
MAJÓ
W

KA

ex
pr
es
s

Piątek, 5 maja 2017 r.              
Nr 68 (494) 
NAKŁAD 12 000 EGZ.

REKLAMA                                                333/2016/DB

p
o

w
ia

tu
 w

ej
h

er
o

w
sk

ie
g

o
gwe24.pl

REKLAMA                                                                                              72/2017/DB

Pomorzanie coraz chętniej legalizują swoje związki 
– wynika z danych głównego urzędu statystyczne-

go. w ubiegłym roku sakramentalne „tak” na terenie 
Powiatu wejherowskiego Powiedziało sobie 1161 Par. 

Coraz częściej 
mówimy „tak”

str. 3

samorządowcy 
i duchowni zmie-
rzyli się w meczu 
charytatywnym, 
podczas któ-
rego zbierano 
pieniądze 
na leczenie 
13-letniego 
karola bar-
cza. 
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Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601
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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

Zaczęliśmy w ubiegłym tygodniu od „szczęśliwej 
siódemki”, dziś zostało już tylko 6! Ale co ta 
szóstka oznacza? Czy chodzi o szósty dzień tygo-
dnia, „szóstkę” na kostce do gry, a może najlepszą 
ocenę w szkole? Niedługo się dowiecie! Jeszcze 
trochę cierpliwości!

W wydarzeniu uczestniczyło 
40 par (pies plus biegacz).trasa 
liczyła niemalże 5 km, i nie na-
leżała do najprostszych. 
- podczas biegu nie zabra-
kło niespodzianek w postaci 
dodatkowych kilometrów 
zafundowanych przez psiaki – 
opowiada Anna Szczepaniak 
ze schroniska otoZ Animals 
w Dąbrówce. - Dobry humor, 
pozytywna energia i mnóstwo 
wybieganych psów, do tego 
piękna pogoda spowodowały, 
że to nie mogło się nie udać!
W kategorii kobiet najszybsza 
okazała się para Maria Maj-
Roksz z Maja-team Wejherowo, 
z psem prezesem (parokrotna 
medalistka mistrzostw polski), 
tuż za nią na miejscu drugim 
była Gosia Grzębska-Buja z 
Władysławowa, z psem Clifem, 
zaś trzecie miejsce należało do  
iwony Suchenia z Run-passion.
pl i psa Marko. 
Wśród mężczyzn na najwyż-
szym podium stanął  Adam 
Borski z Klubu 42.195 Wejhero-

wo, z psem Sado. tuż za nim był 
Krystian Konkol ze schroniska 
w Dąbrówce, z psem tajsonem. 
Na miejscu trzecim mogliśmy 
zobaczyć Waldemara hilde-
brandt z Wejherowa, z psem 
pezetem. 
- Nagrodę dla najbardziej wy-
trwałego i zaangażowanego 
uczestnika biegu zdobyła na-
sza wierna wolontariuszka iza 
opanowicz, która przygotowa-
ła do zawodów dużą część star-
tujących psów – dodaje Anna 
Szczepaniak. - iza wystartowała 
ze swoim ulubieńcem, niewi-
domym psem Ramzesem i za-
jęła 21 miejsce wśród kobiet 
Gościem specjalnym i uczestni-
kiem biegu był piotr Suchenia – 
polak, który wygrał najzimniej-
szy maraton świata na biegunie 
północnym. to właśnie jego to-
warzysz-pies postanowił pod-
czas organizowanego przez 
schronisko biegu zwiedzić oko-

licę, uniemożliwiając zawodni-
kowi dobiegnięcie prosto do 
celu. piotr mimo zwiększonego 
dystansu zajął 4 miejsce.
Schroniskowe psiaki, oprócz 
dużej porcji ruchu, smakołyków 
i niezbędnej im dawki ludzkie-
go serca, otrzymały również 
wiele prezentów. Bezdomniaki, 
które nie brały udziału w biegu 
zostały zabrane na spacer przez 
wolontariuszy.  jeden z pod-
opiecznych znalazł nowy dom, 
a kilka innych „wpadło w oko” 
osobom zainteresowanym ich 
adopcją. 
po udekorowaniu wszystkich 
uczestników, oraz wyróżnieniu 
zwycięzców odbyła się biesia-
da przy
ognisku. 

W schronisku otoZ Animals 
w Dąbrówce znajdziesz przyja-
ciela na całe życie! obecnie na 
swoich opiekunów czeka 230 
psów i 10 kotów. /raf/

i JAK TU 
PRZEJść?

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

W powiecie wejherowskim nie brakuje 
parkujących według własnej, głęboko 
ukrytej logiki. O czym lub o kim myślał 
kierowca tego fiata? Na pewno nie 
o pieszych. Fiata na fotografii uwiecz-
nił Pan Robert. – W pobliżu wejherow-
skiego szpitala nie brakuje mistrzów 
parkowania – pisze nasz Czytelnik. – 
Kierowca czerwonego fiata chyba nie 
wie, do czego służy chodnik. 

Jesteś świadkiem parkowania, które Cię 
rozśmieszyło lub zirytowało? Zrób zdjęcie 
i wyślij je do nas: a.walk@expressy.pl.

Pobiegli Po nowy dom
W schronisku OTOZ 
Animals w Dąbrów-
ce koło Wejherowa 
odbył się wyjątko-
wy bieg pod nazwą 
„Wybiegaj dom dla 
psa”.

TYDZIEŃ Z

NIEDZIELA, 30 KWIETNIA

długi weekend
trwa

PONIEDZIAŁEK, 1 MAJA

tragedia. 
utonął wędkarz

WTOREK, 2 MAJA

muzycy z białorusi 
w odwiedzinach

ŚRODA, 3 MAJA

księża kontra 
samorządowcy

CZWARTEK, 4 MAJA

oko w oko 
z zaczkiem

 Trwa długi, majowy week-
end. Mimo niezbyt zachęca-
jących prognoz w niedzielę 
wyszło słońce i wiele osób 
wybrało się na grilla, nad mo-
rze lub nad piękne, kaszubskie 
jeziora. 

  Trzech mężczyzn w niedziel-
ny wieczór wypłynęło łódką na 
Jezioro Choczewskie, by powęd-
kować. Wyprawa zakończyła się 
tragedią.

  W Wejherowie gościła grupa 
muzyków z Mińska, uczestni-
cząca w V Festiwalu Kultury 
Białoruskiej na Pomorzu.

  Majówka trwa w najlepsze, 
a pogoda sprzyja imprezom ple-
nerowym. Jedną z nich będzie 
festyn oraz mecz charytatyw-
ny, który odbędzie się już jutro 
w Wejherowie.

   W Zespole Szkół w Łęczycach 
odbyło się spotkanie z Włodzi-
mierzem Zaczkiem – pisarzem 
regionalnym, autorem książek o 
tej tematyce, który jest miesz-
kańcem gminy Luzino. 

ChCESZ WiEDZiEć WięcEJ?
WEJDź NA WWW.GWE24.Pl

POlUb nasz Profil 
i bądź na bieżąco!

twoje źródło informacji

św. leona Wielkiego, Mirona 
Łukowicza i Gryfa Pomor-
skiego takie nazwy będą no-
siły trzy wejherowskie ron-
da. Zdecydowali o tym radni 
podczas ostatniej sesji.

Rondo u zbiegu ulic jana iii 
Sobieskiego, Sienkiewicza i 3 
Maja otrzymało imię Św. Leona 
Wielkiego. W bezpośrednim 
sąsiedztwie ronda znajduje 
się zabytkowy kościół w sty-
lu neogotyckim, który należy 
do parafii Św. Leona Wielkie-
go. Św. Leon Wielki żył w iV-V 
w., był znanym duchownym 
rzymskim, wybrany na papieża 
w 440 r. jest patronem muzy-
ków i śpiewaków.
imię Mirona Łukowicza nosić 
będzie rondo u zbiegu ulic: Św. 
jana, Sienkiewicza i 10 Lutego. 
Miron Łukowicz był pierwszym 
przewodniczącym Rady Mia-
sta, wybranym w pierwszych 
wolnych wyborach samorzą-
dowych w 1990 r. wygranych 
przez Wejherowski Komitet 
obywatelski „Solidarność”. Le-
karz medycyny, działacz „So-
lidarności”, został wyróżniony 
także Statuetką jakuba Wejhe-
ra – najwyższą formą uznania 
za osiągnięcia w Wejherowie. 
Wejherowski radny – Maciej 
Łukowicz, syn Mirona Łukowi-
cza w imieniu rodziny podzię-
kował za takie uhonorowanie 
pamięci ojca.
Z kolei nowe rondo przy ul. 
Necla, patoka i Gryfa pomor-
skiego nosić będzie imię tajnej 
organizacji Wojskowej Gryf 
pomorski, co jak podkreśli-
li radni, jest wyrazem hołdu 
i czci dla tych, którzy polegli 
walcząc o niepodległość polski 
w szeregach tajnej organiza-
cji Wojskowej „Gryf pomorski” 
podczas ii Wojny Światowej. 

/raf/

Są NAZWy 
DLA ROND



GrzeGorz Gaszta 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Wejherowie

Rocznie sporządzamy około pięciuset 
aktów małżeństw. Co zauważyliśmy, to 

wzrost zainteresowania ślubami poza 
siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Taka moż-

liwość istnieje od stosunkowo niedawna. Odnotowujemy rów-
nież większe zainteresowanie zawierania związków małżeń-
skich z obcokrajowcami, głównie obywatelami Ukrainy.
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Sara hewelt od kilku mie-
sięcy jest szczęśliwa mężat-
ką. Choć zaręczyny stanowiły 
dla niej sporą niespodziankę, 
to decyzję o wyjściu za mąż 
poprzedziła intensywnymi 
przemyśleniami.

- Wychodzę z założenia, że 
ślub ma się raz w życiu, a więc 
warto się dobrze zastanowić 
– przekonuje Sara. - Warto 
wiedzieć, czy nadszedł już 
odpowiedni moment, czy 
jesteśmy na niego gotowi 
i pewni siebie wzajemnie.

WAŻNA 
JEsT REZERWAcJA

Decyzję o ślubie na pew-
no warto przemyśleć. Naj-
lepiej jednak zrobić to z du-

żym wyprzedzeniem, bo ze 
względu na to, że ostatnio 
sporo par decyduje się na 
ślub w popularnych lokalach 
nierzadko brakuje wolnych 
terminów. 

