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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach na-
szej ga-
zety 
oraz 
na 

ZGŁOŚ TEMAT

KUP BILET
ON-LINE

tel. 606 112 745

Nie bądź obojętny 
na ich krzywdę!
REGioN | PRZykuTE ŁAńcuchAmi, cZęsTO chORE i sAmOTnE niE 
mOGą licZyć nA wsPARciE wŁAŚciciEli. insPEkTORZy OTOZ Ani-
mAls APElują, Aby niE być ObOjęTnym wObEc kRZywdy bEZ-
bROnnych ZwiERZąT. 

O tym, że ludzie potrafią 
być wyjątkowo bezduszni 
i okrutni, przekonała się 
między innymi Luna. Sunię 
jednemu z mieszkańców 
powiatu wejherowskiego 
odebrali inspektorzy OTOZ 
Animals. Zaniedbana przez 
dłuższy czas przebywała 
w prowizorycznej budzie. 
Jej właściciel pozwolił, aby 
na jej ciele powstał i rósł 
ogromny guz. 

- Mężczyzna nie zauważył 
nawet tego, że Luna uro-
dziła i wychowywała szcze-
niaki – wspomina Anna 
Szczepaniak z OTOZ Ani-
mals w Dąbrówce. - Inspek-
torzy, którzy odebrali sunię 
interwencyjnie, usłyszeli 
na odchodne: „To prezent 
dla Was”.  Na posesji znaj-
dowały się również zwłoki 
psa i kota, które w żaden 
sposób nie przeszkadzały 
gospodarzowi.
Luna trafiła do schroni-
ska OTOZ Animals w Dą-
brówce, gdzie otrzymała 

natychmiastową po-
moc weterynaryjną. 
Jej historia nie jest 
odosobnionym przy-
padkiem. Takich 
cierpiących zwierząt 
w regionie jest dużo 
więcej. Trudno jed-
nak podać dokładną 
liczbę, bo większość 
przypadków nie jest 
zgłaszana. 

- Dlatego tak ważne 
jest, aby ludzie reago-
wali na krzywdę bez-
bronnych zwierząt 
– przekonuje Anna 
Szczepaniak. - We-
dług prawa każdy, kto 
widzi, że zwierzę jest 
trzymane w niehu-
manitarnych warun-
kach, cały czas jest 
przykute do budy, nie 
ma wody ani jedzenia, ma 
obowiązek zareagować.

Luna obecnie czeka na 
nowy, lepszy dom. Ukrócić 
cierpienie można też in-

nym zwierzętom. Wystar-
czy zgłosić interwencję 
za pomocą maila: biuro@
otoz.pl bądź telefonu :
58 550 43 73.

JUBILEUSZOWA MOTOKREW
WEJHERoWo | w Tym ROku mijA już 10 lAT Od mOmEnTu, Gdy mOTOcykli-
Ści PO RAZ PiERwsZy ZORGAniZOwAli Akcję ZbióRki kRwi POd nAZwą mO-
TOkREw.

To będzie jubileuszowa 
edycja imprezy, dzięki której 
wielu osobom będzie można 
pomóc, a niektórym nawet 
uratować życie. Po raz kolej-
ny akcja MotoKrew „Motocy-
kliści Dzieciom” odbędzie się 
w Wejherowie. 

- Pierwszą zbiórkę krwi zor-
ganizowaliśmy dziesięć lat 
temu – informuje Adam Na-
rloch z Klubu Motocyklowe-
go Nine Six Poland. - Wów-
czas nikt nie liczył na to, że 
akcja rozrośnie się do takich 
rozmiarów. Każdego roku 
impreza organizowana jest z 

coraz większym rozmachem 
i efektem, który przekracza 
nasze oczekiwania.

Akcja rozpocznie się już w 
najbliższą sobotę, 22 kwiet-
nia, o godz. 10.00. Od tej 
godziny na Placu Jakuba 
Wejhera będzie można od-
dać krew. 

Impreza obejmująca Po-
morskie Rozpoczęcie Sezo-
nu Motocyklowego połączo-
na z tą akcją charytatywną 
rozpocznie się natomiast o 
godz. 12 mszą świętą, od-
prawioną (również na wej-
herowskim rynku) przez 

księży motocyklistów, którzy 
poświęcą motocykle. 

Krew będzie można odda-
wać do godziny 15.00. Orga-
nizatorem akcji i festynu jest 
Klub Motocyklowy Nine Six 
MC Poland chapter North. 

Podczas imprezy odbędzie 
się wiele atrakcji, takich jak 
koncerty, występy, pokazy 
ratownictwa czy poczęstu-
nek dla motocyklistów.

Wstęp jest bezpłatny! Or-
ganizatorzy zapraszają całe 
rodziny, wiele atrakcji będzie 
bowiem przygotowanych 
także dla dzieci. 

Celem akcji, jak co roku, 
jest zbiórka krwi dla dzieci 
oraz promocja honorowego 
krwiodawstwa.

Warto dodać, że w ubie-
głym roku podczas akcji 
udało się zebrać ponad dwa-
dzieścia litrów życiodajnego 
płynu. 

            /raf/

TYDZIEŃ Z

Piątek, 15 kwietnia

Rumia FloRencją 
północy?

Piątek, 17 kwietnia

mieszkańcy skła-
dają wnioski 

Piątek, 18 kwietnia

Bez wypadków 
i pożaRów

Piątek, 19 kwietnia

Ruszył tRzydnio-
wy maRaton

Piątek, 20 kwietnia

nożownicy 
na ulicach?

 Był tak zażenowany rumską 
architekturą, że założył jej fa-
cebookowy fanpage. Okazało 
się, że zrobił miastu osobliwą 
reklamę. „Ludzie, których nie 
znałem, powiedzieli, że chcą 
zahaczyć o Rumię, a znali ją 
tylko z moich postów”. 

 Wpłynęły już pierwsze pro-
jekty w ramach trzeciej edy-
cji wejherowskiego budżetu 
obywatelskiego. Na składanie 
wniosków mieszkańcy mają 
czas do końca miesiąca.

 Wyjątkowo spokojnie upły-
nął świąteczny weekend. Wej-
herowscy strażacy odnotowali 
w sumie czternaście zdarzeń.  

 Prawdziwą furorę robią 
młodzi piłkarze z Redy na tur-
nieju „Z podwórka na stadion 
o puchar Tymbarku”. Drużyna 
U-10 zdobyła srebrny medal 
na rozgrywkach wojewódz-
kich. 

 Przy jednym ze sklepów na 
ulicy Śmiechowskiej stoi męż-
czyzna z raną ciętą szyi – takie 
zgłoszenie wpłynęło do Straży 
Miejskiej w Wejherowie.  

Szybka Kolej Miejska uru-
chomiła stronę internetową, 
za pośrednictwem której 
można kupić bilety - zarów-
no okresowe, jak jednora-
zowe. By zaoszczędzić sobie 
czekania w kolejce do kas 
wystarczy smartfon, tablet 
lub komputer. Bilet można 
kupić z nawet 30-dniowym 
wyprzedzeniem. Sprzedaż 
prowadzona jest w trzech ję-
zykach: polskim, angielskim, 
oraz niemieckim.

Jak kupić bilet? Wystarczy 
wejść na stronę bilety.skm.
pkp.pl, wybrać interesującą 
nas relację, potem wpisać 
dane (e-mail, imię i nazwi-
sko) oraz wybrać rodzaj bile-
tu. Potem klikamy „kup bilet”, 
wybieramy nasz bank, logu-
jemy się na jego stronę i do-
konujemy zakupu. Następnie 
dostajemy link do pobrania 
naszego biletu. Podczas kon-
troli należy pokazać go na 
ekranie telefonu, lub w for-
mie wydrukowanej.

                  /r/

Twoje źródło informacji



Wprowadzenie zakazu han-
dlowania we wszystkie nie-
dziele staje się coraz bar-
dziej realne. Niedawno rząd 
dał pozytywną rekomenda-
cję projektowi ustawy (zło-
żonemu we wrześniu ubie-
głego roku w Sejmie przez 
„Solidarność”). Zakaz ma 
nie obejmować stacji ben-
zynowych, aptek, piekarni 
(ale tylko do godz. 13.00) 
oraz niewielkich kwiaciarni 
i placówek prowadzących 
sprzedaż pamiątek, upo-
minków i dewocjonaliów. 
Jeśli ustawa wejdzie w ży-
cie w takim kształcie, za 
złamanie zakazu handlu w 
niedziele grozić będą sank-
cje. 
„Kto dopuszcza się handlu 
oraz wykonywania innych 
czynności sprzedażowych 
w niedziele oraz wigilię Bo-
żego Narodzenia i Wielką 
Sobotę zakazanych w Usta-
wie podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności 
do lat dwóch” - czytamy w 
projekcie ustawy.
Rząd pozytywnie zaopinio-
wał projekt, z zaznaczeniem 
jednak, że ma do niego „co 
najmniej kilkanaście uwag”. 
Jak wyjaśnił rzecznik rządu 
Rafał Bochenek, obecny 
rząd nie godzi się np. na 
karanie więzieniem osoby, 
która zakaz naruszy. 
Zwolennicy wprowadzenia 
zakazu uważają, że nowe 
przepisy będą korzystne 

