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Diamentowy
biznes w powiecie

Diamenty 
Forbesa to nagrody 
przyznawane przed-
siębiorstwom, które 
w ciągu trzech 
ostatnich lat roz-
wijały się najdyna-
miczniej, zanoto-
wały największy 
wzrost, a tym 
samym wyróż-
niły się spośród 
innych firm 
z regionu. 
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 Co, gdzie, kiedy?

Majówka

str. 5
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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

ZGŁOŚ TEMAT

tel. 606 112 745

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

REKLAMA                                                             3/2016/DB

TYDZIEŃ Z

Niedziela, 23 kwiecień

Rozdajemy książki, 
za daRmo!

PoNiedziałek, 24 kwiecień 

szaleniec gnał 
pRzez miasto

wtorek, 25 kwiecień 

mistRzowie 
bowlingu 

Środa, 26 kwiecień

leżał na toRach. 
uRatowali go...

czwartek, 27 kwiecień

zdobyć 
bydgoszcz !

 Z okazji Światowego Dnia 
Książki przy współpracy z Wy-
dawnictwem Cztery Strony 
przygotowaliśmy wyjątkową 
zabawę. 

 29-letni kierowca w miejscu, 
gdzie obowiązywało ogranicze-
nie do 50 km/h, rozpędził swoje 
auto do 136km/h.

 W Wejherowie zorganizowane 
zostały mistrzostwa powiatu 
wejherowskiego szkół średnich 
w bowlingu.

 Wejherowscy policjanci ura-
towali 59-latka. Udało im się 
ściągnąć go z torów i udzielić 
pierwszej pomocy.

 Tytani Wejherowo ostatnio 
walczyli z liderem II ligi. Teraz 
czas na mecz z sąsiadem tabeli 
– AZS-em Bydgoszcz.

ChCESZ WiEDZiEć więcEj?
wEjDź NA www.GwE24.Pl

POlUb nAsZ PROFil 
i bąDź nA biEżącO!

Bieg na sześć łap organizo-
wany jest w ramach akcji pn. 
„Wybiegaj dom dla psa”. or-
ganizatorzy przedsięwzięcia 
przewidują, że weźmie w nim 
udział pięćdziesiąt par, które 
składać się będą z zawodnika 
oraz podopiecznego Schro-
niska otoZ Animals w Dą-
brówce. 

- Gościem specjalnym i ho-
norowym uczestnikiem im-
prezy będzie piotr Suchenia 
-  informuje Anna Szczepa-
niak z otoZ Animals w Dą-
brówce. - to polak, który wy-

grał najzimniejszy maraton 
na świecie. Za organizację 
biegu odpowiada Krzysztof 
Modzelewski z orla, który jest 
doskonale znany w środowi-
sku biegaczy. 

uczestnicy będą mieli do 
pokonania trasę liczącą bli-
sko 5 km. organizatorzy prze-
widują nagrody zarówno dla 
zawodników, jak i psów. Bieg, 
który zaplanowany został na 
najbliższy wtorek, odbywał 
się będzie na terenie przyle-
gającym do Schroniska otoZ 
Animals w Dąbrówce koło 

Wejherowa. Więcej informacji 
nt. akcji można otrzymać pod 
nr tel. 694 646 407.

- Głównym celem biegu jest 
zaspokojenie jednej z pod-
stawowych potrzeb psiaków 
ze schroniska, którą bez wąt-
pienia jest pragnienie ruchu 
i socjalizacji z człowiekiem 
– przekonuje Anna Szczepa-
niak. - Nie chodzi zatem o wy-
bitne osiągnięcia sportowe, 
ale o miłą atmosferę i dobrą 
zabawę. Zróbmy coś poży-
tecznego dla siebie i psiaków 
z Dąbrówki.

Bieg na sześć łap w dąbrówce

Miłośnicy aktywno-
ści fizycznej będą 
biegać z pod-
opiecznymi schro-
niska OTOZ Ani-
mals w Dąbrówce. 
w ten sposób mają 
promować adopcję 
bezdomnych czwo-
ronogów. 

FOTOpstryk
Zmieniaj Z nAmi 
swOją OkOlicę!

Coś Cię denerwuje? 
Widziałeś ciekawe zdarzenie? 

Zrobiłeś zdjęcie? 
wyślij je do nas na 
pstryk@expressy.pl

Można było zgłosić 
uwagę bądź propozy-
cję. w Zespole szkół 
nr 1 w Redzie odbyło 
się spotkanie władz 
miasta z mieszkań-
cami.

Rozmawiano głownie 
o inwestycjach. Burmistrz 
i radni podsumowali zre-
alizowane przedsięwzięcia, 
przedstawili plany na naj-
bliższe miesiące i odpowia-
dali na pytania, z których 
większa część dotyczyła 
inwestycji w infrastruktu-
rę drogową i problemów 
związanych ze wzmożo-
nym ruchem samochodów.

Nie we wszystkich zgła-
szanych kwestiach samo-
rząd może sam podjąć 
odpowiednie działania. 
tak jest między innymi 
w przypadku obwodni-
cy północnej Aglomeracji 
trójmiejskiej, o której bu-
dowę już od dłuższego cza-
su bezskutecznie zabiegają 
nie tylko przedstawiciele 
Redy, ale i innych ościen-
nych miast.

Spotkanie zostało zorga-
nizowane z myślą o miesz-
kańcach i podobne inicja-
tywy na pewno będą miały 
miejsce w przyszłości. - Nic 
nie jest w stanie zastąpić 
bezpośredniego kontaktu 
z ludźmi. to bardzo anga-
żuje w lokalne sprawy – wy-
jaśnia burmistrz Krzysztof 
Krzemiński. - Nasi miesz-
kańcy powinni wiedzieć, 
że mają wpływ na to, co się 
dzieje w Redzie. Chcemy, 
aby utożsamiali się z mia-
stem, w którym żyją.

wA

Rozmawiali 
z mieszkańcami

ta 
cyfra 

uważa-
na jest za 

mistycz-
ną, wy-

różniającą 
się bogatą symbo-
liką. Jest symbolem 
całości, dopełnienia, 
symbolizuje zwią-
zek czasu i prze-
strzeni. 
A dlaczego o tym 

piszemy? Bo zosta-
ło właśnie dokład-
nie 7. Tylko czego? 
Ujawnimy to wkrót-
ce...

Twoje źródło informacji
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inwestycja realizowana bę-
dzie przy wsparciu z unii Eu-
ropejskiej. Na zadanie związa-
ne z budową nowoczesnego 
węzła integracyjnego władze 
gminy Wejherowo otrzymały 
blisko 800 tys. zł z Regionalne-
go programu operacyjnego 
dla Województwa pomor-
skiego. powyższe środki wraz 
z wkładem gminy mają po-
zwolić m.in. na stworzenie par-
kingów, przystanków autobu-
sowych i miejsc postojowych 
dla rowerów.

- Budowa węzła integracyj-
nego przy stacji kolejowej 
w Gościcinie powinna ruszyć 
w przyszłym roku - informuje 

henryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo. - przedsięwzięcie 
realizowane będzie w ramach 
Zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych. Całość zadania 
oszacowana została na 2,2 mln. 
zł. Węzeł integracyjny ma sca-
lać komunikację autobusową, 

kolejową, samochodową oraz 
rowerową. Realizacja przed-
sięwzięcia powinna zachęcić 
mieszkańców i przyjezdnych 
do korzystania z transportu 
publicznego.

- Myślę, że to bardzo istotne 
przedsięwzięcie w kontekście 

planowanej rozbudowy linii 
kolejowej z Wejherowa do 
Słupska - mówi henryk Skwar-
ło. - Gdy zacznie funkcjonować 
węzeł integracyjny, mieszkań-
cy będą mogli bezpiecznie 
i wygodnie pozostawiać swo-
je samochody bądź rowery 
w miejscach, które zostaną do 
tego odpowiednio przystoso-
wane.

Warto zaznaczyć, że podobna 
inwestycja realizowana będzie 
też m.in. w Wejherowie. W su-
mie na terenie powiatów wej-
herowskiego i puckiego w naj-
bliższym czasie powstanie pięć 
nowoczesnych węzłów inte-
gracyjnych. Anna walk

Zaparkujesz, a dalej pojedziesz...
GOŚciciNO | nOwE PRZysTAnki i wiATy, A TAkżE PARkinGi ORAZ DROGi DOjAZDOwE. w GOŚciciniE 
POwsTAniE nOwOcZEsny węZEŁ inTEGRAcyjny. 

Nowe pojazdy to Merce-
desy Citaro o530 C2. Za-
projektowano je w zgodzie 
z surowymi normami bez-
pieczeństwa. Wykonane 
zostały ze stali o podwyż-
szonej jakości, ich silniki po-
siadają system zapobiega-
jący powstawaniu pożarów. 

Autobusy wyposażono 
też w moduł rekuperacyjny, 
czyli odzyskiwanie energii 
hamowania, co przyczynia 
się do redukcji zużycia pa-
liwa i emisji Co2. ta oraz 
inne innowacje zmniejszają 
o 66% emisję cząstek sta-
łych, tlenku azotu aż o 80%.

Zmodernizowany Merce-
des mierzy trochę ponad 
18 metrów. jednorazowo 
może zabrać w podróż 145 
pasażerów. Dysponuje 45 
miejscami siedzących, z któ-
rych aż 20 jest dostępnych 
bezpośrednio z niskiej pod-
łogi. Autobus wyposażony 
jest w tak zwany „przyklęk”, 
który dodatkowo ułatwia 

wsiadanie osobom star-
szym, poruszającym się na 
wózkach i rodzicom z mały-
mi dziećmi. 

ponadto wydłużono miej-
sce na wózki i rowery – te-
raz mierzy ono w sumie 180 
cm. takie udogodnienie 
znajduje się także w drugim 
członie pojazdu. Autobusy 
są klimatyzowane, wyposa-
żone w monitoring i nowo-
czesną informację pasażer-
ską. 

- Nowe autobusy są ład-
ne i wygodne. przestrzeń 
na wózek jest większa, ale 
wydaje mi się nieco mniej 
praktyczna, chociaż to ko-
smetyczne różnice. ogólnie 
jest bardziej przestronnie. 
Autobusem jeżdżę dość 
często, więc cieszę się z ta-
kiego udogodnienia – mówi 
pani Magda, mieszkanka ja-
nowa. 

Koszt jednego pojazdu 
wyniósł 1,6 miliona złotych. 