- Salę weselną często trzeba 
rezerwować z rocznym bądź 
dwuletnim wyprzedzeniem 
- informuje joanna Linkner 
z River Style hotelu & SpA. - 
Dlatego postanowiliśmy wy-
budować nową, kryształową 
salę weselną. Dzięki temu 
możemy sprostać oczekiwa-
niom narzeczonych i przyjąć 
więcej rezerwacji.

MŁODZi cORAZ sTARsi

okazuje się, że państwo 
młodzi wcale nie są tacy 

Boom na śluby
REGiON | Pomorzanie coraz chętniej legalizują swoje związki – wynika z da-
nych głównego urzędu statystycznego. w ubiegłym roku sakramentalne „tak” 
na terenie Powiatu wejherowskiego Powiedziało sobie 1161 Par. 

Joanna Linkner,
zastępca dyrektora 
River Style Hotel & SPA w Redzie

Na przestrzeni naszej działal-
ności zaobserwowaliśmy pew-

ne zmiany w trendach weselnych. 
Powoli odchodzi się od poprawin, a na-

rzeczeni coraz częściej zastanawiają się nad ceremonią 
ślubną na sali weselnej. Kiedyś wesela odbywały się 
wyłącznie w soboty. Teraz zdarza się, że pary są też za-
interesowanie organizacją uroczystości w piątki.

młodzi. połowa panien mło-
dych na pomorzu ma nie wię-
cej niż 26 i pół roku. jeszcze 10 
lat temu kobiety wychodzące 
po raz pierwszy za mąż miały 
od 20 do 24 lat. W przypadku 
mężczyzn połowa z nich ma 
nie więcej niż 28 i pół roku. 

- tendencja coraz wyższego 
wieku nowożeńców doty-
czy całego kraju – zapewnia 
Zbigniew pietrzak z urzędu 
Statystycznego w Gdańsku. - 
Wciąż jednak na ślub najczę-
ściej decydujemy się przed 
trzydziestką. Najwięcej mał-
żeństw zawieranych jest mię-
dzy 25 a 29 rokiem życia. 

GDZiE NAJWięcEJ?

Z danych urzędu Statystycz-
nego w Gdańsku wynika, że 

na terenie powiatu wejhe-
rowskiego w ubiegłym roku 
zawartych zostało 1161 mał-
żeństw. Najwyższy wskaźnik 
ślubów na 1000 mieszkańców, 
tj. 7,07 promila, odnotowano 
w gminie Linia. Za Linią zna-
lazły się Reda (6,99), Gniewino 
(5,91), Luzino (5,75), miasto 
Wejherowo (5,43) oraz Rumia 
(5,38).

Na pomorzu liczba zawiera-
nych małżeństw rośnie nie-
mal nieprzerwanie od 2011 
roku. Najbardziej popularnym 
wśród nowożeńców miesią-
cem jest sierpień, a najmniej 
ślubów odbywa się w stycz-
niu. Co ciekawe, większość 
zawartych małżeństw to ślu-
by wyznaniowe ze skutkami 
cywilnymi. 

Anna Walk

Sara i Rafał
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obie placówki już w ubie-
głym roku przystąpiły do 
kampanii „Każdy WAt na 
wagę złota – czyli pomorskie 
dzieci i młodzież uczą się, 
jak efektywnie oszczędzać 
energię w szkole”. Z całego 
województwa pomorskiego 
w projekcie uczestniczy aż 
36 szkół. Celem przedsię-
wzięcia jest promocja ra-
cjonalnego wykorzystania 
energii oraz kształtowanie 
postaw ekologicznych. 

- tego typu bezinwesty-
cyjne metody oszczędzania 
energii przynoszą bardzo 
dobre efekty i duże oszczęd-
ności. Dzięki wdrażaniu pro-
jektów edukacyjnych dzieci 
oraz młodzież uczą się racjo-
nalnego gospodarowania 
energią elektryczną. ukształ-
towane poprzez podobne 
akcje nawyki przekładają się 
także na poprawę stanu śro-
dowiska i zwiększenie zakre-
su ochrony klimatu – mówi 
paweł Klawiter-piwowarski 
z urzędu Miasta Rumi. 

Głównym założeniem kam-
panii jest wykorzystanie 
innowacyjnej metodologii 
50/50. jej głównym założe-
niem jest podział środków 
finansowych zaoszczę-
dzonych przez nauczycieli 
i uczniów w stosunku pół 
na pół między szkołę oraz 
gminę finansującą szkolne 
rachunki. Dodatkowe fun-
dusze mogą zostać przezna-
czone na dalszą poprawę 
efektywności energetycznej 
lub zaspokojenie innych po-
trzeb.

Kampania „Każdy WAt na 
wagę złota – czyli pomorskie 
dzieci i młodzież uczą się 
jak efektywnie oszczędzać 
energię w szkole” jest współ-
finansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdań-
sku, a koordynuje ją Stowa-
rzyszenie Gmin polska Sieć 
„Energie Citès” (www.pnec.
org.pl).

/raf/

Szkoły oszczędzają energię
RUMiA | gimnazjum nr 4 oraz szkoła Podsta-
wowa nr 1 biorą udział w Projekcie eduka-
cyjnym mającym na celu oszczędzanie ener-
gii elektrycznej. 
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W programie uczestniczy 
m.in. Gimnazjum nr 4 w Rumi
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Panu
Stanisławowi 

Dąbrowskiemu
pracownikowi 

Straży Miejskiej w Wejherowie

łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

oficjalne rozpoczęcie se-
zonu letniego przez przed-
stawicieli Metropolitalnego 
Forum Wójtów, Burmistrzów, 
prezydentów i Starostów 
NoRDA organizowane jest 
na przełomie kwietnia i maja 
od kilku lat. tym razem od-
było się w niezwykłym oto-
czeniu... rekinów. Konferen-
cję zorganizowano bowiem 
w redzkim Aquaparku. 

uczetnicy podkreślali bo-
gactwo turystyczne i krajo-
brazowe Gdyni i północnych 
Kaszub. Wymieniano m.in. 
wspaniałe plaże nadmorskie, 
jeziora, lasy, bogate dziedzic-
two historyczne, atrakcyjną 
i różnorodną ofertę wyda-
rzeń kulturalnych i rekreacyj-
nych i wiele, wiele innych. 

Główny cel, jaki przyświeca 
samorządowcom zrzeszo-
nym w stowarzyszeniu NoR-
DA to przekonanie miesz-
kańców i turystów, że aby 
przeżyć coś wyjątkowego, 
nie trzeba podróżować na 
drugi koniec świata. Nie bez 
znaczenia jest też wspólna 
promocja wielu samorzą-
dów, dzięki czemu turysta 
otrzymuje kompleksową in-
formację o najważniejszych 
wydarzeniach i atrakcjach, 
przyjeżdżając więc na po-
morze ma szansę znacznie 
więcej zobaczyć. 

- Niewątpliwie jednym 
z większych sukcesów Gdy-
ni i północnych Kaszub jest 
współpraca w zakresie pro-
mocji turystycznej – powie-
działa otwierając konferen-

cję wiceprezydent Gdyni 
Katarzyna Gruszecka–Spy-
chała. - Razem można więcej 
i to się idealnie sprawdziło 

w kolejnych latach. Nie ma 
w polsce atrakcyjniejszego 
miejsca niż Kaszuby północ-
ne. 

- Zależy nam na tym, aby 
miasto Reda było miejscem, 
gdzie można miło i ciekawie 
spędzić wolny czas – dodał 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. - obecnie pra-
cujemy nad infrastrukturą 
miejską, a wśród tej infgra-
struktury rekreacja i rozryw-
ka to bardzo ważny element. 

W spotkaniu udział wzięli 
włodarze gmin i miast z pół-
nocnych Kaszub, m.in. z Wej-
herowa, pucka czy Szemuda.

przypomnijmy, że każdego 
roku 24 samorządy najbar-
dziej na północ wysuniętego 
obszaru Kaszub, zrzeszone 
w Metropolitalnym Forum 
Wójtów, Burmistrzów, pre-
zydentów i Starostów NoR-
DA przygotowują bogatą 
ofertę turystyczną dla osób 
przybywających latem w te 
rejony. W tym roku na miesz-
kańców i turystów czekają 
liczne atrakcje – wydarzenia 
kulturalne i sportowe. Sezon 
wakacyjny obfitować będą 
w koncerty, festiwale, festy-
ny, spotkania teatralne i mu-
zyczne oraz rajdy i półmara-
tony. Sezon letni to również 
świetna okazja do spacerów 
po urokliwych ścieżkach 
nordic walking i  jazdy na 
rowerze.

Zachęcamy też do korzy-
stania z aplikacji mobilnej 
„Gdynia i północne Kaszu-
by”. to zarówno przewodnik, 
mapa, jak i kalendarz imprez, 
który zawsze jest pod ręką - 
w smartfonie lub tablecie.

Rafał Korbut

Lato już się zaczęło!
REDA | to doPiero Początek maja, a samorządowcy już oficjalnie zainaugu-
rowali sezon letni. i nic dziwnego – rozmaite imPrezy już trwają, a atrakcji na 
kaszubach i w gdyni nie brakuje. 
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zależy nam na tym, aby miasto reda 
było miejscem, gdzie można miło 

i ciekawie spędzić wolny czas – mówił 
krzysztof krzemiński, burmistrz redy.
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Na razie nie wiadomo do-
kładnie, kiedy doszło do tego 
bulwersującego wydarzenia. 
policja została zawiadomio-
na przez od administrację 
cmentarza we wtorkowy po-
ranek (2 maja).

Na miejsce udali się poli-
cjanci z grupy dochodzenio-
wo-śledczej oraz policyjny 
technik. Zabezpieczono śla-
dy oraz użyto psa tropiące-
go.

informację o tym, co wyda-
rzyło się na rumskim cmen-
tarzu, otrzymaliśmy także od 
pana piotra, naszego Czytel-
nika (dziękujemy za zgłosze-
nie oraz zdjęcie).