dla pracowników, którzy 
nie będą musieli przycho-
dzić w niedziele do pracy. 
Przeciwnicy natomiast są 
zdania, że po wprowadze-
niu zakazu stracą właścicie-
le placówek handlowych a 
przepisy będą „karały Pola-
ków za pracę”.
Zdania na temat propono-
wanych zmian przepisów 
są oczywiście podzielone. 
- Nie mam nic przeciwko za-
kazowi handlu w niedziele 
– usłyszeliśmy od jednego 
ze sprzedawców, handlu-
jących na targowisku przy 
ul. Rzeźnickiej w Wejhero-
wie. - W niedzielę i tak nie 
sprzedaję, więc ja na tym 
nie stracę. A zakupy zawsze 
można zrobić w tygodniu, 
nie trzeba z tym czekać do 
niedzieli. 
Innego zdania jest sprze-
dawczyni z sąsiedniego 
stoiska. 
- Przez cały tydzień pracuję 
i nie mam czasu na wyjście 
po jakieś większe zakupy 
– mówi. - Dlatego co jakiś 
czas właśnie w niedzielę 
wybieram się z koleżan-
ką do galerii handlowej, 
by kupić coś do ubrania, 
nowe buty, a jednocześnie 
pójść na kawę, ciastko czy 
lody. Nie rozumiem, komu 
to przeszkadza i dlaczego 
miałoby to być zakazane. 
Żyjemy przecież w wolnym 
kraju, to jakiś absurd. 
Spore obawy ma też właści-
ciel jednego ze sklepów w 

Wejherowie. 
- Opłaca mi się stanąć za 
kasą i otworzyć sklep w nie-
dzielę – mówi. - To mój wy-
bór, po prostu chcę więcej 
zarobić. A klienci też chcą 
robić niedzielne zakupy, 
skoro do mnie przychodzą. 
Ten zakaz uderzy szczegól-
nie w nas, przedsiębiorców, 
właścicieli niedużych firm. 
Stracimy na tym. 
Nie jest żadną tajemnicą, 
że w weekendy wiele osób 
udaje się na zakupy do du-
żych centrów oraz galerii 
handlowych. Wysłaliśmy 
zatem pytania dotyczące 
planowanych zmian do 
przedstawicieli tych placó-
wek i niedługo do tematu 
wrócimy. 
A co Wy sądzicie o zakazie 
handlu w niedziele? Powi-
nien być wprowadzony, czy 
nie? Napiszcie, jakie jest 
Wasze zdanie, na portalu 
gwe24.pl lub na naszym 
profilu na facebooku. 

           Rafał Korbut 

3|Piątek, 21 kwietnia 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                              347/2016/DB

Wyższy standard w szpitalu
WEJHERoWo | ZAkOńcZyŁ się kOlEjny ETAP mOdERniZAcji PORAdni OnkOlOGicZnEj wEjhEROwskiE-
GO sZPiTAlA. dZięki wsPARciu sPOnsORów udAŁO się OdnOwić kORyTARZ, A TAkżE ZmOdERniZOwAć i 
wyPOsAżyć dwA GAbinETy lEkARskiE. 

W sumie prace remontowe 
pochłonęły blisko 61 tys. zł. 
Większa część powyższej 
kwoty pochodziła  ze środ-
ków, które lecznicy przeka-
zali sponsorzy. 28 tys. zł na 
remont Poradni Onkologicz-
nej przekazały firmy zrzeszo-
ne w Norda-Biznes Regional-
nej Izbie Przedsiębiorców.

- Zgodnie ze statutem 
wspieramy lokalne inicja-
tywy, a w szczególności ini-
cjatywy, które wiążą się ze 
zdrowiem - mówił Jacek Po-
mieczyński, prezes Norda-
Biznes. - W związku z tym, że 
teren oddziaływania wejhe-
rowskiego szpitala praktycz-
nie pokrywa się z terenem 
działania naszej organizacji 
i dlatego, że mamy dobre 

serca, wsparliśmy tę cenną 
inicjatywę.

W ramach przeprowadzo-
nych prac odnowiono m.in. 
salę chemioterapii i gabi-
nety lekarskie. Dodatkowo 
zamontowano ścianę od-

dzielającą Poradnię Onkolo-
giczną od głównego koryta-
rza, co pozwala pacjentom 
na większą intymność.

- Poprawił się komfort za-
równo w trakcie podawania 
chemioterapii, jak i podczas 

wizyt lekarskich – zapewnia 
dr Krzysztof Adamowicz, 
kierownik Poradni Onkolo-
gicznej i Chemioterapii Am-
bulatoryjnej. 

W Poradni Onkologicznej 
obecnie pracuje dwadzie-
ścia osób, tj. trzech specja-
listów Onkologii Klinicznej, 
dwóch specjalistów Radio-
terapii, trzech specjalistów 
Chirurgii Onkologicznej, 
dwóch psychoonkologów, 
psycholog kliniczny, koordy-
nator pakietu onkologiczne-
go DILO, pięć pielęgniarek 
i 3 rejestratorki / sekretarki 
medyczne.

               WA

Zakażą niedzielnego handlu?!
PoWiAT | ZAkAZ hAndlu w niEdZiElE, wiGilię i wiElką sObOTę chcE wPROwAdZić ObEcny RZąd. TEmu, kTO ZŁAmiE PRZEPis, GRO-
Zić będZiE GRZywnA, OGRAnicZEniE wOlnOŚci, A nAwET kARA dO dwóch lAT więZiEniA. 

PROMOCJA W DZIALE

SZUKASZ 

PRACOWNIKA Więcej informacji: 
reklama@expressy.pl
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Świąteczny zajączek z piłkarzami
WEJHERoWo | OGROmną RAdOŚć PiŁkARZE GRyfA wEjhEROwO sPRAwili dZiEciOm ciERPiącym nA AuTyZm, ORGAniZując dlA 
nich ŚwiąTEcZnEGO „ZAjącZkA”. 

Dzieci wraz ze sportowcami szu-
kały na stadionie piłkarskim oraz 
na trybunach paczek z prezentami 
i słodyczami.

Święta Wielkiej Nocy były okazją 
do spotkania piłkarzy oraz przedsta-
wicieli zarządu klubu sportowego 
Gryf Wejherowo z dziećmi autysty-
czymi oraz ich rodzicami. I chociaż 
pogoda tego dnia nie była zbyt ła-
skawa, świetne humory i uśmiechy 
na twarzach dzieci to najlepszy do-
wód na to, że wspólne poszukiwa-
nie prezentów było udane.

„Wielkanocny Zajączek z Gryfem” 
to kolejne już z cyklu podobnych 
spotkań.

- Po raz pierwszy z piłkarzami Gry-
fa spotkaliśmy się w maju ubiegłe-
go roku, gdy zorganizowana była 
wspaniała paraolimpiada - mówi 
Iwona Mostowska, wiceprezes 
Wejherowskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Autyzmem. - Było 
też spotkanie Mikołajkowe, a dziś 
wielkanocny „zajączek”. Wspólnie 
z piłkarzami szukaliśmy ukrytych 
prezentów. Jest to wielka frajda dla 
nich.

- To nie pierwsza tego rodzaju 
inicjatywa i z pewnością podobne 
akcje będą kontynuowane - dodaje 
Piotr Waga, prezes Gryfa Wejhero-
wo. - Najważniejsze, że dla dzieci to 
wspaniała zabawa. Jeden z uczest-

ników - Kamil - zaproponował na-
wet, żeby połączyć dwie drużyny 
w jedną. Chodzi o drużyny Gryfa 
i Tytanów - śmieje się prezes. (Przy-
pomnijmy, że Tytani Wejherowo to 
drużyna piłki ręcznej, połączenie 
tych dwóch dyscyplin byłoby co 
najmniej bardzo skomplikowane - 
przyp. red.).

Prezes podkreśla, że dzieci naj-
większą radość czerpią z samego 
faktu spotkania się z piłkarzami oraz 
z ruchu na świeżym powietrzu.

- Dla nich już samo dotknięcie 
murawy, możliwość pobiegania po 
prawdziwym boisku i kopnięcie piłki 
do bramki to wielka radość i ogrom-
ne przeżycie - dodaje Piotr Waga. 
- Dlatego warto podejmować takie 
inicjatywy, jak dzisiejsza.

Na pomysł organizacji cyklu 
spotkań piłkarzy i zarządu klubu 
z dziećmi autystycznymi wpadł Mi-
chał Szmytke, członek zarządy Gryfa 
Wejherowo.

- Ale organizatorem jest cały klub, 
robimy to wspólnie – podkreśla Mi-
chał Szmytke. - Nie chcemy poprze-
stać na tym, co już się odbyło, ale 
organizować podobne spotkania 
częściej. 

Kolejny raz dzieci spotkają się 
z piłkarzami prawdopodobnie już 
w przyszłym miesiącu.

