
ex
pr
es
s

Piątek, 12 maja 2017 r.              
Nr 69 (495) 
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

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

str. 13

Nie 
dla drobiu str. 3

Spotkania, kon-
kursy, zabawy 
i bus pełen ksią-
żek – w Powia-
towej Bibliote-
ce Publicznej 
przez ostat-
nie kilka dni 
sporo się 
działo. str. 7
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OTOZ „ANimAls” SchRoniSKo DLA BEzDoMnych zwiERząt w DąBRówcE K/ wEjhERowA 
tEL. BiuRo ADopcyjnE: 607-540-557 | ADRES E-MAiL: DAbrOwKA@OTOZ.Pl

pomóc chronić podopiecznych Schroniska 
dla Bezdomnych zwierząt w Dąbrówce 
może każdy z nas, nawet nie wychodząc 
z domu. jak to zrobić? wystarczy wpłacić 
dowolną kwotę na konto placówki z do-
piskiem: „profilaktyka przeciwko pasoży-
tom”.

- Można również, przy 
okazji odwiedzin bez-
domnych czworo-
nogów, podaro-
wać im prezent 
w postaci kropel 
bądź preparatów, 
czy też obroży prze-
ciw kleszczom – infor-
muje Anna Szczepaniak 
z otoz Animals w Dąbrówce. 
- pod naszą opieką obecnie 
przebywa ponad dwieście 
psów. w przypadku takiej 
ilości zwierząt koszty pro-
filaktyki pasożytniczej są 
ogromne.

warto nie tylko pomagać 
bezdomnym czworonogom, 
ale i chronić własne zwie-
rzęta. Kleszcze czyhają na 
naszych pupili w lasach, par-

kach, przydomowych ogródkach, a także 
na polach czy też miejskich trawnikach. 

- pierwszą czynnością, która powinna 
wejść nam w nawyk po powrocie ze spa-

ceru z psem, to dokładne obejrzenie 
jego skóry, ze szczególnym 

uwzględnieniem oko-
lic brzucha, uszu, ogona 
i pachwin – zapewnia Anna 
Szczepaniak. - jeśli zauwa-
żymy u psa kleszcza, natych-
miast powinniśmy go usunąć 
za pomocą pęsety. Kleszcza 

chwytamy tuż przy skórze i wy-
kręcamy go ze skóry zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara, 
uważając, by w ciele nie zo-

stała główka. 

nie powinniśmy też 
zapomnieć o obro-
żach ochronnych. 
Alternatywę dla nich 
mogą stanowić kro-
ple spot-on, zasypki 
na skórę, prepara-
ty w sprayu bądź 
szampony o właści-
wościach pasożyt-
niczych.

Pomóż chronić 
bezdomne zwierzęta!
schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce prosi miłośników 
czworonogów o wsparcie. Trwa sezon na kleszcze, w starciu z który-
mi, osłabione psy nie mają większych szans.

Kolejny „mistrz parkowania” w for-
mie. Kierowca audi chciał udowod-
nić, że jest królem szosy, a dokład-
niej rzecz ujmując: królem przejścia 
dla pieszych. 
Być może tylko na chwilę, być może 
w pośpiechu. Fakt jest jednak taki, 
że kierowca audi zaparkował na 
chodniku, blokując przejście dla 
pieszych. Zdjęcie „mistrza parko-
wania” z Bolszewa trafiło do nas za 
pośrednictwem Czytelnika.

Jesteś świadkiem parkowania, 
które Cię rozśmieszyło lub 
zirytowało? Zrób zdjęcie i wraz 
z krótkim opisem wyślij je do 
nas w wiadomości na Facebo-
ok’u lub napisz na maila: 
       a.walk@expressy.pl

PO cO PArKiNG? 
są PrZEciEż PAsy

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

TYDZIEŃ Z

Niedziela, 7. maja

Pomóż Kasi 

PoNiedziałek, 8. maja

Groźny Pożar 

Wtorek, 9. maja

Jeden dzieŃ, 
52 wyKroczenia

Środa, 10. maja

co zaGraża 
mieszKaŃcom?

CzWartek, 11. maja

Piraci droGowi
szarżuJą 

 Zbliżają się Dni Daw-
cy Szpiku. Warto wziąć 
udział w akcji i wesprzeć 
chorych na białaczkę. 

 Praktycznie całkowitemu 
spaleniu uległ samochód, 
który zapalił się na trasie 
Luzino-Barłomino.

 Efekty akcji „Bezpiecz-
na szóstka” nie napawają 
optymizmem. W ciągu doby 
policjanci ujawnili ponad 
pięćdziesiąt wykroczeń. 

 Przekroczenia dozwolonej 
prędkości – to zgłoszenia, 
które najczęściej trafiają 
do policjantów.

 Krajową „szóstką” kie-
rowcy jeżdżą jak szaleni. 
Rekordzista ostatnich dni 
pędził z prędkością 126 
km/h. 

Twoje źródło informacji

chcESz wiEDziEć więcEj?
wEjDź NA www.GwE24.Pl

POlUb nASZ PROfil 
i Bądź nA BiEżącO!

FOTOpstryk

Podczas charytatywne-
go meczu samorządowcy 
kontra księża zebrano 
ponad 10 tys. zł. 

przypomnijmy: 3 maja 
w wejherowie, na stadio-
nie Gryfa, rozegrano cha-
rytatywny mecz w którym 
starły się ze sobą drużyny 
samorządowców i księży. 
Mecz zakończył się zwy-
cięstwem duchownych. 
ważniejsze jednak od wy-
granej było to, że podczas 
meczu zbierano pieniądze, 
które zostaną przeznaczo-
ne na leczenie chorego 13-
latka, Karola Barcza. udało 
się uzbierać 10 tys. 200 zł. 
niedawno Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, ks. 
piotr Żynda, proboszcz 
parafii pw. nMp Królowej 
polski w wejherowie oraz 
Rafał Szlas, radny miasta 
wejherowa odwiedzili Ka-
rola, aby przekazać zebra-
ne pieniądze. 

13-letni mieszkaniec 
wejherowa choruje na 
eozynofilowe zapalenie 
przewodu pokarmowego, 
chorobę Leśniowskiego-
crohna i padaczkę.  /raf/

10 tys. zł 
dla Karola
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To kolejna liczba. Może niektórzy już się do-
myślają, co może ona oznaczać? 
„Piątka” od wieków uznawana jest za 
liczbę wyjątkową. Może ze względu na to, 
że mamy po pięć palców u każdej ręki i nogi 
uważana za liczbę człowieka? Ale dla nas 
oznacza co innego. Co? Jeszcze trochę cierpli-
wości, niedługo wszystko będzie oczywiste...
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Do urzędu Miasta wpły-
nęło w sumie 36 projek-
tów - 23 inwestycyjne oraz 
13 prospołecznych. Do 25 
sierpnia Komisja ds. Budże-
tu obywatelskiego ogłosi, 
które z nadesłanych wnio-
sków spełniają wymogi 
formalne i merytoryczne. 

wyniki zostaną opu-
blikowane na stronach 
urzędu Miasta oraz nowej 
specjalnie utworzonej na 
potrzeby Budżetu oby-
watelskiego witrynie, na 
której znajdą państwo 
również wszystkie nie-
zbędne w tym temacie 
informacje: https://rumia.
budzet-obywatelski.org/. 
na realizację projektów 
przeznaczono 1,5 mln zł.

/raf/

36 projektów do Budżetu obywatelskiego
rUmiA | MinąŁ już TERMin, dO kTóREGO MOżnA ByŁO SkŁAdAć wniOSki dO 
BudżETu OBywATElSkiEGO. 

terminarz bo 2018: 

do 18 sierpnia •	 – weryfikacja nadesłanych projektów
do 25 sierpnia •	 – ogłoszenie projektów, które zostaną poddane pod głosowanie
18 września – 2 października•	  – głosowanie 
5 października •	 – ogłoszenie wyników podczas Gali Budżetu obywatelskiego

Piotr wittbrodt, 
zastępca burmistrza rumi:

Bardzo dziękuję mieszkańcom za wszystkie nadesłane propozycje. 
Cieszę się, że Budżet Obywatelski, podobnie jak w poprzednich 
latach, cieszy się zainteresowaniem. Jest to świetne narzędzie, 
dzięki któremu razem z mieszkańcami zmieniamy Rumię.

Autorka zwycięskiej pracy 
otrzyma nagrodę w wyso-
kości 3 000 złotych. Mural 
zostanie wykonany do po-
łowy czerwca, a pracę ruszą 
niebawem!

„Konkurs cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem, 
bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy wysłali swoje propo-

zycje. praca nadesłana przez 
panią justynę cychowską 
była jednak najlepsza. jest 
pozytywna, energetyczna, 
kolorowa i po prostu bar-
dzo ładna. Mam nadzieję, 
że spodoba się wszystkim 
mieszkańcom.” – komentuje 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Ariel Sinicki.

pierwszy mural w Rumi!
rUmiA | kOMiSjA kOnkuRSOwA dOkOnAŁA jEdnO-
MyŚlnEGO wyBORu i SPOŚRód 33 nAdESŁAnych 
PRAc wyBRAŁA PROjEkT PAni juSTyny cychOwSkiEj. 

- Boimy się smrodu, skaże-
nia środowiska, co wiąże się 
z pogorszeniem warunków 
naszego życia – mówi Syl-
wia Stolz, radna ze Strzebie-
lina. - jeszcze pamiętamy, 
jakie uciążliwości wiązały się 
z funkcjonowaniem świniar-
ni, która zlokalizowana jest 
blisko zabudowań. Dlatego 
nie chcemy, aby na terenie 
miejscowości znowu działa-
ło przedsiębiorstwo, zajmu-
jące się chowem i hodowlą 
zwierząt gospodarskich.

jEDNym GŁOsEm

w sprawie planowanego 
utworzenia fermy drobiu 
mieszkańcy Strzebielina 
mówią właściwie jednym 
głosem. Kilka dni temu 
w miejscowej szkole zor-
ganizowane zostało spo-
tkanie z inwestorem. Do 
rozmów jednak nie doszło, 
bo przedstawiciele lokalnej 
społeczności wyrazili swój 
jednoznaczny sprzeciw wo-
bec planowanej inwestycji. 
negatywnie do zamierzeń 
przedsiębiorcy nastawieni 
są nie tylko mieszkańcy, ale 
i włodarze gminy. 

- Sam mieszkam w Strze-
bielinie, więc wiem, z jakim 
odorem mieszkańcy musieli 
zmagać się wcześniej, gdy 
w miejscowości funkcjono-

wała świniarnia - mówi piotr 
wittbrot, wójt gminy Łę-
czyce. - według zapewnień 
inwestora, ferma drobiu ma 
być nowoczesna i nie po-
winna wiązać się z uciążli-
wościami dla mieszkańców, 
ale przyznam, że nie wierzę 
w takie zapewnienia. 

