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Czas na inwestycje!

Reda WeJHeROWO

WeJHeROWO RUMIa

GM. WEJHEROWO RUMIA REDA SPORT

Wielkie święto 
triathlonu

Sezon na Pomorzu 
rozpoczęty – w Gnie-
winie ponad pół 
tysiąca zawodników 
wzięło udział w pierw-
szej z pięciu imprez 
Triathlon Energy 2017.

Węzeł 
integracyjny

Nowe przystanki 
i wiaty, parkingi 
dla samochodów 
i rowerów oraz drogi 
dojazdowe do wę-
złów powstaną także 
w Gościcinie

Nowe życie 
miejskich tuneli

Przejścia podziemne 
przy Dworcu Głównym 
oraz Urzędzie Miasta 
zyskały nowy wygląd. 
W ramach akcji „Nowe 
życie miejskich tuneli” 
ozdobiono je muralami. 

Świętowali 
najmłodsi

To była największa 
w mieście impreza 
dla najmłodszych 
mieszkańców Redy. 
EKO-Dzień Dziecka 
odbył się w miejskim 
parku. 
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TYDZIEŃ Z

Niedziela, 28. maja

Odpust   WniebO-
Wstąpienia 

PoNiedziałek, 29. maja

sprzedaWał 
narkOtyki 

Wtorek, 30. maja

nasza nisza się
rOzrasta 

Środa, 31. maja

silny Wiatr 
pOWala drzeWa 

CzWartek, 1. CzerWCa

zgarnij 
maskOtki! 

           Od piątku do niedzieli w Wejhe-
rowie trwały uroczystości z oka-
zji Odpustu Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Wzięli w nich udział 
pielgrzymi z całego Pomorza. 

 19-latek został zatrzyma-
ny przez wejherowskich po-
licjantów. Młody mężczyzna 
będzie odpowiadał za sprze-
daż narkotyków nieletnim. 

 Szczeciński duet Łona i Web-
ber zagrał wraz z The Pimps 
koncert w Rumi. Artyści wy-
stąpili w ramach akcji: „Nowe 
życie miejskich tuneli”.

 W związku z silnym wiatrem 
strażacy mieli ręce pełne pra-
cy. Większa część interwencji 
dotyczyła powalonych drzew 
bądź oberwanych konarów. 

 Z okazji Dnia Dziecka przygo-
towaliśmy specjalny konkurs. 
Do zgarnięcia są osobliwe ma-
skotki z Pracowni Artystycznej 
Agaty Jaworskiej.

Twoje źródło informacji

CHCESz WIEDzIEć więcEj?
wEjDź NA www.GwE24.Pl

Polub NaSz PROfil 
i bąDź Na biEżącO!

W tym tygodniu 
publikujemy 
liczbę „2”. 
Dla wielu (szczególnie 
dla uczniów) liczba nie 
kojarzy się zbyt dobrze. 
No bo kto chciałby do-
stać „dwóję” na lekcji? 
Chyba nikt nie chce być 
także „tym drugim” 
- wiadomo, że każdy 
dąży do tego, żeby być 
pierwszym. Cóż zatem 
pozostaje? Poczekać do 
kolejnego piątku, kiedy 
to „liczbą tygodnia” 
będzie 1! Wtedy zdra-
dzimy też już znacz-
nie więcej szczegółów 
dotyczących naszej 
„odliczanki” 
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Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. 
O sprawie inspektorów ds. ochrony zwierząt 
poinformowała osoba, która widziała, jak 
zwierzę spada z dużej wysokości. 

- Ta osoba twierdzi, że pies został wyrzucony 
– informuje Anna Szczepaniak z OTOz Animals 
w Dąbrówce. - Suczka natychmiast została za-
brana do weterynarza, pod którego opieką 
najprawdopodobniej przebywała będzie do 
jutra, bo ma stwierdzone wstrząśnienie mó-
zgu i obrzęk płuc.

Obrońcy praw zwierząt będą starali się, aby 
poszkodowany pies odebrany został właści-
cielom. Najprawdopodobniej niebawem będą 
poszukiwać dla niego nowego domu. Sprawę 
badają już funkcjonariusze z Komendy Powia-
towej Policji w Wejherowie.

- Obecnie ustalamy, dlaczego pies wypadł 
z okna – informuje asp. sztab. Anetta Potrykus, 
oficer prasowy KPP w Wejherowie. - Spraw-
dzamy, czy był to wypadek, czy może to efekt 
zamierzonego działania.

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

ktOś Wyrzucił psa przez OknO? 
Z obrzękiem płuc 
i wstrząsem mó-
zgu do weteryna-
rza trafiła około 
6-miesięczna suczka. 
Psa najprawdopo-
dobniej ktoś wyrzu-
cił z kilkupiętrowego 
bloku na osiedlu 
1000-lecia w wejhe-
rowie. 

jednym z największych trendów tego sezonu są 
dodatki wykonane z materiałów ekologicznych. 

Podczas warsztatów kreatywnych, które odbędą się 3 czerwca w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Auchan najmłodsi poznają zasady upcyclingu 
i wykonają oryginalną biżuterię.

Upcycling polega na ponownym wykorzystaniu materiałów i surowców 
wtórnych, w celu stworzenia z nich nowych, oryginalnych przedmiotów 
artystycznych lub użytkowych. Coraz częściej można je zobaczyć na poka-
zach mody, w butikach lub w sklepach wnętrzarskich.

Podstawowe założenia koncepcji upcyclingu oraz możliwości twórcze, 
jakie ze sobą niesie, poznają maluchy, które wraz z rodzicami przyjdą 3 
czerwca do Portu Handlowego Auchan Rumia na kolejne spotkanie z cyklu 
„Kreatywne warsztaty rodzinne” pod hasłem „Upcyclingowa biżuteria”.

Pod czujnym okiem doświadczonych animatorów dzieci stworzą m.in. 
oryginalne pierścionki i bransoletki z wikliny papierowej, włóczki, plastiku i 
guzików. Własnoręcznie wykonane gadżety będą znakomitym prezentem 
dla każdej elegantki. 

Warsztaty kreatywne pt. „Upcyklingowa biżuteria” odbędą się 3 czerwca 
w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 
108 w Rumi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do godziny 
18.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a materiały zapewnia organizator. 
Wykonane przedmioty dzieci będą mogły zabrać ze sobą do domu.

Sam zrób ekologiCzNą biżuterię
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Wszystko w ramach pro-
jektu pn. „Węzeł integracyjny 
Reda wraz z trasami dojazdo-
wymi na terenie miasta Redy”, 
który władze miasta realizują 
przy wsparciu z Unii Europej-
skiej. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia oszacowany został 
na 7,7 mln, z czego 3,9 mln zł 
ma pochodzić z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
2014-2020.

Do KońcA 
2018 RoKu

- W poniedziałek podpisali-
śmy umowę o dofinansowanie 
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
a niebawem przystąpimy do 
rozpoczęcia procedury prze-
targowej - mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Plan jest taki, aby na prze-
łomie lipca i sierpnia wyłonić 
wykonawcę robót. Prace po-
winny rozpocząć się jeszcze 
pod koniec wakacji lub na po-
czątku września. Całe zadanie 
ma zostać zrealizowane do 

końca 2018 roku.
Nieformalnie teren wokół 

dworca już od dłuższego cza-
su pełni funkcję węzła prze-
siadkowego. Teraz miasto 
zamierza cały obszar przebu-
dować i zaopatrzyć w nie-
zbędną infrastrukturę. Dzięki 
temu będzie można spraw-
nie i wygodnie przesiąść się 
z samochodu, autobusu lub 

roweru do kolejki SKM lub 
pociągu.

NAjwięKsZA 
iNwEsTYcjA

- Poprawi się nie tylko kom-
fort i bezpieczeństwo, ale 
zmieni się też estetyka tego 
miejsca – zapewnia Halina 
Grzeszczuk, zastępca bur-

mistrza Redy. - To obecnie 
największa inwestycja, którą 
przeprowadzamy przy wspar-
ciu ze środków unijnych. Na 
realizacji tego zadania skorzy-
stają zarówno mieszkańcy, jak 
i przyjezdni.

W ramach przedsięwzię-
cia utworzone zostaną m.in. 
parking na ponad dwieście 
samochodów (park&ride), 

Powstanie centrum przesiadkowe
REDA | NOWE MiEjSca PaRKiNGOWE, OŚWiETlENiE, ŚciEżKi i PaRKiNGi Dla ROWERóW, UDOGODNiENia Dla OSób NiEPEŁNOSPRaW-
Nych ORaz PRzEbUDOWaNE SKRzyżOWaNiE – TERENy WOKóŁ DWORca W REDziE zMiENią Się NiE DO POzNaNia.

KRZYsZTof KRZEMińsKi, 
burmistrz Redy:

- Inwestycja ta przede wszystkim poprawi do-
stępność obiektów dworca, zwłaszcza dla osób 
z wózkami, małymi dziećmi i osób niepełno-
sprawnych.. Dodatkowo wzrośnie bezpieczeń-
stwo pieszych i kierowców. Ulepszony zostanie 

też sam wizerunek miasta, bo nieco zaniedbana przestrzeń 
zostanie przeobrażona w przyjazne dla mieszkańców i wyjąt-
kowo estetyczne miejsce.

miejsca na krótki postój (kis-
s&ride), a także postój taksó-
wek i przystanki autobusów 
komunikacji miejskiej. Dodat-
kowo przebudowane zostanie 
skrzyżowanie ulicy Gdańskiej 
z Młyńską.

sPoRo juŻ 
ZRobioNo

- Nie zapomnieliśmy też 
o rowerzystach, bo projekt 
przewiduje powstanie ścieżek 
rowerowych i częściowo zada-
szonego miejsca dla rowerów 
– informuje Halina Grzeszczuk. 
- Dodatkowo cały teren dosto-
sowany zostanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Nadto zamierzamy przebudo-
wać całą infrastrukturę pod-
ziemną.

