentem, kompozyto-
rem oraz producentem. 
Z wyróżnieniem ukończy-
ła Akademię Muzyczną 
w Gdańsku (dyrygentura 
chóralna oraz wokalistyka). 
Występowała w teatrze 
Buffo (musical Metro).

Regularnie koncertuje ze 
swoim zespołem, kompo-
nuje dla różnych wykonaw-
ców, nagrywa w studio, 
prowadzi zespoły wokalne 
oraz dyryguje chórem. 
przez słuchaczy Radia Ka-
szebe została wyróżniona 
tytułem „Kaszubski Artysta 
Roku”. jest laureatką Skry 
ormuzdowej oraz Nagrody 
Remusa za wybitne osią-
gnięcia artystyczne.

podczas koncertu Wero-
nika Korthals zaprezentuje 
utwory, jakie znalazły się 
na jej najnowszej płycie 
„on”, inspirowanej poezją 

Ks. jan twardowski, jakiego nie znacie
rUmiA | NIEZWyKŁy KONCERT ODBęDZIE sIę W NAjBLIżsZą NIEDZIELę KWIETNIA W RuMI.  ZAŚPIEWA ZNA-
NA (PRZEDE WsZysTKIM NA KAsZuBACH) WOKALIsTKA WERONIKA KORTHALs. 

księdza jana twardowskiego. 
płyta została wydana w 2015 
r., tego roku obchodzona 
była również 100. rocznica 
urodzin jana twardowskie-
go. Wokalistka zanurzyła się 
w bogactwo poezji księdza 
jana, a efektem jej pracy 

kompozytorskiej jest płyta 
pełna emocji i mądrości.

- Są to przepiękne melodie 
- zachęca Agnieszka Ska-
wińska, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Rumi. - 
Widać, że wokalistka oddaje 
całe serce śpiewając te 

utwory. 
Koncert Weroniki Korthals 

odbędzie się w niedzielę 26 
marca w Kościele Św. józefa 
i judy tadeusza. Występ roz-
pocznie się o godzinie 19:00, 
wstęp wolny.

/raf/



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPrZEDAm działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

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

sPrZEDAm dom murowany, podpiw-
niczony, 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 go-
ścinnego 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

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

INNE
jAwA 350tS\’tylko kola 16”p/tył, ce-
na:179 zł, tczew, tel. 735 001 684, sprze-
dam

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZlEcę ścięcie gałęzi z drzewa na wyso-
kości, tel. 694 642 709

USŁUGI

PoŻycZKi - chwilówki bez BiK, dojazd 
do klienta, tel.530 203 182 

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

UsŁUGi elektryczne, instalatorstwo, 

usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

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

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

biUro Rachunkowe, Mechowo, ul. 
ks. Zygmunta trelli 50, odbieramy 
dokumenty od klientów z Wejhero-
wa, pucka i okolic, tel. 692 138 786, 
e-mail: br.kkrzebietke@gmail.com, 
jesteśmy na facebooku

TOWARZYSKIE

31-lEtNi kawaler bez nałogów 
szuka partnerki do 43 lat. Cel - sta-
ły związek, tel. 515 297 073

wDowA pozna pana od 67 l. ,bez nało-
gów, zmotoryzowany cel matrym., tel. 
609 127 963.

siNGlE men, 33 age mild, make type mo-
del, i am serach Woman 29-59 age spon-
sor, Sopot, uwe 735 001 684

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

RÓŻNE

DrEwNo do Co i gałęziówkę sprzedam 
możliwy transport gratis, tel. 782 846 927

sŁomA w kostkach owsiana. 3.50.zł, 
dmuchawa do zboża 600 zł Czestkowo, 
tel. 510 751 837

siANoKisZoNKA 120x120.dobrej jako-
sci, 70 Szemud, tel. 510 751 537

sPrZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 380 W 
samorobną z kółkami 630 zł, tel. 695 230 
080

