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CZYNNE 24 h/7dni... 

Plany całkowitej przebudowy 
drogi z Wejherowa do Celbo-
wa (powiat pucki) przez Kąpi-
no stoją pod znakiem zapyta-
nia z powodu protestów. 
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Zapomnia-
ne dotąd 
drzewo 
stało się 
bardzo 
popular-
ne wśród 
mieszkań-
ców oraz 
przejezd-
nych. 7

Najlepsza w Polsce!

Paulina Stenka, reprezentant-
ka KTS-K Luzino wywalczyła 
w Kartuzach tytuł Mistrzyni Pol-
ski juniorów w formule kick-light 
w wadze do 70 kg.

Gryf z dotacją

200 tys. zł z budżetu miasta prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt wrę-
czył Gryfowi Wejherowo. Oficjalne 
przekazanie dotacji odbyło się na 
Wzgórzu Wolności.  

Droga 
kontra
puszcza

gwe24.pl
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DYŻUR 
REPORTERA

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

Do wiosennych spacerów z psami zachęcają 
przedstawiciele OTOZ Animals w Dąbrówce. 
Na przechadzkę z bezdomnym zwierzakiem 
można wybrać się zarówno samemu, jak 
i z przyjaciółmi bądź rodziną. Młodym ludziom 
do 16 roku życia psy na spacer przekazywane 
są za pisemną zgodą rodziców. 
- Bardzo zależy nam na tym, aby nasi pod-
opieczni mieli jak najwięcej pozytywnych re-
lacji z ludźmi – zapewnia Anna Szczepaniak 
z OTOZ Animals w Dąbrówce. - To między in-
nymi dzięki takim działaniom poznajemy cha-

rakter i przyzwyczajenia psów, które do nas 
trafiają. Ta wiedza bardzo pomaga nam w po-
szukiwaniu nowych, kochających domów.
Spacery zapewniają czworonogom codzien-
ną dawkę ruchu. Jak zapewniają inspektorzy 
OTOZ Animals, przechadzki są też częścią 
procesu resocjalizacji bezdomnych zwierząt. 
Psy ze schroniska w Dąbrówce można wypro-
wadzać codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. od 10.30 do 16.30, a w weekendy od 
godz. 10.30 do 14.30. 
WA

WąTPliWA 
REKlAMA

FOTOpstryk
Zmieniaj Z nAmi swOją OkOlicę!

Na taką reklamę można natknąć 
się na parkingu w pobliżu marke-
tu, nieopodal dworca głównego 
w Wejherowie. I o ile umieszczenie 
reklamy na samochodzie i zapar-
kowanie go w dozwolonym miejscu 
jest zgodne z prawem, o tyle w tym 
przypadku nasz Czytelnik ma spore 
wątpliwości. Wrak jest uszkodzony, 
ma rozbite światła, nie posiada 
tablic rejestracyjnych. 

Waszym zdaniem... KOMENTARZE Z GWE24.pl

@lYRABEA
To była bardzo fajna ini-
cjatywa Fabryki Kultury, 
w której udział wzięło wie-
lu młodych Redzian. Za 
każdym razem mijając tę 
instalację uśmiecham się 
i wypatruję wśród koloro-
wych ptaszków tego wy-
jątkowego...

@KAsiA
Świetna inicjatywa, niesa-
mowita zabawa podczas 
tworzenia domków, pta-
ków etc. Jedno z najlep-
szych wspomnień moich 
córek z wakacji! Super!

ZABiERZ PsA
NA SPACER!

@JoANNA
Ok ok, te budki na tym 
drzewie i w tym miejscu 
są super.. to było wiel-
kie WOW jak to pierwszy 
raz zobaczyłam, ale na 
dziś mam inny problem z 
Redy. Lipy na ulicy Lipowej 
wzdłuż torów. Może ktoś 
to przeczyta, od kogo za-
leży wycinka chociaż nie-
których drzew, tam w jed-
nym miejscu jest tak wą-
sko, przy ściętym drze-
wie, gdzie się walają kłody 
drewna [...]

Nie możesz przygarnąć czworonoga ze schroni-
ska, a chcesz zrobić dla niego coś dobrego? Za-
bierz bezdomnego zwierzaka na spacer.

KOLOROWy 
PiEń DRZEWEM 
ROKu?

Niedawno ogłoszony został 
konkurs – autor najlepszego 
projektu otrzyma 3 tysiące 
złotych.
- Pomysł musi być wyjątko-
wy, wyróżniać się wartością 
artystyczną oraz prezen-
tować Rumię jako miasto 
nowoczesne i kreatywne 
– wyjaśniają przedstawiciele 
rumskiego urzędu mia-
sta. - Konkurs jest w pełni 
otwarty, swoją propozycję 
może zgłosić każdy. Dla 
autora najlepszej pracy 
czeka nagroda pieniężna 
w wysokości 3 tys. zł brutto. 
Na wykonanie muralu prze-
widziano natomiast kwotę 
14 tys. zł brutto. Prace 
należy zgłaszać  w nieprze-
kraczalnym terminie do 28 
kwietnia. Mural zostanie 
wykonany na budynku 
przy ulicy Dąbrowskiego 5. 
Pełen regulamin oraz karta 
zgłoszeniowa znajduje się 
na stronie rumia.eu. 
/raf/

ZAPRoJEKTUJ MURAl!
Artystyczne aran-
żacje ścian budyn-
ków - czyli mura-
le - podbijają mia-
sta na całym świe-
cie. Takie dzieło 
ma pojawić się tak-
że w Rumi.  

Fot. Adrian, 
mieszkaniec 
Wejherowa
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PRACA
Poszukujemy 

osoby sumiennej 
na stanowisko 

kolporter 
roZDAJĄCY 

gAZetY
TEL. 796 600 155

Drzewa czy droga?
PoWiAT | PlAny cAŁkOwiTEj PRZEbudOwy dROGi Z wEjhEROwA dO cElbOwA (POwiAT 
Pucki) PRZEZ kąPinO sTOją POd ZnAkiEm ZAPyTAniA Z POwOdu PROTEsTów. 

Trasa łącząca powiat wejhe-
rowski z powiatem puckim 
ma być zbudowana praktycz-
nie od nowa. Jak przekonują 
zwolennicy jej budowy mo-
dernizacja poprawi bezpie-
czeństwo oraz komfort jazdy, 
a także skróci czas dojazdu do 
Celbowa, do Pucka i dalej, aż 
na Hel. Nie wiadomo jednak, 
czy inwestycja zostanie zreali-
zowana, ponieważ przeciwko 
budowie protestują miesz-
kańcy Kąpina i organizacje 
ekologiczne. Droga przecina 

bowiem cenną przyrodniczo 
Puszczę Darżlubską.

Obecnie droga fizycznie 
istnieje, ale ze względu na 
to, że na odcinku przez las 
nie jest utwardzona (posia-
da kiepskiej jakości nierów-
ną nawierzchnię gruntową) 
wykorzystywana jest głów-
nie przez leśników. Kilka lat 
temu pojawił się jednak po-
mysł, aby trasę gruntownie 
przebudować i aby stała się 
dostępna dla zmotoryzowa-
nych mieszkańców i tury-

stów. Samorządowcy chcą 
zrealizować inwestycję w cią-
gu niespełna dwóch lat. W ra-
mach przygotowań do inwe-
stycji odbyły się konsultacje 
z mieszkańcami, podczas któ-
rych nie zabrakło wielu uwag 
krytycznych i protestów. 

Opinię na temat budowy 
drogi ma wydać Regional-
na Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku, która 
zażądała od inwestora uzu-
pełnienia dokumentacji oraz 
przeprowadzenia szacunków, 

ile drzew będzie musiało zo-
stać wyciętych. Przeciwnicy 
uważają, że może chodzić 
nawet o kilka tysięcy drzew, 
przedstawiciele starostwa 
i leśnictwa natomiast przeko-
nują, że wycinka będzie ko-
nieczna w bardzo niewielkim 
zakresie. 

Samorządy liczą, że wartą 
około 25 milionów złotych 
drogę uda się współfinanso-
wać z rządowego programu 
przebudowy dróg lokalnych. 

Rafał Korbut

ARKADiUsZ GRZEGoRZEWsKi, 
prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Kąpino „Eco-Kąpino”:

- Stowarzyszenie jest bardzo za-
niepokojone faktem budowy tej 

drogi przez puszczę. Uważamy, 
że mogłaby ona powstać, ale nie na 
takich zasadach i w takiej formie, jak 
jest to proponowane przez starostwo. 
Przewidywane jest, że trasą będzie 
przejeżdżać ok 5 tys. samochodów na 
dobę! A przecież to jest obszar chro-
niony. Od Wejherowa do Kąpina droga 
może powstać w pełnym wymiarze, ale 
nie podoba nam się pomysł jej budowy 
przez Puszczę Darżlubską. Jeśli tam-
tędy ma przebiegać trasa to z kilkoma 
zastrzeżeniami: ograniczenie pręd-
kości do 60 km/h, zakaz ruchu samo-
chodów cięższych niż 3,5 tony oraz 
z przepustami dla zwierząt. Jest też 
inny pomysł - aby powstał tam szlak 
rowerowo-pieszy z możliwością trans-
portu leśnego. 