        Rafał Korbutfo
t. 
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Uczą się pływaćMija termin

Złóż projekt, zmień miasto

Wizyta młodzieży 
z Niemiec i Francji

REDA | bliskO 90 Tys. ZŁ wŁAdZE miAsTA PRZE-
ZnAcZyŁy nA PROwAdZEniE bEZPŁATnEj nAuki 
PŁywAniA. Z ZAjęć mOGą kORZysTAć ucZniOwiE 
klAs dRuGich sZkóŁ POdsTAwOwych.

GM. WEJHERoWo |  
Uwaga mieszkańcy, którzy 
chcą otrzymać dofinanso-
wanie na podłączenie nieru-
chomości do sieci kanaliza-
cji sanitarnej. Dla niektórych 
rejonów gminy niebawem 
upływa termin na złożenie 
wniosku. Przypomnijmy, że 
o dofinansowanie można 
ubiegać się w ciągu 6 mie-
sięcy od dnia oddania do 
użytku sieci kanalizacyjnej, 
do której przyłącze zostało 
włączone (dotacje przy-
znawane są ze środków na 
ochronę środowiska).

Sieci oddane do użytku, 
dla których termin ubiega-
nia się o dofinansowanie 
upływa 4 maja br.: Łężyce 
- rejon al. Parku Krajobrazo-
wego (od ul. Fiołkowej do ul. 
Klonowej), ul. Klonowej, ul. 
Poziomkowej. 

Po upływie ww. terminów 
nie będzie możliwe uzy-
skanie dofinansowania z 
budżetu gminy na realiza-
cję obowiązku przyłączenia 
nieruchomości do ww. sieci 
kanalizacji sanitarnej. Dla 
podłączeń do pozostałych 
sieci kanalizacji sanitarnej 
termin ten już upłynął.

Wszelkie formalności zwią-
zane z przyłączeniem do 
sieci należy realizować w PE-
WIK Gdynia – Biuro Obsługi 
Klienta, ul. Witomińska 21,  
81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 
87 311 (BOK).          /ugw/

RUMiA | bwciąż mOżnA ZGŁAsZAć wniOski w budżEciE ObywATElskim. 

PoWiAT | 42-OsObOwA GRuPA mŁOdZiEży Z ZAGRAnicy byŁA GOŚćmi sTARO-
sTwA POwiATOwEGO w wEjhEROwiE. 

Nauka pływania prowa-
dzona jest przez Uczniow-
ski Klub Sportowy „Jedynka 
Reda”, który na realizację 
projektu pn. „Umiem pływać” 
otrzymał w sumie 116 800 
zł, z czego 30 tys. pochodzi 
z Ministerstwa Sportu, a 86 
800 zł z otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań pu-
blicznych w zakresie wspie-
rania oraz upowszechniania 
kultury fizycznej Urzędu 
Miasta w Redzie.

Zajęcia, które już ruszyły, 
prowadzone są na terenie 
Aquaparku Reda. Projekt 
skierowany jest do około 350 
uczniów klas drugich szkół 

podstawowych, którzy swo-
je umiejętności pływackie 
będą rozwijać podczas zajęć 
pozalekcyjnych.

- Korzystając z tego, że 
w Redzie jest tak wyjątkowy 
obiekt, postanowiliśmy uru-
chomić program, w ramach 
którego nauczymy młodych 
mieszkańców Redy pływać 
– wyjaśnia burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński. - Mamy na-
dzieję, że inicjatywa spotka 
się z pozytywnym odbio-
rem ze strony mieszkańców 
i w przyszłości będzie konty-
nuowana.
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Masz pomysł na nowy 
chodnik, siłownie pod gołym 
niebem czy plac zabaw? Nie 
zwlekaj! Jeszcze przez ty-
dzień, do 28 kwietnia można 
zgłaszać swoje pomysły do 
Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2018. 

Tegoroczna edycja będzie 

już czwartą szansą na zgło-
szenie i zrealizowanie swo-
jego autorskiego pomysłu. 
Cała procedura jest bardzo 
prosta. Wystarczy pobrać 
i wypełnić formularz zgło-
szeniowy, zebrać 15 głosów 
poparcia a potem przekonać 
mieszkańców do swojego 

projektu. Wszystkie niezbęd-
ne informacje znajdują się 
na stronie rumia.budzet-
obywatelski.org.

Zeszłoroczne głosowanie 
cieszyło się ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców 
miasta, a zwycięskie projekty 
są już realizowane. Projekty 

inwestycyjne zaś są w fazie 
przygotowywania doku-
mentacji niezbędnej do roz-
poczęcia realizacji. 

Wszystkie inwestycje z po-
przedniej edycji zostaną za-
kończone do końca roku. 

              /raf/

Dzięki udziałowi w pol-
sko-niemiecko-francuskim 
projekcie sportowym mło-
dzi ludzie poznają powiat 
wejherowski, zacieśnią więzi 
z rówieśnikami, a przy okazji 
poznają ich język, tradycję i 
kulturę narodową.

- Nasz powiat jest piękny, 
dynamicznie się rozwija, 

więc jestem przekonana, że 
po tej krótkiej wizycie chęt-
nie tu wrócicie, tym razem 
na dłużej – mówiła do gości 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. 

Młodym ludziom zaprezen-
towano film promocyjny zie-
mi wejherowskiej, ukazujący 
atrakcyjność turystyczną po-

wiatu.
Podczas poby-

tu goście odwie-
dzili Muzeum 
Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszub-
sko Pomorskiej, 
zwiedzili mia-
sto podczas gry 
terenowej oraz 
wzięli udział 
w zajęciach 
sportowych w 
Zespole Szkół 
P o n a d g i m n a -
zjalnych nr 2.

Pobyt młodzie-
ży w Polsce jest 
z wieńczeniem 
projektów reali-
zowanych przez 
Powiatowy Ze-

spół Placówek 
Oświatowo -Wychowaw-
czych w Wejherowie: Mię-
dzynarodowych warsztatów 
w Blossin i międzynarodo-
wej wymiany młodzieży w 
Autransn.

             /raf/





Więcej zdjęć możesz zobaczyć na: gwe24.pl
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Cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa
WEJHERoWo | - A GdZiE GO TERAZ ZAbiERAją? - PyTAŁA ZE ŁZAmi w OcZAch mAŁA, 3–4 lETniA dZiEwcZynkA swOją mAmę, wskA-
Zując PAlcEm nA ciAŁO ukRZyżOwAnEGO jEZusA, kTóRE żOŁniERZE wŁAŚniE ZdEjmOwAli Z kRZyżA. 

- Zaniosą do grobu... - odpowiedziała mama. Dziewczyn-
ka z trudem opanowała płacz. 

Ta sytuacja chyba najlepiej pokazuje emocje i przeżycia, 
jakie towarzyszyły osobom, które wzięły udział w tego-
rocznym Misterium Męki Pańskiej. 

Inscenizacja odgrywana jest w Wielki Piątek w niezwy-
kłej scenerii Kalwarii Wejherowskiej. Także i w tym roku 
tłumy wiernych przeszły Drogą Krzyżową na Golgotę wraz 
z Jezusem – od momentu, gdy Zbawiciel stanął przed Piła-
tem, został ubiczowany i skazany na śmierć, włożono Mu 
krzyż na ramiona, aż do chwili Jego śmierci na krzyżu i zło-
żenia ciała do grobu. 

Misterium Męki Pańskiej przygotowywane i odgrywane 
jest przez grupę Misternicy Kaszubscy. Aktorzy – ama-
torzy wcielają się w postacie sprzed ponad 2 tysięcy lat 
i w strojach z tamtej epoki odgrywają mękę Jezusa. Spek-
takl jest niezwykle sugestywny i realistycznie ukazuje, jak 
wielkie cierpienia musiał znieść Jezus i jak okrutni byli 
Jego oprawcy. 

Rafał Korbut
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Mieszkańcy sami zadbali o porządek
GM. WEJHERoWo | miEsZkAńcy bOlsZEwA i kąPinA POsTAnOwili ZAbRAć się ZA wiOsEnnE PORZądki swOich miEjscOwOŚci.

RUMiA | dbAjąc O POdnOsZEniE ŚwiAdOmOŚci wychOwAn-
ków ORAZ ROdZiców w ZAkREsiE bEZPiEcZEńsTwA, niEPublicZ-
nE PRZEdsZkOlE „iskiERkA” w Rumi Od kilkunAsTu lAT wdRAżA 
PROGRAm AuTOchOdZik. 

W tym roku do wielkiego 
sprzątania swojego sołec-
twa jako pierwsi przystąpili 
mieszkańcy Kąpina Lokalne 
Stowarzyszenie Eco-Kąpino 
wraz z sołtys Grażyną Baran 
(a także innymi licznie przy-
byłymi osobami) rozpoczęło 
wiosenne porządkowanie 
od tamtejszego boiska wie-
lofunkcyjnego. Na miejscu 
wszyscy uczestnicy otrzy-
mali worki oraz rękawiczki 

jednorazowe, by następnie 
móc uczestniczyć w tego-
rocznej akcji pod hasłem 
„Posprzątajmy Kąpino”. Poza 
oczyszczeniem sportowego 
obiektu, chętni posprzątali 
także okolice sklepu spo-
żywczego, a także wiele in-
nych, mocno zaśmieconych 
miejsc. W uporządkowaniu 
sołectwa z pomocą przyszli 
nawet najmłodsi. Dzieci za 
swój poświęcony czas i wło-

żoną pracę zostały nagro-
dzone słodkim poczęstun-
kiem.