Co do tej pory udało się 
zrobić? Realizacja przedsię-
wzięcia rozpoczęła się od 
przygotowania koncepcji, za 
którą odpowiadało Biuro Kon-
sultacyjno-Projektowe Inżynie-
rii Drogowej Trafik z Gdańska. 
Na jej podstawie opracowana 
została dokumentacja projek-
towa, której wykonawcą jest 
Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego z Gdańska. War-
to zaznaczyć, że ze względu 
na wagę i stopień skompliko-
wania projektu etap koncep-
cyjno-projektowy zajął ponad 
trzy lata. Anna walk

W tym tygodniu w Po-
morskim Urzędzie Marszał-
kowskim Michał Pasieczny, 
burmistrz miasta Rumi, 
podpisał umowę o dofi-
nansowanie projektu „Bu-
dowa węzłów integracyj-
nych w Rumi wraz z trasami 
dojazdowymi”.

Inwestycja Gminy Miej-
skiej Rumia (realizowana 
w ramach zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
i dofinansowana ze środ-
ków unijnych) zakłada bu-
dowę dwóch parkingów 
z obu stron linii kolejowej, 
zatok autobusowych, ście-
żek rowerowych i parkingu 
dla rowerów, chodników 
i budowę tunelu dopro-
wadzającego zbiorową 
komunikację do dworca 
PKP i tworzącego funkcjo-
nalny oraz spójny system 
w Rumi.

Planowana wartość pro-
jektu kształtuje się na po-
ziomie niemal 36 mln zł. 
Wartość dofinansowania 
jakie otrzymała Rumia wy-
nosi blisko 13 mln zł.

Dodatkowo, obecnie trwa 
modernizacja peronu SKM 
Rumia Janowo realizowa-
na przez PKP SKM w Trój-

13 mln złotych na węzły integracyjne
RuMiA | DUżE, bO aż KilKUNaSTOMiliONOWE DOfiNaNSOWaNiE Na bUDOWę WęzŁóW iNTEGRacyj-
Nych WRaz z DROGaMi DOjazDOWyMi i NiEzbęDNą iNfRaSTRUKTURą POzySKaŁa RUMia. 

mieście sp. z o.o. Inwestycja 
zakłada budowę nowego, 
zadaszonego peronu sta-
cji SKM Rumia Janowo wraz 
z infrastrukturą, trzech wind, 
zadaszenia peronu, schodów 
i kładki oraz remont istnieją-
cej kładki dla pieszych.

/raf/

MichAŁ PAsiEcZNY, 
burmistrz miasta Rumi:

- To kolejny krok w kierunku realizacji tej 
przełomowej dla transportu i komunikacji 
w Rumi inwestycji. W tej chwili trwa I etap 
czyli modernizacja peronu SKM, który pla-
nowo ma zakończyć się jeszcze w tym roku. 

Zaraz po nim rozpoczniemy swoje działania.

22 prOjekty zWeryfikOWane
znamy już listę projektów złożonych w ramach Wejherowskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2017, które zostały pozytywnie zwe-
ryfikowane przez komisję.  Wśród 22 projektów poddanych pod 
konsultacje społeczne, 17 to projekty inwestycyjne, a 5 – nieinwe-
stycyje. Każdy mieszkaniec może wnieść uzasadnione uwagi oraz 
zastrzeżenia, które należy złożyć na piśmie do 9 czerwca do Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. Ostateczną decyzję w sprawie uwag do 
projektów podejmie komisja. Po zatwierdzeniu projektów przez 
prezydenta Wejherowa, 28 czerwca br. zostaną one opublikowa-
ne, a mieszkańcy zadecydują o wyborze projektów do realizacji 
podczas głosowania na przełomie września i października. Reali-
zacja projektów nastąpi w 2018 roku.  Listę projektów publikujemy 
na portalu GWE24.pl
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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

Jeden z węzłów powsta-
nie w centrum miasta, 
w ciągu ulicy Kwiatowej. 
Wejherowo zdobyło na tę 
inwestycję prawie 19 milio-
nów złotych dofinansowa-
nia ze środków unijnych. 
Budowa pozwoli na bezko-
lizyjne połączenie dwóch 
części miasta, przedzielo-
nych drogą krajową nr 6 
i torami kolejowymi.

Całkowita wartość pro-
jektu to ok. 48 mln zło-
tych, z czego 18,9 mln zł 
pochodzi ze środków Unii 
Europejskiej w ramach zin-
tegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych (zIT). Budowa 
inwestycji rozpocznie się 
w połowie bieżącego roku, 
a planowane zakończenie 
to rok 2019.

Inwestycja „Węzeł Wejhe-
rowo” obejmuje tereny po-
łożone pomiędzy ulicami 
10 Lutego, Kwiatową i Spa-
cerową, a ulicą I Brygady 
Pancernej Wojska Polskiego.

Umowa o dofinansowa-
nie obejmuje m.in. budowę 
wiaduktu kolejowego (pod 
torami kolejowymi) w ciągu 
ulicy Kwiatowej, przebudo-

wę skrzyżowań, ulic, chod-
ników i zjazdów w drogach 
powiązanych z ul. Kwia-
tową; budowę parkingów 
i miejsc postojowych, w tym 
dla rowerów, budowę przy-
stanków autobusowych, 
budowę fragmentu trasy ro-

werowej, przebudowę zejść 
do tunelu dla pieszych w są-
siedztwie dworca kolejowe-
go wraz z budową wind.

Drugi z węzłów integracyj-
ny budowany jest w Śmie-
chowie (Węzeł zryw). Trwa 
właśnie II etap prac budow-

Rewolucja w komunikacji
wEjhERowo | POWSTają DWa WęzŁy iNTEGRacyjNE . TE iNWESTycjE caŁKOWiciE zMiENią UKŁaD DROGOWy i KOMUNiKację W MiEŚciE. 

KRZYsZTof hilDEbRANDT, 
prezydent Wejherowa:

- Połączenie bezkolizyjne łączące pół-
nocną część miasta z południową to bar-
dzo ważna inwestycja. Wszystko to z myślą 
o usprawnieniu i bezpieczeństwie ruchu 
mieszkańców Wejherowa. Podpisaliśmy 
umowę z marszałkiem województwa o dofi-

nansowaniu budowy węzła integracyjnego wraz z trasami do-
jazdowymi w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. Budujemy 
w ten sposób sprawny system komunikacyjny.

bEATA RuTKiEwicZ, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

- Budowa węzłów integracyjnych to część 
strategii rozwoju nie tylko Wejherowa, ale 
również województwa, jest to również 
kierunek zgodny z wytycznymi unijnymi. 
Celem tych inwestycji jest zmniejszenie 
obciążenia dróg ruchem samochodowym 

zwiększając jednocześnie udział w transporcie publicznym. 
Realizując takie działania przyczyniamy się do poprawy po-
ziomu i jakości życia społeczności lokalnej oraz ogranicza-
my zanieczyszczenie powietrza, a dodatkowo możemy liczyć 
na dofinansowanie unijne.lanych. Jest to największy 

projekt drogowy w skali mia-
sta, który pozwoli rozwiązać 
problemy komunikacyjne we 
wschodniej części Wejhero-
wa. Najważniejszym jego ele-
mentem będzie bezkolizyjny 
„Węzeł Śmiechowo” (zryw)” 

na skrzyżowaniu z drogą kra-
jową nr 6 łączący południo-
wą i północną część miasta, 
czyli dwa tunele.

Realizowany obecnie drugi 

etap budowy Węzła Śmie-
chowo zakończy się prawdo-
podobnie już jesienią bieżą-
cego roku.  

Rafał Korbut

Węzły integracyjne w ra-
mach zIT (zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
– planowanych przez 
partnerstwo samorządów 
trójmiasta oraz 58 gmin 
funkcjonalnie z nim powią-
zanych) przyczyniają się do 
usprawnienia komunikacji 
między miastami  metro-
polii. Jednym z celów reali-
zacji szeregu inwestycji jest 
zachęcenie mieszkańców 
do przesiadania się z samo-
chodów do komunikacji 
zbiorowej, czego efektem 
będą dla samych miesz-
kańców – skrócenie czasu 
podróży oraz oszczędności 
w budżecie domowym na 
dojeździe do pracy, a dla 
regionu – usprawnienie 
ruchu na drogach, popra-
wa bezpieczeństwa oraz 
zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń do środowiska. 

Łączna wartość projek-
tów zakwalifikowanych 
przez zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego do do-
finansowania dla powiatu 
wejherowskiego, puckiego 
i Tczewa to ponad 97 mln 
zł. Dofinansowanie z Re-

Węzeł integracyjny w Gościcinie
GM. wEjhERowo | NOWE PRzySTaNKi i WiaTy, PaRKiNGi Dla SaMOchO-
DóW i ROWERóW ORaz DROGi DOjazDOWE DO WęzŁóW POWSTaNą TaKżE 
W GOŚciciNiE (GM. WEjhEROWO). 

gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020 
wyniesie ponad 53 mln zł.

Pięć węzłów integracyjnych 

powstanie na trasie do pół-
wyspu helskiego, w powia-
tach puckim (w Pucku oraz 
we Władysławowie i Jastarni) 
oraz wejherowskim (w Wej-

herowie i Gościcinie), skąd 
wiele osób dojeżdża do pra-
cy w Trójmieście. Tu w waka-
cje dodatkowo przyjeżdżają 
turyści, co jest przyczyną 
korków. Dzięki możliwość zo-
stawienia samochodu bądź 
roweru przy przystanku lub 
stacji kolejowej, rozładuje się 
ruch na drogach w obszarze 
tak atrakcyjnym turystycznie. 
Jest to dobra wiadomość nie 
tylko dla turystów, ale także 
dla mieszkańców okolicz-
nych wsi, którzy skorzystają 
na uspokojonym ruchu dro-
gowym.