/raf/

Nowe autobusy linii R
RUMiA | Aż DZiEsięć nOwych AuTObusów 
wPROwADZOnO DO EksPlOATAcji w ObRębiE li-
nii R ŁącZącEj GDynię Z Rumią. POjAZDy PRZE-
wOżą PODRóżnych OD 5 kwiETniA. 
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w sali konferencyjnej bolszewskiego gimnazjum zorgani-
zowano szkolenie z języka kaszubskiego dla kilkunastu na-
uczycieli z gminy wejherowo. 

Wykład poprowadził tomasz Fopke, dyrektor Muzeum piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-pomorskiej w Wejherowie, a także 
animator kultury, poeta i kompozytor. W trakcie kursu poruszo-
no m.in. tematy dotyczące metod nauczania, a także przepisów 
związanych z organizacją nauki języka kaszubskiego w szkole. 
Krzysztof Sapieha, kierownik Referatu oświaty i Spraw Społecz-
nych, ma nadzieję, że w przyszłości szkolenia będą odbywać się 
cyklicznie, co najmniej 2 razy w roku.  /ugw/

Szkolą się z kaszubskiego
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W tym roku obchodzimy 
226. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Z tej oka-
zji odbędą się rozmaite uro-
czystości patriotyczne, odpra-
wione zostaną msze święte 
w intencji ojczyzny, będzie 
to też doskonała okazja do 
wspólnej modlitwy i wspól-
nej zabawy. Ale nie tylko. 
W ciągu najbliższych kilku dni 
odbędzie się sporo imprez 
rozrywkowych i sportowych. 
Co zatem będzie się działo 
w powiecie wejherowskim?

KUlTURA biAŁORUsi

Dziś, w piątek 28 kwietnia, 
do Szemuda zawitają go-
ście z Białorusi. Szemud jest 
bowiem jedną z kilku miej-
scowości, gdzie odbywa się 
tegoroczna – piąta już - edy-
cja Festiwalu Kultury Białoru-
skiej. W Gminnym Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
wystąpi orkiestra Estradowa 
z Mińska (Grigorij poliszczuk, 
tatjana Drobyszewa) oraz 
Natalia Niemen. początek 
koncertu o godz. 19.00. 

PRElEKcjA i wYsTAwA

W sobotę 29 kwietnia 
o godz. 16 w siedzibie Mu-
zeum piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-pomorskiej 
w Wejherowie odbędzie się 
wykład Filipa Frąckowiaka, 
dyrektora izby pamięci puł-
kownika Kuklińskiego. pre-
lekcja połączona zostanie 
z otwarciem wystawy plene-
rowej pt. „pułkownik Kukliń-
ski – polska Samotna Misja”. 
Głównym sponsorem przed-
sięwzięcia jest Grupa Energa.

cZOŁGOwA MAjówKA

Muzeum techniki Wojsko-
wej GRyF w Dąbrówce zapra-
sza w niedzielę 30 kwietnia 
na „Czołgową majówkę”. im-
preza rozpocznie się o godz. 
10.00. W programie m.in. trzy 
pokazy dynamiczne czoł-
gów (o godz. 11.00, 13.00 
i 15.00). W każdym z nich 
będzie można zobaczyć 
t-34/85, „panterę” oraz t-55A. 
Specjalnym gościem imprezy 
będzie Batalion Dowodzenia 
Marynarki Wojennej z Wejhe-
rowa, który zapewni pokaz 
musztry paradnej o godz. 
12:30, 13:30 i 14:30 oraz za-
prezentuje pojazdy i wypo-
sażenie wojskowe. Będzie 
też możliwość skorzystania 
z przejażdżek gąsienicowym 
BAt-M i terenówkami Merce-
des G „Wolf” oraz premierowe 
zwiedzanie Schronu Dowo-
dzenia 25. Dywizjonu Rakie-

towego, specjalnie przygoto-
wanego na otwarcie sezonu 
oraz wiele nowych pojazdów, 
które wzbogaciły kolekcję 
w ostatnich kilku miesiącach. 
Najmłodsi, choć nie tylko, 
będą mogli poczuć się jak 
prawdziwy saper i spróbować 
swoich sił na szkolnym polu 
minowym oraz rzutni grana-
tów. otwarta będzie również 
strzelnica ASG. oczywiście 
nie zabraknie grochówki 
wojskowej z kuchni polowej. 
Wstęp do muzeum jest płat-
ny, tego dnia opłata wynosi 
30 zł i obejmuje wstęp do 
Muzeum techniki Wojskowej 
GRyF wraz z wystawą sprzętu 
Batalionu Dowodzenia MW, 
pokaz dynamiczny czołgów 
i pokaz musztry paradnej 
Batalionu Dowodzenia Mary-
narki Wojennej. 

POKAZ siŁY i sPRZęTU

W poniedziałek 1 maja na  
stadionie  miejskim MoSiR 
Rumia w samo południe roz-
poczną się ogólnopolskie 
Zawody Strongman Służb 
Mundurowych. (bardziej 
szczegółowe informacje na 
temat samych zawodów 
znajdziesz na str. 13). Rów-
nolegle w trakcie zawodów 
odbędzie się festyn rodzinny. 
Na godz. 12.30 zaplanowano 
konkurs wiedzy o bezpie-
czeństwie (dla dzieci w wie-
ku 5-10 lat), o godz. 13.00 
konkurs plastyczny „Służba 
policjantów oczami dziecka” 
(dla dzieci w wieku 5 - 12 lat), 
o godz. 13.30 konkurs wie-
dzy o bezpieczeństwie (dla 
dzieci 10 - 15 lat), natomiast 
o godz. 14.00 odbędzie się 
pokaz przewodnika psa służ-
bowego. 

podczas festynu przewidzia-
no także mnóstwo innych 
atrakcji, a wśród nich: pre-
zentacja pojazdów służbo-
wych formacji mundurowych 
(policji, wojska, straży pożar-
nej, straży miejskiej, aresz-
tu śledczego, i żandarmerii 

wojskowej), stoisko profilak-
tyczne wspólne z technikiem 
kryminalistyki, pokaz sprzę-
tu służbowego policjantów 
wykorzystywanego podczas 
zabezpieczeń, tor przeszkód 
w alko-goglach, rzut piłką le-
karską w alko-goglach, kier-
masz handlowy, zjeżdżalnia, 
zamek dmuchany i strzelnica 
paintball. Wstęp wolny. 

TEATR OGNiA

W poniedziałek 1 maja 
o godz. 16.00 rozpocznie się 
„Majówka z Fabryką Kultu-
ry”. W parku Miejskim nad 
rzeką Redą będzie wesoło, 
historycznie, muzycznie i wi-
dowiskowo. jako pierwszy 
przed publicznością wystąpi 

kabaret Zgredy z Redy, na-
stępnie odbędzie się pokaz 
walk i strojów pułku Czar-
nieckiego, a po pokazie roz-
pocznie się koncert zespołu 
Czarodzieje z Kaszub. później 
odbędzie się kolejny koncert, 
tym razem na scenie wystąpi 
zespół Last journey, a po 
nim niezwykłe widowisko 
przygotowane przez teatr 
ognia. podczas majówki bę-
dzie można otrzymać flagę 
polski. Wstęp wolny. Druga 
część redzkiej majówki – 3 
maja (szczegóły niżej). 

sTRAŻAcKi jUbilEUsZ

85-lecie działalności będzie 
świętować ochotnicza Straż 
pożarna w Redzie. Z tej oka-
zji we wtorek 2 maja o godz. 
12.00 w redzkim kościele od-
prawiona zostanie uroczysta 
msza św., zaś po niej nastąpi 
przemarsz uczestników do 
remizy oSp. Na miejscu od-
będzie się uroczystość prze-
kazania nowego samochodu 
bojowego. 

TANEcZNiE i sPORTOwO

W Rumi w środę 3 maja 
odbędzie się Festyn Rekre-
acyjno-Sportowy. Wcześniej 
jednak, o godz 9.30, w Sank-
tuarium NMp Wspomoże-
nia Wiernych odprawiona 
zostanie uroczysta msza św. 
w intencji ojczyzny. po mszy 
zaplanowano przejście pod 
pomnik hieronima Derdow-
skiego i józefa Wybickiego, 
gdzie o godz. 10.45 odbędzie 
się uroczyste złożenie kwia-
tów pod pomnikiem. jedno-
cześnie wystawiony zostanie 
montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu uczniów Szkoły 
podstawowej Nr 6. 

Natomiast rodzinny festyn 
na stadionie miejskim Miej-
skiego ośrodka Sportu i Re-
kreacji rozpocznie się o godz. 
14.55 przywitaniem gości 

i mieszkańców przez burmi-
strza Rumi, a chwilę później 
rozegrany zostanie mecz piłki 
nożnej: oldboje i Dziennika-
rze trójmiasta - Reprezentacja 
Małego trójmiasta Kaszub-
skiego. 

o godz. 15.35 nadarzy się 
okazja do niezwykłego wi-
doku: władze miast Redy, 
Wejherowa i Rumi wystartują 
w sztafecie... na hulajnogach 
i toczeniu „piłki EuRo u-21”. 

Druga połowa meczy roz-
pocznie się o godz. 15.45, zaś 
o godz. 16.20 wystąpią tan-
cerze z zespołów SpiNKi, Spi-
NECZKi, a następnie ze Studia 
Creative Dance. 

prezentacja loga Światowe-
go Zjazdu Kaszubów będzie 
miała miejsce o godz. 16.40, 
natomiast o godz. 17.00 roz-
pocznie się koncert Stefano 
terrazzino. Kolejne atrakcje 
to „Konkurs z wiedzy o impre-
zach” z nagrodami (o godz. 
18.30), a o godz. 19.00 kon-
cert zespołu Boys. 

Dodatkowo w trakcie fe-
stynu na wszystkich czekać 
będą: kiermasz handlowy, 
zjeżdżalnia, zamek dmucha-
ny oraz inne atrakcje. Wstęp 
wolny!

KONcERT 
wERONiKi KORThAls

W środę 3 maja odbędzie 
się kontynuacja „Majówki 
w Redzie”. od godziny 19:00 
w kościele pw. Najświętszej 
Maryi panny Nieustającej po-
mocy w Redzie Rekowie wiel-
biciele dobrej muzyki będą 
mogli wysłuchać koncertu 
znanej kaszubskiej wokalist-
ki, Weroniki Korthals z zespo-
łem pod tytułem: „Wiersze ks. 
jana twardowskiego”. Wstęp 
wolny. 