WiTolD REClAf, 
wicestarosta wejherowski:

- Przebudowa drogi łączącej 
powiat wejherowski z powiatem 
puckim to obecnie najistotniej-

sza, ze względu na zakres, planowana 
inwestycja drogowa. Wcześniej (przed 
powstaniem samorządów) była to dro-

ga wojewódzka, później stała się po-
wiatową. Trasa istnieje od wielu lat 
i odbywa się tam ruch samochodowy. 
Nie chcemy zatem budować niczego no-
wego, po modernizacji nadal to będzie 
droga powiatowa. Tyle, że w całości 
utwardzona i poszerzona o dodatkowy 
ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowa 
tej drogi była planowana od wielu lat, 
ale ze względu na zakres i koszt prac 
(to odcinek o długości ponad 12 km) 
nie udało się jej  zrealizować. Obec-
nie jest na to szansa. Mamy podpisane 
porozumienie z powiatem puckim, sa-
morządy lokalne także widzą potrzebę 
powstania tej drogi. W przyszłym roku 
planujemy rozpocząć budowę, o ile 
uda nam się zgromadzić odpowiednie 
środki. Podkreślam, że jednocześnie 
chcemy w maksymalny sposób chronić 
przyrodę i ingerować w środowisko 
naturalne tylko tam, gdzie jest to ko-
nieczne.

JANUsZ MiKoń, 
nadleśniczy Nadleśnictwa 
Wejherowo:

- Ta droga będzie biegła nie 
przez środek puszczy, ale jej 

południowym skrajem. Nie bę-
dzie to jedyna droga - takie trasy przez 
puszczę są jeszcze dwie: szosa Kro-
kowska i trasa Piaśnica - Puck. Jest to 
droga powiatowa, która funkcjonowała 

od wielu lat i ma być teraz modernizo-
wana, czyli przebudowana i poszerzo-
na o ścieżkę rowerową. W zasadzie my 
nie jesteśmy nawet stroną w tym całym 
procesie inwestycyjnym. Taką inwesty-
cję, wykonywaną w drodze specusta-
wy, opiniuje dyrektor regionalny. Nas 
starostwo mogłoby nawet nie pytać 
o zdanie. Wycinki drzew praktycznie 
nie będzie, nie mamy zatem argumen-
tów, żeby się sprzeciwiać. 

ToMAsZ HERRMANN, 
wicestarosta pucki:

- Nam – mieszkańcom powiatu 
puckiego – bardzo zależy na 
tym, aby był to kolejny wjazd na 

teren naszego powiatu. W szczególno-
ści w kontekście sezonu turystycznego 
i tłumu turystów, którzy wtedy ciągną 
nad morze. Ale też jako swoisty skrót 
do dużego najbliższego miasta, czyli 
Wejherowa oraz do szpitala, z którego 
przecież wielu mieszkańców naszego 
powiatu korzysta. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy przekonają się do tej dro-
gi i za kilka lat powiedzą, że była to 
dobra i trafiona inwestycja. Nie chce-
my oczywiście realizować inwestycji, 
która byłaby w sprzeczności z ochroną 
środowiska, ale pamiętajmy też, że ta 
droga już istnieje. Co prawda nie jest 
utwardzona, ale jest wykorzystywana 
przez kierowców.
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Plac został wybudowany 
przez gminę, która na ten 
cel pozyskała dofinanso-
wanie z funduszy unij-
nych. 

- Składowisko ściętych 
drzew jest tam od około 4 
miesięcy, co chwilę jeżdżą 
tu ciężkie auta i ciągniki 
– poinformował naszą re-
dakcję jeden z mieszkań-
ców Czymanowa. - Ciągle 
zwożą i wywożą stamtąd 
duże ilości drewna. Je-
stem tym zbulwersowany! 
Kto na to wyraził zgodę, 
dlaczego plac – który 
miał być dla mieszkań-
ców – zamienił się w takie 
składowisko?! Przecież 
te ciężkie pojazdy całko-
wicie zniszczą ten plac, 
trzeba będzie od nowa go 
remontować. i kto pokry-
je koszty takich napraw? 
Kilka lat temu podczas 
Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Euro 2012 była tu 
strefa kibica, jest scena, 
na której odbywały się 
koncerty i występy, różne 
imprezy plenerowe. A te-
raz są tylko góry pni drzew, 
bałagan i rozjeżdżające 
teren auta. Przecież to nie 
w takim celu powstało, to 
marnowanie publicznych 
i unijnych pieniędzy. 

Przedstawiciele władz 
gminy Gniewino uspoka-
jają jednak, że plac nie zo-
stanie zniszczony a drewno 
niebawem stamtąd zosta-
nie zabrane. 

- Składowanie drewna na 
placu jest ustalone z gmi-
ną, wyraziliśmy na to zgodę 

– tłumaczy Mikołaj Orzeł, 
sekretarz gminy Gniewi-
no. - Teren udostępniliśmy 
tymczasowo, wcześniej 
przeprowadziliśmy analizy 
które wskazały, że prace 
są bezpieczne i nie powin-
ny wpłynąć negatywnie 
na stan techniczny placu. 
Jeśli jednak doszłoby do 
jakichkolwiek uszkodzeń, 
to wszelkie naprawy leżą 
oczywiście w gestii wyko-
nawcy, który będzie musiał 
je usunąć na własny koszt. 
uspokajam jednak, że nie 
powinno dojść do takiej sy-
tuacji, mieszkańcy nie mają 

się czego obawiać. Obecnie 
mieszkańcom nie powinno 
to przeszkadzać, gdyż jest 
to duży parking przy scenie, 
gdzie odbywają się impre-
zy plenerowe. A przecież 
od późnej jesieni do wcze-
snej wiosny żadne imprezy 
tam się nie odbywają ze 
względu na pogodę i niską 
temperaturę. Niebawem 
drzewo zostanie stamtąd 
zabrane i w sezonie letnim 
plac będzie dostępny dla 
mieszkańców.

- Najpóźniej do połowy 
kwietnia ścięte drzewa 
zostaną zabrane - dodaje 

Michał Słowik, zastępca 
kierownika Referatu Roz-
woju Gminy, infrastruktury 
i Środowiska urzędu Gmi-
ny Gniewino. - Prace miały 
być ukończone nieco wcze-
śniej, w połowie marca, 
ale Lasom Państwowym 
termin nieco się wydłużył, 
dlatego drzewo wciąż jest 
tam składowane. Niedługo 
teren będzie sprzątnięty 
i wyczyszczony, powstałe 
tam plamy również zostaną 
usunięte na koszt inwestora 
i plac zostanie przywrócony 
do stanu poprzedniego.

Rafał Korbut

Plac czy składowisko?
GM. GNiEWiNo | nA PlAcu w cZymAnOwiE Od cO nAjmniEj kilkunAsTu TyGOdni 
skŁAdOwAnE są ŚcięTE dRZEwA, cO niEPOkOi niEkTóRych miEsZkAńców. 

PNiE DRZEW SKłADOWANE Są TyLKO TyMCZASOWO, W CiąGu NAJBLiżSZyCH DNi ZOSTA-
Ną uSuNięTE, A PLAC BęDZiE POSPRZąTANy
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Powiatowa biblioteka działa 
dopiero od kilkunastu miesię-
cy, a już stała się stałym miej-
scem spotkań z podróżnika-
mi, dziennikarzami, autorami 
książek i publikacji oraz wie-
loma innymi ludźmi – znany-
mi lub takimi, którzy dokonali 
czegoś wyjątkowego. 

Niedawno w placówce od-
było się spotkanie z Joanną 
Podsadecką i Markiem Ka-
mińskim, które przyciągnęło 
wielu mieszkańców Wejhero-
wa i okolic. Joanna Podsadec-
ka to dziennikarka, autorka

książek (m. in. „Dasz radę: 
Ostatnia rozmowa” oraz 
„Gen ryzyka w sobie miał...: 
O Jerzym Turowiczu”). Marek 
Kamiński z kolei to znany po-
dróżnik, zdobywca obu bie-
gunów Ziemi 

Podczas spotkania autor-
skiego Marek Kamiński pro-
mował najnowszą książkę pt. 
„idź własną drogą”. To wywiad 
z podróżnikiem przeprowa-
dzony i spisany przez Joannę 
Podsadecką. 

- W bardzo osobistej roz-
mowie z Joanną Podsadec-
ką słynny podróżnik po raz 
pierwszy opowiada o swojej 
najważniejszej podróży – to 

fragment recenzji książki Ka-
mińskiego. - Ta wędrówka 
wiodła przez wiele niezna-
nych lądów, ale nie widać 
jej na fotografiach. Jest to 
droga, która prowadzi poza 
sukcesy i osiągnięcia, do po-
znania tego, co w życiu naj-
ważniejsze. W tej intymnej 
książce Marek Kamiński dzieli 
się swoimi wewnętrznymi 
zmaganiami i odkryciami. Po 
wielu latach latach poszu-
kiwań zdobywca biegunów 
dociera do najważniejszego 
ze swoich życiowych celów. 
Również ty zaufaj intuicji 
i przekonaj się, że nie ma rze-
czy niemożliwych.

A ponieważ podróżnik wła-
śnie w dniu, kiedy odbywało 
się spotkanie, obchodził uro-
dziny, otrzymał od dyrekcji, 
pracowników biblioteki i Czy-
telników tort z mapą świata. 

Kolejne spotkanie odbędzie 
się 24 kwietnia o godz. 18.00 
w siedzibie biblioteki przy ul. 
Dworcowej 7 w Wejherowie. 
Tym razem gośćmi będą Ma-
ria ulatowska i Jacek Skow-
roński (oboje są pisarzami). 
Początek spotkania o godz. 
18.00, wstęp wolny. 

 /raf/

Oko w oko 
z niezwykłymi ludźmi
WEJHERoWo | ciEkAwi ludZiE i niEZwykŁE hi-
sTORiE - dZiEjE się, Oj dZiEjE w POwiATOwEj bi-
bliOTEcE PublicZnEj w wEjhEROwiE! 
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Przekazane środki są prze-
znaczone na sportową pro-
mocję miasta przez grającą 
obecnie w ii lidze drużynę 
seniorów.

- Jest to klub, który wcale 
nie ma aż tak dużego wspar-
cia finansowego – mówił 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Mimo 
tego osiąga przyzwoite 
wyniki. Bardzo się z tego 
cieszymy, bo jednak gra 
w drugiej lidze. To jest do-
bra promocja miasta.