- Na cmentarzu komunal-
nym w Rumi doszło do de-
wastacji grobowca i zbez-
czeszczenia zwłok – napisał 

do nas na naszym facebo-
okowym profilu pan piotr. - 
Miejsce to jest odgrodzone 
przez policję, która pracuje 
nad wyjaśnieniem sprawy. 
Być może ma to związek 
z kradzieżami ciał, które mia-
ły miejsce w okolicy trójmia-
sta.

tożsamość sprawców ani 
motywy działania nie są 
jeszcze znane. Za przestęp-
stwo polegające na dewa-
stacji grobu oraz okradzeniu 
mogiły grozi do ośmiu lat 
więzienia. przedstawiciele 
wymiaru sprawiedliwości 
zastrzegają jednak, że kwa-
lifikacja przestępstwa może 
jeszcze ulec zmianie. Nie 
wiadomo bowiem, co stało 
się ze szczątkami zmarłego.

/raf/

Szokująca kradzież 
na cmentarzu
RUMiA | do dewastacji i kradzieży doszło na 
cmentarzu w rumi. sPrawca (bądź sPrawcy) 
o nieustalonej tożsamoŚci zniszczyli grób 
i ukradli... szczątki zmarłego!
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bURMisTRZ MiAsTA RUMi 
ogłasza nabór na wolne stanowisko 

pracy w Urzędzie Miasta Rumi:

podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym •	
w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi oraz w Biulety-
nie informacji publicznej urzędu Miasta Rumi /www.bip.
rumia.pl/

Wyjątkowa uroczystość od-
była się w Redzie – tutejsza 
ochotnicza Straż pożarna 
miała bowiem szczególną 
okazję: jubileusz 85-lecia ist-
nienia. podczas obchodów 
strażacy otrzymali nowy wóz 
bojowy. 

Ceremonia była okazją do 
przybliżenia 85- letniej hi-
storii oSp Reda oraz złożenia 
podziękowań założycielom 
i najbardziej zasłużonym 
członkom jednostki. W prze-
mówieniach gratulowano 
i wyrażano słowa uznania 
oraz szacunku wszystkim 
druhom strażakom za ich 
odwagę, bezinteresowność 
i ofiarność w działaniach na 
rzecz zapewnienia bezpie-

czeństwa mieszkańcom po-
wiatu wejherowskiego.

Z kolei w Kniewie odbyły 
się Gminne obchody Dnia 
Strażaka – także połączone 
z poświęceniem i przekaza-
niem wozu bojowego dla 
oSp. tutejsza straż działa ma 
ponad 70- letnią historię. 
podczas święta złożono po-
dziękowania założycielom 
i najbardziej zasłużonym 
członkom jednostki.

poczty sztandarowe i pod-
oddziały ochotniczych straży 
pożarnych z gminy Wejhero-
wo rozpoczęły uroczystość 
przemarszem do kościoła 
pw. Św. Mateusza Apostoła w 
Górze, gdzie gminny kapelan 
strażaków ks. kanonik jerzy 

osowicki odprawił Mszę Św. 
w intencji wszystkich straża-
ków. Następnie przy akom-
paniamencie orkiestry Dętej 
Gminy Wejherowo udano 
się do Kniewa, gdzie na pla-
cu przy remizie strażackiej 
miał miejsce oficjalny apel 
z udziałem m.in. starosty 
wejherowskiego Gabrieli Li-
sius, Ryszarda Czarneckiego, 
przewodniczącego Rady po-
wiatu Wejherowskiego, hen-
ryka Skwarło, wójta gminy 
Wejherowo, bryg. jacka Nie-
węgłowskiego, Komendanta 
państwowej Straży pożarnej 
w Wejherowie oraz Komen-
danta Gminnego ZoSp Rp 
w Wejherowie Zenona Fran-
kowskiego.

Gminny kapelan straża-
ków dokonał poświecenia 
nowego wozu strażackie-
go dla oSp Kniewo, które-
go oficjalnego przekazania 
dokonali wspólnie Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius 
oraz Wójt Gminy Wejherowo 
henryk Skwarło.

- Życzę bezpiecznej służby, 
zawsze szczęśliwych powro-
tów z akcji, a także pomyśl-
ności w życiu osobistym. 
Niech satysfakcja i duma 
oraz społeczne poważanie i 
uznanie towarzyszą Wam w 
codziennej działalności ra-
towniczej- mówiła starosta 
wejherowski Gabriela Lisius 
w słowach skierowanych do 
druhów strażaków. /raf/

Świętowali strażacy
REDA, KNiEWO | 4 maja to dzień, kiedy Świętują strażacy. redzka osP obchodziła 
jubileusz 85-lecia, zaŚ w kniewie zorganizowano gminne obchody dnia strażaka. 
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taką decyzję podjęli radni 
podczas ostatniej sesji. przy-
pomnijmy, że już w zeszłym 
roku miasto przeznaczyło 
104 tysiące złotych na wspar-
cie tej placówki. pieniądze te 
zostały spożytkowane na za-
kup karetki z defibrylatorem 
transmitującym dane bez-
pośrednio do szpitala. tego 
typu sprzęt ratuje życie, bo-
wiem przyspiesza diagnozę, 
pozwala też przygotować 
się na przyjęcie pacjenta 
jeszcze przed jego przyjaz-
dem do szpitala.

Kolejną dotację wydano na 
remont odcinka pooperacyj-
nego, w którym przebywają 
pacjenci po zakończonym 
zabiegu operacyjnym.

tym razem fundusze zosta-
ną przeznaczone na zakup 
systemu kardiomonitoringu 
dla potrzeb oddziału Chirur-
gii ogólnej i onkologicznej. 

Warto podkreślić, że z usług 
wejherowskiego szpitala ko-
rzystają mieszkańcy całego 
powiatu wejherowskiego 
i okolic. 

/raf/

Kolejna dotacja na szpital
RUMiA | wejherowski szPital otrzyma z budże-
tu miasta rumia dotację w wysokoŚci 10 tys. zł z 
Przeznaczeniem na zakuP sPrzętu medycznego. 

Leszek 
Grzeszczyk, 
radny miasta Rumi:

 - Dotując 
szpital, 
zwiększa-
my bezpie-
czeństwo 
miesz-
kańców. 
Z usług 

tej placówki korzystamy 
wszyscy. Dlatego też bar-
dzo ważnym zadaniem dla 
naszego samorządu jest 
wspieranie kolejnych in-
westycji w jej obrębie.

To już kolejna dotacja przyznana szpitalowi przez Rumię
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Do zdarzenia doszło na 
parkingu przy ul. 12 Marca. 
Zapalił się stojący tam do-
stawczy volkswagen. 

- przyczyny wybuchu po-
żaru nie są znane – mówi 
sekcyjny Mateusz Żywicki 

z wejherowskiej państwo-
wej Straży pożarnej. - pro-
wadzone jest w tej sprawie 
dochodzenie. 

W zdarzeniu nikt nie ucier-
piał.

  /raf/

Spłonął bus z książkami
WEJHEROWO | do Pożaru auta doszło w czwar-
tek rano w wejherowie. doszczętnie sPłonął 
samochód dostawczy, Przewożący książki. 
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst 
jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawia-
damiam ponownie,  że na wniosek  Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.03.2017r. skorygowany 
w dniu 24.04.2017r.  wszczęto postępowanie w sprawie:

- wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej pn. „Budo-
wa drogi łączącej ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 – ul. Karnowskiego w Wejherowie, 
(droga gminna, klasy Z, 0127039G, 0127032G, 0127342G)” na terenie Gminy Miasta Wejhe-
rowa

położonej na działkach nr  ewidencyjny:
obr. 02: 28/3(powstałej z podziału działki 28/1), 27/2 (powstałej z podziału działki 27), 29/2 (po-
wstałej z podziału działki 29), 29/3 (powstałej z podziału działki 29), 30/3 (powstałej z podziału 
działki 30), 9/23;
obr. 03: 9/4 (powstałej z podziału działki 9/2), 10/12; 
obr. 06: 1/62 (powstałej z podziału działki 1/50), 1/64 (powstałej z podziału działki 1/50), 4/24(pow-
stałej z podziału działki 4/7), 13, 1/49.

oraz czasowe zajęcie działek dla przebudowy infrastruktury technicznej i drogowej,  dla których 
określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków o których mowa w 
lit. b, c oraz e-h §11f ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. Dz. U. 2015 nr 0 poz.2031:
obr. 02: 9/22, 31, 27/1(powstałej z podziału działki 27), 27/3(powstałej z podziału działki 27), 
28/4(powstałej z podziału działki 28/1), 29/1(powstałej z podziału działki 29), 29/4(powstałej z 
podziału działki 29), 30/1(powstałej z podziału działki 30), 30/2(powstałej z podziału działki 30), 
30/4(powstałej z podziału działki 30), 30/5(powstałej z podziału działki 30), 28/2;
obr. 03: 9/1, 9/5(powstałej z podziału działki 9/2), 10/43, 10/40, 10/42, 19/5, 11/53, 19/4, 19/1, 21/7, 
21/2, 10/31, 24;
obr. 06: 1/9, 1/60, 1/34, 4/19, 4/25(powstałej z podziału działki 4/7), 14/1, 3, 2/2, 9; 1/61 (powstałej 
z podziału działki 1/50), 1/63(powstałej z podziału działki 1/50), 1/65(powstałej z podziału działki 
1/50), 1/39, 1/51, 1/53, 1/54, 1/30, 1/31

a także wydanie pozwolenia na budowę drogi, budowę i rozbiórkę części potoku Pętkowickiego 
w związku z w/wym. realizacją inwestycji drogowej, na działkach nr ewidencyjny:
obr. 02: 31, 30/1(powstałej z podziału działki 30), 30/4(powstałej z podziału działki 30), 30/5(pow-
stałej z podziału działki 30), 29/1(powstałej z podziału działki 29), 29/4(powstałej z podziału dział-
ki 29), 25;
obr. 03: 11/53, 11/54, 19/5;
obr. 06: 1/61 (powstałej z podziału działki 1/50)

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

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2015r.   poz. 2031 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administra-
cyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 28.04.2017r., na wniosek Wójta Gminy Wejherowo, wydano de-
cyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

Budowie drogi gminnej pod nazwą - „budowa ulicy Orzechowej wraz z siecią wodociągową w Bolszewie, Gmina Wejherowo”

