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Firma 
na medal

Miliony
z Unii

Lech Baranowski, pre-
zes firmy BaLex metaL, 
został uhonorowa-
ny medaLem prezy-
denta wejherowa. 

reaLizacja wieLu 
przedsięwzięć nie By-
łaBy możLiwa, gdyBy 
nie dotacje z fundu-
szy unijnych. 
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wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

DYŻUR 
reportera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

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

zgłoŚ TEMAT

UWAgA 
KiERoWCy!

tel. 606 112 745

NiE TAK 
blisKo!

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okoLicę!

Przecież się nie znamy! Trochę 
dystansu! - chciałoby się powiedzieć, 
patrząc na to zdjęcie. Faktycznie, 
bliżej zaparkować już się prawie nie 
dało. Odległość między tymi samo-
chodami wynosi bowiem, zaledwie 
ok. 1 centymetra. To się nazywa 
„parkowanie na grubość lakieru”...
Zdjęcie zostało zrobione w Rumi na 
ul. Stoczniowców.  

KAsiA potRZEBUjE poMoCy
WEJHERoWo |  w najBLiższą soBotę odBędzie się akcja rejestracji po-
tencjaLnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. 

TYDZIEŃ Z

niedziele, 14. maja

„Zaparkował” 
na trawnikU

Poniedziałek, 15. maja

Groźne place 
Zabaw 

Wtorek, 16. maja

nisZcZą, 
co popadnie

Środa, 17. maja

„MistrZowie 
parkowania”

CzWartek, 18. maja

wielka dZiUra 
w wejherowie

 W Wejherowie na skrzy-
żowaniu ulic Pomorskiej z 
Kociewską autobus wypadł 
z drogi i po staranowaniu 
barierek zatrzymał się na 
trawniku. 

 Część urządzeń na nie-
których placach zabaw 
wymaga pilnego remontu 
bądź usunięcia – wynika 
z kontroli wejherowskich 
strażników miejskich. 

 Wyrwana tabliczka rekla-
mowa i wygięta rura spu-
stowa – to efekty niedziel-
nych wybryków wandali w 
centrum Wejherowa

 Parkują na chodnikach, 
blokują drogi dojazdowe 
lub zatrzymują się na za-
kazie. Wasze zdjęcia są 

doskonałym dowodem na 
to, że „mistrzowie parko-
wania” nie próżnują. 

 Na Osiedlu Kaszubskim 
pękła rura wodociągo-
wa. W wyniku awarii pod 
jednym z zaparkowanych 
samochodów zapadła się 
nawierzchnia.  

Twoje źródło informacji

ZNAlEZioNE W sŁoMiE
ktoŚ porzucił trzy szczeniaki i ich matkę. zwierzęta znaLezio-
ne zostały w stosie słomy. pracownicy schroniska apeLują do 
właŚcicieLi czworonogów o przeprowadzanie steryLizacji.

- Dzięki sterylizacji unika 
się porzucania niechcianych 
szczeniąt i kociąt – zapewnia 
Anna szczepaniak z otoZ 
Animals w Dąbrówce. - to też 
sposób na zapobieganie po-

ważnych chorób w przyszło-
ści. sterylizacja zapobiega 
między innymi występowa-
niu u psów nowotworu pro-
staty, a u suczek eliminuje 
gruczolaka listwy mlecznej. 

Lawę, Lamię, Laksa i Lasz-
lego w stosie słomy znalazł 
gospodarz z gminy Łęczyce. 
Mężczyzna o swoim odkry-
ciu poinformował pracowni-
ków schroniska. szczeniaki i 
ich matka zostały zaszcze-
pione oraz przygotowane 
do adopcji. W ciągu kilku dni 
pracownikom schroniska w 
Dąbrówce udało się znaleźć 
dla większości z nich nowy 
dom. 

- Nie wszystkie szczeniaki 
mają jednak tyle szczęścia 
– mówi Anna szczepaniak. 
- o ile w odpowiednim mo-
mencie trafiają do nas, to są 
bezpieczne. gorzej, gdy ich 
właściciele je porzucają w 
odludnym miejscu, pozo-
stawiając na pewną śmierć. 
sterylizacja nierzadko może 
zapobiec tragedii.

to okazja, aby pomóc 27-
letniej Kasi i innym chorym 
na nowotwory krwi. Katarzy-
na papka pochodzi z Kąpina 
koło Wejherowa. 27-latka 
dwa miesiące temu urodziła 
syna, ale nie mogła wrócić z 
nim do domu. Młoda kobieta 
w ósmym miesiącu ciąży do-
wiedziała się, że choruje na 
chłoniaka t-komórkowego. 
to bardzo agresywny i szyb-
ko rozprzestrzeniający się 
nowotwór krwi.

- Kasia obecnie przebywa 
na oddziale hematologii w 
gdańsku i przechodzi che-

mioterapię - mówi Karolina 
Lisius, przyjaciółka 27-latki. - 
tymonem, jej dwumiesięcz-
nym synem, opiekuje się jej 
mąż. jedyną szansą na jej 
całkowity powrót do zdro-
wia jest przeszczep szpiku. W 
związku z tym razem z Fun-
dacją DKMs organizujemy 
Dzień Dawcy szpiku.

Akcja zaplanowana została 
na najbliższą sobotę, tj. 20 
maja. prowadzona będzie w 
i Liceum ogólnokształcącym 
im. jana iii sobieskiego, któ-
ry mieści się w budynku przy 
ul. Bukowej. Na potencjal-

nych dawców szpiku organi-
zatorzy czekać będą w godz. 
od 10 do 16. 

- Nie chcę się poddawać i 
się nie poddam, bo mam wo-
kół siebie bliskich przyjaciół, 
którzy dają mi siłę – zapew-
nia Katarzyna papka. 

W sobotę zarejestrować 
będzie można się nie tylko w 
Wejherowie, ale i w stężycy 
podczas przebojowej Majów-
ki. Następnego dnia Dzień 
Dawcy szpiku odbędzie się 
w szkole podstawowej nr 1 
w Kartuzach oraz w Zespole 
szkół w Miechucinie.

gM. WEjHERoWo | przez 
najbliższych kilka tygodni 
na trasie gowino - gości-
cino występować będą 
utrudnienia w ruchu ulicz-
nym. odcinek ul. Kazimierza 
grubby, łączący gowino z 
gościcinem, został cza-
sowo wyłączony z ruchu. 
Utrudnienia związane są z 
przystąpieniem do kolej-
nego etapu budowy drogi 
gminnej pomiędzy so-
pieszynem, Ustarbowem, 
gowinem i gościcinem. W 
późniejszym terminie pla-
nuje się także wyłączenie 
dla ruchu odcinka ul. połu-
dniowej oraz fragmentu ul. 
Drzewiarza.
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WiZytA iNWEstoRóW Z CHiN
RUMiA | inwestorzy spotkaLi się niedawno z michałem pasiecznym, Burmistrzem miasta rumi. 

pokazanie terenów prze-
znaczonych pod inwestycje 
i promocja miasta jako miej-
sca gwarantującego rozwój 
gospodarczy – to główne 
aspekty, jakie poruszono 
podczas niedawnej wizyty 
delegacji z Chin w Rumi. 

- Chcemy zapoznać poten-
cjalnych inwestorów z na-
szymi terenami inwestycyj-
nymi, które są coraz lepiej 
przygotowane – podkreśla 
Burmistrz Miasta Michał 
pasieczny. - Dodatkowym 
atutem jest bliskość portu 
gdyńskiego czy bocznicy 
kolejowej. Mamy nadzieję, 
że te grunty już w niedłu-
gim czasie zaczną przynosić 
wpływy do budżetu, które z 
kolei będziemy mogli prze-
znaczyć na cele społeczne.

przedsiębiorcy reprezen-

towali branżę meblową. po 
prezentacji, przedstawiają-
cej główne walory miasta, 
goście zapoznali się z tere-
nami inwestycyjnymi. 