Tydzień później, dzięki ini-
cjatywie sołtysa i rady sołec-
kiej zorganizowano wielkie 
sprzątanie w największym 
sołectwie gminy Wejhero-
wo - Bolszewie. Tutaj także 
sprzątanie zakończyło się 
sporym sukcesem.

- W ciągu tych trzech godzin 
udało nam się posprzątać bli-

sko jedną trzecią powierzch-
ni Bolszewa – mówi Edmund 
Bianga, sołtys Bolszewa. - 
Najlepszym wyznacznikiem 
tego jest fakt, że (podobnie 
jak w poprzedniej miejsco-
wości) uczestnicy zapełnili 
odpadami aż 2 kontenery.  
W całej akcji udział wzięło 
ponad 30 osób. Wśród nich 
znaleźli się m.in. radna Beata 
Nowicka, członkowie Stowa-
rzyszenia Emerytów i Renci-

stów, Stowarzyszenia Nasze 
Bolszewo, czy choćby straża-
cy z OSP Bolszewa.

W obu miejscowościach 
podstawienie kontenerów 
i wywóz odpadów zapewniła 
gmina Wejherowo. Zarówno 
sołtysi, jak i osoby uczestni-
czące w wielkim sprzątaniu, 
pragną zachęcić wszystkich 
do wzięcia udziału w kolej-
nych porządkowaniach na-
szej wspólnej przestrzeni. 

Pamiętajmy, że w głównej 
mierze właśnie od nas za-
leży, jak wyglądają nasze 
miejscowości. Dlatego też, 
bierzmy przykład z uczestni-
ków i zadbajmy sami o nasze 
otoczenie.

           
         /UGW/

Bezpiecznie w Iskierce

Jest on przykładem do-
brych praktyk, partnerstwa 
i współpracy z rodzicami 
dla bezpieczeństwa dzieci. 
Mając na uwadze dbałość 
o poziom orientacji dzieci 
w tej dziedzinie oraz chęć 
podzielenia się swoimi do-
świadczeniami, Niepublicz-
ne Przedszkole „Iskierka” 
zorganizowało szkolenie 
dla nauczycieli pod hasłem 
„Gotowi do drogi”. Na za-
proszenie organizatorów 
odpowiedziało sześć placó-
wek, tj.  cztery przedszkola 
z Rumi - „Janowiaczek”, „Pod 

Topolą”, „Bajka”, „Mądry Ma-
luch”,  Szkoła Podstawowa nr 
9 oraz zaprzyjaźnione Przed-
szkole „Pod Tęczą” z Pucka.

Specjalistyczne warsztaty 
prowadził autor programu 
AUTOCHODZIK - Mirosław 
Wołowik oraz ekspert do 
spraw szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym –Rafał Ziółkow-
ski. Nauczyciele mieli okazję 
przypomnienia sobie Ko-
deksu Drogowego. Uczyli 
się jak czytać i interpreto-
wać ustawy, które są bardzo 
często nowelizowane. Pod-

czas szkolenia, które miało 
również na celu wizualizację 
artykułów, uczestnicy prze-
konali się, że Prawo o Ruchu 
Drogowym  może służyć  do 
tworzenia zabaw i gier , w 
których dziecko wszystko 
umie i rozumie, używając 
przy tym fachowej nomen-
klatury.  

Warto zaznaczyć, że od 
września planowana jest 
miejska edycja programu 
adresowanego do dzieci z 
rumskich przedszkoli i szkół. 
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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OGŁOSZENIE                                                                                                      37/2017/DB

 oGŁoSZENiE 
WÓJTA GMiNY CHoCZEWo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2016r., poz. 778 z p.z.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Choczewo:
- uchwały nr XXXIX/242/17 z dnia 29 marca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo, oraz o przystąpieniu do przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,
- uchwały nr XXXIX/243/17 z dnia 29 marca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek nr: 145/5, 146 oraz części działki nr 138 we wsi Lublewo w gminie Chocze-
wo, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uchwały nr XXXIX/244/17 z dnia 29 marca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jeziornej, Żytniej oraz Morskiej we wsi Kopalino w gminie Chocze-
wo, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uchwały nr XXXIX/245/17 z dnia 29 marca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek nr: 119/22 oraz 121/13 w Lubiatowie w gminie Choczewo, oraz o przystą-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów są eksponowane 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na 
piśmie na adres: Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektu miejscowego planu na środowi-
sko.
Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski do w/w opracowania  mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłosze-
nia.
W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Gminy Choczewo istnieje też możliwość zapoznania się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnio-
ski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo lub oso-
biście w sekretariacie Urzędu Gminy;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekre-
tariat@choczewo.com.pl
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się 
bez rozpatrzenia.
Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Choczewo.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

  

Seniorzy współpracują z miastem
RUMiA | wŁAdZE Rumi AkTywniE wsPiERAją dZiAŁAlnOŚć sEniORów. w miEŚciE funkcjOnujE 
RumskA RAdA sEniORA, PlAnOwAnE jEsT wPROwAdZEniE RumskiEj kARTy sEniORA, PRężniE dZiA-
ŁA Rumski uniwERsyTET TRZEciEGO wiEku. 

PoWiAT | 42-OsObOwA GRuPA 
mŁOdZiEży Z niEmiEc i fRAncji 
byŁA GOŚćmi sTAROsTwA PO-
wiATOwEGO w wEjhEROwiE.

Wizyta gości
z zagranicy

Pod koniec 2014 roku w Rumi 
powołano do życia Radę Senio-
ra, czyli 14-osobowe gremium, 
którego celem jest wspieranie 
władz miasta oraz Rady Miej-
skiej w kształtowaniu polityki 
senioralnej. W jej skład wchodzą 
osoby aktywne społecznie, które 
poświęcają swój czas oraz wyko-
rzystują doświadczenie na zmie-

nianie przestrzeni, w której żyją. 
- W moim odczuciu, jako prze-

wodniczącego Rady Seniora, 
polityka senioralna w Rumi na-
biera rozpędu. Nasza współpra-
ca z burmistrzem Michałem Pa-
siecznym czy przewodniczącym 
Rady Miejskiej Arielem Sinickim 
jest bardzo dobra. Władze mia-
sta rozumieją potrzeby ludzi 

starszych, starają się w miarę 
możliwości pomagać. Cieszy, że 
samorząd dostrzega, że oprócz 
ludzi młodych, w mieście są 
także seniorzy, z którymi z całą 
pewnością warto współpraco-
wać – mówi Mieczysław Grzenia, 
przewodniczący Rady Seniora. 

W ostatnim czasie Rumska Rada 
Seniora zorganizowała m.in. 
konferencję dotyczącą dostęp-
ności opieki zdrowotnej w gmi-
nie Rumia. Ogromnym sukcesem 
okazał się też październikowy 
Dzień Seniora, którego gwiazdą 
wieczoru była Krystyna Giżow-
ska. Jej występ zgromadził w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji blisko 800 osób. 

Od wielu lat w Rumi prężnie 
działa także Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Głównym zada-
niem Uczelni jest stworzenie 
podopiecznym możliwości ak-
tywnego spędzania wolnego 
czasu. W swoich działaniach or-
ganizacja skupia się na przepro-
wadzaniu zajęć uniwersyteckich 
pozwalających na pogłębianie 
i aktualizowanie wiedzy czy re-
alizację pasji. Ważnym zadaniem 

Rumskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku jest także tworzenie 
więzi towarzyskich i przyjaciel-
skich między seniorami.

- Seniorzy w Rumi to bardzo 
ważna grupa społeczna, która 
ma duży wpływ na kształtowanie 
wizji naszego miasta. W wyniku 
współpracy z seniorami uda-
ło się zorganizować chociażby 
piękny Koncert Seniora i wiele 
innych interesujących wydarzeń 
– mówi Ariel Sinicki, przewodni-
czący Rady Miejskiej. 

Obecnie trwają prace nad 
wprowadzeniem w Rumi Karty 
Seniora. Jej użytkownicy będą 
mogli skorzystać z atrakcyjnych 
ulg i zniżek. Miasto szuka firm 
i instytucji z różnych branż do 
współpracy przy tym projek-
cie. Warunkiem udziału jest za-
pewnienie zniżek lub dodatko-
wych uprawnień dla Seniorów. 
Wszystkich zainteresowanych 
przyłączeniem się do współ-
pracy zachęcamy do kontaktu 
z Wydziałem Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Rumi, pod nume-
rem telefonu: 58-679-65-40.

             /raf/

Dzięki udziałowi w polsko-niemiecko-fran-
cuskim projekcie sportowym młodzi ludzie 
poznają powiat wejherowski, zacieśnią więzi 
z rówieśnikami, a przy okazji poznają ich ję-
zyk, tradycję i kulturę narodową.

- Nasz powiat jest piękny, dynamicznie się 
rozwija, więc jestem przekonana, że po tej 
krótkiej wizycie chętnie tu wrócicie, tym ra-
zem na dłużej – mówiła do gości Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 

Młodym ludziom zaprezentowano film 
promocyjny ziemi wejherowskiej, ukazujący 
atrakcyjność turystyczną powiatu.