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

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

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

KUPię militaria (umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu ii Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

ZŁotA rączka, drobne naprawy, sprząta-
nie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
sPrZEDAm szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

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

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

To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ
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PMP

początek meczu nie był 
zbytnio atrakcyjny – kibice 
w Bytomiu oglądali dużo 
rwanej gry w środku pola. 
Znacznie więcej było też 
ostrych starć w okolicy środ-
ka boiska, niż składnych akcji 
i strzałów na bramkę. Więcej 
zaczęło się dziać pod koniec 
pierwszej pierwszej połowy. 
W 37. minucie zespół gości 
miał okazję na bramkę, ale 
silny strzał z dystansu jedne-
go z gryfitów obronił perdijić. 
Chwilę potem interwencją 
popisał się bramkarz Gryfa, 
Wiesław Ferra, który obro-
nił groźny strzał zawodnika 
gospodarzy. przed końcem 
połowy świetną akcję popi-
sał się Michał Marczak. Na-
pastnik wejherowian poszedł 
na przebój, wyprzedzając 
obrońców, ale piłkę przejął 
bramkarz gospodarzy, łapiąc 
przy tym kontuzję. 

Druga połowa zaczęła się 
wręcz idealnie dla gospoda-
rzy – szybka akcja i dogranie 
z prawej strony boiska strza-
łem pod poprzeczkę z kilku 
metrów wykończył Marcin 
Lachowski i było 1-0 dla po-
lonii. W 51. minucie mogło 
być już 2-0, a Lachowski mógł 
mieć na koncie dwa gole. 
jego strzał z rzutu wolnego 
przeleciał jednak minimal-
nie nad poprzeczką. polonia 
dzięki prowadzeniu grała 
z większą pewnością siebie, 
a Gryf bezskutecznie próbo-
wał przedrzeć się przez obro-
nę gospodarzy. Nie pomogły 
tym razem zmiany. /KG/

spodziewał się 
Pan tak dobrych 
dwóch pierw-
szych me-
czów?

Mieliśmy do-
bry obóz przy-
g o towawc z y, 
wiedziałem, że 
prawie wszyscy są 
gotowi, wypoczęci. 
ja z kolei wiedziałem, kto 
w tych meczach będzie grał, 
miałem gdzieś w głowie 
skład na pierwsze mecze. 
i spodziewałem się dobrych, 
a nawet bardzo dobrych wy-
ników w pierwszych spotka-
niach, mam na to świadków 
(śmiech).

Gryf nie wykonał zimą 
zbyt wielu ruchów. czy 
to dlatego, że drużyna 
ma spory potencjał, tylko 
trzeba go wykrzesać z za-
wodników?

jak najbardziej – zawsze 
staram się doceniać to, co 
mam i z tego, co jest w klu-
bie chcę zrobić jak najlepszą 

drużynę. uważam, 
że gdy ekipa jest 

cała i zdrowa, to 
wtedy jesteśmy 
całkiem mocni 
jak na drugą 
ligę i możemy 

tutaj podstawić 
nogę tym naj-

lepszym. W miarę 
sezonu będzie coraz 

trudniej, zaczną się kontu-
zje i osłabienia za kartki. 
Dlatego przestrzegam, aby 
nas nie za dużo nie chwalić, 
bo dołek formy też może 
przyjść i wtedy się nagle 
okaże, że i piłkarze są źli 
i trenerzy nie mają o niczym 
pojęcia. planuję walkę o byt 
w drugiej lidze – nawet do 
ostatniego meczu z Rozwo-
jem Katowice. Znamy swoje 
miejsce w szyku, ale jedno-
cześnie wiemy, że każdego 
w tej lidze możemy ograć.