W ramach projektów zreali-
zowane zostaną typowe dla 
tego typu inwestycji przed-
sięwzięcia (w różnych wa-
riantach dla danej lokalizacji): 
przystanki, wiaty, parkingi 
typu m.in. park&ride, bike-
&ride, kiss&ride, parkingi dla 
taxi, rozbudowane i przebu-
dowane zostaną ulice i skrzy-
żowania w bezpośrednim 
otoczeniu danego węzła inte-
gracyjnego z zastosowaniem 
rozwiązań usprawniających 
funkcjonowanie komunikacji 
zbiorowej i dojazd do węzła. 
Wybudowane zostaną także 
odcinki nowych tras rowe-
rowych i chodników oraz 
niezbędnej infrastruktury do 
obsługi pasażerów i ułatwień 
dla osób niepełnosprawnych.

/ugw/
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Hala sportowa przy tej 
szkole jest niezbędna. Do 
zSP nr 4 uczęszcza obec-
nie 1066 uczniów. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że 
uczniowie placówki w ciągu 
ostatnich kilku lat odnosili 
spore sukcesy sportowe. 
zajmowali wysokie miejsca 
na zawodach rangi woje-
wódzkiej oraz ogólnopol-
skiej. Ponadto szkoła od 
dwóch lat zajmuje czołowe 
miejsce w rywalizacji spor-
towej szkół w powiecie, 
a w ubiegłym roku szkolnym 
zajęła II miejsce w rywaliza-
cji sportowej szkół w woje-
wództwie.

W ramach planowanej 
rozbudowy zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 
powstanie kompleks sze-
ściu pracowni zawodowych 
oraz nowoczesna, wielo-
funkcyjna hala sportowa 
z zapleczem i trybuną.

W nowej hali prowadzone 
będą nie tylko zajęcia lek-
cyjne i pozalekcyjne, ale też 
obiekt umożliwi rozszerze-
nie współpracy z klubami 
sportowymi: PzPOW (sek-

Zbudują halę sportową i pracownie
PowiAT | SPORE zMiaNy PlaNOWaNE Są W zESPOlE SzKóŁ PONaDGiMNazjalNych NR 4 W WEjhEROWiE. zbUDOWaNa TU zOSTaNiE 
PRzEz STaROSTWO POWiaTOWE W WEjhEROWiE NOWa hala SPORTOWa ORaz PRacOWNiE zaWODOWE.

cja piłki ręcznej dziewcząt 
i chłopców), Tytani Wejhero-
wo (piłka ręczna dziewcząt 
i chłopców), Wejher Wejhero-
wo (lekkoatletyka), Gryf Wej-
herowo (piłka nożna), Błękit-
ni Wejherowo (piłka nożna) 
i UKS Team Dragon Wejhero-
wo (sekcja judo). z hali korzy-

stać będzie też społeczność 
lokalna - Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, Stowarzyszenia LA 
Maja Team, grupy koleżeńskie 
(piłka koszykowa, badmin-
ton, futsal) i Stowarzyszenie 
Maximus (karate).

Przypomnijmy, że koncep-
cja rozbudowy szkoły zosta-

ła już w 2014 roku. Wówczas 
też został opracowany plan 
rozwoju placówki. Po licz-
nych konsultacjach z dyrek-
cją, mieszkańcami i klubami 
sportowymi w marcu 2016 
ogłoszono przetarg na budo-
wę hali sportowej.

Rafał Korbut

GAbRiElA lisius, 
starosta wejherowski:

- Pełnowymiarowa hala sportowa w Wej-
herowie po prostu jest potrzebna dla mło-
dzieży naszej szkoły i mieszkańców Wejhero-
wa i okolic, którzy będą mogli uczestniczyć 
w wielu wydarzeniach sportowych. Od 
trzech lat obserwujemy wzrost liczby 

uczniów w naszej placówce. W roku szkolnym 2014/2015 
w szkole było 1033 uczniów, rok później 1045, w tym roku 
szkolnym o kolejnych 21 więcej. Jednocześnie stale wzra-
sta procentowa liczba młodzieży uczęszczającej na zajęcia 
wychowania fizycznego. Jeszcze dwa lata temu zwolnionych 
z tych zajęć było 11 proc. uczniów, rok później liczba ta spa-
dła do 9 proc., a w tym roku szkolnym jest to już tylko 7 proc. 
Uważam, że można to uznać za spory sukces szkoły. Jest to 
jednocześnie bardzo mocny argument za tym, aby rozbudo-
wać uczniom bazę sportową i stworzyć im lepsze warunki 
do ćwiczeń i zajęć rozwijających ich umiejętności w różnych 
dziedzinach sportowych.

W ramach planowanej rozbudowy 
zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 4 powstanie kompleks sześciu pra-
cowni zawodowych oraz nowoczesna, 
wielofunkcyjna hala sportowa z zaple-
czem i trybuną.

Parkour to rodzaj dyscy-
pliny sportu, polegający na 
przemieszczaniu się po mie-
ście, wykorzystując istnieją-
ce elementy architektury, ta-
kie jak murki, płoty, schody, 
poręcze, itp. Specjalistyczny 
plac do trenowania parkro-
uru powstanie w Wejhero-
wie. Ale to nie wszystko...

Inwestycja realizowana 
będzie na Osiedlu Przyjaźni 
w Wejherowie w miejscu, 
gdzie dziś znajduje się bo-
isko do piłki nożnej. 

Plac Sportów Miejskich 
to projekt, który wypłynął 
z budżetu obywatelskiego. 
zaczęło się od propozycji 
zorganizowania warsztatów 
parkrour i wybudowania 
placu do ćwiczeń. Ostatecz-
nie pomysł został znacznie 
rozszerzony i w ten sposób 
powstał projekt zagospoda-
rowania całego terenu. 

- Od samego początku ten 
teren chcieliśmy wykorzy-
stać jako miejsce do rekreacji 
i sportu – wyjaśnia Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Były takie 
propozycje, aby ten teren 
przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową. Ale nie chcia-
łem, aby tak się stało – choć-
by z tego względu, że od lat 

tu było boisko, rozgrywane 
były mecze. Chcieliśmy za-
chować tę funkcję rekreacyj-
no-sportową i jednocześnie 
zagospodarować go tak, jak 
na dzisiejsze czasy przysta-
ło. W międzyczasie wpłynął 
wniosek do budżetu obywa-
telskiego, aby zrobić parko-
ur. Ponieważ przygotowywa-
liśmy właśnie dokumentację 
i projekt tego terenu, wnio-
sek o parkour ujęliśmy w na-
szych działaniach. 

- Wspólnie z kolegą, Łu-

kaszem Milką, już jakiś czas 
temu zaczęliśmy zabiegać 
o zagospodarowanie tego 
terenu – mówi Tomasz 
Groth, radny miasta Wejhe-
rowa i jednocześnie współ-
autor projektu do budżetu 
obywatelskiego. - Budowa 
pierwszego elementu, czyli 
parkrour-u, właśnie się roz-
poczyna. W tym roku zło-
żyłem wniosek o kolejne 
elementy, które tu mają po-
wstać. Mieszkańcy postulo-
wali, aby zamiast istniejące-

go boiska powstały tu także 
inne elementy architektury 
sportowo – rekreacyjnej.

W efekcie parkour powsta-
nie jako pierwszy element 
większej inwestycji. 

- Parkour będzie wykonany 
w tym roku, wykonawca za-
deklarował, że chce zakoń-
czyć budowę jeszcze w lecie 
– wyjaśnia prezydent Hilde-
brandt. - Następnie będzie-
my realizować kolejne etapy. 
Projektując ten plac sportów 
chcieliśmy stworzyć obiekt 
wielofunkcyjny i profesjo-
nalny. Dlatego do współpra-
cy w pracach projektowych 
zaprosiliśmy wnioskodaw-
cę – aby nie tylko zgłosili 
swoją wizję, ale aby był do-
pasowany do potrzeb tych, 
którzy będą z niego korzy-
stać. Chcemy wpisywać się 
w oczekiwania mieszkańców, 
realizować ich pomysły. 

Docelowo oprócz parko-
ur-u powstanie boisko wie-
lofunkcyjne, drugie boisko 
(nieco mniejszych wymia-
rów), bieżnia, place zabaw 
dla dzieci starszych i młod-
szych, tereny rekreacji, toa-
leta, zaplecze. Szacunkowo 
cała inwestycja będzie kosz-
tować ok. 3,5 mln zł. 

Rafał Korbut

Już niedługo powstanie Plac Sportów Miejskich
wEjhERowo | NOWOczESNy Plac DO ćWiczEń PaRKOUR, bOiSKO, biEżNia, Plac zabaW, WiaTa 
z MiEjScEM Na GRilla – TaK bęDziE WyGląDaŁ Plac SPORTóW MiEjSKich. 

zbudują nOWą drOgę
W gminie Wejherowo rozpoczyna się II etap budowy drogi. 

W związku z tym niedługo zamknięte zostanie skrzyżowanie 
ulic Grubby i Południowej w Gościcinie. 

W związku z budową kolejnego etapu drogi gminnej po-
między Gościcinem, Gowinem, Sopieszynem i Ustarbowem, 
w dniach od 5 do 30 czerwca zamknięty zostanie odcinek 
ulicy Południowej w Gościcinie - od skrzyżowania z ul. Drze-
wiarza do skrzyżowania z ulicą Kazimierza Grubby. 

Kierowcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami drogowymi 
w tym czasie. 

/ugw/
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KOMUNIKAT W SPRAWIE 
APTEKI CAŁODOBOWEJ

Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, 
że od dnia 3 lipca br. w aptece 
„Dbam o Zdrowie” w Wejherowie przy 
ul. Pl. J. Wejhera 3 zostanie przeprowadzony remont 
z brakiem możliwości obsługi pacjentów. 
Remont potrwa około 10 dni, tj. do 13 lipca. 
W związku z powyższym brak będzie możliwości 
prowadzenia dyżurów nocnych. 
Najbliższa apteka, która prowadzi dyżury nocne 
znajduje się w Rumi przy ul. Dębogórskiej 132, 
Apteka „Ekozdrowie” tel. 58 670 48 48.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 usta-
wy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. 
Dz.U. z 2015r. poz. 2031 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania admini-
stracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm./ 
z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 24.05.2017r., na wniosek Prezy-
denta Miasta Wejherowa z dnia 28.02.2017r. (uzupełniony dnia 
15.03.2017r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej  polegającej na:

Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, 
na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy  do ul. Przemysłowej 
z budową ronda na skrzyżowaniu ulic  Karnowskiego  

i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu 
ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy 

oraz budową ronda na skrzyżowaniu 
ulic Lelewela i Ofiar Piaśnicy

na terenie Gminy Miasta Wejherowa

na działkach  nr ewid.:
obręb 06: 209/2 (z podziału działki nr 209), 226/2 (z podziału 
działki nr 226), 24/4 (z podziału działki nr 24/2), 36/1 (z podziału 
działki nr 36), 35/3 (z podziału działki nr 35/2), 34/1(z podziału 
działki nr 34), 33/1 (z podziału działki nr 33), 22/19 (z podziału 
działki nr 22/2), 22/23 (z podziału działki nr 22/12), 22/25 (z po-
działu działki nr 22/18), 234/1 (z podziału działki nr 234), 23/2 
(z podziału działki nr 23), 12/6 (z podziału działki nr 12/1), 12/9 
(z podziału działki nr 12/5), 13/2 (z podziału działki nr 13),
obręb Wejherowo 07: 162/59 (z podziału działki nr 162/57), 
162/62 (z podziału działki nr 162/4), 162/64 (z podziału działki 
nr 162/5), 162/66 (z podziału działki nr 162/8)

z  rozbudową dróg innych kategorii:
1. droga powiatowa nr 1479G (ul. Przemysłowa) na dział-
kach nr ewid. w obr. 06: 23/1 (z podziału działki nr 23), 22/21 
(z podziału działki nr 22/6), 12/7 (z podziału działki nr 12/1), 
13/1(z podziału działki nr 13), 26/1 (z podziału działki nr 26), 
25/1 (z podziału działki nr 25), 24/3 (z podziału działki nr 24/2) 
2. droga wojewódzka nr 218 (ul. Ofiar Piaśnicy) – na dział-
kach nr ewid. w obr. 06:  209/1  (z podziału działki nr 209), 
226/1 (z podziału działki nr 226), 225/1 (z podziału działki nr 
225), 224/1 (z podziału działki nr 224), 24/6 (z podziału dział-
ki nr 24/2) oraz działkach nr ewid.w obr. 7: 162/58 (z podziału 
działki nr 162/57), 162/60 (z podziału działki nr 162/1) 

oraz czasowe zajęcie, dla przebudowy infrastruktury tech-
nicznej i drogowej, działek nr ewid.:  
w obrębie 06: 166/6, 168/4, 168/5, 168/2, 44, 24/5 (z podziału 
działki nr 24/2), 36/2 (z podziału działki nr 36), 35/4 (z podziału 
działki nr 35/2), 34/2 (z podziału działki nr 34), 33/2 (z podziału 
działki nr 33), 32, 31, 30/2, 30/1, 28/1, 22/20 (z podziału działki 
nr 22/2), 22/26 (z podziału działki    nr 22/18), 234/2 (z podzia-
łu działki nr 234), 23/3 (z podziału działki nr 23), 22/22 (z po-
działu działki nr 22/6), 19/1, 61, 60, 59/1, 59/2, 58, 57/2, 57/1, 
24/7 (z podziału działki nr 24/2), 56, 55, 54, 53/2, 53/1, 52, 51, 
50, 24/1, 49, 24/8 (z podziału działki nr 24/2), 48, 47, 233, 46/5, 
45, 210,
w obrębie 07: 340, 341, 161/3, 162/30, 162/29, 162/61 (z po-
działu działki nr 162/1), 162/63 (z podziału działki nr 162/4), 
162/65 (z podziału działki nr 162/5), 162/67 (z podziału dział-
ki  nr 162/8)

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

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

zaprasza 3 czerwca 2017 roku o godz. 18.00
na wernisaż wystawy

„Stolem w sutannie”,
poświęconej ks. Bernardowi Sychcie

w 110. rocznicę urodzin.

Wieczór uświetni występ szwedzkiego zespołu PPM.
Wspomnienie o ks. Bernardzie Sychcie
 wygłosi Ksiądz Prałat Daniel Nowak.
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Swift i Ignis to modele od 
lat cenione przez klientów; 
można powiedzieć nawet: 
kultowe. Suzuki Swift to sa-
mochód typowo miejski. 
Jak podkreśla producent, 
auto można opisać w skrócie 
kilkoma słowami: świetne 
właściwości jezdne, zaawan-
sowane bezpieczeństwo 
i zmyślne rozplanowanie. 
Najnowsza generacja wy-
różnia się charakterystyczną 
bryłą nadwozia i mnóstwem 
technologicznych nowinek, 
które zastosowano w aucie. 
Samochód dostępny jest 
w wersjach z silnikami ben-
zynowymi 1.2 DualJet i 1.0 
BOOSTERJET. Silniki gene-
rują odpowiednio 90 lub 
11 KM (moment obrotowy 
wynosi 120 lub 170 NM), co 
zapewnia wystarczającą moc 
przy jednoczesnym niewiel-
kim spalaniu i małą emisją 
dwutlenku węgla. Są też 
dostępne wersje z napędem 
hybrydowym. 

Mimo, że auto jest niewiel-
kie, kabina w stylu spor-
towym jest komfortowa, 
a spory bagażnik (265 litrów 
pojemności) sprawia, że 

wyjazd autem na kilka dni 
w dłuższą trasę nie jest pro-
blemem. Jako zalety nowego 
Swift-a trzeba także wymie-
nić bezpieczeństwo, niskie 
koszty eksploatacji i bezawa-

ryjność.
z kolei Suzuki Ignis to ul-

trakompaktowy suv. To auto 
również zwraca uwagę swo-
ją sylwetką, a w komforto-
wym i obszernym wnętrzu 

każdy kierowca poczuje się 
znakomicie. Wyposażono go 
w innowacyjny silnik ben-
zynowy 1.2 DualJet (jest też 
wersja z napędem hybrydo-
wym). Samochód można ku-

pić w dwóch wersjach: z na-
pędem na przednią oś lub 
z napędem na 4 koła. Auto 
z pewnością jest uniwersal-
ne i wszechstronne. Duża 
kabina zapewnia komfort, 
silnik – odpowiednią moc 
i przyspieszenie, a napęd 
na 4 koła gwarantuje wspa-
niałe wrażenia z jazdy także 
w trudniejszym terenie. 

Oba modele wyposażono 
w cały szereg innowacyjnych 
rozwiązań, zapewniających 
maksymalne bezpieczeń-
stwo, komfort i atrakcyjny 
wygląd. Są więc poduszki 
powietrzne dla kierowcy i pa-
sażera, systemy ABS + EBD + 
wspomaganie hamowania 
awaryjnego BAS, system 
stabilizacji toru jazdy ESP + 
kontrola trakcji TC, funkcja 
automatycznego włączania 
świateł, klimatyzacja, radio-
odtwarzacz CD z czytnikiem 
MP3 oraz 4 głośnikami, ko-
munikacja bezprzewodowa 
Bluetooth z zestawem gło-
śnomówiącym i przyciskami 
sterowania w kole kierowni-
cy, wyświetlacz wielofunk-
cyjny i wiele innych. 

/raf/

Nowe modele Suzuki
wEjhERowo | DWa MODElE SUzUKi - SWifT i iGNiS – zOSTaŁy OficjalNiE zaPREzENTOWaNE W SalONach K&K WOjTaNOWicz.

Suzuki ignis 
to ultrakompak-
towy suv. To auto 
zwraca uwagę 
swoją sylwetką, 
a w komfortowym 
i obszernym wnę-
trzu każdy kie-
rowca poczuje się 
znakomicie. Wy-
posażono go w in-
nowacyjny silnik 
benzynowy 1.2 
Dualjet (jest też 
wersja z napędem 
hybrydowym).
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Tego dnia już od godz. 
10.00 do godz. 13.00 na te-
renie całego miasta odbę-
dzie się sprzątanie dzikich 
wysypisk śmieci oraz zanie-
dbanych miejsc przestrzeni 
publicznej. 

- Rodzinnie i z sąsiadami, 
indywidualnie i w zorgani-
zowanych grupach, zadbaj-
my o wizerunek naszego 
miasta – apelują organiza-
torzy akcji.

Obszar miasta został po-
dzielony na sektory. Sprzą-
taniem w obrębie sektorów 
koordynują wyznaczone 
osoby, od których można 
pobrać oznaczone worki na 
śmieci oraz rękawiczki jed-
norazowe. Każdy uczestnik 
akcji dodatkowo otrzyma 
opaskę na rękę, która upo-
ważni go do otrzymania 
podczas festynu upominku 
oraz bezpłatnego popcornu 
i waty cukrowej.