Dotacja w wysokości 200 
tys. zł ma zostać przezna-
czona na sportową promo-
cję miasta poprzez drużynę 
seniorów. Warto zaznaczyć, 
że samorząd miejski cyklicz-
nie wspiera Wejherowski 
Klub Sportowy „Gryf ” Wej-
herowo

- Wsparcie miasta jest dla 
nas podstawą – zapewnia 
Piotr Waga, prezes WKS 
„Gryf” Wejherowo. - Powiat 
wejherowski powinien mieć 
drużynę na takim szczeblu 
rozgrywek. Warto wiedzieć, 
że jesteśmy klubem, któ-
ry ma najmniejszy budżet 

Dobra gra to promocja
WEJHERoWo | 200 Tys. ZŁ Z budżETu miAsTA PREZydEnT kRZysZTOf hildEbRAndT wRęcZyŁ 
GRyfOwi wEjhEROwO. OficjAlnE PRZEkAZAniE dOTAcji OdbyŁO się nA wZGóRZu wOlnOŚci.  

w Polsce na utrzymanie się 
w centralnej grupie piłkar-
skiej.

Wejherowski Klub Sportowy 
„Gryf” otrzymał także 45 tys. 
złotych dotacji na szkolenie 
młodzieży.

Jak powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, sport w mieście 
dobrze się rozwija, a każda 
dobra gra, każdy sukces to 

najlepsza promocja dla na-
szego miasta.

- inwestycja w młodzież to 
najlepsza lokata – podsumo-
wuje Krzysztof Hildebrandt. 
- Oczywiście czekamy na dal-
sze osiągnięcia. Niech zawod-
nicy grają jak najlepiej, niech 
zwyciężają, niech dają nam 
– kibicom – radość i dobrą 
zabawę. życzymy dobrych 
wyników.

Środki na sportową promo-
cję miasta w tym roku otrzy-
mały kluby: Tytani – 70 tys. zł 
na rozgrywki ii ligi piłki ręcz-
nej, uczniowski Klub Sporto-
wy „Ósemka” – 10 tys. zł na 
rozgrywki ekstraligi seniorów 
w unihokeju, Wejherowski 
Klub Kulturystyczny i Spor-
tów Siłowych „APOLLO” 
– 4 tys. zł.

WA

Z informacji KP PSP w Wej-
herowie wynika, że na te-
renie powiatu wejherow-
skiego najczęściej dochodzi 
do tzw. małych pożarów. 
W sezonie grzewczym stra-
żacy zazwyczaj gaszą poża-
ry sadzy bądź kotłowni. To 
zdarzenia, do których do-
chodzi głównie z powodu 
nieprawidłowej eksploatacji 
urządzeń grzewczych. 

Wiosną strażacy najczę-
ściej gaszą pożary traw, któ-
re stanowią ogromny pro-
blem nie tylko na terenie 
powiatu wejherowskiego. 
Kto odpowiada za pojawia-

nie się ognia? W zdecydo-
wanej większości przypad-
ków winny jest człowiek. 
Rzadko zdarzają się pożary 
spowodowane np. uderze-
niem pioruna. 

Warto zaznaczyć, że wej-
herowscy strażacy nie tylko 
gaszą pożary, ale też inter-
weniują w przypadku miej-
scowych zagrożeń, których 
w tym roku było już ponad 
250. Chodzi m.in. o zdarze-
nia drogowe, zatrucia tlen-
kiem węgla, podtopienia, 
czy usuwanie powalonych 
drzew i konarów. 

WA

co płonie najczęściej?
PoWiAT | Od POcZąTku ROku wEjhEROwskA sTRAż 
POżARnA OdnOTOwAŁA już POnAd sTO POżARów. 

POżAR DOMu PRZy uL. MACZKA W RuMi
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Linia 84 to pierwsza nowa 
linia autobusowa stworzo-
na na terenie Rumi od 2010 
roku. Zostanie uruchomiona 
w sobotę, 1 kwietnia, a funk-
cjonować będzie we wszyst-
kie dni tygodnia z częstotli-
wością co ok. 60 minut. 

Nowy autobus pojedzie na 

trasie: Centrum Handlowe 
„Port Rumia” – Kosynierów – 
Kościuszki – Partyzantów – Li-
powa – Mostowa – Wiązowa 
– Borówkowa – Chełmińska 
– Derdowskiego – Wybickie-
go – Starowiejska – Rumia 
Dworzec PKP – Sobieskiego 
– Sabata – Batorego – Św. Jó-

Rusza nowa linia autobusowa
RUMiA | AuTObus Zkm PO RAZ PiERwsZy w hisTORii wjEdZiE dO sTAREj Rumi. 

W ramach zabawy moż-
na było zgarnąć akcesoria 
do ogrodu: wąż ogrodowy, 
sekator i zraszacz. Konkurs 
został rozstrzygnięty, a ga-
dżety trafiły do zwycięzców 
zabawy. Dziś publikujemy 

zdjęcia osób, które odebra-
ły ogrodowe akcesoria. Są 
to: Maja Kotłowska (wygra-
ła wąż ogrodowy), Marcela 
Kanczkowska (otrzymała 
zraszacz) i Bartłomiej Ko-
tłowski (odebrał sekator). 

Gratulujemy i zachęcamy 
wszystkich do uczestnictwa 
w naszych kolejnych kon-
kursach. Aby wziąć w nich 
udział wystarczy śledzić 
nasz portal gwe24.pl oraz 
nasz profil na Facebooku.

  Konkurs 
rozstrzygnięty

Znamy już nazwiska osób, które zwyciężyły w naszym wiosennym 
konkursie, organizowanym wspólnie z firmą leroy Merlin z Rumi.

 

zefa – Podmokła. 
Szczegółowe informacje oraz 

rozkład jazdy odnaleźć można 
na stronie www.zkmgdynia.pl. 

- Cieszymy się, że w tej kaden-
cji udało się doprowadzić do 
uruchomienia linii autobuso-
wej nr 84 – mówi Ariel Sinicki, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Rumi. - Od wielu lat mieszkań-
cy m.in. Szmelty i Starej Rumi 
apelowali o usprawnienie ko-
munikacji miejskiej w tym ob-
szarze i swobodny dostęp do 
szkół, dworca czy przychodni. 
Podziękowania należą się oso-
bom, które zaangażowały się 
w ten projekt: burmistrzowi 
Michałowi Pasiecznemu oraz 
radnym Teresie Jałocha, Beacie 
ławrukajtis, Tomaszowi urba-
niak-Dzienisz i Krzysztofowi 
Woźniakowi.  /raf/

Robotami został objęty frag-
ment o długości 145 metrów, 
na odcinku od wjazdu do Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie do wjazdu na teren Po-
wiatowego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego. Były to pierwsze 
roboty drogowe z wielu inwe-
stycji jakie zaplanował w bieżą-

cym roku Powiat Wejherowski.
- Ze względu na sprzyjającą 

pogodę na początku marca 
rozpoczęły się prace remonto-
we na ul. Sobieskiego w Wej-
herowie. W ramach inwestycji 
wymieniono nawierzchnię 
chodnika wraz z podbudową 
oraz wykonano wjazdy z kostki 

chodnik po remoncie
WEJHERoWo | ZAkOńcZyŁ się REmOnT chOdni-
kA PRZy dROdZE POwiATOwEj, ul. sObiEskiEGO.

brukowej. Koszt zadania wyniósł 
prawie 80 tys. i był finansowany 
w całości z budżetu Powiatu Wej-
herowskiego - mówi Wicestarosta 
Wejherowski Witold Reclaf.

- Nowy chodnik na ulicy Sobie-
skiego z pewnością ułatwi poru-
szanie się mieszkańcom tej części 
miasta i osobom korzystającym 
z usług powiatowych instytucji - 
powiedziała Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Kolejne inwestycje drogowe na 
terenie powiatu wejherowskiego 
ruszą niebawem. /raf/
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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

Wójt Gminy Wejherowo informuje, że zgodnie 
z art. 24 ust 9 a-c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, w drodze uchwały nr 
3/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 
06 marca 2017 r.

przedłużony zostaje czas obowiązywania do-
tychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-

ków dla Gminy Wejherowo, zatwierdzonej 
uchwałą nr 1/2016 Zgromadzenia 

Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” 29 lutego 2016 r. 

na okres od 1 kwietnia 2017 r. 
do 30 września 2017 r.

Niniejsza uchwała nie obowiązuje mieszkańców 
Gminy, którzy obsługiwani są 

przez PEWiK Gdynia Sp. z o.o. 
(Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra-Paradyż, 

Kniewo, Zamostne)

Pełne teksty uchwał oraz aktualnie obowiązujące stawki 
dostępne są na stronie internetowej www.kzg.pl i www.
bip.ugwejherowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy 
Wejherowo.

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Wejherowo!