Zadecydował 
jeden gol

KotAS: 
będziemy się starać 
wygrać z każdym
GRyF CAŁKIEM uDANIE ZACZąŁ LIGOWE ROZGRyWKI 

I ZDAjE sIę MIEć ARGuMENTy W WALCE O uTRZyMA-
NIE. O POCZąTKu RuNDy I NAjBLIżsZyM MECZu Z LI-
DEREM ROZMAWIAMy Z TRENEREM żóŁTO-CZARNyCH, 
jAROsŁAWEM KOTAsEM.ii liGA | BRAMKA, KTóRA PADŁA ZARAZ PO ROZPOCZęCIu DRuGIEj 

POŁOWy PRZEsąDZIŁA O LOsACH MECZu 22. KOLEjKI II LIGI. GRyF 
WEjHEROWO PRZEGRAŁ NA WyjEźDZIE Z POLONIą ByTOM 0-1.

GRYf WEJHEROWO: 
Ferra – Brzuzy (63.Czy-
chowski), Kołc, Kamiń-
ski, Dampc (74.Czerwiń-
ski) – Mońka, Nadolski, Ły-
siak, Klimczak – Wicon (52.
Chwastek), Marczak

pOlONIA BYTOM:
Perdijić (46.Michalak) – 
Barbus, Szyndrowski, Ba-
sista, Szkatuła – Musiolik 
(89.Kuzdra), Chrabąszcz 
(83.Włodyka), Słodowy, 
Lachowski, Stefański – Za-
remba

Wejherowianie dru-
gą część sezonu zaczęli 
nadspodziewanie dobrze 
– już wygrana z Kotwicą 
w Kołobrzegu była oznaką 
poprawy gry, a późniejsze 
zwycięstwo na Wzgórzu 
Wolności z Rakowem tylko 
potwierdziło, że podopiecz-
ni jarosława Kotasa mają 

odpowiednie argumenty, 
by utrzymać się w ii lidze. 
ostatnia porażka z polonią 
Bytom na pewno nie jest 
w stanie  zmienić tego 
wrażenia, jakie sprawiają 
żółto-czarni.

Najbliższy rywal będzie 
jednak najsilniejszym, 
spośród tych, z jakimi 

Lider przyjeżdża do Wejherowa
wiosna nie jest jak na razie 

łaskawa dla drużyn z czołów-
ki – raków zdobył zaledwie 3 
z 9 punktów, a radomiak nie 
wygrał jeszcze żadnego meczu. 
tylko jedna drużyna jest w no-
wej rundzie bezbłędna. jest 
to odra opole, która w sobotę 
zmierzy się z Gryfem.

gryfitom dane jest się zmierzyć 
w rozgrywkach. Wydaje się 
też, że w przyszłym sezonie 
odry już w ii lidze nie będzie 
– piłkarze z opola przewodzą 
całej stawce i pewnie kroczą 
w stronę awansu. Zgromadzili 
48 punktów i nieco odskoczyli 
rywalom w wyścigu po pro-
mocję do zaplecza ekstraklasy.

trener jan Furlepa ma rzadko 
spotykany na tym poziomie 
rozgrywek problem bogactwa. 
to, co charakteryzuje zespół 

odry to szeroka i wyrównana 
kadra oraz obecność w niej za-
wodników z doświadczeniem 
w Ekstraklasie – na przykład 
bracia Gancarczykowie, Marcin 
Wodecki, czy Szymon Skrzyp-
czak.

Na ławce są znajdują się 
zmiennicy, którzy mogą dać 
drużynie dużo jakości. Zimowe 
transfery także wydają się 
trafione – z miejsca do składu 
wskoczył grający wcześniej 
w zespole RoW Rybnik Gabriel 

Nowak i w trzech meczach 
zdobył trzy gole.  