UwAGi DO PlANU

Dzięki aktywności miesz-
kańców obecny plan zago-
spodarowania przestrzenne-
go na obszarze zabudowań 
dawnego pGR-u nie dopusz-
cza specjalistycznej hodowli 
zwierzęcej. inwestor planuje 
złożyć uwagi do wyłożonego 
dokumentu i będzie dążył do 
tego, aby znalazły się w nim 
zapisy, które pozwolą mu na 
prowadzenie fermy drobiu.

- ta inwestycja może dać 
miejsca pracy i przyczynić 
się do rewitalizacji terenu, 
który obecnie nie jest naj-
lepszą wizytówką Strze-
bielina – przekonuje radca 
prawny jarosław pietras, 
pełnomocnik inwestora. na 
spotkaniu z mieszkańcami, 
które zorganizowane zo-
stało w miniony poniedzia-
łek, chcieliśmy przedstawić 
m.in. dokumenty świad-
czące o tym, że planowana 
inwestycja – w postaci no-
woczesnej i uwzględniają-

cej przewidziane prawem 
normy - nie będzie w żaden 
sposób uciążliwa i dokucz-
liwa, ale niestety uniemoż-
liwiono nam to. Mój klient 
oraz zaproszeni przez niego 
specjaliści z zakresu ochro-

ny środowiska praktycznie 
nie zostali dopuszczeni do 
głosu, a z przebiegu same-
go zebrania można było od-
nieść wrażenie, że bardziej 
przypomina wiec wyborczy.  
Anna walk

Nie chcą smrodu 
i zanieczyszczenia
sTrZEbiEliNO | PRZEZ wiElE lAT ZMAGAli Się Z uciążliwOŚciAMi, kTóRE TOwARZy-
SZyŁy funkcjOnOwAniu chlEwni. dZiŚ MiESZkAńcy STRZEBiElinA wAlcZą O TO, ABy 
nA TEREniE dAwnEGO PGR-u niE POwSTAŁA fERMA dROBiu. 
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wPłynęły 
24 ProJeKty
upłynął termin składania 
projektów w trzeciej edycji 
wejherowskiego Budżetu 
obywatelskiego. 

wejherowianie złożyli 24 
projekty, z czego 18 inwe-
stycyjnych i 6 nieinwestycyj-
nych. w tegorocznej edycji, 
na realizację wejherowskie-
go Budżetu obywatelskiego 
miasto przeznaczyło 1 mln 
złotych: 950 tys. zł na pro-
jekty inwestycyjne i 50 tys. zł 
na nieinwestycyjne. Maksy-
malna wartość zgłoszonego 
projektu inwestycyjnego 
nie może przekroczyć 
kwoty 200 tys. zł, a projektu 
nieinwestycyjnego – 10 tys. 
zł. Głosowanie odbywać się 
będzie w terminach wspól-
nych z innym samorządami 
– na przełomie września 
i października, a realizacja 
projektów nastąpi w 2018 
roku. /raf/
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

oGŁoSzEniE                                                                                                                                                104/2017/DB

oGŁoSzEniE                                                            334/2017/DB

wójT GmiNy wEjhErOwO
iNfOrmUjE

że na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy wejherowo, os. 
przyjaźni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu in-
formacji publicznej Gminy wejherowo, został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka: nr 75/13 cz., obręb w nowy Dwór wejherowski, 
nr 89/5 cz., obręb Sopieszyno, nr 84 cz., obręb warsz-
kowo, 505/8 cz., 77/2 cz., 323/189 cz., 885/3 cz., 691/8 
cz., obręb Gościcino, nr 514/15 cz., 303/2 cz., 639/15 cz., 
326/36 cz., obręb Bolszewo. nieruchomości przeznacza 
się do dzierżawy pod lokalizację pojemników na odzież 
używaną  i odpady tekstylne a także działka o nr ewid. 
691/8 o pow. 0,0400 ha, obręb Gościcino, pod urządze-
nia telekomunikacyjne. Szczegółowe informacje o nieru-
chomościach objętych wykazem można uzyskać w Re-
feracie Gospodarki nieruchomościami i Środowiska, tel. 
58 677 97 07.

Dodatkowo w Gościcinie 
powstanie sieć wodociągowa. 
z uwagi na duży zakres prac 
i intensywny harmonogram 
robót w najbliższych miesią-
cach można się spodziewać 
utrudnień komunikacyjnych 
w obszarze prowadzenia 
prac.  

- prosimy o zwracanie uwagi 
na tymczasowe oznakowanie 
i  ostrożność przy poruszaniu 
się w rejonie prac – apelują 
przedstawiciele władz gminy 
wejherowo. - w niektórych 
miejscach mogą następować 
przejściowe trudności w do-
jechaniu do posesji.  wszel-
kich informacji w tym zakresie 
udzielą pracownicy firm wy-
konawczych poprzez stosow-
ne ogłoszenia.

z uwagi na duży zakres prac 
i głębokie wykopy mogą też 
zdarzać się przypadkowe 
uszkodzenia sieci wodocią-
gowych, kablowych i innych. 
uszkodzenia będą naprawia-
ne na bieżąco, jednak w rejo-
nach prowadzenia prac  mogą 
następować  przerwy w do-
stawie mediów.  

zakres prac zaplanowanych 
na ten rok obejmuje: rozbu-
dowę sieci wodociągowej 
w Gościcinie w rejonie  ul. 
chłopskiej, cichej,  Łubinowej; 

rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w m. Łężyce (Ro-
gulewo); Głodówko – część 
ul. Dębowej; rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Bol-
szewie: etap D (Długa (od no-
wotki do Marchlewskiego), 
Mickiewicza, Marchlewskiego, 
jana, Kręta, wiśniowa, waryń-
skiego, władysława, ogrodni-
cza, Kwiatowa, Żeromskiego, 
dz. 480/17 - od polnej) i E  (to-
rowa, Rzeźnicka, poprzeczna, 
północna, zachodnia, Kanało-
wa, cicha, wesoła), etap A/Ai 
(Bagienna, Różana, turkowa, 
polna ciąg dalszy); rozbudo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej 
w Gościcinie – zibertowo; 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w Kąpinie  rejon ulic: wiej-
skiej, Kasztanowej, Lipowej 
(od wiejskiej do napierały), 
Kalinowej, jesionowej, Gra-
bowej, cedrowej, jaworowej, 
Akacjowej, Modrzewiowej, 
Brzozowej, Dębowej, cisowej, 
Sosnowej, jodłowej.  /raf/

Kanalizacja i utrudnienia
Gm. wEjhErOwO | ROZPOcZęŁy Się dużE inwESTycjE 
ZwiąZAnE Z BudOwą infRASTRukTuRy kAnAliZAcyjnEj .

jak tłumaczą przedstawi-
ciele spółki polskie Koleje 
państwowe głównym celem 
planowanej inwestycji jest 
jak najlepsze dostosowanie 
dworców do potrzeb pasaże-
ra i zapewnienie najwyższych 
standardów obsługi. 

- Kompleksowa przebudo-
wa obiektu oznacza grun-
towną modernizację wnętrza, 
elewacji i dachu budynku oraz 
wymianę wszystkich instala-
cji,  okien i drzwi – informuje 
Maciej Bułtowicz z wydziału 
prasowego Biura Komunika-
cji i promocji pKp S.A. - ponad-
to uporządkowany zostanie 
teren przyległy dworca. ze 
względu na zabytkowy cha-
rakter budynku, wszystkie 
prace będą konsultowane 
z konserwatorem.  

Modernizacja dworca reali-
zowana jest przy ścisłej współ-
pracy z władzami powiato-
wymi i miejskimi. inwestycja 
wpisuje się w szerszy projekt 
gminy miejskiej wejherowo, 
która planuje w bezpośred-
nim otoczeniu obiektu stwo-
rzyć węzeł komunikacyjny. 

Samorządowcy planują ulo-
kowanie na terenie dworca 
pomieszczeń na cele Muzeum 

piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-pomorskiej w wej-
herowie. w ramach inwesty-
cji planuje się dodatkowo 
zagospodarowanie i piętra 
i poddasza dworca z przezna-
czeniem powierzchni na cele 
kulturalne i edukacyjne. 

przypomnijmy, że w czerwcu 
2015 roku podpisano porozu-
mienie między władzami po-
wiatu wejherowskiego, mia-
sta wejherowa oraz pKp S.A. 
dotyczące deklaracji podjęcia 
wspólnej realizacji projektu 

przebudowy dworca kolejo-
wego w wejherowie. Rok póź-
niej ogłoszono przetarg. 

- zgodnie z treścią listu in-
tencyjnego, pKp S.A. w ramach 
planowanych inwestycji zmo-
dernizuje dworzec kolejowy, 
dostosowując go do obowią-
zujących przepisów i standar-
dów europejskich, natomiast 
powiat wejherowski w ra-
mach realizacji swoich zadań 
własnych zagospodaruje i pię-
tro i poddasze dworca (łącznie 
ponad 400 m2) z przeznacze-

niem na cele kulturalne i edu-
kacyjne, w tym na sale wystaw 
czasowych, miejsce spotkań, 
konferencji, w ramach projek-
tu o roboczej nazwie ,,Kolej 
na Kulturę’’ - mówi jacek thiel, 
członek zarządu powiatu.

wyższe kondygnacje zosta-
ną prawie w całości przekaza-
ne władzom samorządowym. 
Samorządy postanowiły za-
adoptować część budynku 
dworca kolejowego w wej-
herowie na potrzeby dwóch 
oddziałów Muzeum piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
pomorskiej: Działu historii 
Miasta wejherowa oraz Działu 
Antropologii Kultury Kaszub. 
co więcej, z myślą o młodzieży 
licealnej, oczekującej na przy-
jazd swojego autobusu lub 
pociągu, w budynku dworca 
planuje się organizację prze-
strzeni wolnego czasu przed 
zajęciami szkolnymi i po za-
jęciach szkolnych, którą mło-
dzież zwłaszcza dorosła, może 
zagospodarować w sposób 
dowolny, poprzez utworzenie 
tzw. ,,poczytalni’’. 

planowany termin zakoń-
czenia prac projektowych to 
czwarty kwartał bieżącego 
roku.  /raf/

Dworzec w fazie projektu
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wEjhErOwO | RuSZyŁy PRAcE PROjEkTOwE MOdERniZAcji dwORcA w wEjhEROwiE .

nowa KaretKa 
w gminie Szemud stacjonować będzie przez całą dobę karetka 
pogotowia ratunkowego. nowy ambulans kosztował ponad pół 
miliona zł i wyposażony został w najnowocześniejszy sprzęt nie-
zbędny do ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

nowy ambulans stacjonować będzie przy ul. wejherowskiej 29 
w Szemudzie, obok lokalu, który użyczyła gmina ratownikom. Am-
bulans kosztował 525 tys. zł, z czego 512 tys. zł przekazało minister-
stwo, a 13 tys. zł wejherowski szpital. Gmina Szemud zaś za 40 tys. 
zł przeprowadziła remont lokalu dla ratowników oraz przekazała 
odpowiednie wyposażenie radiowe i techniczne. /raf/

oGŁoSzEniE                                                                                                                                               110/2017/DB



REKLAMA                                                                                                                                                     79/2017/RL



oGŁoSzEniE                                                                                                                       109/2017/DB

6 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 12 maja 2017

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

druha JANA WOJTINSKIEGO
strażaka ochotnika 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłej

wyrazy najgłębszego współczucia składają

druh Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

druh Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa

oficjalne podpisanie umów 
z samorządami, które otrzy-
mają wsparcie, odbyło się 
w siedzibie wojewódzkiego 
Funduszu ochrony Środo-
wiska i Gospodarki wodnej 
w Gdańsku. Dzięki przeka-
zanym środkom trzydzieści 
budynków użyteczności pu-
blicznej oraz dziewięć budyn-
ków komunalnych przejdzie 
gruntowne zmiany w celu 
zwiększenia efektywności 
energetycznej.