Fundusze rozdzielono po-
między 66 organizacji. Naj-
więksi beneficjenci to MKS 
Orkan Rumia (120 tysięcy 
złotych), Akademia Piłki Siat-
kowej (106 tysięcy złotych) 
oraz uczniowski Klub Spor-
towy „SiÓDEMKA” (60 tysięcy 
złotych)

Wśród instytucji, 
które otrzymały 
dofinansowanie 
na działalność 
społeczną, zna-
lazły się też m.in. 
Stowarzyszenie 
Rumski uniwer-
sytet Trzeciego 
Wieku, rumski oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, stowarzyszenie 
„Pomóż sąsiadowi”, które reali-
zuje m.in. projekty „Śniadanie 
Wielkanocne” „Dzień Dziecka” 
czy „Dzień uśmiechu”, a tak-
że „Wigilię dla bezdomnych 
i samotnych” oraz zajęcia in-
tegracyjne czy rumski hufiec 
Związku Harcerstwa Polskie-
go na organizację „Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej i Prze-
glądu Małych Form Artystycz-
nych oraz obchody 85-lecia 
Harcerstwa w Rumi”

Na terenie Rumi działają 
dziesiątki organizacji, których 

celem jest m.in. działalność 
społeczna czy promocja zdro-
wia. Wspieranie tych pod-
miotów przynosi wymierne 
korzyści w postaci poprawy 
jakości życia mieszkańców, 
podnoszenia ich kwalifikacji 
zawodowych czy organiza-

cji czasu wolnego – mówi 
Piotr Wittbrodt, zastęp-

ca burmistrza Rumi. 
P o s t ę p o w a n i a 

konkursowe prze-
prowadzane przez 
urząd Miasta 
przeprowadzano 
w kilku katego-
riach. Wśród za-
dań dotowanych 

przez miasto znala-
zły się m.in. wsparcie nauki, 
szkolnictwa wyższego, edu-
kacji, oświaty i wychowania; 
popularyzacja kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego; pomoc 
społeczna; przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym; wspieranie 
i upowszechnianie kultury 
fizycznej; promocja turysty-
ki i krajoznawstwa; ochrona 
i promocja zdrowia oraz dzia-
łalności na rzecz osób w wie-
ku emerytalnym.

/raf/

dotacje dla organizacji
RUMiA | PRAwiE 900 Tysięcy ZŁOTych PRZyZnAŁO 
miAsTO ORGAniZAcjOm PROwAdZącym dZiAŁAl-
nOŚć sPOŁEcZną.

Na środowej sesji Rady 
Miejskiej w Redzie podjęto 
uchwałę w sprawie wyra-
żenia woli przystąpienia do 
realizacji w 2017 oraz 2018 
roku Programu „Czyste Po-
wietrze Pomorza” oraz przy-
jęcia zasad udzielania dota-
cji celowej.

Co to oznacza dla miesz-
kańców? Jeżeli miasto 
uzyska dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, możliwe 
będzie udzielenie dotacji dla 
osób, które wymieniają piece 
opalane węglem lub koksem 
na nowoczesne urządzenia 
gazowe lub olej opałowy.

- Do końca kwietnia będzie-
my zbierać wnioski od zain-
teresowanych mieszkańców 
- mówi Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza Redy 
- Następnie gmina złoży 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej wniosek 
o dofinansowanie w ramach 
konkursu „Czyste powietrze 
Pomorza”. Jeżeli zostanie on 
rozpatrzony pozytywnie, 
będzie można uruchomić 

procedury przyznawania 
mieszkańcom dotacji celo-
wej, w ramach której Gmina 
Miasto Reda pokryje 10 proc.  
kosztów kwalifikowanych 
wymiany pieca, zaś WFO-
ŚiGW - do 35 proc, w zależ-
ności od wysokości przyzna-
nego dofinansowania.

Warto zaznaczyć, że Reda 
od dawna prowadzi dzia-
łania na rzecz poprawy 
stanu powietrza. Przyjęto 
i realizuje się Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej. Od 

wielu lat mieszkańcy są in-
formowani o negatywnych 
skutkach spalania odpa-
dów w piecach domowych, 
w miejscowym Regulaminie 
utrzymania Czystości i Po-
rządku również znajdują się 
stosowne uregulowania, 
włącznie z sankcjami dla 
osób nieprzestrzegających 
przepisów. W zasadzie każda 
większa inwestycja przekła-
da się na efekt ekologiczny. 
Projektowany Węzeł integra-
cyjny Reda ma zachęcić ludzi 

do korzystania z transportu 
zbiorowego. Termomoder-
nizacja budynków zmniej-
szy emisję związaną z ich 
ogrzewaniem. Miejska sieć 
ciepłownicza będzie roz-
budowywana, w tej chwili 
każdy, kto jest w jej zasięgu, 
może złożyć wniosek o przy-
łączenie. Dodatkowo Reda 
wraz z innymi samorządami 
z powiatu wejherowskiego 
i puckiego przystąpiła do 
projektu pn. „Odnawialne 
źródła energii oraz instala-
cje solarne na terenie Gminy 
Miasto Reda i Miasta Puck 
oraz Gminy Luzino, Linia, 
łęczyce i Gniewino”. Obec-
nie gmina czeka na decyzję 
urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 
od których będzie zależało 
przyznanie dofinansowania. 

Wzór wniosku o dofinanso-
wanie likwidacji pieców wę-
glowych celem zastąpienia 
ich instalacjami ekologiczny-
mi oraz szczegółowe zasady 
ubiegania się o dotację celo-
wą znajdują się na miejskiej 
stronie internetowej www.
reda.pl. 

WA

Będzie czystsze powietrze
REDA | POjAwiA się mOżliwOŚć dOfinAnsOwywAniA wymiAny TRAdycyjnych PiE-
ców nA bARdZiEj EkOlOGicZnE.

Od najbliższej soboty bilety 
jednorazowe zdrożeją średnio 
o 6,13 procent, miesięczne 
o 5.44 proc. Przejazd jedno-
razowy z Gdańska do Wejhe-
rowa kosztuje aktualnie 8,70 
zł, po podwyżce cena biletu 
zwiększy się do kwoty 9.50 zł.

Podwyżka będzie dotyczyć 
także biletów dobowych, któ-
re od soboty 1 kwietnia będą 
kosztowały 14 złotych (wcze-
śniej kosztowały 13 zł).

Bilet miesięczny na trasie 
Gdańsk Główny - Gdynia 
Główna kosztuje dziś 122 
zł, po podwyżce będzie to 
130 zł. W jednym przypadku 
ceny biletów spadną. Chodzi 
o bilety miesięczne na trasie 
Słupsk - Gdańsk Główny, któ-
re od soboty 1 kwietnia będą 

kosztowały tylko 285 złotych, 
(wcześniejsza cena to 408 zło-
tych).

Przewoźnik wprowadził 
też kilka zmian do taryfy. Po-
wstanie więc rozwiązanie dla 
osób, które kilkakrotnie w cią-
gu dnia podróżują pociągami 
SKM, czyli bilet trzydobowy, 

SKM rozszerzy także obszar 
obowiązywania biletu miej-
skiego na Gdańsk i Gdynię 
o trzy przystanki sopockie. 
inna zmiana dotyczy terminu 
rozpoczęcia przedsprzeda-
ży biletów - będzie wynosił 
30 dni. Co jest powodem 
podwyżki cen biletów? Prze-
woźnik tłumaczy, że jest ona 
niezbędna, bo spółka musi 
zainwestować w nowy tabor. 
GB

drożeją bilety skm
KoMUNiKACJA | Od sObOTy 1 kwiETniA POdROżE-
ją bilETy skm. PRZEwOźnik TŁumAcZy POdwyżkę 
kOniEcZnOŚcią inwEsTycji w nOwy TAbOR.
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Dąb Cesarz – Oborniki Śląskie (woj. dolnośląskie)1. 
Dąb i Sosna – Sosnowica (woj. lubelskie)2. 
Grusza – Kamionka (woj. opolskie)3. 
Platan – Zarzecze (woj. podkarpackie)4. 
Dąb – Gogolin (woj. opolskie)5. 
Dąb  – Grodzisk Wielkopolskie (woj. wielkopolskie)6. 
Dąb Karczmarz – Międzyzdroje   7. 
(woj. zachodniopomorskie)
Dąb Niepodległości – Augustów ( woj. podlaskie)8. 
Dąb Partyzantów– Klepacze (woj. świętokrzyskie)9. 
Dębolandia– Małdaniec    10. 
(woj. warmińsko-mazurskie)
Drzewo Mrożek – Borzęcin (woj. małopolskie)11. 
Feniks Kanaryjski – Gliwice (woj. śląskie)12. 
Dąb Kazimierz Wielki – Bąkowo   13. 
(woj. kujawsko-pomorskie)
Kasztany jadalne – Krajnik Górny   14. 
(woj. zachodniopomorskie)
Kolorowe Drzewo - Reda (woj. pomorskie)15. 
Topola Helena – Hel (woj. pomorskie)16. 

FinAłowA 16. konkursu 
DrZewo roku 2017

Kolorowy pień Drzewem Roku?

Konkurs Drzewo Roku 
ma na celu promowa-
nie postawy szacunku 
dla przyrody oraz wy-
szukiwanie przykładów 
ciekawych związków 
pomiędzy kulturą lo-
kalnej społeczności 
a drzewem. Ambasado-
rami przedsięwzięcia są 
popularna podróżnicz-
ka Elżbieta Dzikowska, 
reżyser Kazimierz Kutz, 
a także popularyzator 
wiedzy o języku pol-
skim, prof. Jan Miodek.

W gronie szesnastu 
finalistów ogólnopol-
skiego etapu konkursu 
znajduje się Kolorowe 
Drzewo z Redy. To lipa 
drobnolistna w wieku 
około 60-70 lat, która 
znajduje się przy ulicy 
Puckiej. Jest obumar-
ła, ale dzięki sztuce 
zyskała nowe życie. 
Projekt Miejskiego 
Domu Kultury sprawił, 
że przyozdobiona jest 
kolorowymi karmikami 
i wyjątkowymi ptasz-
kami.

- Zapomniane dotąd 
drzewo stało się bar-
dzo popularne wśród 
mieszkańców oraz prze-
jezdnych – przekonu-
je Paulina Piotrowska, 
kierownik ds. kultury 
MDK w Redzie. - Zdjęcia 
kolorowego pnia wyko-
rzystywane są między 
innymi w kalendarzach 
miejscowych firm. To 
oznacza, że nawet ob-
umarłe drzewa da się 
uratować i mogą dalej 
służyć społeczeństwu. 