 - Czujemy się tu bardzo 
dobrze, osobiście Rumia 
bardzo mi się podoba - po-
wiedział Foshan shunde, 
jeden z zagranicznych inwe-

storów - to na pew-
no dobre miejsce 
do inwestycji.

Wizyta zagranicz-
nych gości była ko-
lejnym elementem 
promocji i aktywi-
zacji lokalnych te-
renów pod inwesty-
cje. obecnie trwają 
intensywne prace 
zmierzające do peł-
nego uzbrojenia 
gruntów. Z pEWiK 
w gdyni oraz polską 
spółką gazowniczą 
zostały zawarte po-
rozumienia, dzięki 
czemu powstaną 
owe sieci: wodno-

kanalizacyjna oraz gazowa 
w obrębie stref przemysło-
wych.  
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Noc inna niż wszystkie
PoWiAT | to wyjątkowa okazja - podczas tegorocznej nocy muzeów moc atrak-
cji czekać Będzie na miłoŚników miLitariów, historii, kuLtury i na... Brodaczy!

to wydarzenie co roku cie-
szy się ogromnym zaintere-
sowaniem wśród żądnych 
wrażeń. Wejherowska Noc 
Muzeów zorganizowana zo-
stanie już po raz dziewiąty. 
Dla mieszkańców i przyjezd-
nych w stolicy powiatu wej-
herowskiego przygotowano 
mnóstw o atrakcji.

Militaria i ratusz
- tradycyjnie sporo będzie 

się działo na placu jakuba 
Wejhera – zapewnia prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. 
- W tym roku będzie można 
zapoznać się tam z ekspo-
natami, które są na wypo-
sażeniu Muzeum techniki 
Wojskowej „gryf”.

Zaprezentowane zostaną 
m.in. zabytkowa broń strze-
lecka, amunicja i wyposaże-
nie saperskie. Dodatkowo 
przewidziany jest udział 
członków grup rekonstruk-
cyjnych w umundurowaniu, 
które odpowiadało będzie 

prezentowanym pojazdom. 
Atrakcji nie powinno za-
braknąć też w ratuszu, który 
dla zwiedzających dostępny 
będzie w godz. od 19 do 24. 

- W sali obrad zorganizo-
wana zostanie wystawa, 
która będzie dotyczyła hi-
storii Morskiego Dywizjo-
nu Lotniczego – informuje 
Krzysztof Hildebrandt. - Do-
datkowo przygotowana bę-
dzie ekspozycja linorytów 
marynistycznych Henryka 
Baranowskiego. Zwiedzają-
cym udostępniony zostanie 
też gabinet prezydenta.

oglądać będzie można też 
nową salę historyczną, która 
prezentować ma Wejherowo 
okresu międzywojennego. 
jak mówi Bogusław suwara, 
sekretarz miasta, przygoto-
wana została ona w hołdzie 
teodorowi Bolduanowi – 
burmistrzowi Wejherowa, a 
także przedsiębiorcom i or-
ganizacjom, które przyczy-
niły się do rozkwitu grodu 

Wejhera.

Muzeum z... brodą!
W Muzeum piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-pomor-
skiej noc z soboty na nie-
dzielę upłynie pod znakiem 
brody. i to nie bez powodu, 
bo dwieście lat temu urodził 
się Florian Ceynowa, najsłyn-
niejszy regionalny brodacz.

- W ten sposób z przymro-
żeniem oka nawiązujemy 
do jego dokonań – wyja-
śnia tomasz Fopke, dyrektor 
MpiMK-p w Wejherowie. - W 
związku z tym przygotowa-
liśmy wyjątkowo wyczesany 
program i atrakcji w bród. 
Zorganizowany zostanie 
m.in. konkurs sms’owy na 
znalezienie trzech broda-
tych pisarzy pośród naszych 
wystaw. Dodatkowo będzie 
można spotkać kobietę z 
brodą. Nie zabraknie też za-
jęć i gier dla najmłodszych.

ponadto na terenie Mu-
zeum piśmiennictwa i Mu-

zyki Kaszubsko-pomorskiej 
odbędzie się koncert ze-
społu Fucus. W pałacu prze-
bendowskich zorganizo-
wane zostaną też promocje 
książek i albumu „Świątynie 
powiatu wejherowskiego”, 
a także wystawy malar-
stwa, rysunku, portretów 
pisarzy kaszubskich oraz 
widokówek. odbędą się 
również m.in. kiermasz prac 
ceramicznych, prezentacja 
warsztatów terapii zajęcio-
wej, a także pokaz stylizacji 
bród i zarostów.

Podziemne tajemnice
Warto zaznaczyć, że w orga-

nizację Wejherowskiej Nocy 
Muzeów włączył się również 
Klasztor oo. Franciszkanów. 
Dzięki temu będzie istniała 
możliwość nocnego zwie-
dzania kalwaryjskich kaplic 
z przewodnikiem i zejścia do 
krypt klasztornych. 

/WA/
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Dla pieszych i rowerów
RUMiA | rozpoczęła się Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż zagórskiej strugi.

spełni się marzenie wie-
lu mieszkańców Rumi. 
Wzdłuż Zagórskiej strugi 
powstanie deptak wraz z 
drogą dla rowerów. pierw-
szy etap inwestycji za-
kończy się jeszcze przed 
Światowym Zjazdem Ka-

szubów, który odbędzie się 
na początku lipca. 

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego została po-
dzielona na dwa etapy. 
pierwszy z nich przewiduje 
budowę odcinka wzdłuż 
rzeki od siedziby Miejskie-
go Domu Kultury do wyso-
kości Miejskiego ośrodka 
sportu i Rekreacji. W tej 
części wybudowane zosta-
ną dwie kładki. Zakończe-
nie tego etapu planowane 
jest na czerwiec 2017 roku. 

Dalsza część – do ul. Dę-
bogórskiej – wybudowana 
zostanie między czerwcem 
a lipcem. Cały odcinek zo-
stanie oświetlony. Droga 
rowerowa zostanie wyko-
nana z mieszanki mastyk-
sowo-grysowej w kolorze 
czerwonym, ciąg pieszy zaś 
z kostki betonowej.

Łączny koszt pierwszego 
etapu inwestycji wynie-
sie 1 mln 380 tys. złotych. 
pod koniec kwietnia prze-
prowadzono niezbędne 
prace porządkowe, m.in. 
wycinkę drzew i krzewów 
kolidujących z inwestycją 
oraz przesadzenia. W maju 
zrealizowano prace arche-
ologiczne. 

-Budowa ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku 

między siedzibą Miejskiego 
Domu Kultury oraz ulicą 
Dębogórską nie jest pierw-
szą inwestycją wzdłuż Za-
górskiej strugi. Na począt-
ku 2016 roku zbudowana 
została trasa od mostku 
przy ul. torowej do ul. 
Abrahama. Wówczas pra-
ce objęły budowę nowej 
nawierzchni, montaż insta-
lacji odprowadzania wód 
opadowych oraz nowocze-
snego, energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego.

W przyszłości planowa-
na jest budowa kolejnych 
kładek oraz łączników z ul. 
starowiejską i z ul. Mickie-
wicza. obecnie pozostają 
one w fazie projektowej.
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Michał pasiecZny, 
bUrMistrZ Miasta:

 Przez wiele ostatnich lat 
Postulowano uPorządko-
wanie terenów Przy zagór-
skiej strudzei. z Pewnością 
można Powiedzieć, że jest 
to marzenie wielu miesz-
kańców miasta. Pierwszy 
etaP inwestycji będzie go-
towy już na XiX światowy 
zjazd kaszubów. 