Od godz. 15.00 do godz. 
18.00 zapraszamy wszyst-
kich uczestników na Festyn 
w Parku Miejskim przy uli-
cy Filtrowej. Przy muzyce 
będzie można m.in. upiec 
kiełbaskę na ognisku, skosz-
tować grochówkę. Na naj-
młodszych uczestników 

zadbajmy o czyste miasto!
RuMiA | jUż W PRzySzŁą SObOTę, 10 czERWca, ODbęDziE Się TRzEcia EDy-
cja PROEKOlOGiczNEj aKcji „czySTa RUMia”. 

akcji czekają atrakcje: dmu-
chany pałac i zjeżdżalnie, 
bus edukacyjny, pokaz mody 
ekologicznej, „Bajki Pana Ba-
łagana” i wiele innych. Każdy 
uczestnik, który brał udział 

w sprzątaniu miasta, będzie 
mieć możliwość wymiany 
otrzymanej opaski na upo-
minek oraz popcorn i watę 
cukrową.

/raf/
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Artyści pracowali w sobo-
tę i w niedzielę. Na ścianach 
tuneli pojawiły się kolorowe 
murale, a wydarzeniu towa-
rzyszyły koncerty. Na scenie 

letniej przy Miejskim Domu 
Kultury Rumia zagrali Łona-
&Webber z The Pimps.

Warto dodać, że już niedłu-
go nowy wygląd zyska ściana 

jednego z bloków przy ulicy 
Dąbrowskiego. Należy pod-
kreślić, że miasto kładzie bar-
dzo duży nacisk na estetyza-
cję stref publicznych. /raf/

Nowe życie miejskich tuneli
RuMiA | PRzEjŚcia PODziEMNE PRzy DWORcU GŁóWNyM ORaz URzęDziE 
MiaSTa zySKaŁy NOWy WyGląD. W RaMach aKcji „NOWE życiE MiEjSKich 
TUNEli” ODMalOWaNO jE i OzDObiONO MURalaMi. 
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Od 2015 roku władze miasta 
podjęły wiele działań w zakre-
sie bezpieczeństwa. Najważ-
niejsze z nich to: 

MoNiToRiNG MiEjsKi

W ostatnim czasie zamon-
towano siedem nowych sta-
nowisk kamer w najbardziej 
newralgicznych punktach 
miasta (główne skrzyżowania, 
park). Dodatkowo urucho-
miono nowy, cyfrowy system 
dyspozytorski monitoringu 
miejskiego z cyfrową centralą 
techniczną w budynku Stra-
ży Miejskiej. Dzięki temu nie 
tylko dyżurny w komisariacie 
Policji obserwuje monitory, 
ale także specjalnie do tego 
zadania oddelegowany pra-
cownik straży miejskiej.

sTRAŻ MiEjsKA

zwiększono liczbę patroli 
Straży Miejskiej, szczególnie 
w godzinach wieczornych 
i około weekendowych. za-
kupiono trzy nowe służbowe 
auta za 230 tys. złotych, aby 
mogli sprawnie wypełniać 
swoje obowiązki. Radiowozy 

wyposażono w przenośne 
defibrylatory, które mogą 
uratować życie w przypadku 
nagłego zatrzymania krąże-
nia.

sŁuŻbA ZDRowiA

Utrzymywanie służby zdro-
wia nie jest obowiązkiem 
własnym gminy. Pomimo 
tego, gmina zdecydowała 
się wspomóc szpital spe-
cjalistyczny w Wejherowie, 
w którym leczą się mieszkań-
cy Rumi. Przeznaczono m.in. 
50 tys. złotych na remont 

i modernizację oddziału chi-
rurgii ogólnej i onkologicznej, 
10 tys. złotych na zakup syste-
mu kardiomonitoringu oraz 
54 tys. złotych na zakup de-
fibrylatora do karetki pogo-
towia stacjonującej w Rumi. 
Uruchomiono też aptekę ca-
łodobową. 

sTRAŻ PoŻARNA

Rada miejska oraz burmistrz 
przeznacza co roku środki na 
utrzymywanie rumskiego za-
stępu Ochotniczej Straży Po-
żarnej oraz różnego rodzaju 

zakupy dla jednostki ratow-
niczo - gaśniczej w Rumi np: 
zakup sprzętu ratownictwa 
medycznego i technicznego, 
zakup sorbentów do walki 
z zanieczyszczeniami środo-
wiska itp.

PolicjA

W ub. roku przeznaczono 
m.in. 20 tys. złotych na dofi-
nansowanie zakupu radiowo-
zu stacjonującego na terenie 
miasta. Co roku przeznaczane 
są także środki na pokrycie 
kosztów pobytu dodatko-

wych funkcjonariuszy (więk-
sza ilość patroli). Dotyczy to 
również patroli nieumundu-
rowanych policjantów w ko-
munikacji autobusowej na te-
renie gminy.

bEZPiEcZEńsTwo 
woDNE

Już w grudniu 2014 a tak-
że w kolejnych latach prze-
znaczono ogromne kwoty 
na zwiększenie bezpieczeń-
stwa wodnego. Są to środki 
za które buduje się obiekty 
melioracyjne, konserwuje 

sieci melioracyjne, umacnia 
brzegi rzeki czy też udrażnia 
się ją z zatorów lodowych. 
Dodatkowo, po ubiegłorocz-
nej ulewie i deszczu oraz bra-
ku informacji od starostwa 
powiatowego o zagrożeniu 
powodziowym w lipcu 2016 
r. podjęto decyzję o zakupie 
przyrządów monitorują-
cych i ostrzegających przed 
możliwą falą powodziową. 
W Rumi uruchomiono także 
SI SMS, czyli system infor-
macyjny SMS, za pomocą 
którego mieszkańcy mogą 
otrzymywać wiele informacji 
dotyczących różnego rodzaju 
zagrożeń.

Władze Miasta zapowiadają 
kolejne działania i inwestycje, 
mające zwiększyć bezpie-
czeństwo mieszkańców. /raf/

Stawiają na bezpieczeństwo
RuMiA | W OSTaTNiM czaSiE RUMSKi MaGiSTRaT zREalizOWaŁ WiElE zMiaN Mających Na cElU POPRaWę bEzPiEczEńSTWa MiESzKańcóW MiaSTa. 

Władze 
Miasta zapo-

wiadają kolejne 
działania i inwestycje, 
mające zwiększyć 
bezpieczeństwo 
mieszkańców. 
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W sumie trafiło do nas ponad dwa-
dzieścia zdjęć. Przesłane fotografie 
wzruszają lub powodują uśmiech 
na twarzy. Cieszymy się, że czytel-
nicy Expressu Powiatu Wejherow-
skiego i portalu Gwe24.pl postano-
wili podzielić się nimi z innymi. 

Autorom wybranych zdjęć przeka-
zaliśmy nagrody w postaci vouche-
rów o wartości 50 zł do lokalu Vi-
vat Pierogi, który mieści się przy ul. 
zamostnej 65B w Bolszewie. Szczę-
ście uśmiechnęło się do: Magdy 
Łagi, Julii Jankowskiej, Klaudii Kor-

nafel, zuzanny Kobieli oraz Kingi 
Rompcy. 

Paniom gratulujemy, a wszystkich 
pozostałych czytelników zachęca-
my do udziału w kolejnych zaba-
wach, w których do zgarnięcia są 
atrakcyjne nagrody. wA

Mama i ja. Zdjęcia czytelników
Z okazji obchodzonego w ubiegłym tygodniu Dnia 

Matki stworzyliśmy galerię zdjęć czytelników z ich 
mamami. Autorów najciekawszych fotografii nagro-
dziliśmy voucherami do lokalu Vivat Pierogi. 

juliA jANKowsKA KlAuDiA KoRNAfEl

MARciN MARiolA jAsNoch MAGDAlENA MEYER KiNGA RoMPcA

bERNADETA RohDA iZAbElA NAcZYK MoNiKA KlAwiKowsKA
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Atrakcji przygoto-
wano mnóstwo. Dzie-
ci mogły wziąć udział 
w ekologicznych 
warsztatach sadzenia 
sezonowych kwiat-
ków (akcja odbyła się 
pod nazwą „Dzieciaki 
Sadzeniaki”) poba-
wić się za darmo na 
dmuchańcach, wy-
grać nagrody w ma-
sie eko-konkursów 
i zabaw organizowa-
nych przez animato-
rów Fabryki Kultury, 
a także wziąć udział 
w konkursach przy-
gotowanych przez 
Redzką Kupę Wsty-
du! 

Ale to nie wszyst-
ko. Porad medycz-
nych można było 
zasięgnąć z ust spe-
cjalistów przychodni 
NzOz Śródmieście 
z Redy, natomiast 
czym grozi jazda 
po spożyciu alko-
holu - opowiedzieli 
instruktorzy jazdy. 
Dzieci mogły tak-
że obejrzeć z bliska 
i zajrzeć w każdy 
kąt bojowego wozu 
strażackiego oraz 
policyjnego radio-
wozu. Nie zabrakło 
oczywiście stoisk 
z balonami, zabaw-
kami, biżuterią oraz 
gastronomicznych, 
a przede wszystkim 
– uśmiechów na twa-
rzach dzieci.  /raf/

Świętowali najmłodsi
REDA | TO byŁa NajWięKSza W MiEŚciE iMPREza Dla NajMŁODSzych MiESzKańcóW REDy. EKO-DziEń DziEcKa ODbyŁ Się W MiEjSKiM PaRKU. 



11|Piątek, 2 czerwca 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                                              13/2017/PR

O budowane właśnie węzły 
integracyjne zapytania do 
władz miasta kieruje coraz 
więcej osób. I nic dziwnego 
– węzły całkowicie zmienią 
bowiem układ drogowy, są 
to też jedne z największych 
i najbardziej kosztownych 
inwestycji w historii Wejhe-
rowa. 