O prestiżowy tytuł za-
biega w sumie osiem 
dębów, dwie lipy, pla-
tan, topola, kasztany 
jadalne, grusza, dąb 
spleciony z sosną oraz 
egzotyczna palma. 
Ogólnopolski plebiscyt 
wystartuje w czerwcu. 
Na Drzewo Roku 2017 
głosować będą mogli 
internauci za pomocą 
strony www.drzeworo-
ku.pl. Warto zaznaczyć, 
że głównym inicjato-
rem konkursu jest Klub 
Gaja. Anna Walk

REDA | wyjąTkOwA insTAlAcjA będZiE wAlcZyć O TyTuŁ dRZEwA ROku 2017. dO udZiAŁu w OGólnOPOl-
skiEj RywAliZAcji kOlOROwy PiEń ZGŁOsiŁ miEjski dOm kulTuRy.

Zapomniane do-
tąd drzewo stało 

się bardzo popu-
larne wśród mieszkań-
ców oraz przejezdnych.

Wyjątkowe warsztaty 
zorganizowane zosta-
ną w fabryce Kultury. 

Chcesz spędzić przed-
świąteczny czas w wy-
jątkowej atmosferze? 
Weź udział w warsz-
tatach, które organi-
zuje Fabryka Kultury 
w Redzie. Zajęcia, które 
zaplanowane zostały na 
9 kwietnia, organizowa-
ne są nie tylko z myślą 
o dzieciach  i ich rodzi-
cach, ale też ludziach 
młodych oraz osobach 
starszych.

Warto wiedzieć, że na 
warsztaty obowiązują 
wcześniejsze zapisy (tel. 
58 736 28 28, e-mail: 
mdk@reda.pl). Liczba 
miejsc jest ograniczona. 

WA

warsztaty 
z jajem
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oGŁosZENiE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. u. z 2016r. poz. 2147 z 
późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1094/136/2017 Burmistrza Mia-
sta Rumi z dnia 20 marca 2017 roku informuję, iż w siedzibie 
urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wy-
wieszony został wykaz obejmujący lokal użytkowy położony w 
Rumi przy ul. Dąbrowskiego 8A/3, stanowiący własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Tym samym Rumia po raz 
kolejny została doceniona 
przez organizatorów wy-
darzeń sportowych. Dzięki 
staraniom Pawła Muchewi-
cza ze Studia Tańca Creati-
ve Dance właśnie to miasto 
zostało wybrane na gospo-
darza Mistrzostw Polski 
w Tańcu Federacji Tańca 
Sportowego. 

- Od Federacji otrzymali-
śmy możliwość organizacji 
Mistrzostw Polski, z której 
skorzystaliśmy – mówi Pa-
weł Muchewicz z Taneczne-
go Klubu Sportowego „Cre-
ative Dance“. - Wsparł nas 
urząd Miasta, a także Miej-
ski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Otrzymaliśmy też 
patronat honorowy burmi-
strza Michała Pasiecznego 
oraz Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie. Dzięki 
temu udało nam się prze-
prowadzić całe to przedsię-
wzięcie.

Zawody taneczne tak 
wysokiej rangi zagościły 
w Rumi po raz pierwszy. 
Do miasta przyjechali czo-
łowi tancerze z całej Polski, 
m.in. z Krakowa, Warszawy, 
Lublina, Bydgoszczy czy 
Poznania. Skład sędziowski 
pełen był uznanych w śro-
dowisku postaci, takich jak 
Toni Tuominen z Finlandii, 
Karel Bank z Czech, Valeria 
Mangra z Rumunii czy Aria-
ne Schiessler z Niemiec. 
Wydarzenie prowadziła 
znana polska tancerka, 

jurorka programu „Taniec 
z Gwiazdami” – iwona Pa-
vlović. 

- Lubię Rumię, bo miesz-
kają tu moi przyjaciele, któ-
rych czasem odwiedzam – 
mówi iwona Pavlović. - Na 
Mistrzostwach Polski po-
ziom taneczny jest bardzo 
wysoki. Zresztą na nieko-
rzyść „Tańca z Gwiazdami”, 
bowiem nieporównywal-
nie lepsza jest jakość tańca 
podczas takich wydarzeń. 
Jednak program telewizyj-
ny to rozrywka, a tutaj roz-
rywka łączy się ze sportem. 

Pary startowały w siedmiu 
kategoriach: juniorzy 12-
14 lat, młodzież 16-18 lat, 
młodzież starsza 16-21 lat, 
dorośli powyżej 18-tego 
roku życia, senior i, senior 
ii oraz senior iii. Dodatko-
wo zorganizowany został 
Ogólnopolski Turniej Tańca 
Sportowego o Puchar Bur-
mistrza Miasta Rumi. 

- Tak wspaniałe przedsię-
wzięcie nie byłoby możliwe 
bez ogromnego zaangażo-
wania Studia Tańca Creati-
ve Dance – mówi burmistrz 
Michał Pasieczny. – Stara-
my się wspierać tego typu 
inicjatywy, tym bardziej, 
że organizatorzy potrafią 
samodzielnie pozyskiwać 
środki i ponosić dużą część 
kosztów.   

Zawody zgromadziły 
w Hali Widowiskowo-Spor-
towej MOSiR tłumy kibi-
ców. Głównymi atrakcjami 

Taneczny szał na mistrzostwach
RUMiA | wyjąTkOwE POkAZy, OGROmnE 
EmOcjE i mnósTwO niEZAPOmniAnych 
wRAżEń. w Rumi OdbyŁy się misTRZOsTwA 
POlski fEdERAcji TAńcA sPORTOwEGO.

dwudniowych zmagań były 
wieczorne gale, na których 
zaprezentowali się mistrzo-

wie Polski, czyli najlepsze 
pary w kraju. Przybyli do hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rumi mieli też 
okazję podziwiania pokazu 
boogie woogie w wykona-

niu mistrzów Europy, czyli 
małżeństwa Cherubińskich. 

(RAf, WA)
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

 
ś.P. 

ROMANA MACh
Radnego Rady Miejskiej Rumi, 
członka Zarządu Miasta Rumi
 I kadencji w latach 1990-1994

oraz byłego Wiceprezesa Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Rumi

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy najgłębszego współczucia

składają
Michał Pasieczny  

Burmistrz Miasta Rumi 
Ariel Sinicki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
oraz Radni Rady Miejskiej Rumi

Klub Taneczny „Świat Tańca-
”z Wejherowa, prowadzony 
przez Joannę i Jacka Bernaś-
kiewiczów, uczestniczył nie-
dawno w wielkiej rywalizacji 
najlepszych szkół tańca z Pol-
ski. Taneczny konkurs odbył 
się w Choceniu. Rywalizacja 
byłą ogromna. Swoich najlep-
szych tancerzy wystawiły takie 
miejscowości, jak Warszawa, 
łódź, Bydgoszcz, Toruń, Po-
znań, Włocławek, Ostrowiec 
Świętokrzyski i wiele innych.

- Jak zwykle było to wspa-
niałe widowisko, więc nie 
mogło nas zabraknąć! - mówi 
Jacek Bernaśkiewicz. - Ro-
dzice i kibice z Wejherowa 
trzymali kciuki za nasze ekipy 
i solistów. Konkurs stał na naj-
wyższym poziomie i emocje 
sięgnęły zenitu. Nasze zespoły 
zrobiły ogromne wrażenie na 
jurorach i po przebrnięciu eli-
minacji w ścisłym finale osią-
gnęliśmy doskonałe wyniki. 

i tak „Świat Tańca Mini” wy-
walczył 2 miejsce w konkur-
sie, „Świat Tańca Juniors” - 4 

miejsce, „Świat Tańca Crew” 
- 6 miejsce. indywidualnie 
4 miejsce zajęła Weronika 
Lachs, zaś 7 miejsce - Natalia 
Szcześniak. 

Półfinaliści: „Świat Tańca 
Kids”, „Świat Tańca Children1”, 
Cezary Doering, Natalia Ko-
biela, Zosia Romanowska. 

Ćwierćfinaliści: Julianna 

Białk, Oriana Weichtbrodt. 
Gratulacje należą się także 

Dobrusi Laskiewicz, Marcino-
wi Kiel, Marii Dietrich oraz izie 
Noga za piękne reprezento-
wanie wejherowskiego klubu 
w kategoriach solo do lat 11 
oraz 12-15 lat.

- Ciężko pracowaliśmy na 
ten sukces – podsumowuje 

Jacek Bernaśkiewicz. - Jeste-
śmy bardzo dumni z naszych 
tancerzy i dziękujemy za tą 
petardę emocji, adrenaliny 
i zdartych gardeł naszych 
rodziców i kibiców którzy 
wspaniale nas dopingowali. 
Wracamy zmotywowani do 
dalszego rozwoju. 

/raf/

Świat Tańca 
w gronie najlepszych
WEJHERoWo | TAncERZE Z klubu „ŚwiAT TAńcA” PO RAZ kOlEjny niE ZAwiEdli swO-
ich fAnów i sTAnęli nA POdium!

Puszyste baranki i kurczacz-
ki, kolorowe zajączki oraz 
ekologiczne koszyczki, które 
sprawdzą się nie tylko jako 
świąteczne dekoracje, powsta-
ną podczas kolejnych rodzin-
nych warsztatów kreatywnych 
w Porcie Rumia Centrum Han-
dlowym Auchan. Dzieci wspól-
nie z opiekunami przekonają 
się, że bajecznie kolorowe 
świąteczne dekoracje można 
stworzyć z takich materiałów, 
jak stare gazety i włóczka. 
Do wykonania ozdób będzie 
można również użyć koloro-
wych dekoracyjnych papierów 
i gotowych elementów. Pod 
okiem animatorów uczestnicy 
warsztatów będą mogli rów-

nież zapoznać się z techniką 
scrapbookingu. 