BęDZiE BLoKADA 
„KRAJóWKi”
PoMoRZE | w czterech miejscowoŚciach na 
terenie trzech powiatów odBędą się BLokady 
drogi krajowej nr 6.

Na ulice wyjdą mieszkańcy, 
którzy domagają się budo-
wy trasy s6. 

gdzie można spodziewać 
się utrudnień w ruchu? pro-
testy odbędą się w godęto-
wie (gm. Łęczyce), Mostach 
(gm. Nowa Wieś Lęborska), 
Lęborku i Darżynie (gm. po-
tęgowo). Mieszkańcy wyjdą 
na na ulice już w najbliższy 
poniedziałek. pikieta prowa-
dzona będzie w godzinach 
popołudniowego szczytu 
komunikacyjnego.

- Z góry przepraszamy kie-
rowców za utrudnienia, ale 
próbowaliśmy już wszystkie-
go i do tej pory nasze działa-
nia nie przyniosły żadnych 
efektów - mówi Bogdan 
godzisz, jeden z koordyna-
torów akcji. - obecnie jeste-

śmy już tak zdeterminowani, 
że nie widzimy innego wyj-
ścia. Zabiegamy nie tylko o 
dobro mieszkańców, ale i 
kierowców. 

organizatorzy protestu 
zapewniają, że ich działania 
nie mają charakteru antyrzą-
dowego. Żądają utrzymania 
ustalonego harmonogramu 
prac i zakończenia budowy 
trasy s6 na terenie woje-
wództwa pomorskiego do 
końca 2020 roku.

- protestujący z transpa-
rentami będą chodzić po 
przejściach dla pieszych – 
informuje  Bogdan godzisz. 
- Bardzo zależy nam na 
tym, aby trasa s6 w końcu 
powstała. gwarantuje ona 
sprawny i bezpieczny dojazd 
do pracy, czy też szkoły. WA

poLUB NAs
/GWE24.Pl

biERZ UDZiAŁ 
W KoNKURsACH!
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PUNKT iNFoRMACJi 
EURoPEJsKiEJ   

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa punkt informacji Europejskiej udzielają-
cy 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

Biblioteka świętuje 
REDA | miejska BiBLioteka puBLiczna im. hieronima derdow-
skiego Świętuje 65-Lecie działaLnoŚci. z tej okazji w pLacówce 
przez cały miesiąc sporo się dzieje.

Za nami już m.in. spotkanie 
z Ewą Błaszczyk, które zorga-
nizowane zostało w ramach 
tegorocznej edycji tygodnia 
Bibliotek. Wcześniej słucha-
cze Uniwersytetu iii Wieku 
i pracownicy Biblioteki za-
prosili najmłodszych i tro-
chę starszych czytelników do 
wspólnej podróży do „Krainy 
Fantazji”. W programie znala-
zły się wiersze i bajki, a gość 
honorowy spotkania, bur-
mistrz Krzysztof Krzemiński, 
uroczyście pasował maluchy 
na czytelników Biblioteki. 
W miniony czwartek ucznio-
wie gimnazjów nr 1 i 2 w Re-
dzie uczestniczyli w warszta-
tach kreatywnego malowa-
nia, które poprowadził szy-

mon teluk, prowadzący na 
co dzień wykłady i ćwicze-
nia praktyczne w ośrodku 
postaw twórczych we Wro-
cławiu. tego samego dnia 
w redzkiej bibliotece spotka-
li się miłośnicy przygody i po-
dróży, aby wysłuchać opo-
wieści podróżnika Arkadego 
pawła Fiedlera. Wnuk słyn-
nego pisarza i podróżnika, 
Arkadego Fiedlera, opowia-
dał o swojej podróży Fiatem 
126p do Afryki, podczas któ-
rej przejechał przez jedena-
ście państw, pokonując w su-
mie ponad16 tys. kilometrów, 
co zajęło mu trzy i pół miesią-
ca.
W najbliższy wtorek, 23 maja 
o godz. 10, w ramach Dni Bi-

blioteki, które trwają przez 
cały maj, teatr Maska przed-
stawi spektakl, promujący 
czytelnictwo pn. „Nie do wia-
ry! W bibliotece kryją się cza-
ry”.
Na czwartek zaplanowano 
Noc Detektywów z Krzysz-
tofem petkiem. Do udzia-
łu w wydarzeniu pracownicy 
placówki zachęcają przede 
wszystkim młodzież gimna-
zjalną. goście mają rozwią-
zywać zagadki i wprawiać się 
w dziennikarstwie śledczym. 
spotkanie przepełnione bę-
dzie wesołymi i tajemniczymi 
opowieściami. początek wy-
darzenia zaplanowany został 
na godz. 18.
WA

o ZMiANACH KLiMAtyCZNyCH
REDA | w faBryce kuLtury zorganizowana została deBata ekoLogicz-
na. spotkanie, które odByło się w ramach dni funduszy europejskich, 
dotyczyło zmian kLimatycznych w regionie morza Bałtyckiego. 

Wydarzenie, które przepro-
wadzone zostało z udziałem 
władz Redy, przedstawicie-
li starostwa powiatowego w 
Wejherowie oraz Urzędu gmi-
ny Wejherowo, miało na celu 
promowanie edukacji ekolo-
gicznej oraz upowszechnia-
nie wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska. Uczestnikami de-
baty moderowanej przez rad-
ną Katarzynę osiecką - Brze-
ską byli uczniowie redzkich 
i wejherowskich szkół, któ-
re realizują projekt pn. „Let’s 
do it – south Baltic initiatives 
to stop climate changes” do-
finansowywany z programu 
południowy Bałtyk.
przedsięwzięcie, które po raz 
pierwszy odbyło się w Re-
dzie, przeprowadzone zosta-
ło w formie debaty oksfordz-
kiej. gmina Miasta Reda spo-
tkanie zorganizowała przy 
współpracy ze stowarzysze-
niem oświatowym. W czasie 
wydarzenia w Fabryce Kul-
tury prezentowane były po-

stery przygotowane przez 
uczniów i studentów Uniwer-
sytetu gdańskiego, Wyższej 
szkoły Administracji i Biznesu 
w gdyni oraz gdańskiej szko-
ły Wyższej.
Warto nadmienić, że dla 
wszystkich uczestników de-
baty oraz pomorskich szkół 
i uczelni ogłoszony zostanie 
konkurs na artykuły dotyczą-
ce zmian klimatycznych w re-
gionie Morza Bałtyckiego. ter-
min nadsyłania prac upływa 
30 października 2017 roku. 
Najlepsze artykuły zostaną 
opublikowane w ramach pu-
blikacji naukowej. Książka ma 
zostać wydana w 2018 roku. 
(WA)
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„Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w 
Urzędzie Miasta Rumi:
- podinspektora do spraw płac w Wydziale  Finansowo-Bu-
dżetowym, w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu,
- inspektora lub podinspektora w Referacie inwestycji Dro-
gowych Wydziału inżynierii Miejskiej, w pełnym wymiarze czasu pra-
cy.
szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie informacji publicznej Urzę-
du Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

oGŁosZENiE
burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządze-

nia Nr 1174/216/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10 maja 2017 roku 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na 

okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący lokal użytkowy poło-
żony w Rumi przy ul. sobieskiego 3, stanowiący własność gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na 

rzecz dotychczasowego najemcy.

Rumia, dnia 10.05.2017r.