MsZA i KwiATY

obchody 3-majowe zorgani-
zowane będą także w Luzinie. 

Msza św. w intencji ojczyzny 
odprawiona będzie w koście-
le pw. Św. Wawrzyńca. Wartę 
honorową pełnić będzie 70. 
Luzińska Wodna Drużyna 
harcerska. o oprawę mu-
zyczną podczas uroczystości 
zadba orkiestra Dęta z Lu-
zina pod batutą Wojciecha 
Brzozowskiego. po mszy 
świętej - składanie wiązanek 
kwiatów przy pomniku po-
wstańców i Wojaków. 

ROwEROwY RAjD

Aktywnie świętować będą 
3 maja miłośnicy dwóch kó-
łek w Luzinie. o godz. 14.00 
rozpocznie się tam rowe-
rowy rajd. Zbiórka na ulicy 
paraszyńskiej w Luzinie (na 
zakończeniu asfaltowego 
odcinka drogi) Dzieci biorące 
udział w rajdzie muszą mieć 
zapewnioną opiekę osoby 
dorosłej. organizatorzy za-
chęcają, aby każdy uczestnik 
zaopatrzył się w biało-czer-
wony element. 

NOcNY MARsZ PAMięci

W piątek 5 maja w gminie 
Linia odbędzie się nocny 

marsz na orientację – marsz 
pamięci. uczestnicy wezmą 
udział w imprezie w zespo-
łach 3-osobowych. Zespoły 
otrzymują od organizatora 
kartę startową, mapy i latar-
ki, w kompasy muszą zaopa-
trzyć się we własnym zakre-
sie. od godz. 19:00 do godz. 
19:50 trwać będzie rejestra-
cja drużyn w Bazie (świetlica 
w Nawczu), zaś o godz. 20:00 
odbędzie się uroczyste zło-
żenie kwiatów i światełko 
pamięci na Cmentarzu ofiar 
Marszu Śmierci w Nawczu. 
Godz. 20:30 - start marszu, 
zakończenie o godz. 22:30 
wspólnym ogniskiem, po-
częstunkiem i wręczeniem 
nagród. Rafał Korbut

Radośnie i patriotycznie
POwiAT | PRZED nAmi DŁuGi, mAjOwy wEEkEnD. DlA wiElu Osób TO cZAs ODPOcZynku ORAZ OkAZjA DO wRócEniA myŚlAmi DO hisTORii POlski.
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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

Na realizację przedsię-
wzięcia władze Wejherowa 
otrzymały blisko 19 mln zł 
z unii Europejskiej.

W ciągu najbliższych kilku 
miesięcy ma ruszyć reali-
zacja inwestycji, która dla 
Wejherowa ma strategiczne 
znaczenie. Chodzi o budo-
wę Węzła integracyjno-Ko-
munikacyjnego Kwiatowa. 
obecnie trwa postępowanie 
przetargowe, które w naj-
bliższym czasie powinno 
wyłonić wykonawcę robót.

- jest to bardzo ważna 
inwestycja, która bezkoli-
zyjnie połączy północną 
część miasta z południową 
– zapewnia Krzysztof hilde-
brandt, prezydent Wejhe-
rowa.- Wszystko to z myślą 
o usprawnieniu i bezpie-
czeństwie ruchu miesz-
kańców Wejherowa. 
podpisaliśmy umowę o do-
finansowaniu budowy wę-
zła integracyjnego wraz 
z trasami dojazdowymi 
w ciągu ulicy Kwiatowej 
w Wejherowie. Budujemy 

Inwestycja za miliony
wEjhEROwO | OkOŁO 40 mln ZŁ mA POchŁOnąć buDOwA węZŁA inTEGRAcyjnO-kOmunikAcyjnEGO kwiATOwA. 

zamykane rogatki na przejeź-
dzie kolejowym. prace prowa-
dzone będą także na części ul. 
Spacerowej.

- Budowa węzłów integra-
cyjnych to część strategii roz-
woju nie tylko Wejherowa, 
ale również województwa 
– wyjaśnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. – Celem tych inwestycji 
jest zmniejszenie obciążenia 
dróg ruchem samochodo-
wym, zwiększając jedno-
cześnie udział w transporcie 
publicznym. Realizując takie 
działania, przyczyniamy się do 
poprawy poziomu i jakości ży-
cia społeczności lokalnej oraz 
ograniczamy zanieczyszcze-
nie powietrza, a dodatkowo 
możemy liczyć na dofinanso-
wanie unijne (…). przy projek-
towaniu „Węzła integracyjno-
Komunikacyjnego Kwiatowa” 
zwróciliśmy szczególną uwa-
gę na to, aby powstały ogól-
nodostępne parkingi. te 
parking i nie tylko rozwiążą 
problem zaparkowania samo-
chodu w centrum miasta, ale 
przede wszystkim umożliwią 
korzystanie mieszkańcom 
z transportu zbiorowego SKM 
i pKp. podobną ofertę kieru-
jemy też do osób, które będą 
chciały skorzystać z rowerów 
w celu dojechania do dworca 
kolejowego. 

/wA/

w ten sposób sprawny sys-
tem komunikacyjny.

Zgodnie z projektem 
w pierwszym etapie roz-
poczną się prace u zbiegu 
ulic Kopernika i 10 Lutego, 

gdzie przebudowane zosta-
nie skrzyżowanie. Następnie 
na skrzyżowaniu ulic Dwor-
cowej, 10 Lutego oraz Kwia-
towej powstanie rondo, od 
którego w kierunku zachod-

nim odchodzić będzie ulica 
Kwiatowa, prowadząca do 
wiaduktu pod torami kolejo-
wymi z włączeniem do ronda 
im. Solidarności w drodze 
krajowej nr 6. Dzięki temu 

ruch pojazdów na ul. Kwia-
towej, jadących w kierunku 
„szóstki”, będzie odbywał się 
płynnie. Zatory i utrudnienia 
w tym rejonie powodowa-
ne są obecnie głównie przez 

AKTUAlNOŚci 
i KOMUNiKATY 

Dzięki systemowi SiSMS 
mieszkańcy mają możliwość 
szybkiego zapoznawania się 
z informacjami przesyłanymi 
przez pracowników urzędu 
Miasta. System służy przede 
wszystkim do powiadamia-
nia o zagrożeniach mete-
orologicznych (np. wichury, 
burze, intensywne opady 
i inne stany alarmowe), prze-
rwach w dostawach prądu 
czy zmianach ruchu drogo-
wego. 

System służy także do prze-
syłania aktualności zwią-
zanych z ofertą kulturalną 
i sportową, a także przypomi-

nania o bieżących opłatach 
lokalnych czy ogłaszanych 
przetargach. użytkownicy 
mają możliwość zdecydo-
wania, jakiego rodzaju infor-
macje chcą otrzymywać. jest 
to ułatwienie dla osób, które 
zainteresowane są wyłącz-
nie komunikatami jednego 
typu.  

jAK DOŁącZYć 
DO sYsTEMU?

posiadacze smartfonów 
mogą pobrać aplikację 
o nazwie „Blisko” (dawniej: 
SiSMS) ze sklepu Google 
play (w przypadku telefo-
nów z systemem Android), 
Windows Store (w przypad-

Bądź na bieżąco dzięki SiSMS
RUMiA | już OD POnAD ROku w Rumi FunkcjOnujE bEZPŁAT-
ny sysTEm POwiADAmiAniA i OsTRZEGAniA miEsZkAńców PO-
PRZEZ wiADOmOŚci sms.  

Gdy czas 
ma znaczenie
MARciN 
KURKOwsKi, 
zastępca 
burmistrza Rumi

– System SISMS 
daje nam możli-
wość błyskawicz-

nego docierania do 
mieszkańców z ważnymi 
informacjami dotyczą-
cymi funkcjonowania 
miasta. Jest to niezwykle 
ważne np. w sytuacjach 
kryzysowych, w któ-
rych czas ma kluczowe 
znaczenie. SISMS to 
także sprawne narzędzie, 
dzięki któremu możemy 
zaprosić mieszkańców 
na różnego rodzaju wy-
darzenia, jakie odbywają 
się w mieście. Serdecznie 
zachęcam do pobierania 
aplikacji lub rejestro-
wania się w tradycyjny 
sposób.

ku telefonów z systemem 
Windows) lub App Store 
(w przypadku telefonów z sys-
temem ioS). Następnie należy 
wyszukać w aplikacji miasto 
lub zamieszkiwaną gminę 
i postępować zgodnie z in-
strukcjami. 

Rejestracja dla użytkowni-
ków klasycznych telefonów 
odbywa się poprzez wysłanie 
wiadomości SMS na numer 
661 000 112. po wysłaniu 
kodu otrzymuje się wiado-
mość zwrotną z regulami-
nem serwisu. po zapoznaniu 
się z nią, należy odesłać SMS 
o treści ZGoDA. po wykona-
niu tych operacji poprawnie 
pojawi się komunikat o uda-
nej rejestracji.

Dołączyć można także po-
przez witrynę internetową 
www.sisms.pl. po przejściu 
do ekranu głównego należy 
wpisać nazwę swojej miej-
scowości oraz postępować 
zgodnie z instrukcjami.  po 
wypełnieniu odpowiedniego 
formularza można otrzymy-
wać powiadomienia także 
drogą mailową. 

Zarejestrowanie się do syste-
mu i otrzymywanie wiadomo-
ści jest całkowicie bezpłatne.

/raf/
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W sobotę plac Wejhera 
opanowali motocykliści, 
dzięki czemu mieszkańcy 
Wejherowa mogli podzi-
wiać wyjątkowe cruisery, 
oryginalne choppery, czy 
wzbudzające najwięcej 
kontrowersji ścigacze. Moż-
na było nie tylko nacieszyć 
oko, ale i świetnie się bawić, 
bo imprezie towarzyszyły 
liczne występy i pokazy. 

- Sam nie mam motocy-
kla, ale w młodości marzy-
łem o tym, aby posiadać 
mechanicznego rumaka 
– zapewnia pan Krzysztof, 
który na plac Wejhera przy-
szedł z synem. - Dlatego 
z chęcią biorę udział w tego 
typu imprezach. Fajnie, że 
w Wejherowie mamy moto-
cyklistów, którzy robią coś 
dla innych.