– Bardzo nam zależy, żeby 
realizować jeden z ważnych 
celów, jakie stawia przed kra-
jami członkowskimi unia Eu-
ropejska, która mówi wprost 
o konieczności zwiększenia 
efektywności energetycznej 
– mówił podczas spotkania 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

w gronie samorządów, 
które otrzymały dofinan-
sowanie, znalazł się powiat 
wejherowski, który zamie-
rza zrealizować projekt pn. 
„Kompleksowa modernizacja 
energetyczna trzech budyn-
ków będących własnością 
powiatu wejherowskiego 
– budynek powiatowego in-
spektoratu nadzoru Budow-
lanego, powiatowego zespo-
łu Kształcenia Specjalnego 
oraz powiatowego zespołu 
poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej”. 

- nasz wniosek znalazł się 
na liście projektów pozytyw-
nie ocenionych przez urząd 
Marszałkowski i otrzymał do-
finansowanie w wysokości 2 
593 000 zł – mówi Gabriela 

Lisius, starosta wejherowski.
pozyskane środki przezna-

czone zostaną na działania 
mające na celu zmniejszenie 
zużycia energii dostarczanej 
do trzech powiatowych bu-
dynków. prace polegać będą 
na wykonaniu izolacji ter-
micznej ścian zewnętrznych 
od wewnątrz, stropów oraz 
połaci dachowych czy izolacji 
akustycznej stropu. ponadto 
wymieniona zostanie stolar-

ka okienna i drzwiowa, insta-
lacja centralnego ogrzewania 
oraz ciepłej wody użytkowej, 
a także nastąpi modernizacja 
wentylacji mechanicznej.

całkowita wartość projektu 
realizowanego przez samo-
rząd powiatu wejherowskie-
go wyniesie 3,5 mln zł. war-
to zaznaczyć, że przyznane 
środki unijne w wysokości 
2 593.779,11 zł stanowią 74 
proc. poziomu dofinansowa-

nia. zadanie będzie realizo-
wane w latach 2017-2018. 

po zakończeniu prac we 
wspomnianych budynkach 
ma nastąpić zmniejszenie 
zużycia energii cieplnej, co 
powinno spowodować wy-
mierne korzyści natury eko-
logicznej i oszczędnościowej, 
polegające na obniżeniu 
kosztów ogrzewania oraz re-
dukcji kosztów utrzymania 
budynków. /raf/

Zdobyli dużą dotację
POwiAT | BliSkO 2,6 Mln ZŁ SAMORZąd POwiATu wEjhEROwSkiEGO OTRZyMA Z unii EuRO-
PEjSkiEj. POwyżSZE ŚROdki MAją POZwOlić nA TERMOMOdERniZAcję TRZEch OBiEkTów.
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chodzi o budowę chodnika 
i ścieżki rowerowej na odcin-
ku od ul. Łąkowej do ronda 
u zbiegu ul. Młyńskiej i Mor-
skiej w Redzie. wykonawcą 
robót jest firma budowlano 
– drogowa MtM SA z Gdyni. 
inwestycję Gmina Miasto 
Reda realizuje przy udziale 
finansowym Starostwa po-
wiatowego w wejherowie.

- jest to drugi etap bar-
dzo oczekiwanej przez 
mieszkańców, a rozpoczętej 
w ubiegłym roku inwestycji, 
mającej na celu poprawę 
bezpieczeństwa i komfortu 
poruszania się w ciągu ulicy 
obwodowej - mówi halina 
Grzeszczuk, zastępca bur-
mistrza Redy. - z ulicy ob-
wodowej korzysta bardzo 
wielu pieszych, rowerzystów 
i biegaczy. Mamy nadzieję, 
że zwłaszcza na obecnie re-
alizowanym, bardzo uczęsz-
czanym odcinku, poprawa 
będzie zauważalna.

prace już się rozpoczęły. 
w ich zakres wchodzi budo-
wa chodnika i ścieżki rowe-
rowej na długości ok. 870 m. 
nowy chodnik będzie wy-
konany z szarej kostki beto-

nowej, zaś ścieżka z czarnej 
mieszanki asfaltowo - be-
tonowej. pomiędzy ścieżką 
i chodnikiem będzie prze-
biegać skrajnia z płytek be-
tonowych. Łączna szerokość 
chodnika i ścieżki rowero-
wej wyniesie 2 metry, co na 
projektowanej długości da 
nam około 1600 m2 chod-
nika i około 1700 m2 ścieżki 
rowerowej.

prace powinny się zakoń-
czyć na przełomie lipca 
i sierpnia, pod warunkiem, 
że warunki pogodowe będą 
sprzyjające. Realizacja inwe-
stycji wiąże się z pewnymi 
utrudnieniami dla pieszych 
i kierowców, jednak na czas 
robót wprowadzono dodat-
kowe oznakowanie i czaso-
wą organizację ruchu.

nie jest to jedyna redzka 
inwestycja drogowa. Rów-
nolegle rozpoczęto pierw-
szy etap przebudowy ulicy 
podleśnej, gdzie oprócz wy-
konania nowej nawierzchni, 
zostanie przebudowana sieć 
wodociągowa oraz wybu-
dowana kanalizacja desz-
czowa. 

/wA/

nowy chodnik i ścieżka
rEDA | BuRMiSTRZ kRZySZTOf kRZEMińSki POd-
PiSAŁ uMOwę nA REAliZAcję dRuGiEGO ETAPu 
PRZEBudOwy ul. OBwOdOwEj. 
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Kolejna grupa stowarzy-
szeń i organizacji pozarzą-
dowych, które działają na 
rzecz miasta i mieszkańców, 
podpisała niedawno umowy 
dotacyjne z prezydentem 
Krzysztofem hildebrandtem. 
tym razem pieniądze otrzy-
mały podmioty prowadzące 
działalność z zakresu kultury, 
sportu i turystyki. Kwota do-
finansowania to 43,6 tys. zł.

prezydent wejherowa 

Krzysztof hildebrandt pod-
kreślił znaczenie organizacji 
pozarządowych, które są 
przejawem społecznej ak-
tywności.  

- cieszę się, że te środki 
trafiają do stowarzyszeń i or-
ganizacji pozarządowych – 
mówi Krzysztof hildebrandt. 
- zadania i działania, które 
realizują na rzecz mieszkań-
ców, są znaczące. im ciekaw-
sze propozycje zadań, tym 

Dotacje do stowarzyszeń
wEjhErOwO | niEMAl 630 TyS. ZŁ nA TEn ROk 
OTRZyMAŁy ORGAniZAcjE i STOwARZySZEniA 
dZiAŁAjącE w wEjhEROwiE. 

ciekawiej jest w wejherowie. 
o jakości życia naszym mie-
ście decydujemy przecież my 
wszyscy. 

- już od kilku lat mieszkań-
cy wejherowa mogą oglądać 
bitwy w ramach rekonstruk-
cji historycznej, które cieszą 
się ogromnym zainteresowa-
niem – mówił dziękując za do-
tację Krzysztof zdunkowski ze 
Stowarzyszenia Rekonstruk-
cji historycznych. – w czasie 
trwania całej imprezy przy-
gotowujemy także takie inne 
atrakcje, zarówno dla widzów 
jak i dla rekonstruktorów, 
m.in.: turniej szabli bojowej, 
turniej kulinarny oraz wiele 
innych.

z kolei Aleksandra Mazurkie-
wicz-tiesler ze Stowarzysze-
nia Artystów plastyków pASjA 
tłumaczy, że dotacja pozwoli 
na zorganizowanie plenerów 
malarskich, a artystom biorą-
cych w nich udział, na utrwa-
leniu w swoich pracach pięk-
na Kaszubskiej ziemi.  /raf/
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w poniedziałek rozpoczął 
się ogólnopolski tydzień 
Bibliotek. z tej okazji powia-
towa Biblioteka publiczna 
w wejherowie rozpoczęła ak-
cję społeczną „Żyj Książkowo”. 

w inauguracji akcji uczest-
niczyli m.in. Gabriela Lisiu-
s,starosta wejherowski, jacek 
thiel, członek zarządu po-
wiatu, Genowefa Słowi, wice-
przewodnicząca Rady powia-
tu wejherowskiego i Marcin 
Drewa, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta wejherowa. 

Sporą atrakcją była foto-
budka, w której każdy mógł 
zrobić wyjątkowe zdjęcie 
z ulubioną książką. tak wła-
śnie było z uczniami Sp nr 
5 „Klasą Sowy” pod opieką 
Beaty Frąckowiak, uczniami 
Sp nr 9 klasą 6D pod opieką 
wojciecha Kurowskiego oraz 
6B pod opieką iwony Sikory-
Buczyło.

Biblioteczny album powięk-
szył się o zdjęcia czytelników, 
którzy z wielkim entuzja-
zmem pozowali, przywdzie-
wając różne śmieszne ele-
menty ubioru.

ponadto powiatowa Biblio-
teka publiczna w wejherowie 
w pierwszym dniu „tygodnia 
Bibliotek”gościła autorkę 
wielu rozchwytywanych po-
wieści, uwielbianych przez  

czytelniczki – Agnieszkę 
Lingas-Łoniewską. Autorka 
opowiedziała o początkach 
swojej kariery pisarskiej. 
ogromną niespodzianką dla 
czytelników był przyjazd Da-
niela Koziarskiego – współau-
tora książki „zbrodnie poza-
małżeńskie”, której fragment 
odbiorcy mogli usłyszeć z ust 
twórców.

podczas spotkania Agniesz-
ka Lingas-Łoniewska wspo-
mniała również o nadcho-
dzącej premierze swojej 
najnowszej książki pt. „wszyst-

ko wina kota”, która w księgar-
niach ukaże się już 24 maja, 
a także zdradziła rąbka tajem-
nicy, dotyczącej przygotowa-
nia kolejnych książek.

Drugiego dnia oficjalnie 
ogłoszony został powiatowy 
Konkurs Literacki na mikro-
powieść.