MEDAl NA 25-lECiE
WEJHERoWo | Lech Baranowski, prezes firmy 
BaLex metaL, został uhonorowany medaLem 
prezydenta wejherowa. 

Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent miasta, przyznał preze-
sowi Baranowskiemu medal 
z okazji 25-lecia działalności 
firmy. 
- jest to dla mnie zaskakujące, 
ale oczywiście bardzo miłe 
wyróżnienie – mówi Lech Ba-
ranowski. - Najbardziej cieszy 
to, że samorządowcy pamię-
tają o przedsiębiorcach. 
jubileusz ćwierćwiecza dzia-
łalności firmy był doskonałą 
okazją do wspomnień. 
- Zaczynałem praktycznie od 
zera – wspomina prezes fir-
my Balex Metal. - Były tylko 
chęci i determinacja, by coś 
stworzyć i osiągnąć. przez te 
25 lat zmieniała się nie tyl-
ko moja firma, ale zmienia-
ła się polska. Na początku nie 
pomyślałbym, że przez taki 
czas można tak rozwinąć fir-
mę. Wszystko działo się tak 
dynamicznie, że nie wiado-
mo było, czego można spo-
dziewać się następnego dnia. 
stopniowo było coraz łatwiej 
i coraz bardziej przewidywal-
nie, można było zacząć plano-
wać. Ale najważniejsze każ-

dego dnia było to, aby iść do 
przodu, aby zdobywać rynek, 
kolejnych klientów i rozwijać 
ten biznes. 
i właśnie tej determinacji i 
konsekwencji gratulował pre-
zesowi Krzysztof Hildebrandt, 
wręczając medal. 
- Wejherowo funkcjonuje 
dzięki przedsiębiorcom, cie-
szymy się więc, gdy odno-
szą oni sukcesy – podkreślił 
prezydent Wejherowa. - Rze-
miosło, handel i przedsiębior-
czość od zawsze było podsta-
wą rozwoju naszego miasta. 
jeśli więc dzisiaj możemy po-
gratulować tym, którzy przez 
ostatnie 25 lat osiągali sukces 
(co nie tylko na polskim ryn-
ku, ale też i na zagranicznych 
nie było i nie jest łatwe) to 
warto ich wyróżnić i im za to 
podziękować. 
Firma Balex Metal zatrudnia 
obecnie ponad 700 osób w 
oddziałach nie tylko w pol-
sce, ale w sześciu krajach Eu-
ropy. posiada kilka zakładów 
produkcyjnych i kilkadziesiąt 
punktów sprzedaży. 
Rafał Korbut

Niemal 50 mln zł z Unii
PoWiAT  | reaLizacja wieLu przedsięwzięć edukacyjnych, kuLturaLnych czy 
społecznych nie ByłaBy możLiwa, gdyBy nie dotacje z funduszy unijnych.

ogŁosZENiE                                                              121/2017/DB

REKLAMA                                                              115/2017/DB

REKLAMA                                                              334/2016/DB

ogŁosZENiE                                                              113/2017/DB
REKLAMA                                                                78/2017/RL

W obecnej kadencji powiat 
wejherowski otrzymał 48 mln 
zł dofinansowania z Unii Eu-
ropejskiej. 
- Środki zewnętrzne pozy-
skano m.in. na: szkolnictwo 
zawodowe, modernizację 
obiektów szkolnych, akty-
wizację osób bezrobotnych, 
podniesienie poziomu szkol-
nictwa ponadgimnazjalnego, 
budowę Książnicy prof. ge-
rarda Labudy czy termomo-
dernizację powiatowych bu-
dynków – wylicza gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
- podczas trzech lat obecnej 
kadencji Zarząd i Rada po-
wiatu Wejherowskiego, przy 
pomocy pracowników staro-
stwa, bardzo aktywnie pozy-
skiwała środki unijne, dzięki 
czemu udało się dofinanso-
wać aż 10 dużych i ważnych 
projektów.
podczas konferencji, zorgani-
zowanej z okazji obchodzo-
nego niedawno Dnia Unii Eu-
ropejskiej, starosta wejhe-
rowski podsumowała unijne 
projekty, na które samorząd 
pozyskał środki w tej kaden-
cji. 
Najwyższą kwotę, bo aż 24,2 
mln zł, otrzymano na rozwój 
i podniesienie jakości kształ-
cenia zawodowego w powie-
cie wejherowskim. pieniądze 
wydane zostaną m.in. na do-
posażenie i unowocześnienie 
warsztatów szkolnych, wypo-
sażenie pracowni zawodo-
wych, rozbudowę szkół oraz 
dofinansowanie nauczycie-
li i instruktorów, którzy będą 
mogli podnieść swoje umie-
jętności oraz kompetencje 

praktycznej nauki zawodu 
poprzez kursy, szkolenia oraz 
praktyki i staże w przedsię-
biorstwach.
Warto przypomnieć, że w sta-
rostwie powiatowym w Wej-
herowie od początku 2015 
r. działa Lokalny punkt infor-
macyjny Funduszy Europej-
skich, gdzie można uzyskać 
kompleksowe informacje 
na temat możliwości pozy-
skiwania środków z Unii Eu-
ropejskiej. punkt obsługuje 
mieszkańców trzech powia-
tów: wejherowskiego, kartu-
skiego i puckiego.
/raf/

najwyższą kwotę, bo aż 
24,2 mln zł, otrzymano 
na rozwój i podniesienie 
jakości kształcenia za-
wodowego w powiecie 
wejherowskim. 

Dofinansowane projekty:
– Utworzenie Książnicy prof. gerarda Labudy – 1,47 mln zł
– Rozbudowa drogi powiatowej godętowo – Nawcz – tłuczewo 
na odcinku Nawcz – osiek – 2,61 mln zł
– Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach – 9,93 mln zł
– system Aktywizacji społeczno-Zawodowej w powiecie Wejhe-
rowskim – 3,81 mln zł
– Modernizacja energetyczna trzech budynków: powiatowe-
go inspektoratu Nadzoru Budowlanego, powiatowego Zespołu 
Kształcenia specjalnego oraz powiatowego Zespołu poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej – 2 59 mln zł
– Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie 
Wejherowskim – 24,19 mln zł
– Zdolni z pomorza – zajęcia dla utalentowanych uczniów – 1,39 
mln zł
– Erasmus – wymiana międzynarodowa młodzieży – 1,67 mln zł



REKLAMA                                                                                        119/2017/DB
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ogŁosZENiE                                                            77/2017/DB 

REKLAMA                                                                             15/2017/pR 

oGŁosZENiE
burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. 
poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1171/213/2017 

Burmistrza Miasta Rumi z dnia 08.05.2017r. informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomości położone w Rumi, stanowiące własność gminy 

Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie 
bezprzetargowej:

- część działki nr 35/6 przy ul. Bł. Edmunda Bojanowskie-
go, na cele usługowe, 

- część działki nr 172/43 przy ul. piłsudskiego, na cele 
gastronomi, 

- część działki nr 41/25 oraz część działki nr 41/26 w 
rejonie ul. Kolejowej, na cele zieleni ozdobnej oraz na cele 

składowe, 
- działka nr 334/11 w rejonie ul. topolowej, część działki nr 
187/13 przy ul. Ludowej, część działki nr 140/1 oraz część 
działki nr 53/29 w rejonie ul. placu Kaszubskiego, na cele 

działki przydomowej – zieleń ozdobna,
- część działki nr 1/105 w rejonie ul. Krasickiego, na cele 

działki przydomowej – zieleń ozdobna oraz na cele parkin-
gowe, 

- część działki nr 936/3 oraz część działki nr 1097 w rejonie 
ul. Wejhera, na cele parkingowe oraz na cele składowe, 

- działka nr 235/3 w rejonie ul. Świętopełka, na cele działki 
przydomowej – zieleń ozdobna, na cele parkingowe i na 

cele placu zabaw,
- część działki nr 529/1 przy ul. Dębogórskiej, na cele 

handlowe, 

Rumia, 08.05.2017r. 