W rundzie jesiennej Gryf 
był bliski zdobycia cennego 
punktu w opolu – po bram-
kach przemysława Brychlika 
(zimą odszedł do Rybnika) 
i piotra Kołca długo był remis 
1-1, dopiero 5 minut przed 
końcem wynik na 2-1 dla odry 
ustalił będący wciąż w klubie 
Dawid Wolny.

początek spotkania na Wzgó-
rzu Wolności w sobotę o 16:00.
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Siatkarki z Rumi przyzwy-
czaiły w ostatnim czasie do 
wyśmienitych występów 
w turniejach młodzieżo-
wych. tym razem poszło im 
już nieco gorzej – w Byd-
goszczy nie udało im się 
wygrać i zakończyły swój 
udział w Mistrzostwach pol-
ski juniorek na półfinale. ich 
trener, tomasz Kordowski 
uważa, że jego podopieczne 
nie zawiodły.

-Mimo odpadnięcia jeste-
śmy zadowoleni z dziew-

czyn. oczywiście mogliśmy 
zagrać lepiej, ale szczegól-
nie pierwszy mecz z pała-
cem Bydgoszcz był dobry 
w naszym wykonaniu – 
dziewczyny zaprezentowały 
się naprawdę dobrze na tle 
zespołu, który jest fawory-
tem do medalu w finałach 
mistrzostw. Dla nas sam 
awans już jest sukcesem. 
Znaleźliśmy się przecież 
w najlepszej szesnastce dru-
żyn w polsce.

Duża część zawodniczek 

po zawodach z Bydgoszczy 
została seniorkami. tomasz 
Kordowski mówi, że liczy na 
swoje podopieczne w przy-
szłości.

-Chcemy, żeby zawod-
niczki zostały w Rumi i ja 
sam chciałbym dalej z nimi 
pracować. jesteśmy jed-
nak przede wszystkim aka-
demią, więc nie stawiamy 
przeszkód dziewczynom, 
które chcą w swojej karierze 
iść dalej i grać w innych klu-
bach – zapewnia trener.

ApS jednak nie odpoczywa 
– już w piątek zagra pierw-
sze spotkanie w ramach 
turnieju o utrzymanie w ii 
lidze. W rumskiej hali Mo-
SiR zagrają trzy zespoły – 
oprócz rumianek przyjedzie 
też drużyna Volley płock, 
oraz ósemka Siedlce. Z ligi 
spadnie ta drużyna, która 
w turnieju poradzi sobie 
najsłabiej. ApS zagra w pią-
tek o 19:00 z Volley i w nie-
dzielę o 12:00 z ósemką. 

/KG/

Zagrają o utrzymanie
ROZGRyWKI sIATKARsKIE ZMIERZAją Ku KOńCOWI I NABIERAją TEMPA. APs ROZEGRAŁ 
W ByDGOsZCZy PóŁFINAŁOWy TuRNIEj MIsTRZOsTW POLsKI, A W WEEKEND POWALCZy 
O uTRZyMANIE W II LIDZE.

uczestnikami 
zawodów było 
7 zespołów 
gimnazjalnych 
z powiatu. Naj-
lepsze okazało 
się gimnazjum 
nr 3 w Wejhero-
wie, które bez 
problemu wy-
grało wszystkie 
mecze grupowe 
(w tym jeden 
mecz 42:0), 
a także było bez-
konkurencyjne 
w półfinale, oraz 
finale. W meczu 
o złoto wejhero-
wianie pokonali 
zespół z Bol-
szewa. trzecie 
miejsce zajęło 
gimnazjum nr 2 
w Redzie.

Gimnzaja zmierzyły się w Rumi

tytani w meczu z gdań-
skim zespołem zagrali 
nierówne spotkanie – 
w pierwszej połowie dali 
sobie rzucić 17 bramek 
samemu zdobywając 
zaledwie 9, a w drugiej 
odsłonie meczu w koń-
cu zaczęli dawać licznie 
zgromadzonej widowni 
powody do oklasków. 
Wola walki i całkiem przyzwoita gra w drugiej połowie jednak nie 
wystarczyły do zwycięstwa z SMS-em, który tego dnia zaprezento-
wał skuteczną grę. W pewnym momencie tytani zbliżyli się do prze-
ciwników na trzy bramki, ale ostatecznie SMS odzyskał kontrolę nad 
wynikiem i wygrał 32:27. Sobotni mecz zapowiada się na równie 
trudne spotkanie dla podopiecznych pawła paździochy. Gwardia 
Koszalin znajduje się na 3. miejscu w tabeli ii ligi, a w poprzedniej 
rundzie pokonała tytanów w Wejherowie  25:19. żółto-czerwoni od 
kilku kolejek znajdują się na 8. miejscu, do końca sezonu pozostało 
6 kolejek. /KG/