Ważnym punktem im-

Motocykliści rozpoczęli sezon
wEjhEROwO | byŁy kOncERTy i POkAZy, niE ZAbRAkŁO TEż ZbióRki kRwi ORAZ ATRAkcji DlA 
DZiEci. OFicjAlnE OTwARciE sEZOnu mOTOcyklOwEGO w wEjhEROwiE byŁO PEŁnE ATRAkcji.

prezy była zbiórka krwi. Ak-
cja zorganizowana została 
z pewnym opóźnieniem 
i znacznymi utrudnieniami, 
ale ostatecznie udało się ze-
brać ponad dwadzieścia li-
trów życiodajnego płynu. 

- około godz. 10 trafiła do 
nas informacja, że krwiobus, 
który miał przyjechać do 

Wejherowa, uległ awarii na 
obwodnicy – wyjaśnia Adam 
Narloch, prezydent wejhe-
rowskiego oddziału Klubu 
Motocyklowego Nine Six MC 
poland. - W związku z tym 
musieliśmy szybko zorgani-
zować inny środek transpor-
tu, który przewiózł chętnych 
do punktu poboru krwi. 

Do udanych można zaliczyć 
nie tylko zbiórkę życiodaj-
nego płynu, ale i całą akcję. 
Warto zaznaczyć, że na placu 
Wejhera motocykliści spo-
tykają się cyklicznie. W tym 
roku MotoKrew w Wejhero-
wie zorganizowana została 
już po raz dziesiąty. 

wA

Najpierw się starannie przy-
gotują. Nie, nie będą wyciągać 
z zakamarków czerwonych 
sztandarów. Chłopy  wciągną 
na nogi wysokie skórznie, 
z szałerków wyciągną drew-
niane taczki a ze strychów 
dokładnie przez białki  zace-
rowane sieci i ruszą na plażę 
nad Wielkim Morzem. Wszyst-
ko będzie jak przed stu laty ... 
a może sprzed dwustu? trzy-
stu? W orszaku uczestniczą też 
włodarze miasta (obecni i byli), 
z burmistrzem tyberiuszem 
Narkowiczem. trzeba przy-
znać, że jego wysoka postura 
i widoczna tężyzna predesty-
nuje go do roli wodza orszaku.  
Niemniej mistrzem ceremonii 
od zawsze był fachowiec, czyli 
rybak pamiętający takie poło-
wy - jerzy Kohnke. Czynnie w 
połowie uczestniczy dyrektor 
Muzeum Ziemi puckiej Miro-
sław Kuklik. jedni ładują sieci 
na pomerankę, która wywozi 
je w głąb morza i rozciągają 
równolegle do brzegu.   Drugi 
kraj sieci chwytają ci z plaży. 
W tych historycznych strojach, 
z poświęceniem, nie bacząc 
na pogodę, wchodzą po pas 
do Bałtyku i ciągną sieci od 
morza do brzegu. tak zawsze - 
dawno, dawno temu - łapano 
łososia. Ale ponieważ obec-
nie w w Bałtyku jest go jakby 
mniej, nie gardzi się pośled-
niejszym połowem – nawet 
szprotem, który co prawda 
mały, ale smaczny i zdrowy. 

przed wiekami cała wieś wy-
chodziła na plażę aby ciągnąć. 

potem następował podział 
zdobyczy. Najpierw tradycyj-
nie najdorodniejsze sztuki 
dostawał ksiądz proboszcz, 

potem obdzielano pozosta-
łych – według zaangażowania 
w połów i znaczenia w wiej-
skiej społeczności. Nikogo 

jednak nie pomijano – swoją 
część dostawali też starcy, 
którzy już nie mieli sił uczest-
niczyć w połowie i wdowy, 

szczególnie te, 
które miały na 
utrzymaniu nie-
letnie dzieci. 
tym razem bę-

dzie odstępstwo 
od starodawnego 

obyczaju. obecni na 
plaży starannie pozwi-

jają sieci, poskładają sprzęt 
i korowodem pomaszerują 
do zrekonstruowanej chaty 
rybackiej, gdzie będzie jadło , 

picie i swawole. Ale nie tylko. 
Grupy w tradycyjnych stro-
jach pokażą prastare obrzędy, 
zwyczaje i  rzemiosła. prym 
będzie miała branża kulinarna 
– w zabytkowej chacie rybac-
kiej czekają już kobiety, które 
oprawiają ryby, smażą,  wędzą 
– pokaz oczywiście łączy się 
z degustacją.  przed budyn-
kiem sieciarki w kaszubskich 
fartuchach uzupełniają ubytki 
w rybackim rynsztunku oraz 
szyją poduszki, wyszywają 
obrusy i serwety, robią na dru-
tach ciepłe swetry i skarpety, 
przy okazji głośno nucąc re-
gionalne przyśpiewki. Ale bę-
dzie można też podziwiać wy-
platanie sieci, wyrób klump 
(to taki rodzaj obuwia), krę-
cenie tabaki i  inne zmyślne 
kaszubskie rzemiosła. 

    „Jastarnia przódë lat – 
Dawno temu w Jastarni” to 
podróż w czasie przygotowy-
wana przez jastarnicki od-
dział Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. 

Anna Kłos

Majówka, czyli „Jastarnia przódë lat”  
jAsTARNiA | PiERwsZEGO mAjA 2017 ROku miEsZkAńcy jAsTARni i GOŚciE wybiORą się nA POchóD. 

PAMięTAjciE 
 1 MAjA 0 11.00 

NA GŁówNEj 
PlAŻY w jAsTARNi!
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Pomnik Remusa upodobali sobie wandale, którzy de-
molowali wejherowski deptak. ich atak uchwyciły kamery 
miejskiego monitoringu. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wejherowie podjęli in-
terwencję wobec trzech mężczyzn, którzy chcieli zniszczyć 
zamontowaną na wejherowskim deptaku rzeźbę Remusa. Gdy 
podjęta przez nich próba dewastacji dwumetrowego pomnika 
spełzła na niczym, przystąpili do działań związanych ze znisz-
czeniem drzwi wejściowych jednego ze sklepów i wyrwaniem 
drzewka z gazonu. 

Sprawców szybko udało się obezwładnić. okazało się, że 
najbardziej agresywny z mężczyzn był poszukiwany przez pro-
kuraturę Rejonową w Cieszynie. Warto zaznaczyć, że nie był to 
pierwszy przypadek próby dewastacji pomnika Remusa, który 
na placu Wejhera zamontowany został kilka lat temu.

Atak wandali na deptaku

fo
t. 

w
ej

he
ro

w
o.

pl



9|Piątek, 28 kwietnia 2017gwe24.pl/aktualności

wYbRANi lAUREAci w KATEGORii - PRZYchODY OD 50 DO 250 MlN ZŁ
MiEjSCE NA LiŚCiE 

REGioNALNEj
MiEjSCE NA LiŚCiE
oGóLNopoLSKiEj

NAZWA ŚREDNiA WAŻoNA
WZRoStu (pRoC.)

2 10 WiKĘD Sp. Z o.o. SpóŁKA KoMANDytoWA 108,6 

9 74 p&p Sp. Z o.o. 51,79 

19 166 MARKiSoL iNtERNAtioNAL LtD Sp. Z o.o. 35,38

52 519 juBitoM KAZiMiERZ toMASiEWiCZ 17,51 

55 545 pRZEDSiĘBioRStWo uSŁuGoWo 
hANDLoWE Auto MoBiL Sp. Z o.o. 

16,61 

wYbRANi lAUREAci w KATEGORii - PRZYchODY OD 5 DO 50 MlN ZŁ 
MiEjSCE NA LiŚCiE 

REGioNALNEj
MiEjSCE NA LiŚCiE
oGóLNopoLSKiEj

NAZWA ŚREDNiA WAŻoNA
WZRoStu (pRoC.)

20 162 WEjMAR Sp. Z o.o. 61,54 

49 381 GLG Sp. Z o.o. 42,25 

53 408 ZAKŁAD uSŁuGoWo pRoDuKCyjNy 
ERGoM Sp. Z o.o. 

40,91 

66 532 LKW tRANSpoRt GRuBA jARMuLEWSKi 
SpóŁKA jAWNA 

35,64 

99 811 Auto CuBy Sp. Z o.o. 27,99 

123 986 pphu poLipACK 
SpóŁKA jAWNA iRENA WiĘCKoWSKA

i KAtARZyNA KoLMEtZ

23,98

136 1037 RoXtEC poLAND Sp. Z o.o. 23,12

144 1119 DELKoM 2000 Sp. Z o.o. 21,83

171 1294 KLEBA iNVESt SA 19,01

178 1360 VitEL ChAChAj SpóŁKA jAWNA 18,34

Lokalnym zwycięzcą rankin-
gu została spółka Wikęd z Lu-
zina, która zajmuje się produk-
cją okien i drzwi. W 2015 roku 
ta firma osiągnęła sprzedaż 
w wysokości 83 mln, zysk net-
to wyniósł prawie 15 mln, Wi-
kęd może się także pochwalić 
imponującym wskaźnikiem 
średniej ważonej wzrostu – 
108,63 proc. 

Wśród dużych firm (o przy-
chodach od 50 do 250 mln 
pln) doceniono także szyb-
ki rozwój przedsiębiorstwa 
p&p z orla, które zajmuje się 
realizacją inwestycji (w Gene-
ralnym Wykonawstwie i w za-
kresie instalacji elektrycznych 
i niskoprądowych),  produ-
centa rolet – firmę Markisol 
i dealera samochodów – firmę 
Auto-Mobil z Wejherowa. Die-
mant trafił również do firmy 
jubilerskiej z Rumi – jubitom.

Nagrody trafiły także do 
mniejszych przedsięborstw, 
czyli takich o przychodach od 
5 do 50 mln złotych. jak się 
okazało, szybki rozwój moż-
na osiągnąć w przeróżnych 
branżach, wśród laureatów 
znalazła się m.in firma Vitel 
Chachaj, która jest przedsta-
wiciele sieci komórkowej plus, 
nagrodzono także producen-
ta opakowań – polipack z Go-
ścicina i firmę z branży kawo-
wej z Rumi - j.j. Darboven.