Nagrodzeni za odwagę
PoWiAT | arkadiusz miotk jest strażakiem. Był po służBie, właŚnie wyjeżdżał do swojej dziewczyny. wówczas zauważył, że z jednego z domów 
jednorodzinnych wydoBywa się dym... - to Był impuLs, nie mogłem przejechać oBojętnie i nie pomóc - wspomina ten dzień.

Arkadiusz Miotk miał właśnie 
wyjechać, był wtorek 2 maja. Był 
po służbie, myślał już o niedale-
kim odpoczynku i relaksie. Naj-
pierw jednak czekała go dość 
długa droga, ponieważ jego 
dziewczyna (bo to do niej się 
wybierał) przebywała w innej 
części kraju. Mieli razem spędzić 
wony czas. 
Na ul.  grunwaldzkiej w Rumi za-
uważył dym wydobywający się 
z dachu jednorodzinnego bu-
dynku. Mimo tego, że nie miał 
żadnego sprzętu, nie zastana-
wiał się ani chwili. Zadzwonił 
do swoich kolegów z jednost-
ki ratowniczo-gaśniczej i na-

tychmiast pobiegł do płonące-
go domu, aby pomóc mieszkań-
com budynku. 
W tym samym czasie w pobliżu 
przechodziło dwóch policjan-
tów (w artykule nie możemy po-
dać ich nazwisk ani pokazać na 
zdjęciu ich twarzy, gdyż są to 
pracownicy wydziału kryminal-
nego). oni także byli po służbie. i 
także od razu ruszyli na pomoc. 
gdy mężczyźni dostali się do 
wnętrza płonącego budynku, 
okazało się, że wewnątrz znajdu-
je się niepełnosprawny mieszka-
niec. Wyprowadzili go z domu, 
później wrócili po znajdujące się 
wewnątrz butle z gazem. gdyby 

ich nie wynieśli, mogłoby dojść 
do ogromnego wybuchu. 
W tym tygodniu dwóch poli-
cjantów i strażak zostali uhono-
rowani za swoją bohaterską po-
stawę przez gabrielę Lisius, sta-
rostę wejherowskiego i Michała 
pasiecznego, burmistrza Rumi. 
- to był zupełny przypadek, bo 
rzadko przejeżdżam w tej oko-
licy – wspomina sekc. Arkadiusz 
Miotk z wejherowskiej jednostki 
psp. - Akurat jechałem na majo-
wy weekend. Zawróciłem z tra-
sy, zaparkowałem i wbiegłem 
do budynku. Zanim moi koledzy 
dojechali na miejsce zdarzenia 
odłączyłem zasilanie i wspólnie 
z dwoma policjantami ewaku-
owaliśmy mieszkańca oraz wy-
nieśliśmy butle gazowe. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, że po0-
magają mi funkcjonariusze po-
licji, dopiero później przedsta-
wiliśmy się sobie. gdy na miej-
sce dojechał wóz straży pożar-
nej i ratownicy, poinformowa-
łem ich, że wewnątrz nie ma 
nikogo, miejsce jest zabezpie-
czone. Mogli natychmiast przy-

stąpić do gaszenia pożaru. 
- to postawa godna podziwu, 
naśladowania i pochwalenia – 
powiedziała gabriela Lisius, sta-
rosta wejherowski. - trzeba po-
kazywać społeczności, że wśród 
nas są ludzie gotowi nieść po-
moc. W tamtym czasie i w tam-
tej okolicy znajdowało się wiele 
osób. Ale wiele z nich nie zatrzy-
mało się, przeszło lub przejecha-
ło obojętnie. A ci panowie zare-
agowali błyskawicznie, wykazali 
się też dużą odwagą wchodząc 
do płonącego budynku. przy-
czynili się do uratowania ludz-
kiego życia i zapobiegli rozprze-
strzenieniu się pożaru. 
- jesteśmy dumni, że mamy ta-
kie służby ratownicze - dodał 
Michał pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Mam nadzieję, że tych 
bohaterów będziemy niedługo 
gościli na posiedzeniu sesji rady 
miejskiej. takie wzorce trzeba 
promować, bo to najważniej-
sze abyśmy my – mieszkańcy – 
byli wrażliwi i czuli na krzywdę, 
która się dzieje komuś innemu.           
Rafał Korbut
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WYCiĄG   Z   oGŁosZENiA  
o  DRUGiM   PRZETARGU   UsTNYM   NiEoGRANiCZo-
NYM   NA   sPRZEDAŻ  NiERUCHoMoŚCi   PoŁoŻoNEJ   

W   RUMi   PRZY  Ul.  KolEJoWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka nr 41/9 o pow. 1319 m2, zapisanej     

w KW gD1W/00031145/1, obręb 15, położonej w Rumi przy 
ul. Kolejowej, stanowiącej własność gminy Miejskiej Rumia.  

Nieruchomość znajduje się w terenie nie objętym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rumi. przez działkę nr 41/9, od strony ul. Kolejowej, prze-
biega sieć gazowa i kanalizacji sanitarnej, a wzdłuż działki 
od strony zachodniej przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i 
znajduje się studzienka kanalizacyjna. Na działce znajdują 
się słupy energetyczne oraz przebiega napowietrzna linia 

energetyczna. Działka jest częściowo zadrzewiona.
pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 stycznia 2017 roku.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 

r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 
Rumia ul. sobieskiego 7, pok. 100. 

Cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł netto (trzysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Wadium wynosi 35.000,00 zł, które należy wnieść do 
dnia 19 czerwca 2017 r.,                   w pieniądzu, na konto 
Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 

0100.
Do wylicytowanej na ceny zostanie doliczony 23% 

podatek VAT. 
 

ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stronach 

internetowych Urzędu Miasta Rumi:  www.bip.rumia.pl i 
www.um.rumia.pl  

szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu 
można uzyskać w Referacie gospodarki Nieruchomo-

ściami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24,                   
we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 

1700, wtorek, środa i piątek w godz.   730 – 1530.

Rumia, 2017.05.16

Biegaj razem z nami
RUMiA | w miniony weekend na stadionie miejskim w rumi odByła się koLejna - już dziewiąta - odsłona akcji „Biegaj razem z nami”. 

Miejski ośrodek sportu i 
Rekreacji w Rumi prowadzi 
akcję od 9 lat. impreza ma na 
celu zachęcenie dzieci, mło-
dzieży a także dorosłych do 
biegania, nie tylko wyczyno-
wego, ale przede wszystkim 
rekreacyjnego. 

W tym roku wystartowa-
ły 133 osoby. Najmłodszy 
uczestnik miał niespełna 3 
lata. Każdy biegł 30 minut 
w swoim tempie. odbyło się 
również losowanie nagród. 
Na końcu na wszystkich bie-
gaczy czekał ciepły napój 

oraz drożdżówka. 
- Akcja cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród 
rumian – mówi jolanta Król 
Menadżer sportu w MosiR 
Rumia. - Bardzo dziękujemy 
wszystkim za przybycie a 
także zachęcamy do wzięcia 
udziału w kolejnym biegu. 
Nie chodzi tu o wynik czy 
miejsce ale wspólną zabawę 
w dobrej atmosferze.

Kolejna odsłona wydarze-
nia już 27 maja od godz. 
9:00.