Jak zatem umożliwić każde-
mu mieszkańcowi zapozna-
nie się z planami i głównymi 
założeniami tych inwestycji, 
a przy okazji zrobić to w in-
teresującej formie? Wystar-
czy zorganizować... rodzinny 
piknik!

I właśnie taki Piknik Rodzin-
ny Węzłowy odbędzie się już 
w najbliższą sobotę w miej-
skim parku w Wejherowie. 
Atrakcji będzie sporo – i dla 
dorosłych, i dla dzieci. 

- Obecnie budujemy węzeł 
zryw i węzeł Kwiatowa – wy-
jaśnia Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Do-
stajemy wiele pytań, jak one 
będą wyglądały. Staramy się 
przekazywać mieszkańcom 
odpowiedzi na te pytania, 
ale okazuje się, że jeszcze 
wiele kwestii pozostało do 
wyjaśnienia. Chcemy zatem 
na te pytania odpowiedzieć, 

Wszystko o węzłach na pikniku
wEjhERowo | cO TO Są WęzŁy iNTEGRacyjNE? KiEDy POWSTaNą W WEjhEROWiE i ilE bęDą KOSzTOWać? ilE bęDziE MiEjSc PaRKiNGO-
Wych? Na TE i WiElE iNNych PyTań KażDy bęDziE MóGŁ UzySKać ODPOWiEDź PODczaS PiKNiKU RODziNNEGO WęzŁOWEGO.

ale w sposób przyjazny, a nie 
tylko oficjalny. 

- Dla dorosłych przygotowa-
liśmy wizualizacje oraz krótki 
film pokazujący, jak węzeł 
będzie powstawał i co tam się 
znajdzie – dodaje Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Oprócz tego 
każdy będzie mógł wypełnić 
specjalnie przygotowaną an-
kietę, w której będzie mógł 
wyrazić swoje zdanie, co jest 
dobrze i czego jeszcze ocze-
kuje. Natomiast dla dzieci 
przygotowaliśmy mnóstwo 
atrakcji. Będzie bowiem park 

maszynowy (na parkingu 
przed parkiem zatrzymają się 
maszyny budowlane wyko-
rzystywane podczas budowy 
węzłów) oraz ogromna pia-
skownica, w której najmłodsi 
będą mogli pobawić się za-
bawkowymi maszynami, ko-
parkami i ciężarówkami. 

Piknik w parku miejskim 
(w pobliżu wejścia do parku, 
w okolicy grającego Kaszu-
by) rozpocznie się w sobotę 
3 czerwca o godz. 11.00 i po-
trwa do godz. 14.00. Wstęp 
wolny. 

/raf/

Ewa Chodakowska wraz ze 
swoją drużyną przeprowadzi 
całodniowy trening a Marcin 
Gortat rozpocznie jubileuszo-
wą 10. edycję Marcin Gortat 
Camp

Ewa Chodakowska przyjedzie 
do Rumi 15 lipca. Gwiazda zy-
skała w Polsce popularność 
odmieniając życie milionów 
Polek. zaraziła je pozytywna 
energią i zachęciła do zdrowe-
go trybu życia. Wydaje również 
książki z ćwiczeniami czy prze-
pisami kulinarnymi. Oprócz tre-
ningu będzie można również 
skorzystać z porad dietetyka 
Marty Kielak i trenerki jogi Basi 
Tworek. Jak zapowiadają or-
ganizatorzy rejestracja ruszy 
na początku lipca na oficjalnej 
stronie Be Active Tour. 

Imprezy zorganizowane w ra-
mach akcji „Lipiec w Rumi” kie-
rujemy zarówno do mieszkań-
ców, jak i turystów. W mieście 
pojawią się największe nazwi-
ska kultury i sportu. zaoferuje-
my ciekawe sposoby spędza-
nia wolnego czasu, takie jak 
koncerty, zajęcia sportowe czy 
kino na świeżym powietrzu. 
Serdecznie zapraszamy – mówi 
burmistrz Michał Pasieczny. 

Marcin Gortat przyjedzie do 
Rumi 21 lipca i tego dnia po-
prowadzi specjalne wydarze-
nie dla osób niepełnospraw-
nych. W sobotę 22 lipca razem 

z innymi zawodnikami NBA za-
prezentuje młodym adeptom 
koszykówki ciekawe zagrania, 
sposoby treningu oraz wyróżni 
najlepszych z nich. 

– Marcin Gortat wymyślił 
Campy jako formę podziękowa-
nia społeczeństwu, oraz spła-
tę długu jaki zaciągnął wśród 
ludzi, którzy gdy sam był mło-
dym człowiekiem, wielokrotnie 
w różnych sytuacjach wyciągali 
do niego swoją pomocną dłoń. 
Dziś Marcin Gortat poświęca 
swoje wakacje, swój bezcenny 
wolny czas na spotkania z naj-
młodszymi by samemu pomóc 
i wskazać właściwy kierunek 
rozwoju – można przeczytać 
na stronie organizatora. 

Lipiec w Rumi zapowiada się 
w tym roku wyjątkowo. Bed-
narek, Lewczuk (oboje 1szego 
lipca), Chodakowska, Gortat. 
Takiego gwiazdozbioru jeszcze 
w Rumi nie było!  Wszystkie wy-
darzenia są bezpłatne. Więcej 
informacji na Facebook’u ( #Li-
piecwRumi) oraz rumia.eu.

/raf/

Chodakowska 
i Gortat w Rumi
RuMiA | NajPOPUlaRNiEjSza TRENERKa fiTNESS 
ORaz GWiazDa Nba bęDą GOŚcili W RUMi W Ra-
Mach cyKlU „liPiEc W RUMi”. 
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Niektóre przeszły tuning 
optyczny, inne mają podra-
sowane silniki, zamontowane 
hydrauliczne zawieszenie, 
dodane niestandardowe wy-
posażenie. Na wejherowskim 
rynku zaparkowały samocho-

dy, które zostały zmodyfiko-
wane. 

W niedzielę po południu 
w centrum Wejherowa odbył 
się zlot miłośników samo-
chodów aut tuningowanych. 
I nie było chyba dla nikogo 

niespodzianką, że zdecydo-
wana większość z tych prze-
robionych aut to volkswageny 
golfy różnych generacji. Po-
między nimi ci, którzy zawitali 
na wejherowski rynek, mogli 
obejrzeć te z stuningowane 

audi czy bmw. I niezależnie 
od tego, czy komuś takie prze-
róbki podobają się, czy nie, 
nie można odmówić tym po-
jazdom jednego – zwracają na 
siebie uwagę. 

/raf/

Zlot miłośników tuningu
wEjhERowo | TE aUTa Łączy jEDNO – NiE Są TaKiE, jaKiE byŁy, GDy WyjEchaŁy z fabRy-
Ki. i NiE chODzi O TO, żE zMiENiŁ jE UPŁyWający czaS. ONE Są PO PROSTU... iNNE. 
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Od piątku do niedzieli na Po-
morzu trwał 14 Rajd Gdańsk 
Baltic Cup. To tradycyjna już, 
coroczna impreza organizo-
wana przez Sopockie Stowa-
rzyszenie Sportowe Automo-
bilklub ORSKI. 

Co prawda baza rajdu mie-
ściła się w centrum Gdańska 
przy Europejskim Centrum 
Solidarności (gdzie atrakcją 
dla kibiców było Miasteczko 
Rajdowe z Parkiem Serwiso-
wym samochodów rajdowych 
oraz  imprezy towarzyszące), 
ale niektóre odcinki specjalne 
przebiegały m.in. przez po-
wiat wejherowski. 

W niedzielę załogi pokony-
wały odcinki specjalne zloka-

lizowane na terenach Szwaj-
carii Kaszubskiej w okolicach 
Kartuz, Przodkowa, Szemuda, 
Luzina i Wejherowa. 

Kibice mogli poczuć dresz-
czyk sportowych emocji 
w specjalnie zorganizowa-
nych strefach kibica, które zlo-
kalizowane były w Przetoczy-
nie i Częstkowie (właśnie tam 
przebiegały dwa OS-y). 

Natomiast w Szemudzie 
przygotowano Strefę Serwiso-
wą z atrakcjami dla mieszkań-
ców. Była to doskonałą okazja 
do spotkania się z czołowymi, 
polskimi kierowcami rajdowy-
mi i obejrzenia z bliska pojaz-
dów uczestniczących w raj-
dzie. /raf/

Ryk silników i tumany kurzu
GM. sZEMuD | NajlEPSi POlScy RajDOWcy KOlEj-
Ny jUż Raz zaWiTali Na POMORzE. SPEcjalNE STRE-
fy Kibica UTWORzONE byŁy W GMiNiE SzEMUD. 
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Mały Ignaś przyszedł na świat 
z jednokomorowym sercem. 
Okazało się, że maleństwo 
czekają trzy operacje. Kiedy 
Ignaś miał tydzień, odbyła się 
pierwsza z nich. Ratujące życie 
zabiegi są bardzo kosztowne, 
dlatego niezbędne jest wspar-
cie. Na apel rodziców Ignasia 
o pomoc odpowiedzieli człon-
kowie Stowarzyszenia Małe 
Trójmiasto Biega. W najbliż-
szą niedzielę organizują bieg 
przebierańców, z którego do-
chód przeznaczony zostanie 
na wsparcie rodziców Ignasia, 
zbierających środki na trzecią, 
ostatnią z operacji. 