NAGRODA 
ZA ROZwój

Diamenty Forbesa to 
nagrody przyznawane 
przedsiębiorstwom, 
które w ciągu 
trzech ostatnich 
lat rozwijały się 
najdynamicz-
niej, zanoto-
wały najwięk-
szy wzrost, 
a tym samym 
wyróżniły się 
spośród in-
nych firm z re-
gionu. Aby ocena 
była najbardziej 
sprawiedliwa, twórcy 
rankingu – analitycy Bisno-
de polska wyceniali przed-
siębiorstwa metodą szwaj-
carską, która łączy metodę 
majątkową i dochodową. 
Metoda majątkowa pomi-
ja bowiem potencjał pra-
cowników i posiadanego 
know-how, z kolei wycena 
na podstawie zysków nie 
uwzględnia wrażliwości na 
zmiany sezonowe lub ko-
niunkturalne. Co ważne – 
firmy, które dużo inwestują, 
mogą wykazywać niewiel-
kie zyski. W rankingu wzięto 
pod uwagę tylko firmy, któ-
re nie mają przeterminowa-
nych długów.

Diamentowy biznes w powiecie
biZNEs | kilkAnAŚciE FiRm Z POwiATu wEjhEROwskiEGO ZOsTAŁO nAGRODZOnych DiAmEnTAmi FORbEsA. TAkiE wyRóżniEniE TRA-
FiA wyŁącZniE DO nAjbARDZiEj ROZwijAjących się FiRm.

NAGRODA TO ZAsŁUGA NAsZYch 
PRAcOwNiKów - DORADców KliENTA
ŻANETA i sŁAwOMiR chAchAj, 
właściciele firmy Vitel Chachaj Sp.j. przedstawiciela
sieci komórkowej Plus i Cyfrowego Polsatu.
 
- Nasza firma świętuje właśnie 20-lecie swojej działalności, wiadomość o otrzymaniu 
nagrody miesięcznika Forbes traktujemy więc jako miłą i jubileuszową niespodziankę. 
Pierwszy salon firmowy założyliśmy w Wejherowie w 1997 roku, gdy telefonia komórkowa 
była w fazie szybkiego rozwoju. Byliśmy wtedy małą, rodzinną firmą. Teraz nasza firma 
prowadzi 9 salonów na terenie Pomorza, zatrudniamy 33 osoby, a w ubiegłym roku w na-
szych sklepach podpisało umowy około 20 tysięcy klientów. Pamiętam, że w 1997 roku 
usługa wysyłania SMSów była dla klientów czymś nowym i nie wszyscy decydowali się na 
włączenie takiej opcji. Teraz bardzo popularne są smartfony i wielu naszych klientów wła-
śnie za pomocą telefonów łączy się z internetem. Zmieniły się również wyzwania naszej 
branży, klienci oczekują rzeczowego doradztwa i usług idealnie dostosowanych do ich po-
trzeb. Od początku istnienia naszej firmy skupialiśmy się właśnie na Doradcach, dbaliśmy 
o ich rozwój, szkolenia i odpowiednie podejście do Klientów. Sukces naszej firmy zależy 
właśnie od specjalistów, którzy potrafią odpowiedzieć na oczekiwania Klientów. 

TO bYŁ REKORDOwY ROK
 
PAwEŁ PiEchOTA, 
prezes zarządu P&P w Orlu
 
- Wiadomość o znalezieniu się w prestiżowym gronie laureatów 
nagród Diamenty Forbesa 2017 potraktowaliśmy z dużą rado-
ścią. Wspomniane nagrody trafiają bowiem do przedsiębiorstw, 

które najszybciej zwiększają swoją wartość i mogą się po-
chwalić dynamicznym rozwojem. Przyznanie tak cennej na-
grody stanowi więc potwierdzenie słuszności podjętych przez 
nas decyzji biznesowych i udanej współpracy z kontrahen-
tami.Organizatorzy nagrody brali pod uwagę dane z 2015 
roku, gdzie nasza firma odnotowała rekordowy przychód 

i zysk w całej swojej ponad 26-letniej historii. Tutaj muszę także podkreślić,  że osiągnie-
cie tak świetnych wyników finansowych to efekt solidnej pracy zespołowej i pokonywania 
codziennych wyzwań na przestrzeni całego okresu 25 lat działalności i tak się akurat zło-
żyło, że został on osiągnięty w roku naszego jubileuszu. 

wYGRYwAMY 
PODEjŚciEM DO KliENTA
 
jAcEK KiEDROwicZ 
Dyrektor Auto Cuby, Gościcino
 
- Znalezienie się na prestiżowej liście firm docenionych Dia-
mentem Magazynu Forbes traktujemy jako potwierdzenie sku-
teczności naszego pomysłu na rozwój w branży motoryza-
cyjnej. Nasza firma specjalizuje się w produkcji i zabudo-
wie autobusów na bazie pojazdów Mercedesa i Iveco,a do-
świadczenie w tym zakresie i indywidualne podejście do 
Klienta sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać najbardziej 
wymagającym zamówieniom. Mamy pewność, że najbar-
dziej nietypowe autobusy wspomnianych marek, które jeżdżą po polskich ulicach powstały 
właśnie u nas. Produkcja w naszej firmie ma charakter „tailor made”, co oznacza tworze-
nie pojazdów na zamówienie, starannie przygotowanych i o wysokiej jakości. Oczywiście, 
produkowane przez nas autobusy mają gwarancję producenta, posiadają także niezbędne 
w Unii Europejskiej certyfikaty i homologacje.

Podział
Firmy, do których 
trafiają Diamenty 
miesięcznika 
Forbes dzielone 
są na trzy katego-
rie – firmy duże, 
powyżej 250 mln 
przychodów, firmy 
średnie, 50-250 mln 
i firmy małe – 5-50 
mln złotych.

Diamenty Forbesa 
to nagrody przy-
znawane przedsię-

biorstwom, które w ciągu 
trzech ostatnich lat rozwi-
jały się najdynamiczniej, 
zanotowały największy 
wzrost, a tym samym wy-
różniły się spośród innych 
firm z regionu. 

WIęcEj 
o poMoRSKiCh 

LAuREAtACh NAGRoDy 

DiAMENtu FoRBESA 

W MAjoWyM WyDANiu 

ExprEssu 
BiznEsu



przy uwzględnieniu potrzeby 
ochrony środowiska.

Gmina Cedry Wielkie za-
deklarowała aktywny udział 
w obchodach Roku Wisły, 
upatrując w tym szanse roz-
woju gospodarczego tere-
nów wzdłuż rzeki Wisły i Mar-
twej Wisły.

Biorąc pod uwagę już funk-
cjonującą w ramach pętli Żu-
ławskiej - marinę w Błotniku, 
rozwijającą się stocznię jach-
tową Activ w Błotniku oraz 
funkcjonujące od wielu lat 
nabrzeże portowe w Lesz-
kowych, chcemy wspierać 
i rozwijać przedsiębiorczość 

związaną z żeglarstwem, 
przemysłem jachtowym 
i transportem śródlądowym.

prowadzone od wielu lat  
prace refulacyjne na rzece 
Wisła, a ostatnio i na Mar-
twej Wiśle, są wykonywa-
ne  głównie w celu ochrony 
przeciwpowodziowej Żuław. 
jednocześnie doskonale 
przyczyniają się do udrożnia-
nia dróg wodnych, co bez-
sprzecznie służy rozwojowi 
żeglugi śródlądowej. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, 
że dzięki GDDKiA w Gdańsku 
oraz czeskiej firmy Metrostav,  
pozyskiwany z rzeki  refulat  
ma dodatkowe wykorzy-
stanie przy budowie drogi 
ekspresowej S7 Koszwały 
- Elbląg. Działania te, mają-
ce charakter kompleksowy, 
w dużym stopniu przyczynia-
ją się do ochrony środowiska 
oraz dróg, po których poru-
sza się ciężki transport samo-
chodowy  przywożący piasek 
z odległych  rejonów Kaszub. 

potrójne wykorzystanie wy-

dobywanego kruszywa z rze-
ki Wisły i Martwej Wisły ma 
wpływ: po pierwsze na regu-
lację rzeki, co służy ochronie 
przeciwpowodziowej Żuław, 
po drugie kruszywo jest wy-
korzystywane do budowy 
drogi ekspresowej S7, a po 
trzecie sprzyja rozwojowi że-
glugi śródlądowej. te działa-
nia mają ogromne znaczenie 
dla pomorza, ale miałyby 
jeszcze większe znaczenie, 
gdyby były prowadzone na 
całym odcinku rzeki. obecnie 
widać, po przepłynięciu to-
runia i Włocławka, jak bardzo 
rzeka Wisła jest „dzika” i nie-
przydatna do żeglugi, ponie-
waż jest zbyt płytka z dużą 
ilością mielizn.

Należy kompleksowo po-
dejść do problemu odpo-
wiedniego uregulowania 
rzek w polsce, co z pewnością 
będzie miało znaczący wpływ 
dla rozwoju gospodarczego 
nie tylko naszego regionu, 
ale i całego kraju. 

Gb

hENRYK 
sKwARŁO, 
wójt gminy 
Wejherowo

Jestem bardzo 
dumny z tego, że 

na Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich 

Województwa Pomorskiego powiat wej-
herowski reprezentowały panie z Bolsze-
wa. Choć to Koło Gospodyń Wiejskich, 
które powstało stosunkowo niedawno, 
to działa bardzo aktywnie. Widać, że pa-
niom sprawia radość wspólne przebywa-
nie i angażowanie się w różnego rodzaju 
przedsięwzięcia. 

ANDRZEj 
DOlNY, 
dyrektor 
PODR w Lubaniu

Wojewódz-
ki Turniej Kół 

Gospodyń Wiej-
skich odbył się już po 

raz czternasty. W przyszłym roku zorgani-
zowana zostanie piętnasta edycja impre-
zy, która łączy środowiska i zachęca panie 
do zdrowej rywalizacji. Cieszymy się, że 
zmagania cieszą się dużą popularnością. 
Widać, że gospodynie wkładają mnóstwo 
pracy i czasu w to, żeby móc pokazać się z 
jak najlepszej strony. 

wiTOlD 
REclAf,
wicestarosta 
wejherowski

Tego typu im-
prezy udowad-

niają, że tereny 
wiejskie pełne są bo-

gatych pod względem kulturalnym i wy-
jątkowo twórczych środowisk. Panie, 
które tworzą koła gospodyń wiejskich, 
nie tylko potrafią ze sobą rozmawiać, ale 
też wspólnie tworzyć i nawzajem mobili-
zować się do działań. Powinniśmy się od 
nich uczyć otwartości, optymizmu i chę-
ci do działania.
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panie bawiły się, a dokład-
niej to prezentowały swo-
je umiejętności kulinarne 
i zdolności artystycznie 
w Luzinie. W miejscowej hali 
sportowo-widowiskowej 
w sumie zgromadziły się 
przedstawicielki czternastu 
kół z rożnych części woje-
wództwa pomorskiego, któ-
re wcześniej zostały laureat-
kami powiatowych etapów 
zmagań. 

sATYsfAKcjA 
i MObiliZAcjA 

W Wejherowie najlepsze 
okazały się gospodynie 
z Bolszewa i to one repre-
zentowały powiat wejhe-
rowski w Luzinie. Choć do 
turnieju przygotowywały 
się dość długo i intensyw-
nie, to wygrana nie była dla 
nich najważniejsza. Liczyła 
się przede wszystkim dobra 
zabawa i wyjątkowa atmos-
fera, która panowała w trak-
cie wojewódzkiego etapu 
zmagań.