- to konkurs otwarty, który 
organizowany jest z myślą 
o wszystkich, którzy piszą – 
informuje Barbara Gusman. 
- na zgłoszenia konkursowe 
czekamy do 29 września. Dla 
zwycięzców przewidujemy 

nagrody finansowe.
jednym z ciekawszych 

wydarzeń było to zorgani-
zowane przez bibliotekarzy 
z Gminnej instytucji Kultury 
i Biblioteki w Łęczycach z sie-
dzibą w Strzebielinie, którzy 
przyjechali do wejherowskiej 
biblioteki swoim kolorowym 
Bibliobusem. Było to pierw-
sze spotkanie z cyklu „otwórz 
się na

biblioteki z powiatu wejhe-
rowskiego”. 

pracownicy wraz z dyrektor 
hanną Mancewicz na czele 

przygotowali wiele atrakcji 
dla dzieci odwiedzających bi-
bliotekę. Liczne gry i zabawy 
a nawet nagrody dla małych 
uczestników

sprawiły dzieciom wiele 
radości. instytucja gościła 
bowiem 3 grupy: pierwszą 
z nich była klasa 2D z Sp nr 
9 w wejherowie z Anną cho-
dak, drugą były przedszkolaki 
z przedszkola „Akuku” z Mał-
gorzatą Rakowską, a trzecią 
przedszkolaki z „przedszkola 
Sióstr zmartwychwstanek 
w wejherowie” z Beatą Bry-
łowską i Lucyną Kustusz.

Głównym organizatorem 
przedsięwzięcia „ogólno-

polski tydzień Bibliotek” jest 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
polskich. 

- tego typu działania spra-
wiają, że przybywa nam no-
wych czytelników – wyjaśnia 
Barbara Gusman, dyrektor 
powiatowej Biblioteki publicz-
nej w wejherowie. - Różnego 
rodzaju eventy robimy po to, 
aby pokazać się na zewnątrz 
i promować czytelnictwo.

to jeszcze nie koniec. Dziś 
– w piątek - odbędzie się spo-
tkanie poetów i satyryków 
ziemi wejherowskiej, a w so-
botę wystartuje Rajd Rowero-
wy „odjazdowy Bibliotekarz”.

/raf/

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
POwiAT | SPOTkAniA, kOnkuRSy, ZABAwy i BuS PEŁEn kSiążEk – w POwiATOwEj BiBliOTEcE PRZEZ OSTATniE kilkA dni SPORO Się dZiAŁO. 

Lekcję poprowadził Andrzej 
janusz, autor książki „Strze-
bielino: historia kaszubskie-
go zaścianka rycerskiego 
1316-1945”. z gimnazjalista-
mi rozmawiał o historii na-
szego regionu. 

- prowadzącym lekcję jest 
autor, który jest nie tylko hi-
storykiem i znawcą tematu, 
ale także wieloletnim pe-

dagogiem – mówiła Eweli-
na Magdziarczyk-plebanek 
z wejherowskiej biblioteki.

Lekcja transmitowana była 
na żywo w internecie, dzię-
ki czemu mogli ją obejrzeć 
uczniowie szkół gimnazjal-
nych na terenie powiatu 
wejherowskiego. 

- jest to niezwykła lekcja 
i wspaniałe zamierzenie, 

które doskonale wpisuje się 
w realizowaną akcję tygo-
dnia Bibliotek – mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz, skarbnik 
wejherowa. – Każde takie 
wydarzenie sprawia, że na-
uka staje się ciekawsza i bar-
dziej wizualna. A nietypowa 
formuła spotkania połączyła 
szkoły gimnazjalne z całego 
powiatu.

- te spędzone z młodzieżą 
dwie godziny, były napraw-
dę niezwykłą podróżą w cza-
sie – powiedział Andrzej ja-
nusz. – Dziękuję młodzieży 
za interesujące pytania i do-
ciekliwe spostrzeżenia, a ich 
nauczycielom za przygoto-
wanie do takiej nietypowej 
lekcji.

/raf/

interaktywna lekcja biblioteczna
wEjhErOwO | niETyPOwA lEkcjA BiBliOTEcZnA OdByŁA Się w RATuSZu. 
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tego mieli okazję dowie-
dzieć się młodzi mieszkańcy 
Rumi podczas warsztatów, 
zorganizowanych przez 
Miejski ośrodek pomocy 
Społecznej. w warsztatach 
wzięło udział kilku chłop-
ców ze szkół podstawowych 
i gimnazjów, zaś o pracy 
w mediach opowiadali red. 
Rafał Korbut i jagoda Lezner, 
grafik i specjalista Dtp, pra-

cujący w Expressie powiatu 
wejherowskiego i portalu 
GwE24.pl. 

podczas warsztatów 
uczestnicy dowiedzieli się, 
w jaki sposób pozyskuje się 
informacje do artykułów, 
poznali też główne zasady 
przygotowywania wywia-
dów, pisania felietonów i in-
formacji prasowych. Dowie-
dzieli się, co to jest makieta 

i w jaki sposób planuje się, 
a później składa gazetę. 

w niedalekiej przyszło-
ści uczestnicy będą mogli 
sprawdzić zdobyte umiejęt-
ności w praktyce, zamierzają 
bowiem wydać swoją gazet-
kę. 

Spotkanie zorganizowały 
Marta halman i Ewa Różań-
ska z rumskiego MopS-u.

/raf/

zawód – dziennikarz
rUmiA | jAk wyGlądA PRAcA dZiEnnikARZA? cZy PRZEPROwAdZEniE wy-
wiAdu jEST TRudnE? jAk POwSTAjE GAZETA?
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KONKUrs

Piątek, 12 maja 2017

przed Świętami wielkanocnymi ogłosiliśmy 
kolorowy konkurs – zadanie, które postawiliśmy 
przed naszymi najmłodszymi czytelnikami, było 
tylko pozornie proste. Bo co to za problem wy-
konać kolorowankę? tymczasem okazało się, że 
w wasze prace włożyliście ogromną ilość pracy, 
zaangażowania oraz pomysłowości. 

zainteresowanie konkursem było bardzo duże, 
otrzymaliśmy od was kilkadziesiąt prac. zadanie 
jury nie było więc łatwe. ostatecznie musieli-
śmy... zwiększyć ilość nagród!

i tak karnety całą miesięczne do croco Roco 
w Redzie otrzymują Amelia Bianga i Kajetan pio-

trowski. wejściówki uprawniające do 5-krotnego 
wejścia do sali zabaw croco Roco otrzymują: 
Seweryn Grzesik, julia Matyjasik oraz zuzanna 
i Aleksandra Skutnik (jedna wspólna wejściów-
ka). 

ponadto Księgarnia feniks, mieszcząca się 
w wejherowie przy ul. Puckiej 16/8 ufundo-
wała dodatkowe 5 nagród w postaci cieka-
wych książek! otrzymują je: julia wiśniewska, 
Krystian Bulczak, Kalina Stark, Kacper wiśniew-
ski i jakub Kocot. Gratulujemy i zachęcamy do 
uczestnictwa w naszych kolejnych konkursach!

/raf/

Pisankowy konkurs 
rozstrzygnięty

NAGRODY GŁÓWNE 
Amelia Bianga i Kajetan Piotrowski
MIESIĘCZNE WEJŚCIA NA SALĘ 
ZABAW CROCO ROCO

II NAGRODA
Seweryn Grzesik, Julia Matyjasik
KARNETY NA 5 WEJŚĆ NA SALĘ 
ZABAW CROCO ROCO

III NAGRODA
Zuzanna i Aleksandra Skutnik
KARNET NA 5 WEJŚĆ NA SALĘ 
ZABAW CROCO ROCO

WYRÓŻNIENIA
Julia Wiśniewska, Krystian Bulczak, 
Kalina Stark, Kacper Wiśniewski i Jakub Kocot
KSIĄŻKI UFUNDOWANE
PRZEZ KSIĘGARNIĘ FENIKS
W WEJHEROWIE

NAGRODY SPONSORUJĄ:
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początek maja był – wbrew zapowie-
dziom – dosyć słoneczny, a temperatu-
ra momentami dochodziła do 11 – 12 
stopni. nasi czytelnicy przysłali nam kil-
ka zdjęć ukazujących piękno przyrody. 

- takie oto cuda widziałam na drodze 
do Kąpina – napisała do nas Dorota S., 

nasza czytelniczka, która uwieczniła sa-
renki w lesie. 

z kolei Marcin M. przysłał do nas zdję-
cia ukazujące widok na nadole z zam-
kowej Góry oraz fotkę z jeziora wygo-
da. A od Sandry S. dostaliśmy fotografię 
ukazującą piękny zachód słońca nad 

jeziorem w Mikołajkach (Mazury). 
Minęło kilka dni... i co? i zamiast wio-

sny mamy znów zimę! Dla kontrastu po 
pięknym długim weekendzie prezentu-
jemy zdjęcia wykonane w ciągu ostat-
nich trzech dni... Aż trudno uwierzyć, że 
to niemal połowa maja.  /raf/

Wiosna czy zima?!
Pogoda płata nam w tym 

rogu figle. wszystko wskazy-
wało na to, że wiosna przyszła 
już na całego, a tymczasem...

NATAliA 
rZEPPA

NiKOlA 
GrUbbA

mAriOlA 
sZUr

AGNiEsZKA 
jONiEc

TOmAsZ 
PlichTA

sANDrA s.

mArciN m.
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Akcja zbierania podpisów 
została zainicjowana przez 
Kaszubski związek praco-
dawców. przez ponad dwa 
miesiące zbierano podpisy 
pod petycją do Ministra in-
frastruktury i Budownictwa 
o szybką budową obwod-
nicy Metropolitalnej trój-
miasta, jako części drogi S6. 

- Do dnia dzisiejszego (do 
wtorku 9 maja – przyp. red.) 
zebraliśmy 11 tys. 840 pod-
pisów mieszkańców pomo-
rza, głównie rejonu Kaszub 
– mówi zbigniew jarecki, 
prezes Kaszubskiego związ-
ku pracodawców z siedzibą 
w Żukowie. - Bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy włą-
czyli się w tę niezmiernie 
ważną dla pomorza akcję, 
za zaangażowanie zarówno 
w zbieraniu podpisów, jak 
i w zachęcaniu do tego in-
nych osób. 

wczoraj – w środę, 10 maja 
– prezes Kzp złożył petycję 
wraz z podpisami w mini-
sterstwie. 

przypomnijmy: na począt-
ku marca przedstawiciele 
Kaszubskiego związku pra-
codawców przygotowali 
petycję do ministra, w któ-
rej apelują o jak najszybszą 
budowę części trasy S6, 
która stanie się obwodnicą 
Metropolitalną trójmiasta. 

- to niezmiernie ważna 

kwestia dla całego regio-
nu, walczymy o budowę 
tej drogi już ponad dwa 
lata – tłumaczył wówczas 
zbigniew jarecki, prezes 
związku. - o konieczności 
budowy obwodnicy nie 
trzeba chyba nikogo prze-
konywać, w szczególności 
tych, którzy na co dzień jeż-
dżą po powiecie kartuskim 
i borykają się z problemami 
drogowymi. 

jako główne problemy 
wskazywano na tworzą-
ce się codziennie korki, co 
z kolei powoduje ogrom-
ne straty. tylko pomiędzy 
dwoma rondami w Żukowie 
przejeżdża od 25 do 30 tys. 
samochodów na dobę!