tytANi o Dwóch oblicZAch
wejherowscy piłkarze ręczni po ciężkim boju przegrali z sms 

ZPrP ii Gdańsk i w najbliższy weekend wyjadą do Koszalina, 
gdzie zagrają z będącą w czołówce Gwardią.

Na stadionie MoSiR 
w Rumi kibice obejrze-
li emocjonujący mecz, 
w którym zarówno orkan, 
jak i jego rywal, Sokół 
Wyczechy stworzyli sobie 
wiele sytuacji podbramko-
wych i łącznie na boisku 
padło aż 6 bramek. orkan 
okazał się w tej strzelaninie 
lepszy i po zwycięstwie 4-2 
ugruntował swoją pozycję 
w środku tabeli iV ligi. inny 
czwartoligowiec, Stolem 
Gniewino pokonał u siebie 
Kaszubię Kościerzyna 3-2 
i awansował na 9. miejsce 
w tabeli.

Wikęd/GoSRit Luzino 
także ma powody do za-
dowolenia. Zespół Grzego-
rza Lisewskiego pokonał 
u siebie Sztorm Mosty 3-1. 
Wobec porażki dotychczas 
drugiego w tabeli MKS
-u Władysławowo luzinianie 
umocnili się na pozycji 
lidera – teraz nad drugim 
zespołem mają 7 punktów 
przewagi. 

W pojedynku wewnątrz 

powiatu Start Mrzezino 
– Eko-prod Szemud lepsi 
okazali się ci pierwsi. Mrze-
zinianie jednak w obecnym 
sezonie radzą sobie bardzo 
słabo – po wygranej mają 
zaledwie 6 punktów i nie 
licząc wycofanej olimpii 
osowa zajmuje ostatnie 
miejsce w tabeli V ligi. po-
rażkę u siebie 0-3 odniosły 
orlęta Reda.

Czwartoligowcy z powiatu 
o kolejne punkty zagrają 
tym razem na wyjeździe – 
orkan zagra z wiceliderem, 
Centrum pelplin, zaś Stolem 
pojedzie do Gdańska na 
mecz z Gedanią. poziom 
niżej ważny mecz czeka 
GoSRit – ich rywalem 
na wyjeździe będzie GKS 
Kowale, czołowy zespół ligi. 
W Redzie orlęta podejmą 
Sokół Ełganowo (niedziela 
13:00), Start zagra w Gdań-
sku z polonią, a Eko-prod 
Szemud u siebie zmierzy 
się z GKS-em Sierakowice 
(niedziela, 12:00).

KG

KosZyKówKA | W HALI sPORTOWEj MIEjsKIEGO OŚRODKA sPORTu I REKREACjI 
W RuMI ODByŁy sIę MIsTRZOsTWA POWIATu WEjHEROWsKIEGO sZKóŁ GIMNA-
ZjALNyCH W KOsZyKóWCE DZIEWCZąT.

UmocNiENiE lUZiNA, 
sZEŚĆ Goli w rUmi
PiŁKA NoŻNA | PIŁKARZE Z POWIATu MAją ZA sOBą 
DOBRy WEEKEND. WIKęD LuZINO ZROBIŁ KOLEjNy 
KROK W sTRONę AWANsu, A RuMsKI ORKAN PO EMO-
CjONująCyM MECZu ODNIósŁ PIERWsZą WyGRANą 
W RuNDZIE WIOsENNEj.