- Bardzo się cieszymy, 
że możemy uczestniczyć 
w tego typu zmaganiach, 
bo jest to bardo zdrowa ry-
walizacja, która daje mnó-
stwo satysfakcji i mobilizuje 
do dalszej pracy - zapewnia 
Grażyna Starba, przewodni-
cząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Bolszewie. - Chcemy 
dawać z siebie coraz więcej 
i chcemy pokazać się z jak 
najlepszej strony.

GRAND PRix 
DlA ROKOciNA

panie o tytuł najlepszych 
rywalizowały w pięciu konku-
rencjach. Na pierwszy ogień 
poszły ciasta z owocami. jury 
oceniało popisy kulinarne 
pań pod względem wyglądu, 
smaku i doboru składników. 
W tym przypadku najlepsze 
okazały się panie z gminy Ce-
wice (pow. lęborski). 

przedstawicielki miejsco-
wości Górki (pow. kościer-
ski) zostały zwyciężczyniami 
konkurencji edukacyjnej, 
która polegała na przygoto-
waniu planszy o wymiarach 
1000x700 mm z motywem 
przewodnim „pokolenia”. Wy-
jątkową pomysłowością i sta-
rannością panie wykazały się 
w konkurencji pn. „Kreacja – 
inspiracja”. W tym przypadku 
najlepsze okazały się panie 
z miejscowości Czarne (pow. 
człuchowski).

przedstawicielki Lasowic 
Wielkich (powiat malborski) 
i Łebienia (powiat słupski) 
przygotowały najlepsze pio-
senki kabaretowe z insceni-
zacją pn. „jak nie my, to kto”. 
Świetnie spisały się też panie 
z miejscowości Żelisławski 
(powiat gdański), które oka-
zały się bezkonkurencyjne 
w kategorii taniec. Grand prix 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi trafiło do Koła Gospodyń 
Wiejskich z Rokocina, które 
reprezentowało powiat staro-
gardzki.  Anna walk

Gospodynie potrafią się bawić
lUZiNO | uDOwODniŁy TO w TRAkciE wOjEwóDZkiEGO TuRniEju kóŁ GOsPODyń wiEjskich. POwiAT wEjhEROwski PODcZAs ZmA-
GAń REPREZEnTOwAŁy PRZEDsTAwiciElki bOlsZEwA Z Gminy wEjhEROwO.

Rejs ma na celu  zwiększe-
nie  możliwości przewozu 
towarów i rozwoju logistyki 
Regionu Morza Bałtyckiego 
poprzez wzmocnienie trans-
portu śródlądowego i mor-
skiego. 

W trakcie rejsu do tczewa 
odbyło się seminarium pn. 
„przyszłość żeglugi śród-
lądowej w polsce, wyzwa-
nia i możliwości rozwoju” 
połączone z wystawą „Go-
spodarcze wykorzystanie 
rzek” przygotowane przez 
Departament infrastruktury 
urzędu Marszałkowskiego 
Województwa pomorskiego 
w Gdańsku. W rejsie tym, za-
początkowanym w Gdańsku 

z przystankiem w porcie 
tczew, udział wzięli Kazi-
mierz Smoliński - Wicemi-
nister infrastruktury i Bu-
downictwa, Dariusz Drelich 
- Wojewoda pomorski, 
Ryszard Świlski - Wicemar-
szałek Woj. pomorskiego, 
Sławomir Kopyść - Wice-
marszałek Woj. Kujawsko-
pomorskiego, przedstawi-
ciele instytucji rządowych 
tj. RZGW, urzędu Morskiego 
oraz samorządowcy, w tym 
janusz Goliński - Wójt Gminy 
Cedry Wielkie. W czasie pre-
zentacji i prelekcji przedsta-
wiono szerokie możliwości 
gospodarczego wykorzysta-
nia zasobów rzek w polsce, 

Rejs kontenerowca
RElAcjA | w RAmAch OGŁOsZOnEGO PRZEZ sEjm 
RP ROku RZEki wisŁy, mARsZAŁkOwiE wOj. POmOR-
skiEGO i kujAwskO - POmORskiEGO ZORGAniZO-
wAli PiERwsZy PROmOcyjnO-bADAwcZy REjs 
kOnTEnEROwy nA TRAsiE GDAńsk-wARsZAwA.
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Zawody podzielone zo-
stały na kilka kategorii, 
wśród których znalazły się 
zarówno te przeznaczone 
dla młodszych, jak i doro-
słych zawodników. Miłośni-
cy biegania sprawdzali się 
na dystansach od 400 do 
3000 metrów. W kategorii 
opEN mierzono się na trasie 
o długości 5 kilometrów. 

- Bieg Wielkanocny to na-
wiązanie do biblijnego bie-
gu apostołów do pustego 
grobu, gdzie nie było już je-
zusa Chrystusa. to była dla 
nich wielka radość. W życiu 
zawsze gdzieś biegniemy 
i chcemy osiągać jakieś 
cele. Mam nadzieję, że te 
małe cele zostały podczas 
biegu osiągnięte – mówił 
podczas wydarzenia ksiądz 
janusz Sikora. 

- Bieg Wielkanocny to 
nie tylko dobrze zorgani-
zowana impreza biegowa, 
lecz także świetna zabawa 
dla wszystkich. tym razem 
pogoda zdecydowanie nie 
rozpieszczała biegaczy, 

ale mimo to udało się nam 
spędzić czas we wspólnym 
gronie, z rodziną, przy mu-
zyce, na świeżym powie-
trzu – mówi Szymon, jeden 

z uczestników, któremu 
udało się zająć ii miejsce 
w kategorii opEN na 5 kilo-
metrów. 

trasa biegu wiodła ulica-

mi Cmentarną, Borówkową, 
Bukową, Kazimierską, Agre-
stową, Mostową i Święto-
pełka.

/raf/

XIX Bieg Wielkanocny
RUMiA | DEsZcZOwA AuRA niE PRZEsZkODZiŁA ucZEsTnikOm XiX biEGu wiElkAnOc-
nEGO w OsiąGAniu ŚwiETnych wyników sPORTOwych. ORGAniZATOREm wyDARZE-
niA byŁ miEjski OŚRODEk sPORTu i REkREAcji w Rumi.
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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
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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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jEsTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

sTARsZY, samotny pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

REDA, miejsce parkingowe w garażu 
podziemnym, ul. Fenikowskiego, 200 
zł, bez dodatkowych opłat, tel. 606 
272 015  

KUPIĘ

KUPię mieszkanie za gotówkę, w 
trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

sPRZEDAM przyczepkę jednoosio-
wa, wymiary 185x112x40, zareje-
strowana, opłaty 1000 zł, tel. 697 509 
764

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

KUPię telefon kom., Samsung S 
5611, tel. 506 251 697 

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

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

sZKODY komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie, tel. 601 631 835

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

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

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

sAMOTNY, zadbany, 46 lat, pozna 
panią do stałego związku, o dobrym 
sercu, warto, tel. 786 197 025

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

RÓŻNE

sPRZEDAM piłę tarczową, 2.0 kw, 
380 W, samorobną z kółkami 630 zł, 

tel. 695 230 080

sŁOMA w kostkach, owsiana, 3.zł, 
dmuchawa do zboża, 600 zł, Częst-
kowo, tel. 510 751 837

siANOKisZONKA 120.120, 70 zł, ro-
tacyjna, słupska, 1800 zł, Częstkowo, 
tel. 510 751 837

sPRZEDAM dwie komody, wys.85 
szer.83, a druga wys.80 szer.90,  
tel.781 941 397, Szymbark

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

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

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

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

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

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

510 894 627

bURMisTRZ MiAsTA RUMi 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

w urzędzie Miasta Rumi:

inspektor lub Główny specjalista w Wydziale inżynierii •	
Miejskiej w niepełnym wymiarze czasu pracy ¼ etatu.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na 
tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie 
informacji publicznej urzędu Miasta Rumi /www.bip.ru-
mia.pl/”.
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Trener buzała, czy piłkarz buzała?

już bardziej trener. piłkarzem można by 
było mnie nazwać jakbym grał gdzieś 
wyżej. teraz gramy tu w V lidze z Karo-
lem (piątkiem – przyp. red), ale to już 
bardziej granie z pasji. trener nas po-
prosił, żebyśmy zagrali, my też chcemy 
pomóc. Nie trenujemy już zawodowo, ja 
miałem rok przerwy w treningach, więc 
już zdecydowanie bardziej trener, niż 
piłkarz.

Kontuzje nie pomogły panu w pozosta-
niu na zawodowym poziomie.

przez niemal rok właściwie nie dotyka-
łem piłki, wtedy trenowałem młodych 
zawodników, ale sam nawet nie bie-
gałem. teraz jestem trzy miesiące po 
operacji kolana, które wcześniej mi do-
skwierało. Nie chcę jednak narzekać i się 
tłumaczyć. Skupiam się na treno-
waniu.

Miał pan niewiele czasu 
na treningi przed me-
czami w wikędzie?

tak, wraz z Karolem 
weszliśmy do druży-
ny właściwie z mar-
szu. potrenowaliśmy 
trzy dni i od razu gra-
liśmy. Szybko staram 
się jednak wrócić do jak 
najlepszej formy.

Nie żałuje pan, że nie urodził się tro-
chę później i nie gra w walczącej o naj-
wyższe cele lechii?