Warsztaty świąteczne w Por-
cie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan będą nie tylko 
dobrą okazją, żeby stworzyć 
przedmioty cieszące oko, ale 
również pretekstem do wspól-
nej, często międzypokolenio-
wej zabawy.   

Kreatywne warsztaty ro-
dzinne odbędą się w dniach 
1 – 2 kwietnia w pasażu ga-
lerii w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy uli-
cy Grunwaldzkiej 108 w Rumi 
w godzinach od 12.00 do 
16.00.  udział w warsztatach 
jest bezpłatny, a materiały za-
pewnia organizator! /raf/

Przygotuj świąteczne 
dekoracje
RUMiA | wiElkAnOc cORAZ bliżEj! PRZEd ŚwięTA-
mi wARTO POmyŚlEć O PRZyGOTOwAniu niEPO-
wTARZAlnych, wŁAsnORęcZniE wykOnAnych, 
OZdób i dEkORAcji.
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Na podstawie art. 49, art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyj-
nego (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 24 marca 2017 roku, na wniosek Stefana Ratajczaka z Redy, będącego pełnomocnikiem Gminy 
Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, wydano decyzję (nr OS-139/2017, znak OS.6341.11.2017.
MM2) – pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopów budowlanych o łącznej długości 3948,0 m i 
szerokości 1,0 m, oraz głębokości ok. 1,2 – 6,2 m, pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
z zasięgiem oddziaływania obejmującym działki ewidencyjne 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.

łączna ilość odpompowanej wody z całego objętego pozwoleniem zadania nie przekroczy 
Qmax rok = 71692,0  m3/rok.

informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępo-
wania 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 Wejhero-
wie, 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).

Wykonawcą robót jest Spół-
ka EKOiNBuD RENOWACJE 
z Gdańska. W trakcie pierw-
szego miesiąca udało się wy-
konać następujący zakres ro-
bót: zbito tynki wewnętrzne; 
wykonano wewnętrzną insta-
lację oświetleniową w sieni 
oraz oświetlenie ciągów ko-
munikacyjnych (nowa insta-
lacja jest energooszczędna, 
po zakończeniu prac rachun-
ki za oświetlenie tych miejsc 
będzie ponosiła Gmina Cedry 
Wielkie), wymieniono instala-
cję elektryczną wewnętrzną 
w mieszkaniach i dokonano 
odkrywki stropu na strychu.

Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem i powinny 
zostać zakończone zgodnie 
z podpisaną umową do 30 
września br. Remont domu 
podcieniowego realizowany 
jest ze środków uE. (BG)

Remont mocno zaawansowany
iNWEsTYCJA | TRwA REmOnT dOmu POdciEniOwEGO w miŁO-
ciniE (GminA cEdRy wiElkiE).

Podczas konkursu ucznio-
wie pomorskich szkół za-
wodowych sprawdzili swoją 
wiedzę i umiejętności z zakre-
su rachunkowości. W tego-

rocznych zmaganiach udział 
wzięło osiem szkół o profilu 
ekonomicznym, m.in. z Tcze-
wa, Lęborka, Pucka, Gdyni, 
w tym uczniowie z ZSP nr 3 

w Wejherowie. Przyszli księ-
gowi zmierzyli się z zadania-
mi testowymi i sytuacyjnymi 
sprawdzającymi poziom ich 
kwalifikacji. /r/

Rachmistrze na medal
PoWiAT | już PO RAZ PięTnAsTy w ZsP nR 3 w wEjhEROwiE Od-
byŁ się wOjEwódZki kOnkuRs RAchunkOwOŚci. 
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W urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku podpisano umo-
wy z przedstawicielami 23 
samorządów na dofinanso-
wanie  z Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 
2016-2019. Na 23 inwestycje 
zrealizowane w Wojewódz-
twie Pomorskim łącznie 
przeznaczonych zostanie 
niemal 44 mln zł. 

Wśród zakwalifikowanych 
znalazło się 10 dróg powia-
towych i 13 gminnych. Miej-
sce 7 w drugim zestawieniu 
zajęła gmina Wejherowo, co 
oznacza, że niebawem roz-
poczną się prace nad iii eta-
pem budowy drogi gminnej 
pomiędzy Sopieszynem, 
ustarbowem, Gowinem 
i Gościcinem. Odcinek Gowi-
no – Gościcino (ul. Kazimie-
rza Grubby) będzie ostatnim 

etapem budowy połączenia 
okalającego miasto Wej-
herowo. Przypomnijmy, że 
pierwszym etapem inwe-
stycji była budowa prze-
dłużenia ul. Południowej 
w Gościcinie do ul. Suchar-
skiego w Wejherowie. Na 
ten cel Gmina Wejherowo 
pozyskała wówczas środki 
z tzw. „schetynówki”. W listo-
padzie minionego roku do 
użytku mieszkańców odda-

no natomiast etap ii połą-
czenia, który poza budową 
kolejnej części wspomnia-
nej ul. Południowej, prze-
widywał także budowę ul. 
Brzozowej w Gowinie oraz 
ul. Gowińskiej i łąkowej 
w ustarbowie. Zadanie to 
dofinansowane było także 
z programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-
2019. Ponowne znalezienie 
się na liście beneficjentów 
zagwarantuje dokończenie 
jednej z najważniejszych in-
westycji w historii gminy. Na 
to zadanie gmina pozyskała 
blisko 2 mln 750 tys. zł dofi-
nansowania. Całkowita war-
tości budowy ul. Kazimierza 
Grubby wyniesie natomiast 
niemal 6 mln 330 tys zł. Pra-
ce ruszą już niebawem. 

 /ugw/

kolejne dofinansowanie!
GM. WEJHERoWo | RusZA budOwA ul. kAZimiERZA GRubby 
międZy GOŚcicinEm i GOwinEm. 

Autobus mobilnego poboru 
krwi zaparkował przed remizą 
OSP. Jak zawsze, mieszkańcy 
z gminy Wejherowo chętnie 
podzielili się najcenniejszym 
darem, jaki można ofiarować 
drugiemu człowiekowi, czyli 

własną krwią.
Darczyńcami bezcennego 

leku, obok uczestników ze-
szłorocznych zbiórek były 
także osoby, które po raz 
pierwszy zdecydowały się od-
dać krew. Podczas sobotniej 

wiosenna zbiórka krwi
GM. WEJHERoWo | TO kOlEjnA już Ak-
cjA hOnOROwEGO OddAwAniA kRwi.

zbiórki zarejestrowano 43 oso-
by, z których 29 oddało w su-
mie ponad 13 litrów krwi.

Zbiórkę zorganizowali wspól-
nie: Klub HDK Wejherowo, SiM 
PCK Wejherowo oraz OSP Bol-
szewo. Prezes Klubu HDK PCK 
Wejherowo, Ewa Trocka dzię-
kuje za współpracę i pomoc 
w organizacji Wiosennej Zbiór-
ki Krwi: OSP BOLSZEWO, gru-
pie SiM PCK Wejherowo oraz 
mediom. Prezes składa podzię-
kowania także obsłudze auto-
busu oraz przede wszystkim 
osobom, które przyszły z chęcią 
oddania krwi. Organizatorka 
jednocześnie zaprasza na ko-
lejną akcję, która odbędzie 24 
czerwca przy Pałacu Przeben-
dowskich w Wejherowie. 

/ugw/
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XV Pomorski Festiwal 
Piosenki Kaszubskiej „Ka-
szëbsczé Spiéwë”, pod 
patronatem honorowym: 
Moniki Kończyk, kuratora 
oświaty w Gdańsku, Mie-
czysława Struka, marszałka 
województwa pomorskiego 
i senatora Kazimierza Kleiny,  
odbył się w Szkole Podsta-
wowej im. Lecha Bądkow-
skiego w Luzinie.

Celem festiwalu 
jest popula-
r y z a c j a 
p i o s e -
nek ka-
szubskich 
w ś r ó d 
d z i e c i 
i młodzieży, 
promowanie 
talentów oraz 
motywowanie 
do ich rozwi-
jania, wymiana 
doświadczeń ar-
tystycznych, inte-
gracja środowiska 
kaszubskiego.

Szkołę Podstawową 
w Częstkowie repre-
zentował zespół w składzie: 
Vanessa Wojewska (klasa iV), 

Duży sukces małej szkoły
GM. sZEMUD | sZkOŁA POdsTAwOwA w cZęsTkOwiE ZdObyŁA ii miEjscE w finAlE wO-
jEwódZkim XV POmORskiEGO fEsTiwAlu PiOsEnki kAsZubskiEj „kAsZëbscZé sPiéwë”.

Agata 
Naczk 

(klasa V), 
Helena Nowic-

ka (klasa V), Weronika 
Bach (klasa V), Szymon Kaź-
mierczak (klasa V), Monika 
Hinc (klasa Vi), Sebastian Le-

sner (klasa Vi). 
Występ zespołu, przygoto-

wany pod kierunkiem pani 
Agnieszki Dzienisz, zyskał 
uznanie komisji i młodzi arty-
ści zdobyli ii miejsce. To kolej-
ny wspaniały sukces uczniów 
Szkoły Podstawowej w Częst-

kowie. Gratulujemy!
Grono pedagogiczne oraz 

rodzice uczniów podkreślają, 
że są dumni z placówki i jej 
wychowanków. Po raz kolejny 
okazuje się, że miarą sukcesu 
szkoły nie jest jej wielkość.

iwona Białas-Rychlak.

WóJT GMiNY WEJHERoWo
informuje

że na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 
nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicz-
nej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz części nie-
ruchomości przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka numer 473/10 o po-
wierzchni 0,0360 ha, położonej w Bolszewie. Szczegółowe in-
formacje o nieruchomościach objętych wykazem można uzy-
skać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, 
tel. 58 677 97 07.