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

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użyt-
kowników terenów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 
Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Inte-
resanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016, 
poz. 2147 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na 
stronach internetowych: www.bip.powia-
twejherowski.pl,www.powiat.wejherowo.pl, 
zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz 
nr II/P/2017, dotyczący nieruchomości sta-
nowiącej własność Powiatu Wejherowskie-
go, przeznaczonej do dzierżawy, oznaczo-
nej ewidencyjnie jako działka nr 7/25 obr. 6 
Wejherowo

Wykaz wywieszono w dniu 2 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 49 i art. 61 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. 
z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 21.04.2017r. na wniosek  Zarządu Po-
wiatu Wejherowskiego  z 22.03.2017r. skorygowany w dniu 21.04.2017r.  wszczęto postę-
powanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dro-
gi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo-Kolonia 
o długości 1,7km” na terenie Gminy Szemud obręb Będargowo 
na działkach nr ewidencyjny : 131/5, 129/1, 128/1, 127/1, 126/1, 130, 133/1, 125/1, 125/3 
(powstałej z podziału działki 125/2), 125/4 (powstałej z podziału działki 125/2), 291, 284/1 
(powstałej z podziału działki 284), 286, 283/5 (powstałej z podziału działki 283/4), 283/6 
(powstałej z podziału działki 283/4), 295/1 (powstałej z podziału działki 295), 294/1 (powsta-
łej z podziału działki 294), 293/1 (powstałej z podziału działki 293), 292/1, 292/9 (powsta-
łej z podziału działki 292/2), 186, 279/1 (powstałej z podziału działki 279), 278/1 (powsta-
łej z podziału działki 278), 277/4 (powstałej z podziału działki 277/3), 67/1 (powstałej z po-
działu działki 67), 292/11 (powstałej z podziału działki 292/8), 292/12 (powstałej z podzia-
łu działki 292/8), 292/18 (powstałej z podziału działki 292/7), 292/16 (powstałej z podziału 
działki 292/4), 292/14 (powstałej z podziału działki  292/5), 13/1 (powstałej z podziału dział-
ki 13), 14/1 (powstałej z podziału działki 14), 15/1 (powstałej z podziału działki 15), 15/2 
(powstałej z podziału działki 15), 16, 17/1 (powstałej z podziału działki 17), 18/1 (powsta-
łej z podziału działki 18), 19/1 (powstałej z podziału działki 19), 20/1 (powstałej z podzia-
łu działki 20), 20/2 (powstałej z podziału działki 20), 21/1 (powstałej z podziału działki 21), 
296/1 (powstałej z podziału działki 296), 297/1 (powstałej z podziału działki 297), 304

oraz czasowe zajęcie działek na przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej:
obręb Będargowo, Gmina Szemud,  Powiat Wejherowski:
działki nr ewidencyjny : 131/3, 133/2, 127/2, 126/2, 284/2 (powstałej z podziału działki 284), 
285, 283/1, 283/7 (powstałej z podziału działki 283/4), 279/2 (powstałej z podziału działki 
279), 278/2 (powstałej z podziału działki 278), 277/5 (powstałej z podziału działki 277/3), 
290/1, 292/13 (powstałej z podziału działki 292/8) 67/2 (powstałej z podziału działki 67), 
13/2 (powstałej z podziału działki 13), 18/2 (powstałej z podziału działki 18), 20/3 (powsta-
łej z podziału działki 20), 297/2 (powstałej z podziału działki 297)
obręb Kolonia,  Gmina Kartuzy,  Powiat Kartuski
działki nr ewidencyjny : 200/1, 201/3

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych in-
westycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmioto-
wej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materia-
łów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie 
podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami 
sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownic-
twa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 
lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parte-
rze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Stadion Gryfa w Wejhero-
wie przeżył prawdziwe oblę-
żenie kibiców – co najmniej 
tysiąc widzów szczelnie wy-
pełnił trybuny na Wzgórzu 
Wolności.

 – pan Bóg dał piękną po-
godę i na pewno obie dru-
żyny stworzą wspaniały 
mecz – powiedział przed 
meczem ks. piotr Żynda, 
proboszcz parafii Najświęt-
szej Maryi panny Królowej 
polski w Wejherowie.

Starosta wejherowski Ga-
briela Lisius pierwszym 
kopnięciem rozpoczęła 
mecz, który okazał się pełen 
emocji. pierwszy gol padł 
po pięknym uderzeniu księ-
ży z rzutu wolnego – piłka 
odbiła się od poprzeczki, 
ale na miejscu był jeden 
z duchownych, który do-
bił strzał i było 1-0. Zaraz 
potem było 2-0 – jeden 
z księży znalazł się sam na 
sam z bramkarzem i nie 
dał mu szans. potem jeden 
z duchownych zaskoczył 
bramkarza piękny lobem 
sprzed pola karnego – pił-
ka wpadła „za kołnierz” 
bramkarzowi samorzą-
dowców. przed koncem 
pierwszej połowy znów 
sam na sam z golkiperem 
znalazł się ksiądz i pokonał 
go płaskim strzałem.

W przerwie odbyły się 
licytacje. Kupione zostały 
obrazy, koszulka Marcina 

Gortata, trykot Gryfa Wejhe-
rowo z podpisami zawodni-
ków, a także piłka z podpisa-
mi księży i samorządowców. 
pieniądze zostaną przekaza-
ne na leczenie Karola Barcza, 
który cierpi na eozynofilowe 
zapalenie przewodu pokar-
mowego, chorobę Leśniow-
skiego-Crohna i padaczkę. 
Karol z powodu choroby nie 
mógł się pojawić na meczu, 
ale został przeczytany jego 
poruszający list, w którym 
dziękował za zaangażowa-
nie wszystkich, którzy mu 
pomagają. obecna na wy-
darzeniu była też rodzina 
Karola.

Druga połowa zaczęła się 
od ataków samorządow-

ców, którzy zdobyli swoją 
pierwszą bramkę – na skrzy-
dle wolne pole znalazł jeden 
z nich i przelobował bram-
karza. po chwili było jednak 
5-1 – kontratak księży za-
kończył się celnym płaskim 
strzałem, który znalazł dro-
gę do siatki. Na 5-2 strzelił 
grający u samorządowców 
Grzegorz Niciński, który 
wyszedł na czystą pozycję, 
minął bramkarza z ostrego 
kąta trafił do bramki. po-
tem znów strzelili księża 
– piękna akcja zakończyła 
się strzałem z woleja pod 
poprzeczkę. Samorządow-
cy po chwili przeprowadzili 
kontrę, która zakończyła 
się golem na 6-3. ostatni 

gol w tym meczu padł po 
dwójkowej akcji samorzą-
dowców. potem nie udało 
się zmienić wyniku, nie po-
mogło nawet to, że wszyscy 
rezerwowi wbiegli na bo-
isko, co stworzyło przewagą 
liczebną samorządowców. 
Mecz zakończył się wyni-
kiem 6-4 i udany rewanż 
księży stał się faktem.

Warto dodać, że mecz był 
jednym z wielu wydarzeń, 
które zorganizowano pod-
czas powiatowych obcho-
dów Święta Narodowego 
trzeciego Maja w Wejhero-
wie. Wcześniej odbyły się 
uroczystości kościelno – pa-
triotyczne. 

/KG/

Co za mecz! 
Księża górą!

POWiAT | samorządowcy i duchowni zmierzyli się w meczu charytatywnym, 
Podczas którego zbierano Pieniądze na leczenie 13-letniego karola barcza. 
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imprezę rozpoczął występ 
kabaretu aktywnych senio-
rów „Zgredy z Redy”, który 
z odświeżonym repertu-
arem i po krótkiej przerwie 
wznowił swoją artystyczną 
działalność.

Kolejną atrakcją był wy-
stęp powstałego w 2010 
roku Stowarzyszenia Rekon-
strukcji pułk Czernieckiego, 
który zabrał nas na chwilę 
do przełomu XVi oraz XVii 
wieku odtwarzając piechotę 
Kozacką po czym w kolejnej 
części zachwycił widowisko-
wym pokazem z elementa-

mi pirotechnicznymi i szer-
mierką.

oprawę muzyczną  za-
pewnił jedyny na pomorzu 
i jeden z nielicznych dziecię-
cych kapel rockowych, po-
chodzący z Żukowa zespół 
„Czarodzieje z Kaszub” oraz 
znany miejscowy  zespół  
„Last  journey”.

Do samego wieczoru 
mieszkańcom oraz gościom 
towarzyszyły stoiska gastro-
nomiczne z lodami, watą cu-
krową czy food truck z fryt-
kami belgijskimi.

/opr. raf/

Kabaret 
i historyczna 
rekonstrukcja
REDA | w Poniedziałkowe słoneczne 
PoPołudnie w Parku miejskim odbyła 
się redzka majówka.
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Widowiskową atrakcją wyda-
rzenia, które zorganizowano w 
Muzeum techniki Wojskowej Gryf 
była inscenizacja walk w Dąbrów-
ce z 1945 roku z wykorzystaniem 
czołgów t-34/85 i pantera A. Czoł-
gowa Majówka była propozycją 
dla całych rodzin, które interesu-
ją się militariami. W ramach nie-
dzielnej imprezy (30 kwietnia)
udostępniono do zwiedzania Mu-
zeum techniki Wojskowej GRyF i 
Muzeum Saperskie Explosive i bo-
gata w eksponaty wystawę sprzę-
tu wojskowego z okresu ii wojny 
Światowej.

odważni uczestnicy imprezy ko-
rzystali z przejażdżek pojazdem 
gąsienicowym BAt-M i tereno-
wym pojazdem Mercedes-Benz G 
„Wolf”.

Równie emocjonujący była tak-
że możliwość rzutu do celu (czyli 
bunkra z karabinem maszyno-
wym) ćwiczebnym granatem i 
poszukiwanie min na polu mino-
wym. Żądnym wrażeń imprezo-
wiczom udostępniono również 
strzelnicę, gdzie strzelano z wia-
trówek i broni ASG.