- Bieg Superbohaterów or-
ganizujemy już po raz drugi 
- informuje Michalina Roman-
ska ze Stowarzyszenia Małe 
Trójmiasto Biega. - W ubie-
głym roku zbieraliśmy środki 
na rehabilitację małej Oliwki, 
a tym razem pomagamy ro-
dzicom Ignasia. Mamy nadzie-
ję, że dzięki naszemu wsparciu 
chłopczyk wróci do zdrowia. 

Bieg Superbohaterów zapla-
nowany został na najbliższą 
niedzielę. Impreza rozpocznie 
się o godz. 10, a bieg główny 
wystartuje dwie godziny póź-

niej. Cała trasa przebiegała 
będzie przez tereny Miejskie-
go Parku w Wejherowie. Jed-
no okrążenie ma mieć dystans 
około1600 m. Każdy z super-
bohaterów sam zdecyduje, 
ile okrążeń chce przebiec (od 
jednego do pięciu). Organi-
zatorzy, tj. Stowarzyszenie 
Małe Trójmiasto Biega oraz 

Wejherowskie Centrum Kultu-
ry, nie przewidują nagród za 
poszczególne miejsca. Do bie-
gaczy trafią za to pamiątkowe 
medale. 

- W niedzielę każdy może 
stać się superbohaterem – za-
pewnia Michalina Romanska. 
- Impreza skierowana jest nie 
tylko do biegaczy, ale i mi-

łośników nordic walking. Do 
biegania zachęcamy też dzie-
ci, z myślą o których przygoto-
waliśmy specjalną trasę. 

wA

Pobiegną superbohaterowie
wEjhERowo | SUPERMaN, baTMaN, SPiDERMaN i iNNE POSTaciE zNaNE z filMóW bąDź 
KOMiKSóW biEGać bęDą PRzEz PaRK MiEjSKi W WEjhEROWiE. biEG SUPERbOhaTERóW 
ORGaNizOWaNy jEST W SzczyTNyM cElU. 

z inicjatywy sołtysa jesz-
cze w ostatnich dniach maja 
członkowie Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów, rad-
na Beata Nowicka oraz radni 
sołeccy porządkowali teren 
w okolicach skrzyżowania ulic 
zamostnej i drogi krajowej nr 
6 oraz plac przed kaplicą na 
ul. Długiej. Wspólnymi siłami 
wyrównali teren, postawili 
kilkanaście gazonów, posa-
dzili krzewy oraz posiali tra-
wę. Dzięki temu strategiczny 
komunikacyjnie punkt w Bol-

szewie stał się prawdziwą wi-
zytówką gminy podziwianą 
zarówno przez okolicznych 
mieszkańców, jak i licznie 
przejeżdżających tędy tury-
stów.

Organizatorzy sprzątania 
dziękują Panu Jerzemu Groth 
z Bolszewa za dostarczenie 
ziemi, właścicielom szkółki 
ogrodniczej Flora za znaczny 
upust przy zakupie krzewów 
oraz strażakom z OSP Bolsze-
wo za podlanie uporządko-
wanego terenu. /ugw/

Bolszewo pięknieje w oczach!
GM. wEjhERowo | PODczaS GDy WięKSzOŚć SO-
ŁEcTW OSTaTEczNiE zaKOńczyŁO WiOSENNE PO-
RząDKi, W bOlSzEWiE PRaca NaDal WRE. 

Fo
t. 

ug
w



jEsTEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

WYNAJMĘ

wYNAjMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

KuPię mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKuP aut, kasacja, pomoc drogowa, auto czę-
ści, Wejherowo, Trójmiasto, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAM odkurzacz czyszczący sucho i na 
mokro, cena 150 zł, tel. 58/ 778 17 35

sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRuDNię brukarzy, Wejherowo, tel. 602 
447 203

USŁUGI

PoŻYcZKi chwilówki, bez BIK, dojazd do 
klienta, tel. 530 203 182

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

PRofEsjoNAlNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

KoTŁowNiE, instalacje, wod-kan, gazowe, 

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 od-
powiadam, tel. 881 237 164

sZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

sEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna pa-
nów sponsorów, tel. 514 120 213 Sopot

RÓŻNE

sKuPujEMY stare militaria w bardzo do-
brych cenach, (mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odznaczenia, wypo-
sażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl, tel: 666 
025 860, mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com

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

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

sPRZEDAM wannę akrylową, 140x70, stan 
b. dobry cena 150  zł, tel. 58/ 778 17 35

sPRZEDAM rower składak Jubilat, duże koła, 
220 zł, tel. 695 230 080

sŁoMA 120 120, 40 zł i 2.50 zł za kostkę, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

siANoKisZoNKA, 120x120, dobra, 70, rota-
cjna, 1750 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

RoTAcYjNA SUPSKA,  stan dobry, 1750 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

sPRZEDAM rowery, nowe i używane, przy-
czepki rowerowe, tel. 603 661 240  

sPRZEDAM rower składak, duże koła, 220 zł, 
tel. 695 230 080

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

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

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

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

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

Sprzedam rowerek treningowy orbitrek, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam dwa krzesła kuchenne metalowe, 
100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034
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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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAM działkę budowlaną w Gościci-
nie, tel. 570 632 747

sPRZEDAM działkę ogrodniczą z domkiem 
murowanym, tel. 517 159 871

sPRZEDAM domek murowany, piętrowy na 
działce ogrodniczej, Wejherowo, 60.000 zł, 
tel. 602 214 097 

sPRZEDAM domek murowany, piętrowy na 
działce ogrodniczej, Wejherowo przy lesie, 
woda cały rok, prąd, działka zagospodaro-
wana, nasłoneczniona, cena 60 000 zł, tel. 
602 214 097 

sPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie, 5 km od Lęborka, 1033 m2, 
cena 39 000 zł, tel. 602 306 210

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

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

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możliwość 
dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pontonowa 
10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

510 894 627

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601



WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Mecz mógł zacząć się do-
skonale dla gospodarzy – już 
w pierwszej minucie spotka-
nia sędzia podyktował rzut 
karny, jednak Orłowski, który 
podszedł do piłki nie pokonał 
Wiesława Ferry. Potem spo-
tkanie nieco się uspokoiło, ale 
przewaga leżała po stronie go-
spodarzy, którzy potrzebowali 
zwycięstwa do zapewnienia 
sobie awansu do I ligi. W 31. 
minucie mocno z dystansu 

uderzył Domański – mało za-
brakło, a Puszcza doczekałaby 
się pierwszego w tym meczu 
gola. Do przerwy wynik się nie 
zmienił, mimo że gospodarze 
naciskali.

Po zmianie stron wciąż prze-
ważała Puszcza – w 51. mi-
nucie Domański znów miał 
okazję do zdobycia bramki, 
ale jego uderzenie z dystansu 
ponownie nieznacznie minęło 
bramkę wejherowian. Puszcza 

coraz silniej naciskała, ale Gryf 
dzielnie się bronił. W 77. minu-
cie spotkania doskonałą oka-
zję miał Bartków – jego strzał 
głową o mało nie przyniósł 
gospodarzom upragnionej 
bramki. zawodnicy Puszczy 
nie zdołali przełamać obrony 
Gryfa – na koniec padł wynik 
0-0.

- To był bardzo trudny mecz, 
96 minut zasuwania. Jestem 
zadowolony z piłkarzy, cięż-

ko pracowali, wywalczyli to 
utrzymanie. –  powiedział 
nam trener żółto-czarnych, Ja-
rosław Kotas.

Dla Gryfa remis oznacza 
pozostanie w II lidze! Polonia 
Warszawa zremisowała bo-
wiem z Kotwicą Kołobrzeg 2-2 
– zespół ze stolicy na jedną ko-
lejkę przed końcem zajmuje 
najwyższe z miejsc oznaczają-
cych spadek – Czarne Koszule 
zdobyły 35 punktów, zaś Gryf 
38. Lepszy bilans warszawsko-
wejherowskich spotkań mają 
jednak żółto-czarni, co ozna-
cza, że Polonia (ani inny zespół 
ze „spadkowych” miejsc) nie 
wyprzedzi już WKS-u. 

Krzysztof Grajkowski

Remis dał utrzymanie!
ii liGA | GRyf zREMiSOWaŁ Na WyjEźDziE z PUSzczą NiEPOŁOMicE 0-0. zDObyTy 
PUNKT ciESzy ObiE DRUżyNy, bOWiEM DzięKi WyNiKOM iNNych MEczóW GOSPO-
DaRzE zaPEWNili SObiE aWaNS, a GOŚciE – UTRzyMaNiE. 

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

puszcza niepOłOmice 
– gryf WejherOWO 0-0

puszcza: Staniszewski – bartków, 
Stawarczyk, lepiarz, mikołajczyk – 
kotwica (60.łanucha), ukakwe, żurek 
(55.łączek), zawadzki (60.Wójcik), 
domański – orłowski

gryf: Ferra – goerke, kołc, kamiń-
ski, mońka – brzuzy (84.tomczak), 
Nadolski, łysiak (69.Wicon), Chwastek 
– Wicki, marczak

wejherowo odetchnęło – w przyszłym sezonie 
Gryf zagra w ii lidze. Trener żółto-czarnych za-
pewnia jednak, że w ostatniej kolejce punktów 
nie odda i wKs zagra o pełną pulę.

Żółto-czarnym nie będzie już towarzyszyła wizja spadku, 
ale w Wejherowie i tak odbędzie się batalia o utrzymanie 
– wciąż uczestniczy w niej najbliższy rywal Gryfa – Rozwój 
Katowice. Gracze ze Śląska znajdują się nad kreską, ale gdy 
ze strefy spadkowej wydostanie się Polonia lub Kotwica, 
znajdzie się w niej Rozwój. 

zarząd katowiczan przed meczem w Wejherowie podjął 
dosyć zaskakującą decyzję. Kolejkę przed końcem zwolnio-
ny został trener, Tadeusz Krawiec, który drużynę z Górnego 
Śląska prowadził od grudnia ubiegłego roku. W ostatnim 
meczu sezonu Rozwój poprowadzi dotychczasowy drugi 
trener, Dawid Szulczek.   