/raf/
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Pomorze potęgą siatkówki!
siATKóWKA | w nowej soLi odByła się ogóLnopoLskie oLimpiada młodzieży szkoLnej. wygrało województwo pomorskie, 
a wieLki udział w tym sukcesie miał aps rumia, który miał swoje reprezentatów wŚród zawodniczek i trenera.

PiŁKA NoŻNA | niedzieLę na Boisku aka-
demii piłkarskiej karoLa piątka odBył 
się turniej, w którym wzięLi udział mło-
dzi zawodnicy z rocznika 2010.

lEKKoATlETYKA | na stadionie cos w cetniewie odByły się mistrzostwa powiatu 
wejherowskiego szkół gimnazjaLnych w indywiduaLnej LekkoatLetyce dziew-
cząt oraz chłopców.

PiŁKA NoŻNA | Luzińscy piłkarze odnieŚLi koLejne zwycięstwo i są już kiLka kro-
ków od wygrania V Ligi. grały też pozostałe drużyny z naszego powiatu.

o wysokiej pozycji rumskiej 
siatkówki doskonale mówi 
fakt, że spośród 12 zawodni-
czek wojewódzkiej kadry aż 7 
siatkarek (Kamila Bryła, pauli-
na Damaske, Weronika Konef-
ke,  Anna Korth, Katarzyna pa-
czuła, Weronika szlagowska 
i julia trościanko) reprezentu-
je na co dzień Akademię pił-
ki siatkowej. Więcej – doce-
niony został też rumski trener, 
Robert sawicki. to on popro-
wadził pomorskie siatkarki do 
sukcesu.

turniej zaczął się od rozgry-
wek grupowych. Wojewódz-
twa warmińsko-mazurskie, 
świętokrzyskie i zachodniopo-
morskie nie miały szans z pod-
opiecznymi Roberta sawic-
kiego. pierwszy set pierwsze-
go meczu był niezwykle zacię-
ty (26:24 dla pomorza), ale we 
wszystkich kolejnych partiach 
nie było wątpliwości, kto w tej 
grupie jest najlepszy. 3 razy 

2:0 wwygrały siatkarki z na-
szego województwa, jak bu-
rza przechodząc przez pierw-
szą fazę rozgrywek.

W ćwierćfinałach grało się do 
trzech wygranych setów, ale 
nie wpłynęło to na dyspozy-
cję siatkarek z pomorza. Ko-
lejna przeszkoda, jaką było 
województwo opolskie, była 
trudna do pokonania – pierw-
szy i trzeci set były niezwykle 
wyrównane, ale ostatecznie 
to podopieczne Roberta sa-
wickiego były lepsze i z wy-
nikiem 3:0 zameldowały się 
w półfinale.

przeciwnikiem pomorza 
w walce o finał był Śląsk. 
i znów okazało się, że na dru-
żynę, której trzon stano-
wią reprezentanci Rumi nie 
ma w Nowej soli mocnych. 
trzy wyraźnie wygrane sety 
(25:20, 25:16, 25:19) pokazały, 
że miejsce siatkarek z półno-

cy jest w finale. tam rywalem 
było łódzkie.
Mecz o złoty medal zaczął się 
dobrze dla pomorza – wygra-
ną 25:20 w pierwszej partii. 
później reprezentantki woje-
wództwa łódzkiego pokaza-
ły, że nie znalazły się w finale 
przypadkowo  - doprowadziły 
do stanu 1:1 w setach. potem 
pomorze potwierdziło, że jest 
najlepsze w polsce – wygrało 
dwa ostatnie sety i w znako-
mitym stylu zakończyło tur-
niej zwycięstwem.

Wobec takiej dyspozycji za-
wodniczek z naszego wo-
jewództwa nie było zasko-
czeniem, że otrzymały one 
wszystkie nagrody indywidu-
alne. Najlepszą blokującą zo-
stała wybrana Diana Dąbrow-
ska (orzeł Malbork), najlepszą 
przyjmującą Weronika Szla-
gowska (Aps Rumia), MVp tur-
nieju została Paulina Dama-
ske.      Krzysztof Grajkowski

EMoCjE NA 
PiĄTEK CUP

Rywalizowali młodzi lekkoatleci

Wikęd blisko iV ligi

Do turnieju zgłoszono 6 naj-
lepszych pomorskich drużyn: 
Ap Diego Lębork, gosRit Lu-
zino, sztorm Mosty, UKs je-
dynka Reda, oraz dwa zespo-
ły Ap Karola piątka. W turnie-
ju nie chodziło o wyniki, lecz 
o dobrą zabawę, więc nie 
prowadzono klasyfikacji koń-

cowej i wszystkie drużyny zo-
stały nagrodzone.
Zawody dla rocznika 2010 za-
inaugurowały całą serię tur-
niejów piątek Cup. Zagra-
ją jeszcze roczniki (kolejno): 
2009, 2008, 2007, 2006 i 2005. 
Kolejny odsłona odbędzie się 
w najbliższy weekend.

Zawody te były eliminacją do 
Finału Wojewódzkiej gimna-
zjady, który odbędzie się 22. 
maja  tradycyjnie w słupsku. 
W Cetniewie rywalizowało 
ponad 200 zawodników i za-
wodniczek z całego powiatu 
Wejherowskiego. Konkuro-
wano w biegach, skoku w dal 

i wzwyż, pchnięciu kulą, rzu-
cie oszczepem oraz dyskiem. 
W klasyfikacji medalowej naj-
lepsze okazało się gimna-
zjum nr 1 w Rumi (aż 11 zło-
tych medali), drugie było sa-
morząd gimnazjum w Bol-
szewie, a trzecie miejsce – 
gimnazjum nr 1 w Redzie.

U czwartoligowców zapowia-
da się spokojna końcówka se-
zonu – zarówno stolem gnie-
wino, jak i orkan Rumia za-
domowiły się w środku tabe-
li i nie zapowiada się, aby do 
końca rozgrywek ich sytuacja 
uległa zmianie. stolem zre-
misował 1-1 z Cartusią Kar-
tuzy, natomiast orkan przez 
walkower „dostał” trzy punk-
ty, gdyż akurat wypadał ich 
mecz z Rodłem Kwidzyn, któ-
re wycofało się z rozgrywek.
Wikęd dzieli i rządzi w V lidze. 
W sobotę nie dał szans inne-
mu reprezentantowi naszego 

powiatu – startowi gniewi-
no. po dwóch bramkach paw-
ła Rutkowskiego, oraz jednym 
Murakowskiego i Dąbrow-
skiego wygrał 4-1 i umocnił 
się na pozycji lidera. gKs Ko-
wale i MKs Władysławowo 
zremisowały swoje mecze, 
wobec czego przewaga luzi-
nian wzrosła – gKs (który cze-
ka jeszcze jeden mecz pauzy) 
traci do Wikędu 6 punktów. 
Ks Kamienica Królewska ma 
9, a MKs 10 punktów straty do 
lidera z Luzina. Wiele wskazu-
je, że w przyszłym sezonie V 
liga nie będzie miała ani jed-

nego reprezentanta nasze-
go powiatu, bowiem sytuacja 
startu Mrzezino oraz Eko-
prod szemud jest coraz gor-
sza. oba zespoły ugrzęzły w 
strefie spadkowej i zmniejsza 
się szansa na to, że się stam-
tąd wydostaną. Mrzezinia-
nie przegrali we wspomnia-
nym wcześniej meczu, zaś 
Eko-prod przegrał 1-5 z polo-
nią w gdańsku i ich szanse na 
utrzymanie wciąż są bardzo 
niewielkie. orlęta Reda dosta-
ły walkower – Ks Mściszewice 
nie stawiły się na mecz.
Czwartoligowcy – orkan i 

stolem zagrają w sobotę na 
wyjeździe. Rumscy piłkarze 
zmierzą się z Aniołami gar-
czegorze, zaś gniewińscy 
gracze zagrają z jaguarem 
gdańsk. Lider V ligi, Wikęd Lu-
zino zagra u siebie z gKs-em 
sierakowice (sobota, 17:00), 
na własne boisko powróci też 
Eko-prod szemud, który po-
dejmie MKs Władysławowo 
(niedziela, 12:00). Wyjazdo-
we mecze czekają także or-
lęta, które zagrają ze sztor-
mem Mosty, oraz start, który 
o punkty powalczy z orłem 
trąbki Wielkie.                        KG
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
sPRZEDAM sklep drobiarski z wypo-
sażeniem, puck Manhattan, tel. 602 
609 835