Ciekawym i popularnym uzu-

pełnieniem statycznej wystawy 
pojazdów wojskowych z okre-
su ii wojny światowej był pokaz 
nowoczesnego sprzętu, który 
zaprezentował Batalion Dowo-
dzenia Marynarki Wojennej z Wej-
herowa. Żołnierze z Wejherowa 
zaprezentowali także nietypowy 
i atrakcyjny (do muzyki m.in. Mi-
chaela jacksona) pokaz musztry 
paradnej.

Największą atrakcją niedzielnej 
Majówki była widowiskowa in-
scenizacja potyczek z 1945 roku, 
które miały miejsce w okolicach 
Dąbrówki. Kilkaset uczestników 
imprezy z przyjęciem obserwo-
wało atak Armii Czerwonej na 
umocnienia wojsk niemieckich. 
W inscenizacji potyczki wykorzy-
stano oczywiście czołgi pantera i 
t-35/85 i ładunki pirotechniczne. 
Co ciekawe-w rolę żołnierzy Armii 
Czerwonej wcielili się członkowie 
grupy rekonstrukcyjnej z Kali-
ningradu, wielu imprezowiczów 
skorzystało potem z zaproszenia 
do rozmowy z rosyjskimi miłośni-
kami historii, robiono sobie także 
wspólne pamiątkowe zdjęcia.

(Gb)

W poniedziałek odbyły się ogól-
nopolskie Zawody Strongman Służb 
Mundurowych. Zmaganiom funk-
cjonariuszy towarzyszył festyn ro-
dzinny, podczas którego chętni mo-
gli wziąć udział w konkursie wiedzy 
o bezpieczeństwie czy plastycznych 
zmaganiach dotyczących służb mun-
durowych. Zgromadzeni goście mieli 
również okazję zapoznać się z pro-
fesjonalnym sprzętem wykorzysty-
wanym przez policjantów podczas 
zabezpieczeń czy pokonać tor prze-
szkód w alko-goglach. 

Emocji sportowych nie zabrakło 
także w środę – tego dnia odbył się 
bowiem mecz piłki nożnej pomiędzy 
zespołami olbojów i Dziennikarzy 
trójmiasta a reprezentacją Małego 
trójmiasta Kaszubskiego zakończony 
zwycięstwem samorządowców 5-4. 
jednak Festyn z okazji 3 maja stał pod 
znakiem występów muzycznych. pu-
bliczność rozgrzał znany ze swojego 
włoskiego temperamentu Stefano 
terrazzino. Gwiazdą wieczoru był jed-
nak zespół Boys znany z takich hitów, 
jak „Wolność”, „Kochana uwierz mi”. 
Dodatkowo organizatorzy przewi-
dzieli specjalną strefę dla dzieci, wy-
stępy zespołów tanecznych oraz co-
roczną rywalizację samorządowców 
z Małego trójmiasta Kaszubskiego. 

/raf/

Majówka ze strongmanami i boys
RUMiA | bardzo aktywnie uPłynął długi weekend majowy w rumi. zarówno 1-go, jak i 3-go maja na mieszkańców miasta na 
stadionie Przy mosir czekało mnóstwo atrakcji.

Wystrzałowe atrakcje
DĄbRÓWKA | tłumy mieszkańców Powiatu wejherowskiego skorzystały z zaProszenia do sPędzenia majówki z...czołgami. 
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OGŁOsZENiE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. u. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 21 ust.2 pkt 2 i 7, art. 30, art.39 ust.1 pkt 
2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.u. z 2016r. poz.353 ze zm.)

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego •	
w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców;
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu •	
znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, 
Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską dla stref 18.M,U i 19.M,U.

w dniach od 15.05.2017r. do 05.06.2017r.
w siedzibie urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach 
pracy urzędu oraz w Biuletynie informacji publicznej Miasta Rumi. informacje o w/w do-
kumencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu infor-
macji publicznej urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie prze-
prowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali 
nr 203 tut. urzędu w dniu 29.05.2017r. o godzinie 16.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
19.06.2017r. na adres: urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

REKLAMA                                                                                                                                   76/2017/RL

przemek przyszedł na 
świat w czerwcu 2012 r., jest 
skrajnym wcześniakiem. 
Ważył tylko 900 g. przez nie-
spełna 5 lat życia już dużo 
wycierpiał - miał wylew 
krwi do mózgu, ma wodo-
głowie pokrwotoczne oraz 
torbiel podpajęczynówki 
w mózgu. Cierpi też na dys-
plazję oskrzelowo-płucną, 
retinopatię wcześniaczą, 
padaczkę, zaburzenia ży-
wienia i ma założoną rurkę 
w żołądku przez którą jest 
karmiony.

przemek wciąż walczy 
o życie. W naszym kraju le-
karze zakończyli leczenie 
i skierowali małego pacjen-
ta do hospicjum... 

- Na przełomie 2016 i 2017 
roku stan przemka bardzo 
się pogorszył, pojawił się 
obrzęk mózgu – opowiada 
Karolina Sikora, mama prze-
mka. - Wyszedł z tego, więc 
zaczęłam szukać pomocy 
po raz kolejny. pojechałam 
do turku w Finlandii, gdzie 
lekarz neurochirurg dał 
nam nadzieję! jednak koszt 
operacji to około 250 tys zł. 

i musi się to odbyć w szpitalu 
huS helsinki. 

termin operacji został wy-

znaczony - 8 czerwca mama 
z chłopcem mają pojawić 
się w hyKSin – helsinki uni-

versity hospital na rezonan-
sie głowy oraz rentgenie, 
dzień później odbędzie się 
spotkanie z neurochirurga-
mi i neurologami, podczas 
którego zostaną omówione 
szczegóły operacji i dalszego 
leczenia. 

Na koncie fundacji zebrane 
jest ponad 42 tys. zł, a czasu 
zostało już naprawdę nie-
wiele...

- prosimy o pomoc, aby 
uzbierać środki na operację 
dla ratowania naszego synka 
– apeluje mama przemka. - 
on każdego dla udowadnia, 
że chce żyć, a my kochamy 
go całym sercem i prosimy 
o szansę na to, by był zdrowy 
i został z nami na zawsze... 

/raf/

Mają tylko miesiąc
GOściciNO | i ty możesz Pomóc Przemkowi z goŚcicina! chory chłoPiec musi PrzejŚć 
Poważną i kosztowną oPerację, na zebranie Pieniędzy na nią Pozostał tylko miesiąc.

Pomóc chłopcu 
można poprzez:
Fundacja Pomocy Dzieciom 
i Osobom Chorym “Kawałek 
Nieba”, Bank BZ WBK, 31 
1090 2835 0000 0001 2173 
1374, tytułem: “843 pomoc 
dla Przemka Sikory”
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Przemek z mamą wciąż mają 
nadzieję na to, że chłopiec 

odzyska zdrowie

już niedługo w Wejherowie 
odbędzie się akcja rejestracji 
potencjalnych dawców. Każdy 
kto jeszcze nie jest w DKMS, 
a chciałby pomóc chorej Kasi 
i innym oczekującym na prze-
szczep może zarejestrować 
się przez internet na stronie 
www.DKMS.pl albo 20 maja 
przyjść do Lo nr 1 przy ul. Bu-
kowej w Wejherowie na reje-
strację. 

Kasia to mama kilkutygo-
dniowego tymka. Czeka na 
przeszczep szpiku – ale aby to 
było możliwe, konieczne jest 
znalezienie odpowiedniego 
dawcy. 

tymczasem prawdopodo-
bieństwo znalezienia „gene-
tycznego bliźniaka” jest bar-
dzo niskie. Dlatego tak ważne 
jest, aby jak najwięcej osób 
było zarejestrowanych w ba-
zie danych. im więcej poten-
cjalnych dawców - tym więcej 
szans na życie dla chorych na 
nowotwory krwi!

Rejestracja w bazie poten-
cjalnych dawców jest całkowi-
cie bezbolesna. Dawcą może 
zostać każdy ogólnie zdrowy 

człowiek pomiędzy 18 a 55 ro-
kiem życia, ważący nie mniej 
niż 50 kg i o wskaźniku masy 
ciała nie wyższym niż 40 BMi.

jak duże są szanse na zosta-
nie faktycznym dawcą? jak 
pokazują statystyki, w ciągu 
10 lat od rejestracji, maksy-
malnie 5 na 100 zarejestro-
wanych osób zostaje dawcą. 
Na zostanie dawcą wcześniej 
niż w przeciągu 10 lat wyższe 
szanse mają osoby młode. 
1% z nich zostaje faktycznym 
dawcą w ciągu pierwszego 
roku od rejestracji.

A czy wiesz, że co godzinę 
jedna osoba w polsce dowia-
duje się, że będzie musiała 
przejść przeszczep? Zostań 
dawcą i uratuj komuś życie!

/raf/

pomóż Kasi i innym
WEJHEROWO | Podczas dni dawcy każdy 
może zarejestrować się do bazy Potencjal-
nych dawców krwiotwórczych komórek 
macierzystych fundacji dkms.

Dołącz do wydarzenia na fb: DKMS - Dla Kasi
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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

REKLAMA                                                                                                                                                                                  103/2017/DB

W sobotę 6 maja ulicami War-
szawy przejdzie Marsz Wolno-
ści, który jest wyrazem protestu 
przeciwko centralizacji władzy. 
W marszu wezmą udział przed-
stawiciele samorządów, ruchów 
społecznych, związków zawo-
dowych i partii politycznych. 

- Marsz Wolności, obok za-
manifestowania przywiązania 
polek i polaków do wolności 
osobistych oraz europejskich 
wartości, będzie także wyrazem 
poparcia dla środowisk samo-
rządowych, nauczycielskich oraz 
prawniczych – wyjaśniają orga-
nizatorzy. - Zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcą polski obywa-
telskiej, przyjaznej, europejskiej 
i samorządnej. Centralizacja wła-
dzy jest wielkim zagrożeniem 
dla idei wolności samorządów. 
Może bowiem oznaczać, że 
mieszkańcy i ich reprezentujący 
radni i burmistrzowie nie będą 
mieli już takiego jak dziś wpły-
wu na wydatkowane środki fi-
nansowe wsi, miast, powiatów 
i województw. Większe kompe-
tencje i decyzyjność ma przejść 
w ręce warszawskich polityków, 
czyli posłów. Zachodzi pytanie, 
czy panowie posłowie tak dużo 
wiedzą o miastach, miastecz-
kach i wsiach? Czy też lepiej się 
w lokalnych problemach do 

rozwiązania orientują się samo-
rządowcy wybrani przez miesz-
kańców, którzy na stałe pracują 
w swoich miastach?