Podczas pobytu goście odwiedzili Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomor-
skiej, zwiedzili miasto podczas gry terenowej 
oraz wzięli udział w zajęciach sportowych w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Pobyt młodzieży w Polsce jest zwieńczeniem 
projektów realizowanych przez Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie: Międzynarodowych 
warsztatów w Blossin i międzynarodowej 
wymiany młodzieży w Autransn.

    
            /raf/
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Otaczające nas środowisko 
wymaga nieustannej tro-
ski. Szczególnym miejscem 
kontaktu z dziką naturą są 
tereny leśne, które porastają 
różnorodne gatunki drzew 
i zamieszkują dzikie zwie-
rzęta. Od tego, jak zachowu-
jemy się w lesie - czy dbamy 
o porządek, nie hałasujemy 
i niszczymy roślin - zależy 
przyszłość lasów - naszego 
wspólnego dobra. 

Osobami szkodzącymi 
leśnemu ekosystemowi są 
kłusownicy, którzy polują na 
bezbronne dzikie zwierzęta 
i wycinają roślinność. Spek-
takl pt. „Orzeszek chłopiec 
z leszczyny” opowiada hi-
storię, w której mieszkańcy 
lasu sami postanawiają za-
dbać o swoje bezpieczeń-
stwo i ratują swój 
dom przed złym 
intruzem.

Wartka akcja, za-
bawne sytuacje 
i wesołe piosenki 
z lekką nutą ludo-
wą. Wszystko to 
czeka na naj-
młodszych, któ-
rzy zdecydują 
się w najbliższą 

niedzielę zasiąść przed te-
atralną sceną Portu Rumia. 
Artyści teatru kukiełkowego 
zaprezentują najmłodszym 
wyjątkową formę spektaklu 
parawanowego. 

Przedstawienie teatral-
ne pt. „Orzeszek chłopiec 
z leszczyny” w ramach co-
miesięcznego cyklu dla 
dzieci „Rodzinne spotkania 
z teatrzykiem” odbędzie się 
23 kwietnia w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Au-
chan przy ulicy Grunwaldz-
kiej 108. Spektakl zostanie 
odegrany trzykrotnie o go-
dzinie 13.00, 15.00 i 17.00. 
Wstęp wolny!

/raf/
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PUNKT
 INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ   

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 odpo-
wiedniego 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 specjali-
styczną obsługę wszystkich zainteresowanych świadczy 
uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 
działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejhe-

rowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich 

w województwie pomorskim

Zaśpiewają o morzu, okrętach i marynarzach
WEJHERoWo | OGólnOPOlski fEsTiwAl PiEŚni O mORZu TO niEZwykŁE wydARZEniE muZycZnE. dO wEjhEROwA PO RAZ kOlEjny 
PRZyjAdą ZEsPOŁy chóRAlnE Z cAŁEGO kRAju, by PRZEd juRy i PublicZnOŚcią wykOnAć uTwORy O TEmATycE mORskiEj. 

Będzie to już XXIII edycja wejherow-
skiego festiwalu. 

- Jest to festiwal szczególny – pod-
kreśla Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - Pierwszy taki fe-
stiwal odbył się w 1966 roku! Minęło 
zatem już ponad pół wieku od kiedy 
w Wejherowie organizowane są festi-
wale o tematyce morskiej. To wyda-
rzenie powstało z inicjatywy trzech 
osób: Jana Trepczyka, Mieczysław 
Baran i Elżbieta Kania. Pierwsze fe-
stiwale odbywały się w amfiteatrze a 
miejskim parku, dopiero po 1980 roku 
zostały przeniesione do kościołów – 
Kolegiaty i kościoła pw. Św. Leona. A 
od 2013 roku - na scenach Filharmonii 
Kaszubskiej. 

W tym roku w festiwalu weźmie 
udział 18 zespołów chóralnych. 

- Muzycy przyjeżdżają do nas z całej 
Polski – mówi Jolanta Rożyńska, dy-
rektor WCK. - Zespoły (a są to zarówno 
chóry dziecięce, młodzieżowe, szkol-
ne, akademickie i takie, w których 
śpiewają osoby dorosłe) rywalizują w 
sześciu kategoriach. Festiwal odradza 
się, nabiera nowego tempa. Duża ilość 
chórów i duże zainteresowanie spra-
wia, że będziemy mogli posłuchać 
ciekawych wykonań, Zmiany regula-
minowe sprawiły natomiast, że chóry 
będą miały większą niezależność w 

doborze i wykonywaniu utworów. 
- Jestem przekonana, że będzie to 

kolejna bardzo udana edycja – doda-
je Dorota Muża-Szlas, dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Fryderyka Chopina w Wejhero-
wie. 

Samemu festiwalowi, który oficjal-
nie rozpocznie się w piątkowy wieczór 
przemarszem chórów i koncertem 
inauguracyjnym, towarzyszyć będą 
wystawy i prelekcje. W piątek w wej-
herowskim muzeum zorganizowana 
zostanie konferencja, której tematem 
będzie osoba Jana Trepczyka. 

- Jan Trepczyk jest nie tylko jednym 
z inicjatorów festiwalu, ale również 
jednym z założycieli naszego mu-
zeum – mówi Tomasz Fopke, dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
- Oprócz konferencji będzie też przy-
gotowana wystawa typu roll-up, przy-
gotowana przez Edmunda Kamiń-
skiego i Radosława Kamińskiego. 

            Rafał Korbut

Dokładny program 
możesz zobaczyć na 
stronie:gwe24.pl

LEŚNE PRZyGODy Barwy wolności
RUMiA | jAk nAjlEPiEj chROnić ŚROdOwiskO 
nATuRAlnE i PRAwidŁOwO ZAchOwywAć się w 
lEsiE? nA TE i innE PyTAniA OdPOwiEdZą TwóRcy 
TEATRZyku kukiEŁkOwEGO PT. „ORZEsZEk chŁO-
PiEc Z lEsZcZyny”.

REDA | sZykujE się wyjąTkOwy kOncERT - w fA-
bRycE kulTuRy wysTąPi ZEsPóŁ ZAyAZd.

Grupa powstała w 1986 
roku z inicjatywy Lecha Ma-
kowieckiego. Z sukcesem 
łączy wpływy polskiego fol-
ku z aranżacjami typowymi 
dla amerykańskiej muzyki 
ludowej. Od samego po-
czątku działalności talent 
i nietuzinkowy głos Boże-
ny Makowieckiej zjednały 
Zayazdowi liczne grono 
wiernych fanów, a dowcip-
na konferansjerka Lecha 
Makowieckiego (gitarzysty, 
wokalisty, autora i kompo-
zytora większości utworów) 
w połączeniu z naturalną 
żywiołowością muzyków na 
scenie zamienia koncerty 
gdańskiej grupy w radosną, 
wspólną zabawę zespołu 
wraz z publicznością.

Jako wielokrotny gość 
i laureat Pikników Country 

w Mrągowie 
t r ó j m i e j s k i 
band wy-
różnia się na 
tle innych 
z e s p o ł ó w 
a u t o r s k i m , 
o s a d z o n y m 
mocno w pol-
skiej tradycji 
repertuarem. 
U m i e j ę t n e 
p o ł ą c z e n i e 

b r z m i e n i a 
skrzypiec i gitary elektrycz-
nej nadało grupie rozpozna-
walne, a zarazem nowocze-
sne brzmienie. 

W Redzie Zayazd pokaże 
się w patriotycznym reper-
tuarze pn. „Barwy wolności” 
(bardowski recital Lecha 
Makowieckiego). Publicz-
ność będzie miała okazję 
wysłuchać autorskich piose-
nek o tematyce historycznej, 
przedstawiających najważ-
niejsze wojenne epizody 
z dziejów Polski. Koncert 
zaplanowany został na 30 
kwietnia (niedziela). Począ-
tek o godz. 18. Wstęp wolny. 
Sponsorem wydarzenia jest 
grupa Energa.

               WA
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Recytacja i rywalizacja
RoZŁAZiNo | w ZEsPOlE ksZTAŁcEniA i wychOwAniA w ROZŁAZiniE 4 kwiETniA, Od-
byŁ się Gminny kOnkuRs liTERATuRy kAsZubskiEj „ROdnO mOwA”. 

Moc wydarzeń 
kulturalnych
RUMiA | kOńcówkA PRZysZŁEGO TyGOdniA bę-
dZiE ObfiTOwAć w kilkA bARdZO inTEREsują-
cych wydARZEń kulTuRAlnych.

Głównym organizatorem 
eliminacji recytatorskich 
i wystroju sali, w której on 
miał miejsce, byli nauczy-
ciele rozłazińskiej szkoły: 
Ewa Antoniewicz, Krystyna 
Kleisa-Nagórska, Katarzy-
na Eikmann, Jolanta Ma-
łecka i Małgorzata Elwart. 
Do konkursu przystąpiło 
12 uczestników z placówek 
oświatowych gminy Łęczy-
ce. 11 z nich reprezentowało 
szkoły podstawowe, a 1 gim-
nazja. Konkurs swoją obec-
nością zaszczycili: Zbigniew 
Byczkowski – wiceprezes ZK-
-P/O Łęczyce, Regina Szczu-

paczyńska reprezentująca 
PZ ZKP/O Lębork oraz pra-
cownik Gminnej Instytucji 
Kultury i Bibliotek w Łęczy-
cach – Magdalena Kreft.