Na pewno trochę tak, ale nie zastana-
wiam się nad tym, bo może w tej dzisiej-
szej Lechii wcale bym nie grał. A może 
miałbym mniej szczęścia i w ogóle mniej 
bym osiągnął. W piłce oprócz umiejęt-
ności trzeba mieć trochę farta.

Pan go miał?

Myślę, że tak. W juniorach Lecha widzia-
łem wielu lepszych od siebie, ale potem 
nie grali oni chociażby na szczeblu Eks-
traklasy. Nawet jak jesteś dobry, to nie 
zawsze musisz się odpowiednio rozwi-
nąć i dużo osiągnąć – ja miałem to szcze-
ście, że ktoś mnie dostrzegł w meczach 
juniorów i trafiłem do Lecha, dzięki cze-
mu zacząłem się odpowiednio rozwijać. 
Być może bez tego nie osiągnąłbym 
tego, co osiągnąłem.

widzi pan jaką różnicę między juniora-
mi, kiedy był pan jednym z nich, 

a dzisiejszymi, których pan ob-
serwuje?

Kiedyś my, zawodnicy by-
liśmy wychowani na po-
dwórku. i uważam, że 
umiejętości techniczne 
były na wyższym pozio-
mie, niż teraz. Graliśmy 
między drzewami, wkoło 

bloku, ale graliśmy w piłkę 
cały dzień. Wracało się wła-

ściwie dopiero, gdy mama 
wołała na obiad, czy kolację. 

A teraz jest tak, że dziecko trzy razy 
w tygodniu trenuje i myśli, że to wystar-
czy, by zostać piłkarzem.
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O G Ł O s Z E N i E
wójTA GMiNY GNiEwiNO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu działki nr ewid. 80/7 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko, gmina 
Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr Xii/87/2015 
Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 80/7 w obrębie geo-
dezyjnym Strzebielinko, gmina Gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 5.05.2017 r. do 26.05.2017 r.  w urzędzie Gminy 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 23.05.2017 r. w urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. pomorska 8, o godz. 
10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.
uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2017 r. 
pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w urzędzie 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. pomorska 8, lub w postaci elektronicznej opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu Gminy Gniewino na 
platformie epuAp2.

jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2016 r., poz. 353 
z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowe-
go do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. pro-
jektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania 
na środowisko do tego planu, opinią państwowego powiatowego inspektoratu Sanitarnego 
w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, 
które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres urząd 
Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14.04.2017r.
uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino w termi-
nie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

– poziom będzie wysoki. 
Wystąpią najlepsi spośród 
funkcjonariuszy służb mun-
durowych. – mówi Mateusz 
ostaszewski, policjant i siłącz, 
który zajmuje się organiza-
cją zawodów. ostaszewski 
niedawno zyskał światową 
wręcz sławę wygrywając 
w uSA zawody sygnowane 
nazwiskiem Arnolda Schwa-
rzeneggera. Sam najprawod-
podobniej wystąpi w Rumi – 
Co prawda przygotowuję się 
teraz do startu 7. maja w RpA, 
ale myślę, że wezmę udział 
w zawodach – mówi. Z pew-
nością będzie wśród fawory-
tów – w przeszłości dwukrot-
nie zdobywał tytuł.

ogólnopolskie Zawody 
Strongman Służb Munduro-
wych odbędą się w ponie-
działek, 1. maja na Stadionie 

Miejskim w Rumi.  Eliminacje 
rozpoczną się o 12:00, a fina-
ły o 15:00. Wśród finałowych 
konkurencji są: marsz z wa-
lizkami o wadze 130 kg, wy-
ciskanie platformy na barki, 
przeciąganie radiowozów 
w pozycji siedzącej, tzw ze-
gar (pokonywanie dystansu 
z ciężarem podniesioym na 
przedramionach), a także wy-

ciskanie maksymalnego cię-
żaru ponad głowę. 

Na zawody zapraszają bur-
mistrz Michał pasieczny oraz 
komendant powiatowy poli-
cji, insp. Beata perzyńska. pod-
czas zawodów odbędzie się 
festyn rodzinny pełen atrakcji 
przygotowanych przez służby 
mundurowe.

bUZAŁA: 

Awans musi być!

ROZMOwA | ZAGRAŁ w EksTRAklAsiE PRAwiE 150 mEcZów, miERZyŁ 
się Z bARcElOną, A ObEcniE TREnujE juniORów w luZiniE i wysTęPu-
jE w wikęDZiE. Z PAwŁEm buZAŁą ROZmAwiA kRZysZTOF GRAjkOwski.

o planach Buzały i Wikędu, o tym, czy próbował powstrzymać 
Messiego, oraz o najlep-szym piłkarzu, z jakim grał przeczytasz na gwe24.pl
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siłacze w Rumi
sTRONGMAN | FunkcjOnARiusZE Z cAŁEj POlski PRZyjADą 1. mAjA nA 
sTADiOn miEjski, by RywAliZOwAć O miAnO nAjsilniEjsZEGO. ZAwODOm 
sTROnGmAnów bęDZiE TOwARZysZyć FEsTyn.
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turniej był konfrontacją 
sztuk walki dla dzieci i ka-
detów. W zawodach wzięły 
udział kluby kickboxingu, 
karate i taekwondo.

 Zespół bardzo dobrze za-
prezentował się wśród po-
nad 220 zawodników z 28 
klubów kickboxingu z polski 
oraz Niemiec. Wywalczyli 1 
złoty medal, 2 srebrne oraz 1 
brązowy.

Zuzanna Kalbarczyk w ka-
tegorii kadetek starszych do 
60 kg zajęła 1. miejsce, na-
tomiast drugie miejsce za-
jęli Dorian Kupc (w katego-
rii light contact do 28 kg), 
oraz julia Kwidzińska (kick 
light do 55 kg). Dorian Kupc 
zdobył jeszcze jeden medal 
– w walkach na piankowe 
pałki w których uczestniczy-
ły dzieci do lat 10 zajął wyso-
kie, trzecie miejsce. to duży 
sukces zważywszy, że była to 
najliczniej obsadzona kon-
kurencja – oprócz luzińskie-
go zawodnika rywalizowało 
30 zawodników. podopieczni 
Rafała Karcza po raz kolejny 
zaliczyli udany występ.

KG

Kickbokserzy z medalami
KicKbOxiNG | DRużynA wEjhEROwskiEGO sTOwARZysZEniA sPORTOwEGO i kTs
-k GOsRiT luZinO wZięŁA uDZiAŁ w TuRniEju POlish FiGhTER kiDs ii. 

Najlepszym zespołem w ka-
tegorii open w finale A został 
urząd Miasta Milicz, pokonu-
jąc urząd Miasta Bielsk pod-
laski 2:0 (21:17, 21:13) i zdo-
bywając puchar Marszałka 
Województwa pomorskiego. 
Zwycięska drużyna grała 
w składzie: Aleksandra Sie-
radzka, Marcelina Krukowska, 
patrycja Kordowska, Artur 
Nakonieczny, Mateusz Lesiak, 
piotr janiak oraz Rafał jarecki.

W finale B wygrało Staro-
stwo powiatowe Człuchów 
i. Natomiast w kategorii 45 
plus zwyciężyło Starostwo 
powiatowe Człuchów ii, które 
nagrodzone zostało pucha-
rem Starosty powiatu Wej-
herowskiego. W kategorii 50 
plus zwyciężył urząd Miasta 
Zabrze ii, który uhonorowany 
został pucharem Burmistrza 
Redy.

W trakcie uroczystej gali, 
która odbyła się w miej-
scowym hotelu przyznano 
również nagrody specjalne. 
Najlepszą siatkarką została 
Aleksandra tomaszewska - 
januszka z urzędu Miasta 
Gliwice ii. tytuł najlepszego 
siatkarza open trafił do piotra 
janiak a z urzędu Miasta Mi-
licz. Najlepszym siatkarzem 
45 plus  został piotr Speling 
ze Starostwa powiatowego 
Człuchów, a najlepszym siat-
karzem 50 plus – Zbigniew 
Różański z urzędu Miasta 
Zabrze ii. Najambitniejszą za-

wodniczką została Małgorza-
ta Łabińska z urzędu Miasta 
płock, najstarszym zawodni-
kiem 67-letni janusz Siejko 
z urzędu Miasta Gliwice iii, 
a najmłodszą zawodniczką 
21-letnia justyna Kowalczyk 
z urzędu Miasta ostrołęka. 
Wybrano również miss i mi-
stera Mistrzostw: Katarzynę 
trybę z Mazowieckiej jed-
nostki Wdrażania programów 

unijnych Warszawa oraz ja-
rosława Marszałka z urzędu 
Miasta Częstochowa. Nagro-
dę fair play otrzymał urząd 
Marszałkowski woj. małopol-
skiego (Kraków). Za promocję 
mistrzostw i swojego miasta 
wyróżniono urząd Miasta 
płock. Najsympatyczniejszym 
zespołem została Mazowiec-
ka jednostka Wdrażania pro-
gramów unijnych Warszawa 

, a najlepiej dopingującą dru-
żyną urząd Marszałkowski 
woj. kujawsko-pomorskiego 
(toruń).

imprezę zorganizował Miej-
ski ośrodek Sportu i Rekreacji 
przy współpracy z urzędem 
Miasta w Redzie. 

Nagrody, medale i dyplo-
my wręczali burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński oraz go-
ście honorowi.

Walczyli pod siatką
siATKówKA | REDA sTAŁA się sTOlicą sAmORZąDOwEj siATkówki.  DO  XXi misTRZOsTw POl-
ski PRAcOwników sAmORZąDOwych w PiŁcE siATkOwEj PRZysTąPiŁO w sumiE 30 DRużyn.

pozostało 10 kolejek do za-
kończenia rozgrywek iV ligi 
i wiele już wiadomo. pewnym 
krokiem ku awansowi do iii 
ligi zmierza drużyna Wierzycy 
pelplin. po ostatnich meczach 
faworytem do spadku, oprócz 
wycofanego po rundzie je-
siennej Rodła Kwidzyn jest 
drużyna Sokoła Wyczechy. 
Zespoły z powiatu wejherow-
skiego – orkan Rumia i Stolem 
Gniewino wciąż sąsiadują ze 
sobą w środkowej części ta-
beli. W ubiegły weekend rum-
scy piłkarze pokonali u siebie 
Gryf Słupsk 2-1, gole na wagę 
zwycięstwa zdobyli patryk 
Kiełb oraz jakub Bartlewski. 
Stolem Gniewino w meczu 
wyjazdowym przegrał z Gro-
mem Nowy Staw 0-1.