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

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

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
jastrzębiej góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

sPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. pontonowa 10, gdynia, 
tel. 508 261 157

sPRZEDAM działke budowlaną w go-
ścicinie tel 570 632 747

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
sTARsZY, samotny pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
tel. tel. 503 590 203

JEsTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

ZAMiENię mieszkanie, 2 pok 46 m, 
gdynia pustki Cis, balko,n 3 p na 1 lub 2 
p w wieżowcu obojętne tylko nie ostat-
nie tl gdynia, tel. 514 615 463

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPię mieszkanie za gotówkę, w trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
JAWA 350ts\’tylko kola 16”p/tyl,cen 
a:179zl.tczew 735001684 sprzedam

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.
KUPiE telefon kom. samsung s 5611 t. 
506 251 697

sPRZEDAM nowy telefon komórkowy, 
tel. 661 582 483

sPRZEDAM komputer, dysk 120 gB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD tV sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34\

sPRZEDAM nowy telefon komorkowy 
android tel.697 610 292 

USŁUGI
PoŻYCZKi chwilówki bez bik dojazd 
do klienta tel.530203182

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

UsŁUGi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, trójmiasto i okolice Ks.EL, tel. 
515 151 370

PRoFEsJoNAlNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KoTŁoWNiE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

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

sEX-sex-sex to lubię gorąca blondi po-
zna panów sponsorów, tel. 514 120 213 
sopot

siNGlE men 33age mild,make type 
model.l am search Woman 29-59age 
sponsor.sopot.Uwe 735001684

siNGlE 35l.modelowy typ urody szu-
kam pani 28-52l.miłej sponsorki gdynia.
sven 735001684

RÓŻNE

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

siANoKisZoNKA,120x120, 70.zł, sze-
mud, tel. 510 751 537

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

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

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

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

sPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-567-034

sPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dante, 
250 gram, różne zapachy, duży wybór, 
tel. 660 731 138
KUPię militaria (umundurowanie, od-

znaczenia, ekwipunek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu ii Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

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

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

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

sPRZEDAM rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

sPRZEDAM siano b. dobrej jakości, sło-
mę, nowe garnki szwajcarskie z 9 war-
stwowym dnem. tel 517722303

ZatrUdniMy 
osoby z orzeCzeniem 

o niePełnosPraWnoŚCi 
do sPrzątania obiektu 

rekreaCyjnego zlokalizoWanego Przy 
ul. morskiej W redzie. umoWa o PraCę. 
kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466



Na jakim etapie sezonu są 
kickbokserzy z Wejherow-
skiego stowarzyszenia spor-
towego?
teraz mamy bardzo gorą-
cy okres. W kwietniu, maju i 
czerwcu jest najwięcej star-
tów – jesteśmy po Mistrzo-
stwach polski, w którym 
zdobyliśmy 14 medali, a nie-
bawem (26.-28.maja) będą 
kolejne starty w formule kic-
k-light. 16. czerwca odbę-
dą Mistrzostwa polski służb 
Mundurowych w których 
wystartują Adam Wróbel, 
patrycja Hinc i ja. 

Na tym zakończycie sezon?
tak, w dalszej części czerwca 
nastąpi okres roztrenowania i 
odpoczynku. Następnie w lip-
cu pojedziemy na obóz spor-
towy, ale nie będzie się on łą-
czył ze startami zawodników.

Mistrzostw, na które jeździ 
pan i pana podopieczni jest 
sporo. Czy kickboxing, wzo-
rem tenisa ma swojego „wiel-
kiego szlema” - czyli kilka naj-
ważniejszych imprez?

Z kickboxingiem jest tak, że 
walczy się we wielu formu-
łach i w związku z tym jest 
wiele mistrzostw. Regular-
nie przywozimy medale z Mi-
strzostw polski, teraz zbliżają 
się Mistrzostwa Europy w Ma-
cedonii i to będą dla nas naj-
istotniejsze zawody. 

Wiadomo już kto na nie poje-
dzie?
Na pewno Zuzanna Kalbar-
czyk i paulina stenka, bardzo 

chcielibyśmy, żeby pojechał 
też Filip stark. Wszystko nie-
stety rozbija się też częścio-
wo o finanse – seniorzy są fi-
nansowani przez związek, na-
tomiast juniorzy są sponsoro-
wani w 50%, a kadeci wcale. 
Chcemy jednak mieć silną re-
prezentację.

CAŁĄ RoZMoWę 
pRZECZy tAsZ NA:

TWÓRZ 
gwe24.pl
razem z  nami!
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14 | gwe24.pl/sportPiątek, 19 maja 2017

Karcz: Europa naszym celem
KiCKboXiNG | zawodnicy z wejherowskiego stowarzyszenia sportowego i kts-k gosrit Luzino reguLarnie odnoszą sukcesy na 
arenie ogóLnopoLskiej. czego jeszcze możemy się po nich spodziewać? z rafałem karczem rozmawia krzysztof grajkowski.
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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siATKóWKA | zawodniczki uks reda ciechocino awansowa-
ły do finału mistrzostw poLski młodziczek w siatkówce. 
wywaLczyły swój awans w ostatnim, zaciętym meczu.

UKs w finale!

W rozegranym w ostatni weekend w Warsza-
wie półfinale Mistrzostw polski Młodziczek za-
grały cztery zespoły, które w ćwierć-
finałach zajęły pierwsze miejsca 
– UMKs Mos Wola Warszawa 
i sps Zbąszynek, oraz dru-
żyny z drugich miejsc: UKs 
Reda Ciechocino i UKs 
Absolwent sport olsztyn. 
Do finału miały awanso-
wać dwie najlepsze dru-
żyny warszawskiego tur-
nieju.

Redzianki zawody zaczęły 
znakomicie – wygrały z sps 
Zbąszynek 2:0. Następny mecz 
był już o wiele cięższy – gospody-
nie z Mos Wola Warszawa postawiły bar-
dzo trudne warunki i ostatecznie to stołeczne 
siatkarki wygrały to spotkanie 2:0. swój ostat-

ni mecz zawodniczki z Redy grały z reprezen-
tantkami olsztyna. Do wyłonienia zwycięzcy 

potrzebny był tie-break, ale końców-
ka meczu należała do siatkarek z 

Redy, które wygrały mecz 2:1, 
po czym czekały na rozstrzy-

gnięcie ostatniego spotka-
nia. Ku ich radości, Mos 
Wola Warszawa pokonały 
zawodniczki ze Zbąszyn-
ku, dzięki czemu końco-
wa klasyfikacja przedsta-
wiała się w sposób nastę-

pujący: 1.Mos Wola Warsza-
wa, 2.UKs Reda Ciechocino, 

3.sps Zbąszynek, 4.Absolwent 
sport olsztyn. 