Przybyłych uczestników 
konkursu i ich opiekunów 
oraz zaproszonych gości po-
witała wicedyrektor szkoły 
Joanna Łukasiewicz, życząc 
jednocześnie uczestnikom 
konkursu wysokich notowań 
punktowych. Jury w skła-
dzie: Zbigniew Byczkowski, 
przewodniczący komisji oraz 
członkowie: Maria Mielew-
czyk, Regina Szczupaczyńska 
i Magdalena Kreft ustaliło, iż 

w grupie wiekowej kl. 1-3 
szkół podstawowych, pierw-
sze miejsce zajął Jan Nie-
rzwicki z ZKiW w Strzebieli-
nie, drugie – Błażej Eikmann, 
a trzecie Dawid Grzenkowicz 
, obaj z ZKiW w Rozłazinie. 
Natomiast wyróżnienia w tej 
grupie wiekowej jury przy-
znało  - Nikodemowi Gafke 
ze SP w Brzeźnie Lęborskim, 
Zuzannie Pajączkowskiej 
i Annie Stefanowskiej z ZS 
w Łęczycach. W grupie wie-
kowej klas 4-6 szkół podsta-
wowych, pierwsze miejsce 
zajęła Alicja Łukasiewicz 
z ZKiW w Rozłazinie, drugie 

Klaudia Staniszewska z ZKiW 
w Strzebielinie, a trzecie 
Robert Formela z ZS w Łę-
czycach. Wyróżnienia w tej 
grupie wiekowej otrzyma-
li: Michalina Jagodzińska 
z ZKiW w Rozłazinie i Pauli-
na Panek z ZS w Łęczycach. 
W kategorii wiekowej gim-
nazja, pierwsze miejsce za-
jęła Anna Domska z ZS w Łę-
czycach. Uczniowie, którzy 
zajęli czołowe lokaty będą 
reprezentować gminę Łę-
czyce na Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim.

                 M. Kaliński

W czwartek 27 kwietnia 
Miejski Dom Kultury zapra-
sza wszystkich utalentowa-
nych muzyków na kolejną 
edycję Projektu Rumski 
Wokal. Tego dnia o godzi-
nie 16:00, właśnie w MDK 
Rumia, odbędzie się Casting 
do Finału drugiej edycji. Mile 
widziani są wszyscy miłośni-
cy śpiewu w wieku od 16 do 
99 lat. 

Prawdziwą gratką będzie 
na pewno spotkanie autor-
skie ze znanym krytykiem 
filmowym oraz producen-
tem Tomaszem Raczkiem. 
Redaktor jest m.in. autorem 
wielu programów telewizyj-
nych i radiowych. Od wrze-
śnia 2012 do czerwca 2013 
był ostatnim redaktorem na-
czelnym miesięcznika „Film”. 

Tomasz Raczek jest również 
Laureatem Wiktora z 1986 
roku oraz wielu nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie 
krytyki artystycznej. Spo-
tkanie odbędzie się w Stacji 
Kultura 28 kwietnia o godzi-
nie 18:00. Wstęp wolny.

Ostatni akcent będzie nale-
żał do gości zagranicznych. 
W sobotę o godzinie 18:00, 
w hali widowiskowo-spor-
towej MOSiR odbędzie się 
Koncert Symfonicznej Or-
kiestry Estradowej Państwo-
wego Uniwersytetu Kultury 
i Sztuki w Mińsku. Artyści 
wystąpią razem z Natalią 
Niemen. Koncert jest bile-
towany, wejściówki w cenie 
10 złotych można nabyć w 
MOSiRze. 

             /raf/
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Po pierwsze - edukacja
PoMoRZE | ObRAdy ZwiąZku Gmin POmORskich w kRynicy mORskiEj dOTycZyŁy wiE-
lu sPRAw nuRTujących sAmORZądy GminnEGO sZcZEblA.

Na czoło wysunęły się spra-
wy edukacji, w związku z 
realizowaną w szybkim tem-
pie reformą systemu. Mimo 
szeregu zastrzeżeń z różnych 
środowisk i przeprowadza-
nych akcji protestacyjnych, 
okazało się, że samorządy 
poradziły sobie z nałożonym 
przez Ministerstwo Edukacji 
obowiązkiem przygotowa-
nia arkuszy organizacyjnych 
publicznych szkół i przed-
szkoli, mających od nowego 
roku szkolnego kształcić i 

wychowywać uczniów już w 
nowym systemie. 

Kurator Monika Kończyk 
podziękowała za ten wysiłek 
zarówno samorządowcom 
jak dyrektorom szkół. Dys-
kusję zdominowała sprawa 
subwencji oświatowej. Jak 
wielokrotnie podkreślano, 
jest ona niewystarczająca i 
gminy muszą do szkolnictwa 
na swym terenie dopłacać. 
Szczególnie jaskrawy przy-
kład podał burmistrz Krynicy 
Krzysztof Swat, u którego w 

klasie I podsta-
wówki jest tylko 
czworo dzieci, a 
koszt utrzymania 
szkoły wynosi rocz-
nie 2,5 mln złotych. 
Mimo to nie wy-
obraża sobie nawet 
sytuacji, że szkoła 
w Krynicy mogłaby 
zostać zlikwidowa-
na. Nie każda jed-
nak gmina ma taki 
budżet jak Krynica, 
problem dotyka 
najmocniej ubogie 
samorządy i małe 
placówki wiejskie. 
W przypadku szkół 
o małej liczbie 

uczniów, np. siedmiu, ośmiu 
na oddział, wydatki są dwu-
krotnie wyższe niż naliczana 
na taką szkołę subwencja – 
mówili samorządowcy.

Kurator Monika Kończyk 
poinformowała, że Minister-
stwo Edukacji Narodowej 
chce odejść od obecnego 
systemu podziału subwencji 
oświatowej, ma być tak, by 
część środków, które dany 
samorząd dostanie, była po-
wiązana z liczbą oddziałów 

klasowych, a część - tak jak 
obecnie - z liczbą uczniów. 
Zmiana miałaby obowią-
zywać od 2018 r. i dotyczyć 
szkół podstawowych.

Zgromadzeniu Ogólnemu 
ZGP przewodniczył prezes 
Błażej Konkol (wójt gminy 
Trąbki Wielkie). Na początku 
powitał  zebranych, w tym 
zaproszonych gości, których 
było sporo, co świadczy o 
rozbudowanej sieci współ-
pracy ZGP z urzędami i or-
ganizacjami wspierającymi 
samorządy. W  ich gronie 
jest też związek Pracodawcy 
Pomorza. Porozumienie o 
współpracy zostało podpisa-
ne przez wiceprezesa Toma-
sza Balcerowskiego, prezesa 
firmy Ekoinbud.  Tym razem  
towarzyszył on Waldemaro-
wi Motyce – wiceprezesowi 
przedsiębiorstwa STEICO  z 
Czarnej Wody, z którym to 
przedsiębiorstwem jego fir-
ma ścisłe współpracuje i ra-
zem starają się wprowadzać 
na Pomorzu (i w Polsce) bu-
downictwo ekologiczne. 

 Anna Kłos

PoSPRZąTAJ RZękę!
REDA | już PO RAZ TRZEci w REdZiE Z OkAZji dniA 
ZiEmi, 22 kwiETniA OdbędZiE się AkcjA EkOlO-
GicZnA POd hAsŁEm „sPRZąTAniE RZEki REdy”.

W tym roku wyznaczono 
cztery miejsca startu uczest-
ników: o godzinie 10:00 
na moście przy ul. Rzecz-
nej w Pieleszewie, o 10:30 
przy wiadukcie kolejowym 
na drodze krajowej nr 6, 
o 11:00 na moście przy ul. 
Puckiej obok starego młyna 
oraz na moście przy ul. Kazi-
mierskiej o godzinie 11:00. 
Dodatkowo wyznaczono 
jeszcze dwa punkty zbiór-
ki uczestników w centrum 
miasta: o godzinie 10:00 
przy Szkole Podstawowej nr 
2 na ul. Zawadzkiego oraz 
na placu przy ul. Garncar-
skiej o godzinie 10:00.

Finał akcji ekologicznej 
odbędzie się w Rodzinnym 
Parku Miejskiego o 12:00, 
gdzie nastąpi uroczyste 
otwarcie sezonu grillowego 
przy muzyce orkiestry dę-
tej. Wszyscy uczestnicy akcji 
otrzymają od organizato-
rów worki na śmieci a po jej 
zakończeniu bony żywno-
ściowe i upominki promo-
cyjne miasta Redy.

Organizatorami są Urząd 
Miasta Redy, Fabryka Kultu-
ry, Kajakowe Meandry i Pol-
ski Związek Wędkarski.