W V lidze również pozo-
stało 10 serii meczów, a na 
czele trzyma się Wikęd Lu-
zino. trudny wyjazdowy 
mecz z Czarnymi w pruszczu 
Gdańskim okazał się zwycię-
ski dla podopiecznych Grze-
gorza Lisewskiego, którzy 

wygraną 2-0 zrehabilitowali 
się za ostatnią porażkę. Gole 
dla Luzinian zdobyli Mura-
kowski i pliński. orlęta Reda 
bezbramkowo zremisowały 
u siebie z GKS-em Sierakowi-
ce, punktami podzielił się też 
Eko-prod Szemud. Start Mrze-
zino powalczył o punkty z KS-
em Kamienica Królewska, ale 
ostatecznie kandydaci do 
awansu wygrali 3-2.

Kilka ciekawych meczów 
czeka nas w weekend. o ko-
lejne punkty w iV lidze Stolem 
powalczy w Gniewinie, gdzie 
przyjedzie trzeci w tabeli Kp 
Starogard Gdański (sobota, 
17:00). piłkarze orkana poja-
dą do Kartuz, gdzie zmierzą 
się z grającą o utrzymanie 
Cartusią. W V lidze odbędą się 
derby powiatu – w Luzinie Wi-
kęd podejmie orlęta (sobo-
ta, 16:00). Eko-prod Szemud 
zagra na wyjeździe ze Sztor-
mem Mosty, a Start Mrzezino 
w najbliższy weekend czeka 
pauza. 

Krzysztof Grajkowski

wygrane wikędu i Orkana
PiŁKA NOŻNA | luZińscy PiŁkARZE w PRusZcZu GDAńskim 
POwRócili nA DROGę ZwycięsTw, wAżną wyGRAną ODniósŁ 
TAkżE ORkAn, kTóRy umOcniŁ POZycję w ŚRODku TAbEli.

Zespół szkół Ponagdimnazjalnych nr 3 w wejherowie 
był gospodarzem półfinału wojewódzkich igrzysk Mło-
dzieży szkolnej w Mini Koszykówce chłopców.

W rywalizacji uczestniczyły 4 zespoły reprezentujące po-
wiat: pucki, lęborski, kartuski oraz wejherowski. Zwycięzcą 
turnieju została drużyna Szkoły podstawowej nr 8 z Wejhe-
rowa, która była zdecydowanym faworytem tych rozgrywek 
i wygrała wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęła Szkoła pod-
stawowa w pogórzu, a na trzecim miejscu znalazła się Sp nr 4 
w Lęborku. Zawody te były eliminacją do Finału Wojewódz-
kich igrzysk Młodzieży Szkolnej, który odbędzie się 9. maja w 
Sopocie. po tak dobrym występie wejherowskich koszykarzy 
należy mieć nadzieje na udany występ.

„Ósemka” w finale!



wadził Gryf – Czerwiński zaata-
kował prawą stroną, podał do 
Chwastka, a ten strzałem przy 
słupku dał prowadzenie żół-
to-czarnym. po minucie było 
3-1! Gospodarze zaatakowali 
prawą stroną – tym razem rajd 
wykonał Klimczak, który jak 
na tacy wyłożył piłkę Czerwiń-
skiemu – ten skierował ją do 
siatki. W 70. minucie kolejną 
bramkę zdobył Gryf – potęż-
nie z dystansu huknął Dampc, 
piłka odbiła się od poprzeczki 
i trafiła do ustawionego w od-

powiednim miejscu Marczaka, 
który bezlitośnie dobił gości 
z Bełchatowa. W 77. minucie 
Klimczak został sfaulowany 
w polu karnym. Do piłki pod-
szedł Kołc... i przestrzelił. W 86. 
minucie swoją szansę miał 
GKS, ale strzał Ciechańskiego 
nieznacznie minął słupek. Do 
końca meczu emocji było już 
niewiele – Gryf miał w garści 
korzystny wynik i grał zwyczaj-
nie zbyt dobrze, by dać sobie 
wydrzeć to zwycięstwo.

Krzysztof Grajkowski

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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stablina sytuacja w tabeli, dobre nastroje po ostat-
nim wygranym meczu i łatwość w zdobywaniu goli 
– to atuty Gryfa przed nabliższym meczem. U ich naj-
bliższych rywali jest zupełnie odwrotnie.

W rundzie wiosennej rozegrane zostało już tyle meczów, 
że śmiało można powiedzieć, że zarówno w grze, jak i wyni-
kach zespołu jarosława Kotasa nie ma przypadku. W ośmiu 
meczach tej rundy żółto-czarni pięć razy wygrali, raz zremi-
sowali i ponieśli dwie porażki, co jak na drużynę walczącą 
o utrzymanie stanowi bardzo dobry bilans. 

Co prawda do końca pozostało 7 meczów, ale już teraz moż-
na się spodziewać, że runda wiosenna będzie znacznie lepsza 
od jesiennej. przed zimową przerwą Gryf zgromadził 19 punk-
tów, zaś od pierwszych wiosennych meczów już 16 punktów 
padło łupem żółto-czarnych.

Wszystko to wprowadza w szeregach wejherowian większy 
spokój – strefa spadkowa, która jeszcze jesienią była blisko, 
znacznie się oddaliła, a gryfici od dawna już nie mają noża na 
gardle. przeciwnie jest w Stalowej Woli. Drużyna co prawda 
jest jeszcze „nad kreską”, ale żeby przypomnieć sobie ostatnią 
wygraną popularnej Stalówki, trzeba cofnąć... do 20. listopa-
da ubiegłego roku. Wtedy zielono-czarni pokonali 2-1 odrę 
opole. od tego czasu Stal tylko przegrywa i remisuje.

Za tę niemoc zapłacił trener – po ostatniej porażce 2-6 
z olimpią Zambrów z klubu został zwolniony Rafał Wójcik, 
który prowadził Stal od początku obecnego sezonu. jego na-
stępcą został janusz Białek.

Zimą w Stali doszło do licznych przetasowań i wydaje się, 
że nie wyszły one zespołowi na dobre. przede wszystkim od-
szedł ofensywnie usposobiony Mohamed Essam, który zasilił 
pierwszoligowy MKS Kluczbork, do zielono-czarnych dołączył 
za to obrońca Adam Waszkiewicz, który zagrał 17 meczów 
w Ekstraklasie w barwach jagiellonii Białystok. W Stalowej 
Woli został najlepszy strzelec drużyny, Adrian Gębalski, który 
strzelił w obecnych rozgrywkach 8 goli. jednego z nich zdo-
był w Wejherowie – w poprzedniej rundzie Stal wygrała na 
Wzgórzu Wolności 1-0.

Żółto-czarni przyjadą na podkarpacie w roli faworytów, ale 
to nie może ich uśpić. Dwa mecze w roli faworyta (z polonią 
Bytom i z olimpią Elbląg) Gryf już przegrał, a teraz jest okazja, 
by poprawić rezultaty ze słabszymi zespołami ii ligi.

Złamać kruchą Stal

sTAl sTAlOwA wOlA – GRYf wEjhEROwO
SoBotA, 29. KWiEtNiA, 17:00

Na początku meczu GKS 
miał przewagę, gra toczyła 
się głównie pod bramką Gry-
fa, ale żółto-czarni mieli swoją 
szansę –  w 21. minucie Wicki 
w jednym z nielicznych ata-
ków podał w pole karne do 
Marczaka, który upadł wzię-
ty w kleszcze przez dwóch 
obrońców, ale sędzia tomasz 
Marciniak nie użył gwizdka. 
W 38. minucie Adrian Klim-
czak pomknął prawą flanką, 
przed polem karnym złamał 
akcję do środka i od razu 
uderzył. piłka jeszcze odbiła 
się od obrońcy, zmyliła Le-
narcika i wpadła do siatki. 
już w 42. minucie mieliśmy 
wyrównanie – z rzutu wolne-
go precyzyjnie strzelił Lenar-
towski, uderzenia przy słup-
ku nie zdołał zatrzymać Ferra 
i było 1-1. Do przerwy wynik 
nie uległ zmianie.

Druga połowa zaczęła się 
od ostrożnej gry obu zespo-
łów – żadna z drużyn przede 
wszystkim nie chciała po-
pełnić błędu. W 56. minucie 
mieliśmy jednak zmianę wy-
niku – świetną akcję przepro-

GRYf wEjhEROwO 
– GKs bEŁchATów 4-1

Klimczak 38’, Chwastek 56’, Czerwiń-
ski 57’, Marczak 70’ – Lenartowski 
43’

Gryf: Ferra –Mońka, Kołc, Kamiń-
ski, Dampc – Klimczak (83.Goerke), 
Nadolski, Czerwiński (88.tomczak), 
Chwastek – Marczak, Wicki (28. Wi-
con)

GKs: Lenarcik – Klepczyński, Grolik, 
Witasik, Szymorek (80.Zdybowicz) – 
Flaszka (63.Nowak), Zgarda, Lenar-
towski(58.Bociek), Ryszka, papikjan 
(46.Ciechański) – Bartosiak

GKS na kolanach!
ii liGA | kibicE ObEjRZEli nA wZGóRZu wOlnOŚci ŚwiETny mEcZ. w PiERwsZEj POŁO-
wiE sPOTkAniE byŁO bARDZO wyRównAnE, AlE PO PRZERwiE GRyF ZAGRAŁ kAPiTAlniE 
i ZAsŁużEniE wyGRAŁ. 

Młodzieżowe druży-
ny Gryfa zaliczyły cał-
kiem udany weekend 
– z siedmiu meczów wy-
grali cztery, strzelając 
przy tym sporo goli.

juniorzy młodsi pokona-
li Koronę Żelistrzewo 7-3, 
zawodnicy z rocznika 2002 
przegrali 0-1 ze Startem 
Miastko, a zespół z roczni-

ka 2003 wygrał 2-1 z Ge-
danią Gdańsk. pierwsza 
drużyna z rocznika 2004 
zremisowała z GKS-em 
Linia 1-1, a druga wygra-
ła z uKS-em Wybrzeże 
Gdańsk. Rok młodsi za-
wodnicy wygrali z MKS-
em Władysławowo 4-1 
(pierwszy skład) oraz 
przegrali 0-6 z Ap Dąbro-
wa (drugi zespół).

Bramkostrzelni juniorzy



Co, gdzie,    kiedy?