Samorządowcy zrzeszeni 
w Związku Miast polskich zwra-
cają uwagę, że z pominięciem 
Komisji Wspólnej w sejmie pod-
jęto decyzje w sprawie m.in.: cof-
nięcia wieku obowiązku szkol-
nego, przyznania kuratorom 
prawa decydowania o kształcie 
sieci szkół w gminie, głębokiej 
zmiany ustawy o wspieraniu 
rodziny, ustawy o ochronie przy-
rody w zakresie wycinki drzew, 
prawa o zgromadzeniach. 
W najbliższym czasie zaś szy-
kowane są poselskie inicjatywy 
wprowadzające istotne ogra-
niczenia w czynnym i biernym 
prawie wyborczym. ponadto 
samorządowcy walczą, aby rząd 
nie zrzucał na lokalne samorzą-
dy kosztów wprowadzanych 
reform, ponieważ tracą na tym 
mieszkańcy miast, gdyż te środ-
ki zostaną zabrane z realizacji 
działań społecznych (budowy 
ulic, chodników, placów zabaw, 
dodatkowych zajęć dla dzieci, 
młodzieży oraz seniorów).

Marsz Wolności rozpocznie się 
w sobotę 6 maja o godz. 13.00 
na placu Bankowym w Warsza-
wie.  /raf/

Marsz w obronie 
wolności
WARsZAWA | takiej zgodnoŚci Środowisk jesz-
cze nie było – w to wydarzenie włączył się nawet 
związek miast Polskich, zrzeszający 300 miast!

Muzeum piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-pomor-
skiej w Wejherowie wraz 
z Akademią Muzyczną im. 
St. Moniuszki w Gdańsku  

pieśni świata 
To będzie prawdziwa grat-

ka dla miłośników muzyki. 

zapraszają na Xii koncert z cy-
klu „Akademia w pałacu” pt.: 
„pieśni świata. od Sao paulo 
do Sankt petersburga.”

W programie koncertu znaj-
dą się słynne pieśni kompozy-
torów takich jak: hector Villa-
Lobos, Gabriel Faure, Claude 
Debussy, Francis poulenc, 
Giuseppe Verdi, johannes 
Brahms, Sergiusz Rachmani-
now, Aleksander Dargomyż-

skij, Vladislav Bułakhov, Mi-
chaił Glinka w wykonaniu 
studentów Wydziału Wokal-
no-Aktorskiego  Akademii 
Muzycznej im. St. Moniuszki 
w Gdańsku. 

Koncert odbędzie się 18 
maja o godz. 18.00 w siedzi-
bie Muzeum przy ul. Zamko-
wej 2a.

Wykonawcy: hanna Mi-
chałowska- sopran, paulina 

Marszał- sopran, Aleksandra 
Skrok- sopran, paulina Strze-
gowska- sopran, Wanda Woj-
ciechowska- mezzosopran, 
Maciej Gronek- tenor, Bartło-
miej Kłos- baryton, Mateusz 
trepkowski- baryton, Aleksan-
dra Mozgiel- fortepian, prof. 
jadwiga Rappe - scenariusz, 
przygotowanie solistów, pro-
wadzenie koncertu

Wstęp wolny.



czy amatorsko. Dostępność miesza-
nek , komponentów i akcesori w jed-
nym miejscu jest dużym ułatwieniem 
dla hodowców.

sEZON NA OGRODY

Wiosna to czas, kiedy wiele osób 
spędza sporo czasu w ogrodzie.

Aby odczuwać z tego prawdzi-
wą przyjemność, o ogród trzeba 
zadbać. W tym roku nieco później 
nadszedł czas, kiedy trzeba zrobić 
porządki w ogrodzie, aby latem móc 
w nim wypoczywać. teraz jest do-
skonały moment, żeby tym się zająć. 
Do tego niezbędne są narzędzia, 
nasiona, nawozy. i po to wszystko 
również można wybrać się do Lu-
zina. W tutejszej filii dostępny jest 
bowiem szeroki wachlarz artykułów 
ogrodniczych. Są rzeczy,bez których 
żaden, nawet najmniejszy ogrodnik 

obejść się nie może.W takim podsta-
wowym zestawie powinny znaleźć 
się: grabie, sekatory, taczki, kosiarki,  
folie tunelowe, siatki ogrodzeniowe, 
specjalistyczne nawozy do trawy, 
nasiona warzyw i kwiatów. Wśród 
wymienionych towarów każdy na 
pewno znajdzie taki, który mu się 
przyda. Dobrą dekoracją okazał się  
kamień ogrodowy, o różnej średnicy 
i kolorze. Kamienie dają wiele możli-
wości tworzenia rozmaitych aranża-
cji razem z roślinami i oświetleniem.

oferują towar najwyżej jakości, 
a baza produktów jest stale posze-
rzana. produkty są dostępne od ręki, 
dzięki czemu Klienci realizują zakupy 
natychmiastowo. W asortymencie 
znajdziecie państwo: wszelkiego ro-
dzaju pasze dla różnych grup zwie-
rząt, ziarna, dodatki witaminowe, 
nawozy i środki ochrony roślin, różne 
rodzaje węgla luzem i workowane-
go oraz pellet, materiały budowlane 
i wykończeniowe, artykuły malarskie, 
narzędzia, szeroki asortyment stali, 
maszyny i części rolnicze,odzież ro-
boczą, artykuły hydrauliczne, kanali-
zacyjne i systemy odwadniające.

KliENT 
NA PiERWsZYM MiEJscU

,,Do każdego  podchodzimy indywi-
dualnie. Staramy się doradzić  i speł-
nić oczekiwania - tłumaczy Dariusz 

Kwidziński, sprzedawca w luzińskim 
sklepie.  Za priorytet stawiamy sobie  
zadowolenie klienta, zdobycie  jego 
zaufania. Klienci, którzy raz wybrali 
się do nas, chętnie później wracają 
po kolejne zakupy.

Zaopatrują się tu nie tylko okoliczni 
mieszkańcy – przyjeżdża coraz więcej 
osób z Lęborka, pucka, trójmiasta. to 
najlepszy dowód na to, że w placów-
ce po prostu… warto kupować.”

„Dążą do tego aby mieć wszystko, 
jeśli nie  posiadają na miejscu dane-
go artykułu to go sprowadzają na 
życzenie. Drugiego dnia można ten 
towar już odebrać...” mówi potencjal-
ny klient.

RAJ DlA GOŁębiARZY

Stosunkowo niedawno do oferty pla-
cówka wprowadziła produkty dla go-

Po zakupy do GS ,,SCh” w Luzinie
w obiekcie handlowym będącym częŚcią sieci gminnej sPółdzielni ,,sch” sierakowice mieszczącym się w luzinie, każdy klient znajdzie nie tyl-
ko szeroki wybór artykułów z bardzo rozległego asortymentu, ale też Profesjonalną obsługę, doradztwo i indywidualne PodejŚcie.

„ZaprasZamY 

Do oDwIEDZEnIa 

nasZEgo punkTu 

hanDlowEgo 
– ZAChęCA 

DARiuSZ KWiDZińSKi.

GWARANTUJEMY MiŁĄ 

ATMOsfERę, POMOc 

i fAcHOWĄ ObsŁUGę”

„jeśli ktoś hoduje 
gołębie, aby osiągały 
sukcesy, czy to podczas 
zawodów w lotach, czy 
na wystawach gołębi 
– to karma ma bardzo 
duże znaczenie - wyja-
śnia dariusz kwidziński.

łębi. okazało się, że coraz więcej osób 
zajmuje się hodowlą tych ptaków. 

oferowane mieszanki są przygo-
towane z myślą o gołębiach pocz-
towych hodowanych profesjonalnie 

Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
Sierakowice
Skład towarów w Luzinie
ul. wilczka 1, luzino
tel: (58) 736 45 46
kom.: 662 098 204
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uczestnicy spotkania będą 
mogli uczestniczyć w kon-
kursach sprawnościowych 
dostosowanych do ich nie-
pełnosprawności oraz spę-
dzić miło czas na wspólnej 
zabawie.

- Spotkanie to ma na celu 
wywołanie uśmiechu dzieci 
i młodzieży niepełnospraw-
nej oraz zapewnienie aktyw-
nego sposobu spędzenia 
czasu pośród grupy z po-
dobnego otoczenia. osoby 
te są zmuszone żyć w innym 
wymiarze swojej sprawno-
ści fizycznej i intelektualnej. 
Dlatego tak ważne są wszel-
kie formy ich aktywności 
- mówi Katarzyna Dowgan 
ze Stowarzyszenia Naprzód 

Wejherowo.
tego typu inicjatywy dla 

osób niepełnosprawnych 
powodują, że mogą one 
wykazać się, dają możliwość 
dobrej zabawy oraz umożli-
wiają spotkanie się z innymi 
osobami niepełnosprawny-
mi. Niejednokrotnie jest to 
dla nich jedyna możliwość 
pobytu z rówieśnikami poza 
murami domu i szkoły.

Spotkanie jest współfi-
nansowane z budżetu mia-
sta, a odbędzie się w środę 
10 maja w lokalu hotSpot 
w Wejherowie przy ul. 12 
Marca 193. organizatorem 
jest Stowarzyszenie Naprzód 
Wejherowo. 

/raf/

integracja przez 
aktywność
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WEJHEROWO | sPotkanie integracyjne dla 
dzieci i młodzieży niePełnosPrawnej Pod ha-
słem „integracja i aktywnoŚć” odbędzie się 
w Przyszłym tygodniu w wejherowie. 