- nasi pracownicy stoją 

w tych korkach, tracą czas, 
paliwo, dodatkowo powo-
duje to zanieczyszczenie 
powietrza – tłumaczy zbi-
gniew jarecki. - to samo jest 
przy transporcie, który ma 
przecież kluczowe znacze-
nie dla funkcjonowania firm 
i – co za tym idzie – rozwoju 
regionu. Budowa trasy ma 
zatem wiele aspektów, za-
równo ekonomicznych, jak 
i ekologicznych. najwyższy 
czas, żeby to w końcu zre-
alizować. tym bardziej, że 
prace nad tą drogą są już 
zaawansowane, opracowa-
ny jest jej przebieg, jest też 
niezbędna dokumentacja. 
Stąd nasza akcja – chcieli-
śmy pokazać, jak wielu oso-
bom zależy na budowie tej 
obwodnicy. 

w akcję zaangażowało się 
bardzo wiele osób prywat-
nych oraz przedstawicieli 
firm, stowarzyszeń i insty-
tucji. podpisy zbierali samo-
rządowcy, przedsiębiorcy, 
strażacy, koła gospodyń 
wiejskich, szkoły, mło-
dzież... 

Dziś można powiedzieć: 
udało się! niemal 12 tys. 
zebranych podpisów to 
sukces akcji. petycja wraz 
z podpisami trafiła już 
w ręce ministra, teraz od 
jego decyzji zależy, jaka bę-
dzie przyszłość trasy S6.

Poparcie dla obwodnicy
POmOrZE | niEMAl 12 TyS. POdPiSów udAŁO Się ZEBRAć POd PETycją w SPRAwiE SZyBkiEj BudOwy  OBwOdnicy METROPOliTAlnEj TRójMiASTA. 

zBiGNieW jareCki, Prezes kzP, 
z PaCzkami PełNymi PodPisaNyCh 
PetyCji tuż Przed Wyjazdem do 
WarszaWy

O konieczno-
ści budowy 

obwodnicy 
nie trzeba chyba 
nikogo przekony-
wać, w szczegól-
ności tych, którzy 
na co dzień jeżdżą 
po powiecie kar-
tuskim i borykają 
się z problemami 
drogowymi. 

wyjazd jest nagrodą dla 
zwycięzców Międzyszkol-
nego powiatowego Kon-
kursu wiedzy o Energetyce, 
który zorganizowany był 
w zespole Szkół ponadgim-
nazjalnych nr 2 w wejhero-
wie. Konkurs przeznaczony 
był dla uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjal-
nych, a zrealizowany został 
w ramach działań ,,powia-
towego ośrodka wspiera-
nia rozwoju zawodowego 
przyszłych pracowników 
pierwszej polskiej elek-
trowni jądrowej.’’ Laureaci 

wybiorą się na wycieczkę 
do narodowego centrum 
Badań jądrowych w Świer-
ku. 

najlepsi w konkursie 
otrzymali też nagrody, któ-
re wręczyła im Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
podczas wydarzenia sta-
rosta oraz dyrektor zSp nr 
2 w wejherowie Krystyna 
Grubba podpisały list inten-
cyjny w sprawie współpracy 
narodowego centrum Ba-
dań jądrowych z powiatem 
wejherowskim.

w zespole Szkół ponad-

gimnazjalnych nr 2 w wej-
herowie odbył się również 
drugi już wykład otwarty 
dla mieszkańców powia-
tu wejherowskiego pod 
tytułem ,,czy elektrownie 
jądrowe są bezpieczne?’’. 
przypomnijmy, że już dwa 
lata temu szkoła ,,otworzyła 
się’’ na energetykę jądrową. 
od tego czasu podejmowa-
ne są różne kroki i przed-
sięwzięcia zmierzające do 
tego, aby energetyka jądro-
wa była bliska mieszkań-
com powiatu wejherow-
skiego. /raf/

zobaczą reaktor jądrowy
POwiAT | SZEŚć OSóB Z POwiATu wEjhEROwSkiEGO POjEdZiE dO ŚwiERku, 
ABy ZOBAcZyć jEdyny dZiAŁAjący w POlScE REAkTOR jądROwy. 

Gabriela Lisius spotkała się 
niedawno z grupą studentów 
pierwszego roku wydziału 
nauk humanistycznych i 
Społecznych Akademii Mary-
narki wojennej w Gdyni. Spo-
tkanie odbyło się w ramach 
przewidzianych programem 
studiów podróży studyjnych. 

podczas wizyty starosta 
omówiła obowiązującą w 

polsce od 1 stycznia 1999 r. 
trójszczeblową strukturę sa-
morządu terytorialnego, w 
skład której wchodzi samo-
rząd gminny, powiatowy i 
wojewódzki. ponadto przed-
stawiła studentom najważ-
niejsze informacje związa-
ne z zadaniami i zasadami 
funkcjonowania samorządu 
powiatowego. wyjaśniła 

także szczegółowo zadania 
własne powiatu, działania 
wejherowskiego starostwa i 
powiatowych jednostek or-
ganizacyjnych czy służb ze-
spolonych.

w spotkaniu wziął udział 
takż przedstawiciel Rady Mia-
sta wejherowa – wiceprze-
wodniczący Marcin Drewa.

/raf/

Studenci o samorządach
POwiAT | jAkA jEST ROlA i ZnAcZEniE SAMORZądów – TEGO M.in. MOGli 
dOwiEdZiEć Się STudEnci AkAdEMii MARynARki wOjEnnEj POdcZAS SPO-
TkAniA ZE STAROSTą wEjhEROwSkiM. 
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Eucharystia została po-
łączona z poświęceniem 
tablicy pamięci wybitnych 
polaków i patriotów: Błogo-
sławionego Sługi Bożego 
Księdza prałata Edmunda 
Roszczynialskiego (ur. 1889 
r. w Łężycach – rozstrze-
lany przez hitlerowców 
10.11.1939 r. w cewicach) 
oraz hipolita Roszczynial-
skiego – sołtysa wsi Łężyce, 
będącego jednocześnie wój-
tem Gminy Rumia – zagórze 
(ur. 1897 r. w Łężycach – roz-
strzelany przez hitlerowców 
jesienią 1939 r. w piaśnicy).

uroczystość swoją obecno-
ścią i przemową zaszczycili 
m.in. wicestarosta wejhe-
rowski witold Reclaf i wójt 
gminy wejherowo henryk 
Skwarło. 

wśród zaproszonych osób 
nie zabrakło również dyrek-
tor zespołu Szkół ponadgim-
nazjalnych nr. 2 im. hipolita 
Roszczynialskiego w Rumi 
- haliny Filińskiej i byłego 
dyrektora tejże szkoły - pio-
tra wołowskiego. wśród ho-
norowych gości znalazła się 
także rodzina Roszczynial-
skich z jolantą Roszczynial-

ską, córką wiktora Roszczy-
nialskiego, będącego bratem 
łężyckich bohaterów.

Fundatorem pamiątkowej 
tablicy jest rodzina Roszczy-
nialskich oraz Stowarzysze-
nie „Szansa dla nas” z Łężyc, 
które zorganizowało to wy-
jątkowe wydarzenie. zarząd 
Stowarzyszenia pragnie ser-
decznie podziękować p. Ewie 
Koriat, p. Stefanowi Samson, 
firmie Kam-bor-trans, a także 
mieszkańcom Łężyc zaan-
gażowanym w organizację 
całej uroczystości.

/UGw/

Uczcili pamięć bohaterów
ŁężycE | uROcZySTA MSZA Św. Z OkAZji 5. ROcZnicy ŚwięcEniA kAPlicZki MATki BOSkiEj GwiAZdy MORZA  OdByŁA Się w ŁężycAch.
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Do powiatu wejherow-
skiego przyjechali młodzi 
ludzie z włoch. ich tygo-
dniowa wizyta to efekt 
wymiany uczniowskiej. we 
wtorek z gośćmi z włoch 
spotkali się członkowie za-
rządu powiatu wejherow-
skiego. w trakcie spotkania, 
które trwało około godzinę, 
młodzi ludzie mieli oka-
zję zapoznania się między 
innymi z podstawowymi 
zasadami funkcjonowania 
samorządu terytorialnego 
w polsce.

- Gościmy was w dniu, 
który jest świętem unii Eu-
ropejskiej – mówiła do mło-
dych ludzi Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - cie-
szę się, że włochy i polska 
są członkami unii, bo dzięki 
temu możliwe jest nasze 
spotkanie. Dziękuję pani 
dyrektor Bożenie conradi, 
nauczycielom z Liceum nr 1 

w wejherowie oraz waszym 
opiekunom, dzięki których 
zaangażowaniu możecie 
się poznać i skorzystać na 
udziale w wymianie.

Liceum ogólnokształcące 
im. Króla jana iii Sobieskie-
go w wejherowie od wielu 
lat rozwija współpracę z 
innymi placówkami eduka-
cyjnymi na terenie czterech 
państw, tj. niemiec, włoch, 
Francji oraz hiszpanii, cze-
go rezultatem są wymiany 
uczniowskie. 

- nasi goście z włoch 
mieszkają z polskimi 
rodzinami – mówi Monika 
westphal, tłumacz grupy. - 
w związku z tym mają bez-
pośredni kontakt z naszą 
kulturą, językiem i życiem 
codziennym, a przy okazji 
odwiedzają wiele interesu-
jących miejsc, co wywołuje 
u nich sporo pozytywnych 
emocji.  /wA/

z włoch do wejherowa
POwiAT | POZnAją POlSki SySTEM nAucZAniA, 
lOkAlną kulTuRę i ZwiEdZAją REGiOn. 
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pierwszą gwiazdą cyklu 
imprez, które odbędą się 
w Rumi pod nazwą „Lipiec 
w Rumi” będzie Kamil Bed-
narek. Film, nagrany przez 
samą gwiazdę, zapraszają-
cy na to wydarzenia poja-
wił się w poniedziałek rano 
na profilu Facebookowym 
Miasta Rumi. Kolejne in-
formacje będą podawane 
stopniowo za pośrednic-
twem portali społeczno-
ściowych (#LipiecwRumi) 
oraz poprzez stronę urzę-
du miasta: rumia.eu.

Koncert Kamila Bednar-
ka odbędzie się 1 lipca na 
stadionie miejskim. wstęp 
wolny. 

/raf/

Lipiec pełen gwiazd
rUmiA | TEGOROcZny liPiEc BędZiE OBfiTOwAŁ w wiElE ATRAkcji. 

michał Pasieczny, 
burmistrz rumi:

Cykl imprez pt. „Lipiec w Rumi” skierowany jest przede 
wszystkim do naszych mieszkańców, ale również turystów 
z całego Pomorza. Chcemy żeby Rumia była miastem, 
w którym każdy znajdzie dla siebie ciekawą ofertę na 
spędzanie wolnego czasu. Pierwszą gwiazdą jest znany 
wokalista Kamil Bednarek, powoli będziemy odsłaniać ko-

lejne karty. Zapewniam, że wszystkie wydarzenia będą stały na bardzo wysokim 
poziomie. W lipcu zapraszamy do Rumi!

co roku maraton cieszy się 
ogromnym powodzeniem 
wśród uczestników, którzy 
przyjeżdżają do powiatu wej-
herowskiego z różnych stron 
województwa. 