        /dd/
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM DZIALKE BUDOWLANA W 
GOSCICINIE 809 M KW.TEL.570632747

SPRZEDAM działkę budowlaną w 
Gościcinie 809 m kw., tel. 570 632 747
Sprzedam działkę ogrodnicza 480m
Wejherowo 25 tys, tel. 507 254 040

SPRZEDAM działkę budowlaną w 
Go-
ścicinie, 809 m kw., tel. 728 454 475

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

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 Bło-
tach,1 km do pięknej plaży, z prawem
budowy, media przy drodze, tel. 661
582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę bu-

dowlaną,821 m2, w Mieroszynie koło
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km,
tel. 793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż,
ogród, możliwość dwóch oddzielnych
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia,
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, pomoc drogowa,
auto części, Wejherowo, Trójmiasto,
tel. 789 345 59

INNE

EDUKACJA
Matematyka, fizyka, informatyka,
każdy poziom, tel. 574 247 962
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii,
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58677 01 50 510 894 627

SPRZĘT ElEKT.
Sprzedam komputer, dysk 120 GB,
klawiatura Vobis, monitor LCD TV

Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34

SPRZĘT ELEKT.

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI
pożyczki chwilowki bez bik dojazd 
do klienta tel.530203182

pożyczki chwilowki bez biku dojazd 
do klienta tel.530203182

Szkody komunikacyjne, majątkowe, 
likwidacja, wyceny, kosztorysy, opi-
nie. Tel. 601-631-835.

TOWARZYSKIE
Samotny zadbany 46 lat pozna panią 
do stałego związku o dobrym sercu 
warto tel 786197025

SEX-SEX-SEX TO LUBIE GORONCA 
BLONDI POZNA PANOW SPONSO-
ROW TEL 514120213 SOPOT

RÓŻNE

Siano,sloma w  balotach 120x150,sia-
no  kostka z magazynu.Mozliwosc tra-
sportu.506250477

Prasa kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz.4.500zl.506250477

Drewno opalowe,buk,sosna i gale-
ziowka, porabane,ulozone mozliwy 
transport.506250477

Drewno opalowe,buk,sosna i gale-
ziowka, porabane,ulozone mozliwy 
transport.506250477

Siano, sloma w  balotach 120x150,sia-
no  kostka z magazynu.Mozliwosc tra-
sportu.506250477

Prasa kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz.4.500zl.506250477

Kosiarka rotacyjna słupska, stan.
dobr 1800 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

Sianokiszonka dobrej jakości,
120x120, 65 zł, Częstkowo, 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 dziewczynki,
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty,
stan idealny, Wejherowo, 505-567-
034

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

Kupię militaria (umundurowanie,
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, transport,
prace w ogrodzie, okolice Luzina,
Wejherowa, tel. 693 737 381

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

Sprzedam rowerek treningowy orbi-
trek,
bardzo tanio, tel. 517 782 024
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Do pierwszej jedenastki Gry-
fa wrócili Wiesław Ferra, Piotr 
Kołc oraz Adrian Klimczak, a 
już w 12. minucie żółto-czar-
ni objęli prowadzenie – z dy-
stansu kapitalnie uderzył Łu-
kasz Nadolski – jego strzał z 
woleja trafił w okienko bram-
ki Warty! Potem zarówno 
Gryf, jak i Warta mieli swo-

je szanse  – Kołc trafił w po-
przeczkę, a Goździk w dosko-
nałej sytuacji nie zdołał poko-
nać Ferry. Gospodarzom uda-
ło się wyrównać tuż przed 
przerwą – Adrian Laskowski 
mocno uderzył z wolnego, 
Ferra odbił przed siebie piłkę, 
do której dopadł Ciarkowski i 
umieścił w siatce. Ten gol za-

kończył pierw-
szą połowę.
Po przerwie 
szybko prowa-
dzenie mógł 
objąć Gryf, ale 
główka Kamiń-
skiego minęła 
słupek bram-
ki gospodarzy. 
Później mieli-
śmy okres fau-
li, gry w środku 
pola oraz nie-
celnych strza-
łów. W 60. mi-
nucie fatal-
nie spudło-
wał Broź – Cy-
wiński strzelił 

w poprzeczkę, piłka odbiła 
się tuż przed linią bramkową 
i trafiła do napastnika War-
ty, który pomylił się, choć stał 
kilka metrów przed bramką. 
Niewykorzystana sytuacja ze-
mściła się momentalnie – po 
dobrej akcji skrzydłem pił-
ka trafiła do Marczaka, który 
z bliska, mimo dużego tłoku, 

skierował piłkę do siatki obok 
bezradnego Laskowskiego. 
W 67. minucie Warta znów 
wyrównała. Broź pomknął le-
wym skrzydłem, zagrał piłkę 
do Ciarkowskiego, który spo-
kojnie przymierzył i dał go-
spodarzom remis. Wiecej goli 
już nie padło i mecz zakoń-
czył się podziałem punktów.

Dobrze wrócić na „stare 
śmieci”?
Cieszę się, że mogę tu być z 
powrotem. W Gryfie byłem 
pół roku, wykonałem spo-
ro pracy, były lepsze i gorsze 
momenty, ale z pewnością 
miło jest tu wrócić. Szczegól-
nie cieszy to, że oba zespo-
ły są ostatnio wyżej w tabeli i 
ewentualna przegrana w żad-

nym wypadku nie będzie dla 
nikogo końcem świata.

Ten mecz ma dla Pana ja-
kieś szczególne znaczenie?
Dla mnie to kolejny ligowy 
mecz o punkty. Jak już mó-
wiłem, miło tu wrócić, ale je-
śli chodzi o samo spotkanie, 
to nie ma tutaj sentymentów. 
Każdy najbliższy mecz jest 

najważniejszy, w tym wypad-
ku jest to mecz z Gryfem. 

Czuł Pan, że trener Kotas 
tak skutecznie zacznie run-
dę?
Dopiero będziemy analizo-
wać grę zespołu. Chcemy zo-
baczyć, skąd te dobre wyniki 
się wzięły, ile jest w tym fak-
tycznie lepszej postawy, a ile 

przypadku. Jak najlepiej ży-
czę trenerowi i drużynie, mam 
nadzieję, że do końca sezonu 
i mój i jego zespół będą nad 
strefą spadkową.

CAŁĄ ROZMOWĘ 
PRZECZy TASZ NA:

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Znów dużo goli Mecz z podtekstem

Pawlak: jak najlepiej życzę Gryfowi

ii liGA | OsTATniO mEcZOm żóŁTO-cZARnych TOwARZysZy sPORO bRAmEk. POdObniE 
byŁO Tym RAZEm – kibicE w POZnAniu ZObAcZyli 4 GOlE i ciEkAwE sPOTkAniE, AlE 
żAdnA ZE sTROn niE ZEsZŁA Z muRAwy ZwycięskA. 

jEsiEnią PRAcOwAli w jEdnym sZTAbiE. 
dZisiAj PROwAdZą dwA RóżnE ZEsPO-
Ły, kTóRE cAŁkiEm udAniE RAdZą sObiE 
w nOwEj RundZiE. w sObOTę jAROsŁAw 
kOTAs i mARiusZ PAwlAk POnOwniE sPO-
TkAją się nA wZGóRZu wOlnOŚci.

w sObOTę nA wZGóRZE wOlnOŚci PRZyjEdZiE Gks bEŁchATów, kTóRy PROwAdZOny 
jEsT PRZEZ byŁEGO sZkOlEniOwcA GRyfA, mARiusZA PAwlAkA.

Wejherowianie ostatnio nie-
co zwolnili, ale w dalszym 
ciągu nie schodzą poniżej 
pewnego poziomu – grają 
ofensywnie, z determinacją, 
a remisując w Poznaniu wy-
konali kolejny mały krok w 
stronę utrzymania. Prosi się, 
by zrobić kolejny, nieco więk-
szy. Tym bardziej, że do Wej-
herowa przyjedzie były tre-
ner Gryfa, Mariusz Pawlak, z 
którym drużyna rozstała się 
w styczniu.

Sam rozbrat żółto-czarnych 
i byłego piłkarza Polonii wy-
szedł na dobre obu stronom 
– Kotas niewątpliwie zna-
lazł wspólny język z wejhe-
rowskimi piłkarzami, a Paw-
lak został zatrudniony przez 
GKS Bełchatów, uporządko-
wał zespół i poprawił grę w 
obronie. Przede wszystkim 
– w obu zespołach nastąpi-
ła poprawa wyników. Od po-
czątku rundy obie drużyny 
idą łeb w łeb.

Gryf i GKS zgromadziły do-
tychczas po 32 punkty, znaj-
dują się na środku tabeli i, 
jak zauważył Mariusz Pawlak, 
nawet sytuacja przegranego 
w tym meczu nie będzie naj-

gorsza – to dzięki przewadze 
7 punktów nad strefą spad-
kową. Bełchatowianie przy-
jadą do Wejherowa z pewną 
siebie defensywą, która przez 
ostatnie 209 minut nie straci-
ła bramki. Dobra obrona to 
w ogóle wizytówka brunat-
nych – tylko zespoły z pierw-
szej czwórki mogą pochwa-
lić się mniejszą liczbą stra-
conych goli. O zdobywanie 
bramek troszczą się w ostat-
nim czasie: napastnik Agh-
wan Papikjan, oraz pomocni-
cy Dawid Flaszka i Patryk Ra-
chwał. W kadrze brunatnych 
jest też znany z niedawnych 
występów w Wejherowie Da-
niel Ciechański, ale póki co 
nie udało mu się przebić do 
składu.