Galeria Riviera zaprasza na czwartą edycję wielkanocne-
go konkursu fabryka Pisanek. W tym roku po raz kolejny 
uczniowie trójmiejskich szkół podstawowych będą mieli 
okazję zaprojektować wyjątkową, wielkanocną pisankę. 
To nie tylko wspólna, kreatywna zabawa, ale także szansa na 
zdobycie cennych nagród dla szkoły.
Już 5 kwietnia wszyscy goście Galerii Riviera będą mogli na 
żywo obserwować, jak powstają gigantyczne dwumetrowe 
pisanki. ich przystrojeniem zajmą się dzieci ze szkół podsta-
wowych, które zgłoszą się do konkursu Fabryka Pisanek. Na 
pewno nie zabraknie oryginalnych pomysłów!
Od 6 do 9 kwietnia trwać będzie wielkie głosowanie na naj-
lepszą pisankę, które zakończy się o godzinie 12:00. Główną 
nagrodą w konkursie jest wyposażenie pracowni kompu-
terowej dla szkoły, której uczniowie stworzą najbardziej 
oryginalną pisankę. Wyniki zostaną ogłoszone już 9 kwietnia 
o godzinie 16.00. 

Patronat nad konkursem sprawować będzie prezydent 
Gdyni, Wojciech Szczurek, we współpracy z miastem oraz 
Radio Gdańsk. Wystawę prac konkursowych Fabryki Pisanek 
będzie można oglądać na terenie Galerii Riviera do 21 kwiet-
nia. /raf/

fABRYKA 
PisANEK 
W CENTRuM RiViERA
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 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

sTARsZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

JEsTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

ZlECę ścięcie gałęzi z drzewa na wy-
sokości, tel. 694 642 709

USŁUGI

PoŻYCZKi - chwilówki bez BiK, do-
jazd do klienta, tel.530 203 182 

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PRofEsJoNAlNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KoTŁoWNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

WDoWA pozna Pana od 67 l ,bez na-
łogów, zmotoryzowany cel matrym., 
tel. 609 127 963

PAN po 50 pozna panią do towazy-
stwa, tel. 787 618 762

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

31-lETNi kawaler bez nałogów szuka 
partnerki do 43 lat, cel - stały związek, 
tel. 515 297 073

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

sPRZEDAM niedrogo szafki kuchen-
ne stojące i wiszące, tel. 660 014 238

PRAsA kostka masy Ferguson 1.40, 
podbieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477

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

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

sPRZEDAM kuchenkę gazową 2 pal-
nikowa nowa, butle gazowe pełne 3kg 
i 2kg, cena 220 zł, tel. 507 486 424

DREWNo do CO i gałęziówkę sprze-
dam możliwy transport gratis, tel. 782 
846 927

sŁoMA w kostkach, owsiana, 3.50.zł, 
dmuchawa do zboża, 600 zł, Częstko-
wo, tel. 510 751 837

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 dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

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

KUPię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu ii Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

sPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁoTA RąCZKA, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381
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510 894 627

szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

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.

sZUKAsZ 
PRACoWNiKA?
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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

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

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

sPRZEDAM dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034
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Tym razem areną zmagań 
rumskich siatkarek nie 
był MOSiR, lecz hala i LO 
w Rumi. To właśnie tutejsze 
zawodniczki rozpoczęły 
mini-turniej, którego stawką 
było pozostanie w lidze 
(najgorszy zespół spada). 
Pierwszy set pokazał, że 
siatkarki APS Rumia były 
dobrze przygotowane – wy-
grały 25:17 i objęły prowa-
dzenie w meczu. Później 
było już trochę trudniej 
– przeciwniczki z drużyny 
Volley Płock mocniej się 
postawiły, ale nie wystar-
czyło to, by ugrać choćby 
jednego seta w tym meczu 
– APS wygrał 3:0 i już w tym 
momencie był bardzo bliski 
utrzymania.

W kolejnym meczu druży-
ny Volley i Ósemki Siedlce 
zagrały „dla APS-u” - 3:0 

wygrała Ósemka, dzięki cze-
mu rumskie siatkarki przed 
swoim drugim meczem 
wiedziały, że pozostaną 
w ii lidze – Volley z dwiema 
przegranymi 0:3 pożegnał 
się z rozgrywkami. W meczu 
o zwycięstwo w mini-turnie-
ju lepsza okazała się Ósem-
ka. Pierwszy set wygrały 
25:23 siedlczanki, potem 
w identycznym stosunku 
punktowym wygrał APS, ale 
kolejne dwie partie należały 
już do zawodniczek gości 
i to one wygrały mecz 3:1, 
oraz całe zawody. 

Wygrane były jednak tak 
naprawdę dwa zespoły, 
które zapewniły sobie byt 
w lidze, a przegrany był 
tylko jeden – Volley Płock, 
którego nie zobaczymy 
w kolejnych drugoligowych 
rozgrywkach. KG

APs bezpieczny!
siATKóWKA | kibicE Z Rumi mOGą OdETchnąć. 
POdOPiEcZnE TOmAsZA kORdOwskiEGO ROZEGRA-
Ły w Rumi TuRniEj O uTRZymAniE i POTwiERdZiŁy 
w nim, żE ZAsŁuGują nA miEjscE w ii lidZE.

Zawody zorganizowane przez 
ogólnopolski oraz kartuski zwią-
zek kickboxingu zgromadziły pra-
wie 250 bokserów z 60 różnych 
klubów. Słowem – przybyli naj-
lepsi zawodnicy specjalizujący się 
w formule kick-light (walka z do-
zwolonymi kopnięciami na uda).

W tej stawce była jedna repre-
zentantka KTS-K Luzino i zarazem 
Wejherowskiego Towarzystwa 
Sportowego – Paulina Stenka, 
która w świetnym stylu w finale 
pokonała na punkty kickbokserkę 
z Bielsko-Białej, Kingę łajczak.

Paulina Stenka ma niespełna 17 
lat i na co dzień mieszka w Kębło-
wie, ale trenuje pod okiem Rafała 
Karcza w Luzinie oraz Wejhero-
wie. W ubiegłym roku sięgnęła 
po Puchar Świata najbardziej pre-
stiżowej organizacji kickboxingu 
WAKO w kategorii wiekowej – ka-
detka starsza. Mistrzostwa w Kar-
tuzach były jej debiutem w kate-
gorii juniorów. 

Krzysztof Grajkowski

Najlepsza w Polsce!
KiCKBoXiNG | PAulinA sTEnkA, REPREZEnTAnTkA kTs-k luZinO wywAlcZyŁA w kARTu-
ZAch TyTuŁ misTRZyni POlski juniORów w fORmulE kick-liGhT w wAdZE dO 70 kG.

Wygrały w turnieju wojewódzkim i awansowały do rozgrywek 
ogólnokrajowych – zawodniczki TKs Reda Ciechocino odnio-
sły spory sukces i w kwietniu pojadą na zawody do Poznania.
Siatkarki z Redy zajęły trzecie miejsce w sezonie zasadniczym, 
dzięki czemu zyskały prawo startu w wojewódzkich mistrzo-
stwach w kategorii młodziczek. W finale oprócz nich grały druży-
ny: GKS Stężyca, oraz MTS Kwidzyn.  W finale jednak to TKS wygrał 
oba mecze (2:1 z GKS-em i 2:0 z MTS-em). Wszystkie trzy drużyny 
awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Polski Młodziczek, który 
odbędzie się w Poznaniu, w dniach 21. – 22. kwietnia. KG

REDZKi TKs W ćWiERćfiNAlE!

Kibice z luzina przyzwyczaili się do kolejnych 
wygranych ich zespołu. Tymczasem GKs Kowale nie 
ulękł się lidera i pokazał, że nikt nie zamierza mu 
oddawać punktów za darmo. W innym meczu V ligi 
pewne zwycięstwo odniosły orlęta Reda i awanso-
wały w tabeli.

Wikęd/GOSRiT Luzino, który lideruje w V lidze odniósł 
pierwszą porażkę. Na boisku Politechniki Gdańskiej 
lepszy okazał się zespół GKS-u Kowale, który wygrał 
2-0. W drużynie luzinian wystąpili Paweł Buzała i Karol 
Piątek – gracze znani ze wspólnych występów w Lechii 
Gdańsk. Piątoligowe spotkania zagrały Eko-Prod Sze-
mud (porażka 3-4 z GKS-em Sierakowice), a także Orlęta. 
Zespół z Redy pokonał 3-1 Sokół Wyczechy wzniosły się 
na 7. miejsce w tabeli. W meczu iV ligi Orkan przegrał z 
wiceliderem, Centrum Pelplin 0-3, zaś Stolem Gniewino 
bezbramkowo zremisował z Gedanią Gdańsk. 

W weekend u siebie zagrają: Stolem Gniewino (ry-
walem będzie Bytovia ii, sobota 15:00), Wikęd Luzino 
(Eko-Prod Szemud, sobota 14:30) i Start Mrzezino (MKS 
Władysławowo, sobota 15:00). Na wyjazdach zagrają: 
Orkan Rumia (Grom Nowy Staw) i Orlęta Reda (KS Ka-
mienica Królewska). KG

EKsTRAKlAsoWCY ZNóW RAZEM, 
liDER PRZEGRYWA

Mecz z Gwardią Koszalin 
ułożył się ze wszech miar 
nie pomyśli zawodników 

i trenera Pawła Paździochy. 
Bardzo osłabiona kadra 
(brak m.in. Wickiego, Barto-

sia i braci Jankowskich) nie 
miała szans z silnym zespo-
łem gospodarzy.

wspaniała okazja, by wygrać!
PiŁKA RęCZNA | TyTAni wysOkO PRZEGRAli w kOsZAliniE, AlE wRAcAją nA 
wŁAsną hAlę i mAją ZnAkOmiTy POwód, by wyGRAć Z EEnERGETykiEm GRyfinO 
– będą ŚwięTOwAć 7. uROdZiny klubu.