Miejsce startu: parking przy 
leśniczówce Kępino - 6 km od 
wejherowa (droga wojewódz-
ka  nr 218, pod podjechaniu 
pod górkę pierwsza asfaltowa 
droga w prawo, dalej na rozga-
łęzieniu asfaltu w lewo w dro-
gę wewnętrzną asfaltową).

Biuro zawodów czynne bę-
dzie od godz. 7:00. odprawę 
techniczną zaplanowano na 
godz. 9:45, natomiast start – 
o godz. 10:00. 

Regulamin zawodów do-
stępny jest na stronie inter-
netowej wejherower.org/
LMR_2017.

w dniu zawodów, czyli 13 
maja, udział w maratonie 
kosztuje zawodów 50 zł – 
płatność wyłącznie  gotówką 
w Biurze zawodów.

warto się ruszyć tego dnia 
z domu i wziąć udział w tym 
wydarzeniu, tym bardziej, że 
zapowiada się bardzo dobra 
pogoda. według prognoz 
ma być słońce, bez opadów, 
a temperatura ma dochodzić 
do 13 st. c.

nie czekaj – weź rodzinę, 
przyjaciół, wsiadajcie na ro-
wery i w drogę! trasa będzie 
bardzo ciekawa i prowadzić 
będzie leśnymi ścieżkami. 

/raf/

Rowerem przez las
Gm. wEjhErOwO | już PO RAZ 14. MiŁOŚnicy dwóch kóŁEk wEZMą 
udZiAŁ w lEŚnyM MARATOniE ROwEROwyM. wEź udZiAŁ – TyM BAR-
dZiEj, żE PROGnOZOwAnA POGOdA MA Być TEGO dniA ZnAkOMiTA. 

Gdy na dworze robi się 
cieplej, coraz częściej spę-
dzamy czas na rowero-
wych wyprawach lub 
ćwicząc na świeżym 
powietrzu. Ruch 
jest nie tylko ważny 
dla zdrowia, dzię-
ki siłom dynamiki 
możemy również 
podróżować czy 
przemieszczać róż-
ne przedmioty. 

przez wieki ludzie 
uczyli się kontrolować 
i wykorzystywać siłę ru-
chu wiatru czy wody oraz 
konstruować maszyny, dzię-
ki którym można zaoszczę-
dzić wiele czasu. Świat ruchu 
jest fascynujący. warto za-
tem zatrzymać się na chwilę 
i przypatrzyć się siłom, które 
nim rządzą. 

Fascynujący świat dynamiki
rUmiA | ZnAnE PRZySŁOwiE Mówi, żE Ruch TO ZdROwiE. cZy TylkO? już niEdŁuGO POd-
cZAS wARSZTATów „ŚwiAT w Ruchu” MAli OdkRywcy Będą MiEli OkAZję POZnAć ZASA-
dy, jAkiMi RZądZi Się dynAMikA ORAZ wEZMą udZiAŁ w licZnych EkSPERyMEnTAch.

w kolejnym spotkaniu 
z cyklu „Akademia Małych 
odkrywców” najmłodsi będą 
eksperymentować z ruchem 

pod okiem animatorów. wśród 
licznych atrakcji znajdą się 

gry z wykorzystaniem 
szpuli i jo-jo oraz armaty 

powietrznej. ponadto 
dzieci dowiedzą się, 
jak zrobić auto na na-
pęd odrzutowy oraz 
jak działa siła odśrod-
kowa. Moc emocji 
wzbudzi z pewno-
ścią pokaz reakcji łań-
cuchowej – domino 
day. 

Spotkanie pt. 
„Świat w ruchu” z cy-

klu „Akademia Małych od-
krywców” odbędzie się 14 

maja w porcie Rumia centrum 
handlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108, w pasażu 
galerii. Będzie trwało od 12:00 
do 17.00. Szczegóły na stronie: 
www.portrumia.pl. /raf/



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

KOTŁOwNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe trój-
miasto 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, zmotory-
zowanego, na SMSy nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

siNGlE men 33 age mild, make 
type model. l am search woman, 
29-59 age sponsor, Sopot, uwe 
735 001 684

siNGlE 35 l., modelowy typ uro-
dy, Szukam pani, 28-52 l., miłej 
Sponsorki, Gdynia, Sven 735 001 
684

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

RÓŻNE

siANOKisZONKA, 120 x 120, do-
bre.jakości, 70 zł, rotacjna, 1750 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

siANO, słoma w  balotach 120x150, 
siano kostka z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

DrEwNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, moż-
liwy 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 łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, wejherowo, 
tel. 505-567-034

sPrZEDAm siano bdb jakości, 
słomę, nowe garnki szwajcarskie, 9 
warstwowe dno, tel. 517 722 303

sPrZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, stan 
idealny, cena: 350 zł, wejherowo, 
tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, wej-
herowa, tel. 693 737 381

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

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

sPrZEDAm krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

sPrZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, wejherowo, 
tel. 505 567 034

KUPię 
miliTAriA 

(umundurowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, 

części pojazdów itp..) z okresu 
ii wojny Światowej oraz antyki, 

tel. 793 262 765, 
ekwipunekwojskowy@gmail.com
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szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

wyKAZ KATEGOrii:
na nr 79567 (9 zł + VAt)

towARzySKiE: EXP.TOW.

DAM pRAcĘ: EXP.PDP.

SzuKAM pRAcy: EXP.PSP.

uSŁuGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAt)

niERuchoMoŚci SpRzEDAM: EXP.NSP.

niERuchoMoŚci KupiĘ: EXP.NKU.

niERuchoMoŚci zAMiEniĘ: EXP.NZA.

niERuchoMoŚci Do wynAjĘciA: EXP.NDW.

niERuchoMoŚci 
poSzuKujĘ wynAjąć:

EXP.NPW.

MotoRyzAcjA SpRzEDAM: EXP.MSP.

MotoRyzAcjA KupiĘ: EXP.MKU.

MotoRyzAcjA innE: EXP.MIN.

EDuKAcjA: EXP.EDU.

SpRzĘt ELEKtRoniczny 
KoMputERy:

EXP.SKO.

SpRzĘt ELEKtRoniczny 
tELEFony:

EXP.STE.

SpRzĘt ELEKtRoniczny innE: EXP.SIN.

RóŻnE: EXP.ROZ.

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

poLuB nAS!

/GwE24.Pl

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

sPrZEDAm myDŁA 
wŁOsKiE NEsTi DANTE, 

250 GrAm, 
różNE ZAPAchy, 

DUży wybór, 
TEl. 660 731 138

SKUP AUT
GOTÓWKA! DOJAZD!

KAŻDY STAN!
510 894 627

REKLAMA                   u/2017/RL

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

sPrZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-
ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

sPrZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszy-
nie koło jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPrZEDAm dom murowany, 
podpiwniczony, dobra lokalizacja, 
garaż, ogród, możliwość dwóch 
oddzielnych mieszkań, ul. ponto-
nowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

sTArsZy, samotny pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewentu-
alnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKUP aut, kasacja, pomoc drogo-
wa, auto części, wejherowo, trój-
miasto, tel. 789 345 593

EDUKACJA

lEKcjE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

KUPiE telefon kom. Samsung S 
5611 t. 506 251 697 

sPrZEDAm nowy telefon komór-
kowy android, tel. 697 610 292

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOwANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330



14 | gwe24.pl/sportPiątek, 12 maja 2017

Awans do finału Mistrzostw 
polski w Słupsku kadetki Ap-
S-u wywalczyły zasłużenie, 
w półfinale były zespołem 
najlepszym. oprócz zawod-
niczek ApS-u w półfinałach 
znalazły się: BKS Bielsko-Bia-
ła, Gedania Gdańsk, oraz go-
spodynie zawodów – uMKS 
MoS wola warszawa. pod-
opieczne Roberta Sawickie-
go turniej zaczęły od meczu 
z Gedanią. Różnicę pozio-
mów widać było w pierw-
szym secie, który 25:17 wy-
grały zawodniczki z Rumi. 
w drugiej partii siatkarki 
z Gdańska zdecydowanie 
mocniej się postawiły prze-
ciwniczkom, ale ostatecznie 
to ApS pierwszy zdobył 25. 
punkt. trzeci set okazał się 
tym ostatnim – zawodniczki 
z Rumi nie dały znów szans 
rywalkom – wygrały 25:20 
ostatnią partię i 3:0 cały 
mecz. Do drugiego meczu, 
w którym przeciwniczkami 
rumianek był BKS Bielsko-
Biała podopieczne Roberta 
Sawickiego przystępowały 
więc w dobrych nastrojach 
i z korzystnej pozycji. w pół-
finałowym turnieju nie było 
miejsca dla przypadkowych 
drużyn i o tym siatkarki 
ApS-u przekonały się już 
w pierwszym secie, który 
z trudem i nie bez proble-
mów wygrały 25:23. Drugi 
set to znów walka, w której 
odrobinę lepsze (25:22) były 
zawodniczki z Rumi. w trze-
ciej partii ApS wygrał 25:20, 
co dało mu drugie zwycię-
stwo w turnieju i awans do 
finałów Mp.

- Mecz z Gedanią był 
rewanżem za porażkę 

z mistrzostw wojewódzkich. 
wtedy w Rumi przegraliśmy 
0-3, teraz to my byliśmy lep-
si. po tym meczu było już 
na łatwiej, zespół z Bielska-
Białej uchodził za najsłabszy 
z całej czwórki i tutaj ważna 
była koncentracja – mówi 
trener ApS-u Rumia, Robert 
Sawicki. 

Stawką ostatniego me-
czu było pierwsze miejsce 
w turnieju – zarówno ApS, jak 
i MoS wola warszawa miały 
za sobą dwie wygrane (ApS 
dwa razy po 3:0, MoS 3:0 
i 3:1). Samo spotkanie było 
godne finałów mistrzostw – 
pierwszy set był niesamowi-
cie wyrównany, długo grano 
na przewagi, ostatecznie to 
warszawianki wygrały 30:28. 
porażka w pierwszej części 
nie zniechęciła siatkarek 
z Rumi, które w drugiej par-
tii ponownie stoczyły długi 
i wyrównany bój. znów gra-
no na przewagi, znów do 

30, ale teraz to ApS był górą. 
trzeci set także był bardzo 
zacięty, minimalnie lepszy 
okazał się ApS, który potrze-
bował tylko seta do triumfu 
w meczu i całych półfinałach. 
w czwartej partii ponownie 
zadecydowały detale – tym 
razem 25:23 wygrał MoS, co 
oznaczało, że zwycięzcę wy-
łoni tie-break. tam piąty bieg 
włączyły siatkarki z Rumi, 
zwyciężyły 15:10 i mogły się 
cieszyć z bardzo ciężko wy-
pracowanego triumfu.