Wejherowskie Centrum 
Kultury otrzymało dofinan-
sowanie ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury 
w ramach programu Bardzo 
Młoda Kultura na realizację 
projektu „My – otwarci na te-
atr” w ramach konkursu „Sieć 
kultury 2017” organizowa-
nego przez instytut Kultury 
Miejskiej w Gdańsku.

projekt realizowany jest 
w partnerstwie z ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym nr 
2 dla Niesłyszących i Słabo-
słyszących w Wejherowie. 
Głównym jego celem jest 

pobudzenie kreatywności 
i wzrost motywacji do two-
rzenia dzieł artystycznych 
przez uczniów ośrodka.

projekt zakłada przygoto-
wanie spektaklu lalkarskie-
go, pantomimicznego i ży-
wego planu przez młodzież 
niesłyszącą i słabosłyszącą 
oraz poznanie teatru za ku-
lisami.

przy wsparciu partnerów, 
ekspertów i aktorów zreali-
zowany będzie cykl warszta-
tów z zakresu: ruchu scenicz-
nego, tworzenia scenariusza, 
tworzenie lalek teatralnych, 

które zostaną wykorzystane 
w spektaklu, animacji lalką 
- uczestnicy pod okiem eks-
perta poznają tajniki gry lal-
ką oraz tworzenia perkusjo-
naliów – uczestnicy stworzą 
perkusjonalia wykorzystując 
przedmioty użytkowe z ak-
tywnym użyciem, które wy-
korzystane zostaną podczas 
spektaklu.

W ramach projektu odbę-
dą się także zajęcia w tere-
nie – oparte na kreatywnym 
poszukiwaniu elementów 
scenografii do spektaklu 
w terenie, wizyta w teatrze 

Otwarci na teatr
WEJHEROWO | to z PewnoŚcią będzie niezwykły sPektakl. 
Przygotuje go młodzież niesłysząca i słabosłysząca. 

Muzycznym w Gdyni - pozna-
nie teatru za kulisami. uczest-
ników z pewnością zainte-
resuje spotkanie z aktorem 

teatru Muzycznego, który 
opowie o swojej pracy oraz 
spektakl dla otwartej publicz-
ności, jako efekt przeprowa-

dzonych warsztatów i prób, 
który odbędzie się w Filhar-
monii Kaszubskiej w Wejhe-
rowie  6 października. /raf/
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAM działke budowlaną 
Kębłowo Nowowiejskie k/Lębork 
1200m2 cena 38.000 zł, tel. 602 
306 210

sPRZEDAM mieszkanie 39,20 
m2 os. Kaszubskie, 3p. po re-
moncie lazienki i kuchni, tel. 507 
486 424

sPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

sPRZEDAM lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

sPRZEDAM nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPRZEDAM dom murowany, 
podpiwniczony, dobra lokali-
zacja, garaż, ogród, możliwość 
dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. pontonowa 10, Gdynia, tel. 
508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

sTARsZY, samotny pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewen-
tualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. 
tel. 503 590 203

JEsTEM zainteresowana wyna-
jęciem garażu w okolicach ul. 
Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 
117 489

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

JAWA 350tS\ ‘tylko kola 16””p/
tyl, cena: 179 zł, tczew, tel. 735 
001 684 sprzedam

KUPIĘ

sKUP aut, kasacja, pomoc dro-
gowa, auto części, Wejherowo, 
trójmiasto, tel. 789 345 593

EDUKACJA

lEKcJE dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

POŻYcZKi chwilówki bez bik, 
dojazd do klienta, tel. 530 203 
182

USŁUGI

sZKODY komunikacyjne, mająt-
kowe, likwidacja, wyceny, kosz-
torysy, opinie. tel. 601 631 835

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWANiA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

PROfEsJONAlNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

KOTŁOWNiE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
trójmiasto 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, zmoto-
ryzowanego, na SMSy nie odpo-
wiadam, tel. 881 237 164

RÓŻNE

siANO, słoma w balotach 
120x150, siano kostka z maga-
zynu. Możliwość transportu. 
506250477

DREWNO opałowe, buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożone 
możliwy transport.506250477

siANOKisZONKA 120x120, do-
bra, 70, rotacjna, 1750 zł,  Sze-
mud, 510 751 837

REGAŁ metalowy po wypieku 
z pieca tel. 694 642 709

blAcHY stal do wypieku 40 x 
60 cm, 10 zl. Szt,  tel. 694 642 
709

sPRZEDAM ładny dywan owal-
ny 1,20x2 m beżowo brązowy, 
gruby tel. 507486424

sPRZEDAM kuchenkę gazową 
2-palnikową nową ,butle gazo-
we pełne 3kg i 2kg cena 220zl 

tel. 507 486 424

DREWNO opałowe, buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożone 
możliwy transport. 506 250 477

siANO, słoma w balotach 
120x150,siano  kostka z maga-
zynu. Możliwość trasportu. 506 
250 477

ZlEcE obcięcie gałęzi z drzew 
tel. 694 642 709

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

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

sPRZEDAM łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

sPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

KUPię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu ii Wojny 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 napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

sPRZEDAM rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

sPRZEDAM krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

sPRZEDAM dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

510 894 627

sPRZEDAM MYDŁA 
WŁOsKiE NEsTi DANTE, 

250 GRAM, 
RÓŻNE ZAPAcHY, 

DUŻY WYbÓR, 
TEl. 660 731 138



WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Przed majówką swoje mecze rozegrały 
trzy zespoły młodzieżowe. Jeden zespół 
przegrał, ale dwa pozostałe odniosły pew-
ne zwycięstwa.

Rocznik 2002 zmierzył się z Ap Kp Gdynia. 
Lepsi okazali się rówieśnicy znad morza, któ-

rzy wygrali 2-0. oprócz tego doszło do dwóch 
pojedynków wejherowsko-rumskich. junio-
rzy Gryfa z rocznika 2003 zagrali z juniorami 
orkana Rumia. Wejherowianie okazali się lep-
si – pewnie wygrali 4-1. Zawodnicy z rocznika 
2005 także okazali się lepsi w lokalnych der-
bach – Gryf wygrał z orkanem 3-1. Zespoły 
z rocznika 2002 oraz 2003 grali swoje mecze 
3. maja – wyniki znajdą się w następnym wy-
daniu.

Mimo ostatniej porażki sy-
tuacja Gryfa wciąż jest niezła, 
a do utrzymania żółto-czarni 
muszą zrobić zaledwie kilka 
kroków. Najbliższą okazją 
będzie drugi z rzędu wyjazd, 
tym razem do legionowa.

po przegranej ze Stalą wej-
herowianie pozostali na wyso-
kim, ósmym miejscu w tabeli 
ii ligi, jednak za plecami Gryfa 
zrobiło się gęsto od rywali. tyle 
samo punktów co żółto-czarni, 
czyli 35, ma także GKS Bełcha-
tów, oraz najbliższy rywal pod-
opiecznych jarosława Kotasa, Legionovia 
Legionowo. Nad strefą spadkową zgromadził 
się prawdziwy tłum – cztery drużyny mają 
po 31 punktów, zaś znajdujący się na miej-
scu spadkowy RoW Rybnik ma jedno oczko 
mniej.

Gryf póki co nie musi się nerwowo oglądać 
za siebie, wystarczy wrócić do wygrywania. 
W Legionowie wejherowianie  na pewno nie 
będą bez szans – tamtejszy zespół nie może 
być zadowolony ze swojej formy – trzy ostat-
nie mecze zakończyły się porażkami Legio-
novii. przez to mazowszanie spadli w tabeli 
i  wciąż nie mogą być pewni pozostania w ii 
lidze na kolejny sezon.

ostatnia gorsza forma Legionovii na pewno 
nie bierze się ze złej skuteczności – z GKS-em 
Bełchatów podopieczni Mirosława jabłoń-
skiego przegrali 2-3, z Wartą poznań 1-2, 
a z olimpią Elbląg 3-4. piłkarze z Legionowa 
nie boją się pójść na wymianę ciosów i zdarza 
się, że wychodzą z tego zwycięsko – w tym 
sezonie kilka razy wygrali naprawdę wyso-
ko – na przykład z polonią Bytom (4-0), czy 
z olimpią Zambrów (5-1).

Atutem Legionovii jest atak, który wiosną 
także nie zawodzi, pomimo tego, że dwóch 

ofensywnych graczy, Marcin Wodecki oraz 
Arkadiusz Ciach odeszło zimą z zespołu. 
Najwięcej goli zdobył w tym sezonie dla Ma-
zowszan Krystian Wójcik (10), udaną rundę 
wiosenną ma też Daniel Kraska, który zimą 
przyszedł z olimpii Grudziądz i strzelił już 4 
bramki. Legionovia strzeliła w obecnych roz-
grywkach 44 bramki – tylko 4 zespoły mogą 
pochwalić się lepszym wynikiem. Defensywa 
za to nie należy do najlepszych – 40 straco-
nych bramek to sporo, chociaż bramkarze 
Gryfa wyciągali piłkę z siatki aż 47 razy.

W rundzie jesiennej na Wzgórzu Wolności 
wygrali wejherowianie – padł wynik 2-1. Dla 
Gryfa bramki zdobyli Mońka i Ciechański, dla 
Legionovii gola strzelił ivan jovanović. W so-
botę żółto-czarni będą mieli okazję ponow-
nie udowodnić swoją wyższość, ale przede 
wszystkim – zbliżyć się do upragnionego 
utrzymania.

już w 5. minucie prowadze-
nie mogła objąć Stal – po do-
środkowaniu z rzutu rożnego 
piłka trafiła do jonkisza, któ-
rego strzał w ostatnim mo-
mencie zablokował Nadolski 
ratując Gryf przed utratą 
bramki. Gospodarze, którzy 
w początkowym okresie me-
czu częściej byli przy piłce 
w 20. minucie znów mogli 
otworzyć wynik spotkania 
– zagranie z lewej flanki wy-
kończył głową Wasiluk, ale 
minimalnie się pomylił. W 43. 
minucie piotr Kołc pokazał, że 
nieprzypadkowo jest jednym 
z niewielu, którzy strzelili gola 
z rzutu karnego, wolnego 
i rożnego: spod chorągiewki 
dośrodkował na tyle kąśliwie, 
że tylko poprzeczka uratowa-
ła Konckiego od wyciągania 
piłki z siatki. Niedługo później 
sędzia zakończył pierwsza 
połowę.