Poprzedni mecz Gryfa z GKS
-em lepiej na pewno wspo-
minają ci pierwsi. We wrze-
śniu w Bełchatowie żółto-
czarni wygrali 3-2 po golach 
Klimczaka, Ciechańskiego i 
Chwastka. Wówczas żółto-
czarni rozegrali bardzo do-
bre spotkanie i kibicom ze 
Wzgórza Wolności marzy się 
powtórka. Początek meczu w 
sobotę o 15:00.

Warta Poznań – Gryf Wej-
herowo 2-2
Ciarkowski 45’, 67’ – Nadol-
ski 12’, Marczak 62’

Warta: T.Laskowski – Siwek 
(57.Biegański), Ngamay-
ama, Kieliba, Kiełb – A.La-
skowski, Białożyt – Goździk, 
Szynka (33.Cywiński), Ciar-
kowski – Broź (85.Spławski)

Gryf: Ferra – Brzuzy, Kołc, 
Kamiński, Dampc – Chwa-
stek, Nadolski, Łysiak, Klim-
czak – Wicon (46.Marczak), 
Wicki
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Tytani – skazani na sukces
PiŁKA RĘCZNA | POcZąTki byŁy TRudnE i niEcO PROwiZORycZnE, AlE TERAZ, PO siEdmiu lATAch dZiAŁAlnOŚci, TyTAni cORAZ mOc-
niEj się ROZwijAją, sZkOlą kOlEjnych mŁOdych ZAwOdników, A AwAns sEniORów dO i liGi mA być TylkO kwEsTią cZAsu.

PiŁKA NoŻNA | luZiński wikęd PRZEGRAŁ u siEbiE 0-3 Z innym 
kAndydATEm dO AwAnsu, PRZEZ cO RywAliZAcjA O Zwycię-
sTwO w V lidZE ZRObiŁA się jEsZcZE bARdZiEj ZAcięTA. 

SiATKÓWKA | ciEkAwA sPORTOwA imPREZA OdbędZiE się w RE-
dZiE – w siATkARskim TuRniEju ZmiERZą się PRAcOwnicy sAmO-
RZądOwi. nAjlEPsZA dRużynA ZOsTAniE misTRZEm POlski.

Ostatnio o Tytanach jest 
głośno – powstaje Centrum 
Sportu Tytani, miasto i po-
wiat doceniają wejherow-
skich szczypiornistów, dając 
fundusze na promocję, a 
przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4, tzw „sa-
mochodówce” ma powstać 
nowa hala, w której Tytani 
będą grali swoje mecze.

A jak się zaczęło? – Począt-
ki były właściwie amatorskie. 
Byliśmy grupą, która spoty-
kała się od czasu do czasu, by 
pograć w piłkę ręczną. Długo 
przed powstaniem Tytanów 
graliśmy w klubie KS Kaszu-
by – opowiada Remigiusz 
Sałata, prezes klubu – Tam 
występowaliśmy w III lidze, 
nie było jeszcze wtedy tak 
powszechnego Internetu, pa-
miętam, że jako prezes klubu 
zawiadomienia do sędziów 
wysyłałem pocztą, listem po-
leconym. Pamiętam, że tylko 
ja, a właściwie moi rodzice 
mieli wówczas samochód i do 
małego opla kadetta ładowa-
ła się cała siedmioosobowa 
drużyna, byle tylko mecz się 

odbył – wspomina prezes.

Później klub został rozwią-
zany, Tytani po czasie zna-
leźli salę, na której odbywali 
wspólne trening była to ta 
sama sala, na której dziś gra-
ją, przy ul. Śmiechowskiej. 
Później szczypiorniści po-
stanowili przyjrzeć 
się zawodnikom z 
okolicy. – Powstała 
Wejherowska Liga 
Piłki Ręcznej – mówi 
Sałata – W soboty i 
niedziele spotyka-
liśmy się na mecze. 
Potem na bazie za-
wodników, którym 
się ta liga spotykała 
zebraliśmy grupę, w 
której robiliśmy tre-
ningi. Później umó-
wiliśmy się z panem 
Rębowiczem, który 
zaczął prowadzić 
profesjonalne trenin-
gi. A więc na począt-
ku w Tytanach grali 
sprawdzeni ludzie z 
amatorskiej ligi.

Jak opowiada pre-

zes Tytanów, klub długo utrzy-
mywał się tylko i wyłącznie z 
miesięcznych składek – Stroje 
były przez nas nieco prowizo-
rycznie „kombinowane”, każ-
dy kupował swoją piłkę, na 
mecze jeździliśmy oczywiście 
prywatnymi samochodami. 
Jak dzisiaj patrzę na nasz 

klub, to nie wierzę, że to się aż 
tak rozwinęło – mówi Remi-
giusz Sałata...

CAŁy AR T yKUŁ 
PRZECZy TASZ NA:

Potyczka z liderem

Tytanów w najbliższą so-
botę czeka nie lada wyzwa-
nie, bowiem do Wejherowa 
przyjedzie lider tabeli II ligi, 
MKS Grudziądz. Jak trud-
no będzie w tym meczu o 
punkty obrazuje statysty-
ka MKS-u – 17 zwycięstw, 
1 remis, 1 porażka. Tytani 
jednak przyzwyczaili wej-
herowskich kibiców, że 
walczą z każdym rywalem, 
więc podobnie będzie i tym 
razem. Początek meczu o w 
sobotę o 18.

lidER ZbiTy w siatkówkę zagrają... 
samorządowcy

W IV lidze wyścig o awans 
jest znacznie mniej wyrów-
nany – przewodząca Wierzy-
ca Pelplin w rundzie wiosen-
nej utrzymuje świetną formę 
i ma 9 punktów przewagi 
nad sąsiadami, Centrum 
Pelplin. Niewielke szanse na 
nawiązanie walki ma jesz-
cze KP Starogard Gdański, 
który traci 10 punktów. Po 
przeciwnej części tabeli ry-
walizacja obejmuje dwa ze-
społy – o utrzymanie walczą 
Sokół Wyczechy i Cartusia 
Kartuzy.

Duet z naszego powiatu 
– Stolem Gniewino i Orkan 
Rumia sąsiadują z sobą w 
tabeli, ale dzięki temu, że 

Stolem pokonał w zeszłą 
środę Orkan 3-0, przewaga 
gniewinian wzrosła do 7 
punktów. Oba zespoły jed-
nak nie muszą martwić się 
o utrzymanie, co, szczegól-
nie dla Orkana, który jest 
beniaminkiem, jest sporym 
sukcesem. Stolem w sobotę 
o 14:00 zagra na wyjeździe z 
Gromem Nowy Staw, dwie 
godziny później Orkan u sie-
bie podejmie Gryf Słupsk.

W Luzinie rozegrany został 
mecz, w którym zagrały ze-
społy walczące o awans – dla 
MKS-u Władysławowo był to 
ostatni moment, by nawią-
zać walkę z liderem. I MKS 
wykorzystał szansę – pew-

nie pokonał Wikęd 3-0, dzię-
ki czemu przewaga luzinian 
nad resztą stopniała. Drugi 
GKS Kowale traci do Wikę-
du 5 punktów, zaś KS Ka-
mienica Królewska 6 oczek, 
ale ma do rozegrania jeden 
mecz więcej. Podopiecz-
ni Grzegorza Lisewskiego 
okazję do rehabilitacji będą 
mieli już w sobotę – zagra-
ją na wyjeździe z Czarnymi 
Pruszcz Gdański. W niedzie-
lę zagrają także Orlęta Reda, 
które o 13:00 zmierzą się 
u siebie z GKS-em Sierako-
wice, z wiceliderem w Ka-
mienicy Królewskiej zagra 
Start Mrzezino, zaś Eko-Prod 
podejmie w Szemudzie KS 
Mściszewice.

Redzkie szkoły będą gospoda-
rzem turnieju, który w tym roku 
rozegra się po raz 21. Pierwsze 
zawody samorządowców odbyły 
się w 1997 roku – wówczas zwy-
ciężyła drużyna Urzędu Miasta 
Ostrołęki.

Teraz zapowiada się, że skala 
turnieju będzie duża, bowiem 
wystąpi ponad 300 zawodni-
ków, a przy siatce zobaczymy 30 
drużyn złożonych z pracowni-
ków gmin i miast. Zawody mają 
swojego faworyta – jest nim sta-
rostwo powiatowe Starogardu 
Gdańskiego, które w ostatnich 
sześciu edycjach odniosło aż pięć 
triumfów.

Turniej rozpocznie się w czwar-
tek, pierwsze mecze elimina-
cyjne zaczną się ok. 13:30. Wie-
czorem odbędzie się uroczyste 
otwarcie siatkarskich mistrzostw, 
które potrwają przez całą sobotę 
i niedzielę. Wieczorem nastąpi 
zamknięcie imprezy.