- turniej półfinałowy stał na 
naprawdę wysokim pozio-
mie, w ostatnim meczu było 
szczególnie trudno. w trzech 
setach graliśmy na przewa-
gi, mecz był bardzo długi. 
Szczególnie muszę pochwa-
lić rezerwowe. Mieliśmy łącz-
nie 16 zawodniczek, na każ-
dej pozycji było „bogactwo”, 
każda ze zmienniczek speł-
niła swoją rolę, to bardzo po-
mogło nam wygrać – chwali 

Robert Sawicki. 
Awans tej młodej drużyny 

do finału już jest sukcesem 
i promocją siatkówki oraz 
większego zainteresowania 
wśród młodzieży. trener Ro-
bert Sawicki posiada w swo-
im dorobku trenerskim  dwa 
tytuły Mistrzyń polski, czy 
w Słupsku zdobędzie trzeci? 
przekonamy się o tym już 
niebawem.

Finały Mistrzostw polski 
odbędą się w dniach 24.- 28. 
maja w Słupsku. zmierzy się 
z nich 8 zespołów z całego 
kraju. z naszego wojewódz-
twa oprócz ApS-u zagra 
MoS wola warszawa. Dru-
żyny zostaną podzielone na 
dwie grupy, z każdej po dwie 
awansują do półfinałów.

warto dodać, że działal-
ność klubu wspierana jest 
przez urząd Miasta, a młode 
siatkarki skutecznie promują 
Rumię na arenie ogólnopol-
skiej.  Krzysztof Grajkowski

Stolica zdobyta!
rUmiA | nA PóŁfinAŁy POjEchAŁy, By wAlcZyć O AwAnS i Swój cEl OSiąGnęŁy. RuMSkiE 
SiATkARki wyGRAŁy kOlEjnE ZAwOdy i ZAGRAją w finAlE MiSTRZOSTw POlSki kAdETEk!

Regaty  trójcup zorganizo-
wane zostały w dniach 6 – 7 
maja przez Stowarzyszenie 
Gmin Małe trójmiasto Ka-
szubskie. na trasie Gdynia – 
hel, hel – Gdynia najszybsza 
okazała się ekipa z Rumi

i to ona stanęła na najwyż-
szym stopniu podium. 

po pierwszym dniu za-
wodów szanse na zwycię-
stwo zachowały 3 drużyny 
– oprócz rumskiej dobrze 
płynął również zespół z helu 
i wejherowa. ostatni bieg 
zadecydował o zwycięstwie 
rumskich samorządowców.

- Dziękuję wszystkim eki-
pom za udział i sportową 
rywalizację – mówi piotr 
Bartelke, prezes Stowarzy-
szenia Gmin Małe trójmiasto 
Kaszubskie. - już teraz zapra-
szamy na przyszłoroczną, 9. 
edycję imprezy.

 /raf/

Samorządowcy pod żaglami
rUmiA | SiEdEM ZAŁóG SAMORZądOwych POdjęŁO RywAliZAcję w RAMAch 8. 
ZAwOdów TRójcuP, kTóRE ROZEGRAnO nA wOdAch ZATOki GdAńSkiEj. 
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mateusz Ostaszewski nie miał szczęścia na ostatnich za-
wodach Arnold classic – po gorszym wyniku w jednej z kon-
kurencji nie awansował do finału. wygrał za to inny Polak.

niespełna tydzień przed zawodami w Republice połu-
dniowej Afryki wejherowski zawodnik triumfował w za-
wodach strongman służb mundurowych, które odbywały 
się w Rumi. tym większe były apetyty jego fanów, ale tym 
razem się nie udało – po złym wyniku w martwym ciągu 
nie udało mu się odrobić strat do reszty stawki i nie awan-
sował do finału.

-nie ma się zbytnio z czego cieszyć, ale wyciągnę z tego 
wnioski – napisał na swoim facebookowym profilu. na 
pewno porażkę osłodził „Sumikowi” triumf rodaka – Ma-
ciej hirsz okazał się najlepszy na Amator Strongman Ar-
nold classic Africa 2017.

„sumik” bez sukcesu w afryce

Do rywalizacji zgłosiło się 9 
par żeńsko-męskich z Redy, 
Rumi, Gdyni, pucka oraz 
władysławowa. w pierw-
szym półfinale zagrały pary 
iwona Szeleżyńska-piotr 
walkusz i Michał oraz Mag-
da Kaszubowscy. wygrali ci 
pierwsi, choć potrzebny był 
tie-break. Drugi pojedynek 
półfinałowy stoczyli wacław 
i iwona Abramowicz oraz ju-

lia czaja i józef Diesing. Do 
finału weszła ta druga para 
i to ona okazała się najlepsza 
– w finale zagrano niezwykle 
zacięty tie-break, który para 
pucko-władysławowska wy-
grała 19:17.

w sobotę o 10:00 rozpocz-
nie się na kortach MoSiR
-u Grand prix wybrzeża, któ-
re potrwa do niedzieli.

Emocje na kortach
TENis | MOSiR w REdZiE w uBiEGŁą niEdZiElę i PO-
niEdZiAŁEk ByŁ GOSPOdARZEM MAjówkOwEGO TuR-
niEju TEniSA ZiEMnEGO PAR MiESZAnych.

luzino z medalami!
mistrzostwa Polski z kickboxingu okazały się bardzo 

udane dla luzińskich zawodników.
Do Rydzyna k. Leszna przyjechało ponad 700 zawodników 

z 75 klubów kickboxingu. w tym gronie reprezentanci KtS-K 
GoSRit Luzino poradzili sobie bardzo dobrze – Małgorzata 
nastały, paulina Stenka, Filip Stark, zuzanna Kalbarczyk i Ra-
fał Karcz zdobyli tytuły mistrzowskie, a zuzanna Kalbarczyk 
(startowała w różnych kategoriach) i Sandra pikron wywal-
czyły tytuły wicemistrzowskie.
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Dla obu drużyn spotkanie 
w Legionowie było okazją 
do wykonania dużego kroku 
ku utrzymaniu w ii lidze. Do 
tego jednak potrzebne było 
zwycięstwo. w pierwszej po-
łowie żadnemu z zespołów 
nie udało się przeprowadzić 
akcji, która pozwoliłaby na ob-
jęcie prowadzenia w meczu. 
w pierwszych 20 minutach 
było kilka sytuacji podbram-
kowych, ale gol wtedy nie 
padł, a później gra się uspo-
koiła. warto zauważyć, że 
Gryf przyjechał do Legionowa 
z bardzo wąską kadrą – trener 
jarosław Kotas miał do dyspo-
zycji zaledwie 14 zawodników 
(w tym dwóch bramkarzy).

w drugiej połowie Legio-
novia była w o tyle lepszej 
sytuacji, że miała pełną ławkę 
rezerwowych i cztery zmiany 
do wykorzystania, Gryf zaś 
musiał liczyć  na zawodni-
ków, którzy wyszli w pierw-
szym składzie. Mimo to długo 
utrzymywał się bezbramko-

wy remis, a potem nieocze-
kiwanie to wejherowianie 
objęli prowadzenie – w 69. 
minucie doskonałą akcję in-

dywidualną wykonał chwa-
stek, który uwolnił się spod 
opieki kilku rywali i podał do 
niepilnowanego Marczaka. 

ten przyjął i silnym strzałem 
pokonał wilka. potem gospo-
darze przystąpili do ataku, 
ale początkowo obrona Gry-

LeGionovia LeGionowo 
– Gryf weJherowo 2-1
Bajat 81, Wójcik 88’k – marczak 69’

Legionovia: Wilk – Grzelak, Wójcik, 
kwiatkowski (90.dzięcioł), Bajat, miś, 
krotofil, koziara, żebrowski (84.Goliński), 
Garyga (77.malik), kraska (63.kalinowski)

Gryf: Ferra – Brzuzy, kołc, kamiński, 
dampc – mońka, Nadolski, Goerke, Chwa-
stek – marczak, Wicon (87.Czerwiński)

Nie utrzymali wyniku

Żółto-czarni wracają na wzgó-
rze wolności. po dwóch wyjaz-
dach z rzędu nie wzbogacili się 
o choćby jeden punkt. A wcale 
nie musieli dwukrotnie wrócić 
z pustymi rękami – w Stalowej 
woli stracili bramkę w 90. minu-
cie, a w Legionowie do 80. mi-
nuty było 1-0 dla Gryfa. nie bez 
znaczenia jest na pewno fakt, że 
w ostatnim meczu Legionovia 
mogła dokonać czterech zmian, 
a Gryf miał na ławce trzech gra-

czy, w tym bramkarza.
i nie zapowiada się na popra-

wę tej sytuacji. jak mówi jaro-
sław Kotas, w sobotę będzie 
pauzował kolejny piłkarz. – od-
padł nam przemek Kamiński, 
który dostał czwartą żółtą kartkę 
i będzie pauzował jeden mecz, 
ale nie ma co marudzić. jestem 
w miarę spokojny – nie leją nas, 
przegrywamy w końcówkach. 
uczulam zawodników, żeby 
utrzymali koncentrację, choć 

Ranny Gryf wciąż walczy
sezon ii ligi wchodzi w decydującą fazę, a na Gryfa spa-
dły wszystkie plagi – pech, kartki i kontuzje. Trzeba się 
jednak podnieść i mimo osłabień powalczyć w wejhero-
wie o punkty.

wiem, że to trudne, kiedy rywal 
może przeprowadzić cztery zmia-
ny, a my musimy grać do końca 

właściwie tym samym składem. 
Dla tych, którzy grają jest to jedna 
z ostatnich szans, żeby się wypro-

mować. – zauważa Kotas.
przeszkodą będzie Row Ryb-

nik, który też bardzo potrzebuje 
punktów – ledwie 2 oczka nad 
strefą spadkową sprawiają, że za-
wodnicy ze Śląska po jednej prze-
granej mogą znaleźć się „pod kre-
ską”. Dla rybniczan balansowanie 
nad kreską to nic nowego – nie 
licząc kilku pierwszych kolejek, 
przez cały sezon ii ligi znajdują się 
oni w dolnych rejonach tabeli. 

Row Rybnik strzela prawie naj-
mniej w całej lidze (tylko polonia 
Bytom zdobyła mniej goli), lecz 
przemysław Brychlik nie ma po-
wodów do wstydu. 27 latek, któ-
ry w rundzie jesiennej zdobywał 
bramki dla odry dobrze wkom-
ponował się w zespół z Rybni-
ka. wiosną zdobył 5 goli i jest w 
czołówce strzelców ii ligi. teraz 
będzie musiała go powstrzymać 
połatana naprędce obrona Gryfa. 