Finały Mistrzostw polski Młodziczek odbędą 
się w najbliższy weekend w Dębicy.
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W pierwszych minutach to 
gryf wyglądał na bardziej 
zdeterminowanego, ale go-
spodarze przetrwali począt-
kowy napór. W 18. minucie 
niezłą okazję miała siarka – 
stefanik zagrał wysoką pił-
kę ze skrzydła, futbolówka 
przeleciała nad Leleniem, ale 
na szczęście dla żółto-czar-
nych nie dosięgnął jej Dawi-
dowicz. Długo zapowiada-
ło się, że do przerwy nie zo-
baczymy bramek, ale chwilę 
przed przerwą piłka Koczon 
trafił w Brzuzego, sędzia (być 
może jako jedyny na boisku) 
dopatrzył się zagrania ręki 

w polu karnym i wskazał na 
„wapno”. Rzut karny na bram-
kę zamienił stępień i wściekli 
piłkarze gryfa zeszli do szat-
ni z golem.

Zdekoncentrowani goście 
szybko stracili drugą bramkę. 
W 48. minucie Żebrakowski 
wykorzystał dośrodkowanie 
z prawej strony, głową poko-
nując bramkarza. przy wyni-
ku 2-0 siarka kontrolowała 
wydarzenia na boisku, a gry-
fowi wciąż nie udawało się 
strzelić gola kontaktowego. 
Co gorsza, w 77. minucie Ko-
czon znalazł się sam na sam 
z Leleniem i zdobył trzeciego 
gola dla siarki. to zupełnie 
przesądziło o losach meczu. 
Bramka, jaką Robert Chwa-
stek strzelił po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego w 90. mi-
nucie była tylko honorowym 
trafieniem.

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Remis – tylko, czy aż?
gryf podzieLił się punktami w row-em ryBnik. długo to goŚcie prowadziLi, aLe 
żółto-czarni mieLi szanse, By wygrać to spotkanie. 

Gryf Wejherowo – 
RoW 1964 Rybnik 1-1

Dampc 57’ - spratek 3’

Gryf: Ferra – Brzuzy (69.
Czerwiński), Kołc, Nadolski, 
Dampc – tomczak (60.goer-
ke), Mońka, Chwastek, Klim-
czak – Marczak, Wicon

RoW: Rosa – janik, Bober, 
jary, gojny – Koleczko (69.
Budzik), spratek, Zganiacz, 
jaroszewski (75.Muszalik) – 
Brychlik,siwek

siarka Tarnobrzeg – 
Gryf Wejherowo 3-1

stępień 45’+1’, Żebrakow-
ski 48’, Koczon 77’ – Chwa-
stek 90’

siarka Tarnobrzeg: Dy-
bowski – grzesik (73.Bar-
teczko), Waleńcik, sylwe-
strzak, Witkowski (39.to-
malski) – Koczon, stępień, 
przewoźnik (46.Żebrakow-
ski), stefanik (80.Wawrylak), 
Dawidowicz - Ropski

Gryf Wejherowo: Leleń – 
Brzuzy (68.tomczak), Kolc, 
Kamiński, Dampc – Mońka, 
Łysiak, Klimczak, Chwastek 
– Wicon, Marczak

ii liGA | gryf wciąż waLczy o uniknięcie 
spadku. do wejherowa przyjedzie radomiak.

ii liGA | Bramka do szatni pokrzyżo-
wała szyki gryfowi.

RoBi się goRĄCo

siarka lepsza 

Mecz rozpoczął się fatalnie dla 
gospodarzy. Dośrodkowana 
z rzutu rożnego piłka znala-
zła Kamila spratka, który wy-
szedł w powietrze najwyżej ze 
wszystkich i strzałem głową 
pokonał Ferrę. W 14. minucie 
Robert Chwastek mógł zdo-
być gola-marzenie – piłka le-
ciała prosto w okienko bramki 
Rosy, ale golkiper gości wyka-
zał się wspaniałą interwencją. 
W 30. minucie potężnie strze-
lił z dystansu Wicon, ale fut-
bolówka przeleciała nad po-
przeczką. później gra trochę 
zwolniła i do przerwy brako-
wało klarownych sytuacji.

Kolejną szansę na wyrówna-
nie gryf miał niespełna dzie-
sięć minut po wznowieniu 

gry – z wolnego strzelał Kołc, 
Rosa odbił piłkę przed siebie, 
ale Marczak, do którego trafi-
ła piłka, uderzył nad bramką. 
Niedługo później żółto-czarni 
doczekali się bramki – nie naj-
lepsze, wydawałoby się, do-
środkowanie z wolnego mi-
nęło zastygłych w wyskoku 
zawodników i trafiło do stoją-
cego bliżej skrzydła Dampca. 
ten przyjął i z powietrza ude-
rzył nie do obrony. Do końca 
meczu to gryf był stroną prze-
ważającą i widać było, że to 
podopiecznym jarosława Ko-
tasa bardziej zależy na wygra-
nej. Ciągle jednak czegoś bra-
kowało, by w Wejherowie padł 
kolejny gol. stan gry do końca 
się nie zmienił i obaj drugoli-
gowcy podzielili się punktami.

-Zacięliśmy się, strefa spad-
kowa się zbliża. trzeba szu-
kać punktów, bo robi się go-
rąco... – powiedział po meczu 
z siarką jarosław Kotas. i ma 
rację – zwycięstwa są żółto-
czarnym coraz bardziej po-
trzebne – gryf znajduje się 
już tylko 4 punkty nad będą-
cą w strefie spadkowej olim-
pią Zambrów.

- Wszystkie siły rzucamy na 
Radomiak – zapewnia trener. 
Do składu wróci Łukasz Na-
dolski, którego z konieczno-
ści ostatnio zastąpił skrzydło-
wy, Adrian Klimczak. Możli-
wy jest też powrót Krzyszto-
fa Wickiego. -to już ostatnie 
kolejki, nie ma na co czekać. 
Wielu piłkarzy ma problemy 
ze zdrowiem, ale potrzebuje-
my ich teraz.

Do Wejherowa przyjedzie Ra-
domiak – drużyna, która jesz-
cze przed rundą wiosenną wy-
dawała się murowanym kan-
dydatem do pierwszej trójki 
– miała zaledwie punkt stra-
ty do lidera. Radomianie dali 
się jednak wyprzedzić dwóm 
zespołom. po serii złych wy-
ników doszło do zmiany na 
stanowisku trenera – Werne-
ra Liczkę zastąpił Robert po-

doliński, były szkoleniowiec 
m.in. Cracovii oraz podbeski-
dzia. obecnie Radomiak zaj-
muje 4. miejsce, które zapew-
nia jedynie baraże o i ligę. Do 
trzeciej w tabeli puszczy Nie-
połomice tracą 3 punkty, więc 
dogonienie ćwierćfinalistów 
tegorocznego pucharu polski 
jest w ich zasięgu. tyle, że mu-
szą wygrać w Wejherowie.

Radomiak ma swoim składzie 
jednego z najlepszych snajpe-
rów ii ligi. jest nim 28-letni Le-
andro, który 14 razy wpisywał 
się na listę strzelców. Brazylij-
czyk został wybrany najlep-
szym drugoligowcem w 2016 
roku według polskiego Związ-
ku piłkarzy. W ‘11’ tego plebi-
scytu znalazł się także obroń-
ca RKs-u – Bartosz sulkow-
ski. Warto też zwrócić uwagę 
na szymona stanisławskiego 
– wychowanek Radomiaka 
w ostatnich tygodniach zdo-
był 3 gole.

oczywiście więcej atutów jest 
po stronie Radomiaka, ale po-
dobnie było w meczach gry-
fa z odrą i Rakowem, a wtedy 
żółto-czarni pokonali fawory-
zowanych rywali. to daje na-
dzieję.

Gryf wejherowo – radomiak radom

sobota, 20. maja, 17:00
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