- Nasz rywal do słabych nie 
należy – mówi przed me-
czem trener Tytanów. i ma 
rację – Energetyk Gryfino 
zajmuje 5. miejsce w tabeli 
i chociaż od Tytanów dzielą 
ich zaledwie trzy miejsca to 
różnica w punktach jest spo-
ra – gryfińscy szczypiorniści 
zdobyli 22 punkty (11 zwy-
cięstw), a Tytani zaledwie 8 
(4 wygrane). Do tego Ener-
getyk ma w składzie lidera 
strzelców – Dariusz Zająca. 

W poprzedniej rundzie te 
dwie drużyny stoczyły wy-
równany bój – Energetyk 
wygrał 29:26. Tytani liczą 
na rewanż, tym bardziej, że 
podczas meczu będą obcho-
dzić specjalny jubileusz. -Nie 
zamierzamy składać broni 
i będziemy walczyć do upa-
dłego, tym bardziej, że dzień 
wcześniej klub obchodzi 
siódme urodziny i fajnie by-
łoby sprawić wszystkim pre-
zent w postaci zwycięstwa 
– zapowiada trener. Mecz 
w niedzielę o 15:00 w Hali 
Zespołu Szkół nr 1. KG
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„Powiedziałem szkole-
niowcowi Rakowa, żeby się 
nie załamywał, bo my Odrę 
też pokonamy” - tak powie-
dział przed kilkoma dniami 
w rozmowie z naszym por-
talem gwe24.pl trener Gry-
fa. Miał rację... 

Od początku meczu wi-
dać było, że Gryf był moc-
no zmotywowany. Pod-
opieczni Jarosława Kotasa 
nie odpuszczali żadnych 
pojedynków w środku pola 
i starali się wykorzystać każ-
dą okazję do tego, by wyjść 
z kontrą. Jednak to Odra 
stworzyła sobie więcej oka-
zji do strzelenia gola. W 20. 
minucie sam na sam z Le-
leniem był Gabriel Nowak, 

ale bramkarz Gryfa w porę 
przechwycił zbyt daleko 
wypuszczoną piłkę. W 36. 
minucie Leleń znów po-
wstrzymał zawodnika Odry 
– Skrzypczak miał świet-
ną sytuację, ale golkiper 
gospodarzy dynamicznie 
wyszedł z bramki i zmusił 
napastnika do niedokład-
nego strzału. Przed końcem 
połowy Leleń po raz trzeci 
uchronił Gryfa przed stratą 
gola – Gancarczyk w do-
godnej sytuacji trafił wprost 
w bramkarza.

W drugiej połowie Gryf 
mógł szybko objąć prowa-
dzenie – strzał Nadolskiego 
po dośrodkowaniu łysiaka 
nieznacznie minął bramkę 

grYF weJherowo 
– oDrA opole 1-0
ChwAstek 84’

Gryf Wejherowo: Leleń – Brzuzy, 
Kamiński, Nadolski, Dampc – Moń-
ka, Łysiak (86.Waceba), Czerwiński 
(73.Wicon), Klimczak (90.Tomczak) 
– Wicki, Czychowski (58.Chwastek)

Odra Opole: Weinzettel - Sobczyń-
ski, Bodzioch, Kowalski (59.Wolny), 
Brusiło – Wepa, Nowak (87.Stasiow-
ski), Peroński, Wodecki, M.Gancar-
czyk (70.Wrzesień) – Skrzypczak 
(89.Sypek)

Jeśli uznamy, że 
cztery kolejki to wy-
starczający materiał, 
by ocenić zespół, to 
żółto-czarnych powin-
niśmy nazwać rewela-
cją rundy wiosennej. 
9 punktów zdobyte 
w 4 meczach z trudny-
mi rywalami to spory 
sukces. A kto oglądał 
mecze Gryfa, ten wie, 
że dobry start wejhe-
rowian nie jest dziełem 
przypadku, lecz do-
brej, odpowiedzialnej 
gry całego zespołu. Sytuacja 
kadrowa niewiele się zminiła 
od meczu z Odrą.  – Piotr Kołc 
i Wiesław Ferra w dalszym 
ciągu są kontuzjowani, do 

końca zdrowi nie są Chwa-
stek, Klimczak i Kamiński. Je-
dyna zmiana w porównaniu 
do meczu z Odrą jest taka, że 
teraz dostępny będzie Michał 
Marczak, który pauzował za 

kartki – mówi trener Gry-
fa, Jarosław Kotas.

Gry i wyników bez 
wątpienia gryfitom po-
zazdrościć może Polonia 
Warszawa. Mistrz Polski 
z roku 2000 nie ukrywa 
dużych ambicji – kibice 
i zarząd wierzą, że przy-
szłość Czarnych Koszul 
jest tam, gdzie była ich 
przeszłość – w Ekstra-
klasie. Jeden krok sto-
łeczni piłkarze zrobili rok 
temu – awansowali z iii 

ligi. Rzeczywistość ii ligi 
jednak okazuje się brutal-
na – zespół, który chciałby 
już patrzeć w stronę miejsc 
awansowych musi z obawą 
spoglądać w dół tabeli. Po-

lonia jest bowiem w strefie 
spadkowej. i nie pomógł 
obóz na Cyprze, nie pomo-
gły też wzmocnienia pierw-
szoligowcami – Warszawscy 
piłkarze w rundzie wiosen-
nej zdobyli na razie zaledwie 
cztery punkty, a w ostatniej 
kolejce przegrali z GKS-em 
Bełchatów. Odpowiedzial-
ność za wyniki wziął trener, 
igor Gołaszewski, który po 
spotkaniu złożył dymisję. Za-
stąpił go dotychczasowy asy-
stent, Wojciech Szymanek.

Nową jakość w ataku ma 
dać Daniel Gołębiewski. War-
szawscy kibice dobrze go pa-
miętają – jest wychowankiem 
Polonii i grał w jej barwach, 
gdy zespół grał w Ekstrakla-
sie. Ostatnio występował 
w i-ligowej Pogoni Siedlce, 
ale po niezbyt udanej run-
dzie jesiennej wrócił do sto-

licy. W nadziei na lepszą grę 
w obronie sprowadzono Ra-
fała Zembrowskiego ze Zni-
cza Pruszków. 

Jesienią w Wejherowie na 
ławkach trenerskich spotkali 
się dawni koledzy z boiska 
– Mariusz Pawlak i igor Go-
łaszewski (padł wtedy remis 
0-0), teraz, pół roku później, 
Gryfa i Polonię poprowadzą 
ówcześni asystenci. W przy-
padku żółto-czarnych taka 
zmiana przyniosła drużynie 
lepsze rezultaty, trudno prze-
widzieć, jak teraz zareaguje 
zespół Czarnych Koszul. Na 
razie poprawy na gry na Kon-
wiktorskiej nie widać i kibice 
Polonii liczą, że po zmianie 
w sztabie szkoleniowym 
wreszcie nadejdzie poprawa. 
Początek meczu w niedzielę 
o 15:00. 

Krzysztof Grajkowski

SPRAĆ CZARNE KOSZuLE
Apetyt rośnie w miarę 

jedzenia. Gryf pokonał 
lidera i w Warszawie 
na pewno powalczy 
o kolejne zwycięstwo. 
Najbliższy przeciwnik to 
Polonia, która w po-
przednich meczach spisu-
je się poniżej oczekiwań, 
a w ostatnich dniach 
drużynę pożegnał trener.

Lider na kolanach!
ii liGA | niEsAmOwiTE RZEcZy dZiEją się nA wZGóRZu wOlnOŚci w TEj RundZiE. OdRA OPOlE sZŁA jAk bu-
RZA, biŁA wsZysTkich PO kOlEi... i lEPsZy Od niEj OkAZAŁ się GRyf wEjhEROwO.  OZdObą mEcZu OkAZAŁA 
byŁA bRAmkA RObERTA chwAsTkA.

gości. W 71. minucie dobrym 
uderzeniem z dystansu popi-
sał się aktywny w tym meczu 
Piotr łysiak – mało brakowa-
ło, by padł piękny gol. Ten 

jednak padł – w 84. minucie 
Chwastek w polu karnym 
wykonał „żonglerkę”, jednym 
zwodem minął dwóch rywali 
i płaskim strzałem pokonał 

bramkarza Odry. Do końca 
meczu skonsolidowany ze-
spół Gryfa dobrze się bronił 
i wygrał mecz z liderem ii 
ligi.

juniorzy (prawie) 
perfekcyjnie

Pięć drużyn juniorskich 
Gryfa rozegrało w po-
przedni weekend swoje 
mecze. Cztery z nich mogą 
cieszyć się z wygranych, 
zaś jedna ekipa wysoko 
przegrała z zawodnikami 
z Redy.

Świetną formę zaprezen-
towali piłkarze z roczników 
2002 i 2003, którzy łącznie 
zdobyli 11 bramek i nie 
stracili ani jednej. Rocznik 
2002 wygrał z zespołem 
Czarnych Pruszcz Gdański 
4-0, a drużyna z rocznika 
2003 pokonała GTS Pruszcz 
Gdański 7-0. Bardziej wy-
równany mecz mają za sobą 
zawodnicy rok młodsi, którzy 
pokonali Sztorm Mosty 2-1. 
Druga drużyna z rocznika 
2004 pokonała Polonię 
w Gdańsku 4-1. Najmłodszy 
zespół – z rocznika 2005 
musiał uznać zdecydowaną 
wyższość rywali z Jedynki 
Reda – mecz zakończył się 
wygraną redzian 10-1.
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