Gryf weJherowo – row 1964 rybniK 
sobota, 13. maJa, 17:00

ii liGA | GRyf PROwAdZiŁ w lEGiOnOwiE, AlE RywAlE GRAli dO kOńcA i dZięki BRAMcE Z kARnEGO w kOń-
cówcE MEcZu OdESŁAli żóŁTO-cZARnych dO dOMu BEZ żAdnEGO PunkTu.
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fa była szczelna. Dopiero ka-
pitalny, potężny strzał Bajata 
z 81. minuty znalazł drogę do 
bramki. niewątpliwie uderze-
nie, po którym piłka wylądo-
wała  w okienku bramki Ferry 
był ozdobą meczu. Gryf nieste-
ty nie dowiózł nawet remisu. 
pod koniec regulaminowego 
czasu gry czerwiński sfaulo-
wał Kwiatkowskiego i sędzia 
wskazał na „wapno”. Rzut karny 
wykorzystał wójcik, ustalając 
wynik spotkania.

Krzysztof Grajkowski
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juNiorzy dali radę
młodzieżowe zespoły Gryfa 
grały swoje mecze podczas 
majówki oraz w miniony 
weekend. większość drużyn 
może być zadowolonych ze 
swoich wyników.

Dwa zespoły w majówkę nad-
rabiały zaległości – zawodni-
cy z rocznika 2002 przegrali 
z Rodłem Kwidzyn 0-3, a drugi 
zespół rocznika 2004 bezbram-
kowo zremisował z czarnymi 
pruszcz Gdański.

w ostatni weekend zagrało 
sześć drużyn i cztery z nich 
osiągnęło zwycięstwa. Ekipa 
juniora młodszego (2000/2001) 
wygrała aż 7-0 z iskrą Gdynia, 
a drużyna z rocznika 2002 
pokonała Sztorm Mosty 2-0. 
Sześć bramek padło w meczu 
rok młodszych piłkarzy Korony 
Żelistrzewo i Gryfa – było 3-3. 
Druga drużyna z rocznika 2004 
wygrała z Akademią Sportową 
pomorze 2-1. Młodzi piłkarze 
z rocznika 2005 stoczyli po-
dwójny pojedynek z rówieśni-
kami z Gdyni. pierwszy zespół 
wygrał z Ap Kp iii Gdynia 2-0, 
natomiast drugi skład uległ ju-
niorom Arki Gdynia 1-3.

Swojego meczu nie zagrała 
drużyna z rocznika 2003, która 
rywalizuje w rozgrywkach wo-
jewódzkich – wygrała jednak 
walkowerem, bo Beniaminek 
Starogard Gdańsk nie stawił się 
na mecz.
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tytani w przypadku 
wygranej mogli awan-
sować w tabeli, prze-
grana z kolei mogła 
spowodować spadek 
na 11. pozycję. począ-
tek był bardzo wyrów-
nany, ale to wybrzeże 
szybko zyskało nie-
znaczną przewagę – 
po 12 minutach było 
7:5 dla gości. potem 
zerwali się wejhero-
wianie, którzy zaczęli 
zdobywać bramki se-
riami, dzięki czemu 
tytani doprowadzili 
do wyniku 13:10. Do 
końca pierwszej po-
łowy przewaga lekko 
stopniała – było 16:14 
dla żółto-czerwonych.

po przerwie dłu-
go gra była bardzo 
wyrównana, ale po 
pierwszych dziesięciu 
minutach drugiej czę-
ści tytani złapali wiatr 
w żagle i zaczęli po-
większać przewagę. 
w 54. minucie było 
już 30:24. w ostatnich 
minutach gospodarze 
prowadzili grę i nie 
dali już sobie odebrać 
zwycięstwa w ostat-
nim meczu sezonu. 
zasłużona wygrana 
35:30 stała się faktem. 
Sambor tczew, który 
do ostatniej kolejki 
zajmował 8. lokatę 
w tabeli przegrał swój 
mecz, dzięki czemu 

tytani zajęli ich miej-
sce w tabeli.

 
tytani wystąpili 
w składzie: Lewicki (7), 
p. jankowski (6),Brze-
ski (6), Radosław Sa-
łata (6), wicon (5), 
R. wicki (2), M.wicki 
(1), M. jankowski (1), 
Remigiusz Sałata (1), 
nowosad, Miler, no-
wociński, warmbier, 
K.wicki, Grabowski, 
Sikora. 

-to spotkanie było 
bardzo wyrównane – 
powiedział po meczu 
trener wejherowian, 
paweł paździocha. – 
jestem zadowolony, 
że chłopaki nie odpu-
ścili rywalowi i gonili 
przeciwnika. w dru-
giej połowie graliśmy 
lepiej, dużo więcej 
pracowaliśmy, zasko-
czyła obrona w naszej 
ekipie i w konsekwen-
cji wygraliśmy mecz 
– pochwalił postawę 
zespołu po przerwie 
trener paździocha.

Rozgrywki ii ligi wy-
grał MKS Grudziądz 
(19 zwycięstw, 1 re-
mis, 2 przegrane), dru-
gi był orkan ostróda 
(18-1-3). z ligi spadł 
za to ostatni rywal 
tytanów, wybrzeże 
ii Gdańsk (3-0-19). 
Krzysztof Grajkowski

Wygrana na koniec sezonu!
PiŁKA ręcZNA | wEjhEROwScy SZcZyPiORniŚci ŚwiETniE ZAkOńcZyli ROZGRywki liGOwE - wyGRAli Z wyBRZEżEM ii GdAńSk 
35:30 i OSTATEcZniE ZAjęli BEZPiEcZnE, 8. MiEjScE w TABEli dZięki PORAżcE SAMBORu TcZEw.

8 – to miejsce, na 12 zajęli wejhero-
wianie w obecnym sezonie II ligi

6 – tyle zwycięstw odnieśli Tytani. 
Ponieśli też 16 porażek

2 – taką liczbę wygranych odnieśli 
na wyjeździe. 9 razy wracali do 
domu bez punktów

86 – tyle bramek zdobył Robert 

Wicon, najlepszy strzelec Tytanów 
w obecnych rozgrywkach.  Drugi 
Radosław Sałata rzucił 59 bramek, 
trzeci Przemysław Warmbier – 58.

4 – tyle goli zdobył... bramkarz 
żółto-czerwonych, Szymon Choł-
cha

4,7 – taką średnią bramek na 
mecz miał Michał Przymanow-
ski. To najlepszy wynik w zespole. 

Krzysztof Brzeski zdobywał 4,4, a 
Robert Wicon i Przemysław Warm-
bier 4,1 gola na mecz.

21 – tyle spotkań zagrali najbar-
dziej niezawodni gracze Tytanów, 
Robert Wicon i Rafał Wicki.

35 – to największa liczba rzu-
conych bramek w jednym meczu 
przez zespół (właśnie w sobotnim 
meczu)

Sezon Tytanów w liczbach:

w iV lidze Stolem Gniewi-
no i orkan Rumia przestały 
być sąsiadami w tabeli – pił-
karze z Gniewina pokonali 
na wyjeździe Gryf Słupsk 
1-0, dzięki temu pozostali 

na 10. miejscu. Spadł za to 
orkan, który przegrał z lide-
rem, wierzycą pelplin aż 1-5 
i został wyprzedzony przez 
GKS Kolbudy. wierzyca ma 
15 punktów przewagi nad 

Szemud blisko spadku
PiŁKA NOżNA | OSTATniA kOlEjkA niE ByŁA SZcZęŚli-
wA dlA PiŁkARZy Z nASZEGO POwiATu – dwA ZESPO-
Ły Z V liGi ZnAlAZŁy Się PO niEj w STREfiE SPAdkOwEj 
i TERAZ BARdZO POTRZEBują PunkTów.

wiceliderem i jest bardzo bli-
sko awansu do iii ligi.

Lider V ligi, wikęd Luzino 
w ubiegły weekend pauzo-
wał, co wykorzystali jego 
rywale – GKS Kowale oraz KS 
Kamienica Królewska, które 
wygrały swoje mecze. GKS 
zbliżył się do wikędu na 4 
punkty, ale zespół z Kowal ko-
lejkę pauzy ma wciąż przed 
sobą. orlęta Reda dzięki wy-
jazdowej wygranej 3-2 z Ka-
szubami połchowo na dobre 
zagnieździły się w środku ta-
beli. Duże problemy z utrzy-
maniem będą miały Start 
Mrzezino oraz Eko-prod 
Szemud. Start zremisował 
na wyjeździe z GKS-em Sie-
rakowice 1-1, a Eko-prod 
uległ Sokołowi Ełganowo 
0-2. piłkarze z Ełganowa wy-
dostali się przez to ze strefy 
spadkowej i zepchnęli tam 
Start Mrzezino, który do-
łączył do szemudzian „pod 
kreską”. póki co bezpieczny 
Sokół ma 19 punktów, Start 

17, a Eko-prod zaledwie 14 
oczek i musi zacząć wygry-
wać, jeśli chce pozostać w V 
lidze.

czwartoligowy orkan Ru-
mia w weekend dopisze 
sobie trzy punkty za walko-
wer od wycofanego Rodła 
Kwidzyn, a Stolem Gniewi-
no zagra u siebie z cartu-
sią Kartuzy (sobota, 15:00). 
w meczach V ligi odbędą 
się małe derby – walczący 
o utrzymanie Start zagra 
w Mrzezinie z liderem, wikę-
dem Luzino (sobota, 17:00). 
Żadnego z zespołów nie stać 
na zgubienie punktów, ale 
faworytem bez dwóch zdań 
będą goście. orlęta zmierzą 
się u siebie z KS-em Mścisze-
wice (niedziela, 13:00). Eko-
prod wyjedzie do Gdańska 
na mecz z polonią – czeka 
ich niełatwy mecz (polonia 
zdobyła dwa razy więcej 
punktów), a w dodatku inny 
wynik niż wygrana nie urzą-
dza drużyny z Szemuda.

w lini odbyły się mistrzostwa Powiatu wejherow-
skiego w piłce nożnej 6-osobowej chłopców. Zmie-
rzyło się 9 drużyn, którym nie przeszkodził śnieg.

pomimo niecodzien-
nych warunków we 
wtorkowej rywaliza-
cji wzięło ponad 100 
młodych piłkarzy. Ry-
walizowano w trzech 
grupach – dalej awan-
sowały 6 zespołów, 
które grały w parach 
– do rundy finałowej 
weszły zespoły z Redy, 
Rumi i Luzina. te trzy 
drużyny zagrały w małej grupie systemem każdy z każ-
dym i tutaj najlepsze okazało się Gimnazjum publiczne 
w Luzinie. Drugie miejsce zajęło Salezjańskie Gimnazjum 
w Rumi, a trzecie było Gimnazjum nr 1 w Redzie.

zawody były eliminacją do półfinału Gimnazjady Mło-
dzieży Szkolnej województwa pomorskiego, który odbył 
się dzień później. tam spośród trzech drużyn najlepsi 
byli reprezentanci Gminy Stężyca, zawodnicy z Luzina 
zajęli trzecie miejsce.

Futbol w śniegu