W drugiej połowie obraz 

gry niewiele się zmienił. W 50. 
minucie dośrodkowanie pró-
bował wykończyć Marczak, 
ale ofiarna obrona defensora 
Stalówki, który ciałem zagro-
dził drogę piłce uratowała 
gospodarzy. W 64. minucie 
Ferra uchronił Gryf od straty 
gola – Waszkiewicz z kilku 
metrów nie był w stanie go 
pokonać i wciąż było 0-0. po 
kilku minutach znów boha-
terem był bramkarz gości 
– udało mu się odbić silne 
uderzenie Korczyńskiego. Co 
prawda Ferra „wypluł” piłkę 
przed siebie, ale nikt ze Stali 
nie zaczaił się, by dopaść do 
futbolówki. po chwili znów 
górą Ferra – tym razem ude-
rzenie Gębalskiego z kilkuna-
stu metrów to było za mało, 
by pokonać doświadczonego 
golkipera. piotr Łysiak wszedł 
w 72. minucie i... zagrał le-
dwie kilka minut – niecałe 
15 minut przed końcem za 

brutalny faul został usunięty 
z boiska. osłabiony Gryf dłu-
go bronił się przed atakami 
Stali, próbując kontrować, ale 
w końcu Stal złamała opór 
gości – w 93. minucie spotka-
nia dośrodkowanie z prawej 
strony wykończył Gębalski 
– wyskoczył wysoko i gło-
wą skierował piłkę do siatki. 
Zwycięstwo Stali rzutem na 
taśmę stało się faktem.

Gol w końcówce

stal stalowa wola 
– gryf wejherowo 1-0
Gębalski (90’+3’)

stal: Koncki – Waszkiewicz, Jarosz, Ko-
łodziej, Wójcik, Wasiluk, Mokrzycki(74.
Bętkowski), Korczyński (89.Siudak), 
Dziubiński, Jonkisz, Gębalski

gryf: Ferra – Brzuzy, Kołc, Kamiński, 
Klimczak – Mońka, Czerwiński, Na-
dolski, Chwastek – Wicon (72.Łysiak), 
Marczak

ii liGA | w stalowej woli były emocje i były sytuacje, ale 
brakowało bramek. do 93. minuty meczu, kiedy Padł gol na 
wagę trzech Punktów. gryf kończył mecz w dziesiątkę. 

kolejny trudny wyjazd

sobota, 6. maja, 17:30

gryf 
wejherowo

legionovia
legionowo

grali juniorzy
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Wśród zawodników byli 
przedstawiciele policji, woj-
ska, służb medycznych i mun-
durowych, straży pożarnej, 
czy granicznej. Do ścisłego 
finału dostało się jednak tyl-
ko sześciu najsilniejszych: 
Wojciech Błaszczyk (Wojsko), 
Bartłomiej Grubba (Wojsko), 
Rafał Kobylarz (Służba Wię-
zienna), Marcin Mazurczyk 
(Służba Więzienna), Adam 
Antoszewicz (Straż Granicz-
na), Mateusz ostaszewski 
(policja).

pierwsza konkurencja, jaką 
był marsz na czas z walizka-
mi o wadze 130 kg przyniósł 

dość zaskakujące rozstrzy-
gnięcie – Rafał Kobylarz poka-
zał, że będzie chciał nawiązać 
walkę z ostaszewskim – był 
od niego lepszy o 0,20 s i ob-
jął prowadzenie.

Druga część finału polega-
ła na barki solidnej, ciężkiej 
platformy. tutaj zwycięzca 
pierwszej konkurencji, Ko-
bylarz zajął trzecie miejsca, 
a zwyciężyli ex aequo osta-
szewski i Grubba, którzy wy-
cisnęli ciężar po 26 razy.

trzecia konkurencja wyda-
wała się szczególnie bliska 
Mateuszowi ostaszewskiemu. 
polegała bowiem na przecią-

ganiu na czas... policyjnego 
fiata ducato. tutaj właśnie 
policjant z Wejherowa nie 
miał sobie równych. Drugi był 
Kobylarz, a trzeci Grubba.

przedostatni sprawdzian był 
dla strongmanów o tyle przy-
jemniejszy, że częścią ciężaru 
(tzw. zegara) były cztery funk-
cjonariuszki policji. Siłacze 
musieli unieść na przedra-
miona „wskazówkę” na koń-
cu której siedziały policjantki 
i wykonać jak największy ob-
rót. Znów najlepszy był osta-
szewski, który powiększył 
swoją przewagę nad drugim 
w tej konkurencji Kobylarzem 

do 2,5 punktu.
W ostatniej konkurencji 

strongmani podnosili jedną 
ręką hantla – początkowo 
ważył 80 kg, potem dorzuca-
no ciężar. Znów najlepszy był 
ostaszewski, który ostatnią 
konkurencją potwierdził 
swoją dominację w zawo-
dach. 
Dla Mateusza ostaszewskie-
go mistrzostwa w Rumi były 
przetarciem przez bardzo 
ważnymi zawodami z cyklu 
Arnold Classic, które odbędą 
się 8. maja w Republice po-
łudniowej Afryki. Krzysztof 
Grajkowski

Pokaz siły w Rumi
sTRONGMAN | najsilniejsi Przedstawiciele służb mundurowych zmierzyli się 
w zawodach strongman. szyki faworyta zawodów chcieli Pokrzyżować ry-
wale, co było widać już w Pierwszych finałowych konkurencjach.

Mecz miał dramatyczny 
przebieg – Lech miał wiele 
dobrych okazji do strzelenia 
gola, ale Arka długo pozosta-
wała bez straty gola. przez 90 
minut nie padła żadna bram-
ka i potrzebna była dogryw-
ka, by wyłonić zwycięzcę. 
okazał się nim gdyński ze-
spół, a wielki wkład w sukces 
miał Rafał Siemaszko, który 
w 107. minucie strzelił golau 
– ubiegł obrońców w polu 

karnym i uderzeniem głową 
pokonał jasmina Buricia. Dla 
byłego gracza orkana Rumia 
i Gryfa Wejherowo była to na 
pewno najważniejsza bram-
ka w karierze. po nim Arka 
strzeliła jeszcze jednego 
gola, Lech kilka minut przed 
końcem zdobył kontaktową 
bramkę, ale to żółto-niebie-
scy wznieśli trofeum. Arka 
wygrała puchar polski po raz 
drugi w swojej historii.

Siemaszko strzela, 
Arka z pucharem!
PiŁKA NOŻNA | wielki dzień w warszawie miała arka 
gdynia. żółto-niebiescy Pokonali lecha Poznań 
2-1 i wygrali Pierwszy od 38 lat Puchar Polski.
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Tytani po dramatycznym meczu przegrali z AZs-em 
bydgoszcz spadli na 10. miejsce w tabeli i w ostatnim 
meczu sezonu potrzebują zwycięstwa, jeśli chcą być 
pewni utrzymania.

Niewiele zabrakło, aby tytani wygrali w Bydgoszczy. 
przez cały mecz toczyli wyrównany bój z gospodarza-
mi, do przerwy przegrywali jedną bramką, i aż do końca 
meczu nie pozwolili odskoczyć rywalom. Kilkadziesiąt 
sekund przed końcem było 33:32 dla bydgoszczan, ale 
ostatnie momenty meczu należały do gospodarzy, któ-
rzy wygrali 35:32.

W sobotę na wejherowskiej hali rozegrany zostanie 
ostatni mecz sezonu. Rywalem tytanów będzie Wy-
brzeże ii Gdańsk – zespół, który jest ostatni w tabeli i na 
pewno spadnie z ii ligi. Do teraz nie wiadomo, czy do 
gdańszczan dołączy jakaś drużyna – prawdopodobne, 
że ii ligę opuści tylko Wybrzeże, ale jest możliwe, że do-
łączy do niego zespół z 11. miejsca. 
obecnie tytani są na 10. miejscu 
i jeśli chcą być absolutnie pewni 
utrzymania, powinni wygrać ten 
mecz.

Początek meczu 
w sobotę o 18:00.

Ostatni mecz sezonu!

W weekend drużyny 
z powiatu wejherowskiego 
nie zdobyły w iV lidze ani jed-
nego punktu. W Kartuzach 
walcząca o utrzymanie Car-
tusia ograła orkan Rumia 3-0, 
dzięki czemu bardzo przybli-
żyła się do pozostania w lidze. 
Również trzy bramki padły 
w Gniewinie, ale nie strzelał 
ich tamtejszy Stolem, lecz 
ich przeciwnicy, Kp Starogard 
Gdański. W środę Stolem po-
nownie przegrał – tym ra-

zem 1-2 z Centrum pelplin, 
natomiast orkan Rumia zre-
misował na własnym boisku 
1-1 z jaguarem Gdańsk. oba 
zespoły znajdują się w środku 
tabeli.

Lider V ligi, Wikęd Luzino 
wygrał lokalne derby - poko-
nał u siebie 3-1 orlęta Reda. 
Eko-prod Szemud, który liczy 
z kolei na utrzymanie w li-
dze przegrał na wyjeździe ze 
Sztormem Mosty 1-2, Start 
Mrzezino pauzował. W me-

czach środowych porażki od-
niosły orlęta Reda (0-1 z or-
łem trąbki Wielkie) i Eko-prod 
Szemud (0-4 z GKS-em Ko-

Wikęd blisko iV ligi
PiŁKA NOŻNA | grały drużyny z Powiatu. w week-
end małe derby w luzinie wygrał wikęd, zaŚ orkan 
na wyjeździe doznał bolesnej Porażki. Środowa 
kolejka Przybliżyła luzinian do awansu.

wale). Zwycięstwa odniosły 
Start Mrzezino (2-0 z Sokołem 
Ełganowo) oraz Wikęd Luzino. 
Lider V ligi zwyciężył z KS-em 
Kamienica Królewska, który 
jest jego głównym rywalem 
do awansu. Dzięki wygranej 
Wikęd umocnił się na prowa-
dzeniu – obecnie ma 7 punk-
tów przewagi nad drugim GKS
-em Kowale.

W najbliższy weekend luzinia-
nie będą pauzować, a wszyst-
kie drużyny z powiatu zagrają 
na wyjeździe: Start Mrzezino 
z GKS-em Sierakowice, orlę-
ta Reda zagrają z Kaszubami 
w połchowie, a Eko-prod Sze-
mud z Sokołem w Ełganowie, 
natomiast orkan Rumia zmie-
rzy się z Wierzycą w pelplinie, 
a Stolem z Gryfem w Słupsku.

Krzysztof Grajkowski