Rozwój zimą wykonał sporo ruchów transferowych i przy-
niosło to pewien efekt – zespół, który rundę jesienną za-
kończył na 17. miejscu prawie całą wiosnę spędził poza 
strefą spadkową. Duża w tym zasługa pewniaka do miejsca 
w składzie – Michała Płonki (wcześniej Legionovia), dwóch 
graczy pozyskanych z Chrobrego Głogów, Damiana Kowal-
czyka i Sebastiana Murawskiego, a także Grzegorza Fonfary. 
Ten ostatni zagrał 176 meczów Ekstraklasie w barwach GKS-
ów – Katowice i Bełchatów.

W zeszłej rundzie na Śląsku lepszy był Rozwój, który poko-
nał Gryf 3-1. W sobotę na pewno też będzie chciał wygrać 
– wszystkie mecze ostatniej kolejki będą rozgrywane rów-
nolegle, więc na kalkulacje nie ma miejsca. 

JUż na spOkOJnIe

gryf WejherOWO – rOzWój katOWice
sObOta, 3. czerWca, 17:00

Trzy zwycięstwa w pięciu meczach – taki bilans mają po ostatnim weekendzie 
drużyny młodzieżowe Gryfa. oprócz tego jeden zespół dostał walkower.

Juniorzy z roczników 2000/2001 zmierzyli się z Arką II Gdynia i wygrali 2-1, drużyna 
z rocznika 2002 uległa Chojniczance Chojnice 2-3, ale stoczyli ambitną walkę, pomimo 
przegranej 0-3 pierwszej połowy.

Nie grał rocznik 2003 – jeden zespół dostał walkower 3-0 w związku z wycofaniem się 
drużyny z Gdańska, a drugi zakończył sezon 2016/2017 na 3. miejscu. Juniorzy z rocznika 
2004 (drugi zespół) aż 9-0 pokonał KS Sulmin, rok młodsi gracze rozegrali dwa mecze – pierwszy 
zespół po meczu pełnym bramek wygrał 5-3 z Konsalem Sławoszyno, a drugi uległ Olimpii Osowa 0-2.

KolEjnE WygranE junioróW
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zawodnicy zmagali się 
na trzech dystansach: 1/8, 
1/4 i popularnej „połów-
ce” Ironmana. Pierwsi do 
wody weszli triathloniści 
z najdłuższego dystansu. 
Do przepłynięcia mieli 1,9 
km, do przejechania 90 km 
i przebiegnięcia półmara-
ton, ponad 21 km. Od sa-
mego początku zabójcze 
tempo narzucił Paweł Mi-
ziarski, który wyszedł pierw-
szy z wody i już do samego 
końca nie oddał prowadze-
nia. Do mety dotarł w czasie 
4:29:34. Ostra walka trwała 
o pozostałe miejsca na po-
dium, ostatecznie drugi był 
Michał Czapiński (4:32:43), 
a trzeci Michał Twarowski 
(4:44:50). Rywalizację wśród 
pań wygrała Anna Żychska 
(5:15:08) przed Katarzyną 
Kaczkowską (5:29:35) i Ga-
brielą Czyż (6:09:23). War-
to dodać, że Ania wygrała 
także tytuł Hill Hero, czyli 
zawodniczki, która najszyb-
ciej wjechała dwukilome-
trowy podjazd ze średnim 
nachyleniem 8 procent, 
które chwilami dochodziło 
nawet do 21 procent. 

Na dystansie o poło-
wę krótszym rywalizacja 
o zwycięstwo była jeszcze 
większa.  Pierwszy z wody 
wyszedł Kosmala, za nim 
Najmowicz. Różnice po-
między najlepszymi były 
niewielkie. Kategorię Open 
wygrał Daniel Formela 
z czasem 2:03:48, wśród pań 
rywalizację od początku do 
końca zdominowała Pau-
lina załucka (2:28:33). Na 
dystanie 1/8 Ironmana wy-
startowało wielu debiutan-
tów, wygrał Igor Siódmiak 
z czasem 1:04:14, najlepszą 
z kobiet była Marta Łagow-
nik, która do pokonania tra-
sy potrzebowała 1:08:46. 

Krzysztof Grajkowski

Wielkie święto triathlonu
GNiEwiNo | SEzON Na POMORzU ROzPOczęTy – W GNiEWiNiE PONaD PóŁ TySiąca za-
WODNiKóW WzięŁO UDziaŁ W PiERWSzEj z PięciU iMPREz TRiaThlON ENERGy 2017.

– Wszystko wskazywało 
na to, że zajdziemy wyżej 
w tym turnieju– powiedział 
po ostatnim meczu Robert 
Sawicki, trener APS Rumia.

I rzeczywiście – po pierw-
szym, wygranym przez ru-
mianki meczu w Słupsku 
oczekiwania były duże. 
Drugie spotkanie, w którym 
przeciwnikiem była Proxima 
Kraków nie ułożyło się jed-
nak po myśli siatkarek APS-u. 
Pierwszy set wygrały krako-
wianki, w drugiej partii rów-
nież lepsze były zawodniczki 
z Małopolski, w trzecim secie 
nastąpił zryw rumskich siat-
karek, ale na koniec krako-
wianki nie dały się pokonać 
i wygrały mecz 3:1.

Trzeci mecz fazy grupowej 
– z Legionovią – był spo-
tkaniem o byt w turnieju. 
W pierwszym secie górą były 
zawodniczki z Legionowa, 
które wygrały 25:23. Kolejny 

set to nieco zagubiony APS 
, który przegrał do 14. Set 
trzeci okazał się tym ostat-
nim – do 17 wygrały go za-
wodniczki z Mazowsza. To 
dla Rumi oznaczało, że po-
została już tylko walka o 5. 
miejsce.

Spotkanie z Energetykiem 
zaczęło się po myśli rumia-
nek, które wygrały pierwszy 
set. Drugi padł łupem po-
znańskich siatkarek, za to 
w trzecim APS zaprezento-
wał się znakomicie i przybli-
żył się do zwycięstwa. Nie-
stety – najpierw Energetyk 
wyrównał stan gry, a później 
w tie-breaku wyszarpał zwy-
cięstwo.

6. miejsce pozostawiło 
spory niedosyt, ale na pew-
no nie jest to ostatnie słowo 
rumskich siatkarek. Mistrzo-
stwo Polski zdobyła Legio-
novia Legionowo. 

KG

Pierwsi do 
wody weszli 
triathloniści 
z najdłuższego 
dystansu. Do 
przepłynięcia 
mieli 1,9 km, do 
przejechania 90 
km i przebie-
gnięcia półma-
raton, ponad 21 
km. Od samego 
początku za-
bójcze tempo 
narzucił Paweł 
Miziarski, który 
wyszedł pierw-
szy z wody i już 
do samego 
końca nie oddał 
prowadzenia.

APS szósty w Polsce!
siATKÓwKA | RUMSKiE SiaTKaRKi zaKOńczyŁy 
W SŁUPSKU TURNiEj O MiSTRzOSTWO POlSKi KaDE-
TEK. zajęŁy W NiM 6. MiEjScE. 
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Kolejny udany start zaliczyły zawodniczki KTs-K lu-
zino. Zuzanna Kalbarczyk wywalczyła złoty medal Mi-
strzostw Polski.

W stawce najlepszych krajowych kickbokserów w tej for-
mule walki znalazły się dziewczyny reprezentujące luziński 
KTS-K GOSRiT Luzino – zuzia Kalbarczyk oraz Julia Kwidziń-
ska. 

Julia Kwidzińska (kat. do 55 kg kadet starszy) w ćwierćfina-
le zrobiła, co mogła, jednak to nie wystarczyło, aby pokonać 
zawodniczkę z Wilkowic, która ostatecznie zdobyła wicemi-
strzostwo.

zuzia Kalbarczyk w kat. do 65 kg nie miała sobie równych 
i wprost rozbiła swoje przeciwniczki. zuzia miała do stoczenia 
dwie walki i rozstrzygnęła je w obu przypadkach przez prze-
wagę techniczną (TKO) na początku drugich rund. Efektem 
tego było zdobycie tytułu Mistrzyni Polski kadetek starszych 
w kickboxingu. W tym roku zuzia Kalbarczyk wywalczyła 4 
medale Mistrzostw Polski – najcenniejsze w formułach light 
contact i kick-light, srebro w pointfighting i brąz w formule 
full contact. KG

KAlbARcZYK MisTRZYNią PolsKi!
Awans w tabeli IV ligi zali-

czyli piłkarze z Rumi, którzy 
mają serię trzech zwycięstw 
z rzędu. Orkan wygrał u sie-
bie 2-1 z Powiślem Dzierzgoń,  
i wspiął się na 10. miejsce. 
zamienił się więc miejscami 
ze Stolemem Gniewino, któ-
ry po porażce 0-3 z liderem, 
Wierzycą Pelplin spadł na 11. 
lokatę. 

Powody do świętowania ma 
Wikęd Luzino. Podopiecznym 
Grzegorza Lisewskiego bra-
ki kadrowe (nie grali Buzała, 
Piątek, Tobiaski i Roppel) nie 
przeszkodziły w zwycięstwie 
nad Sokołem Ełganowo. Padł 
wynik 2-0, który oznacza 

awans luzińskich piłkarzy do 
IV ligi. Orlęta Reda zremisowa-
ły 2-2 z GKS-em Kowale, Start 
Mrzezino przegrał u siebie 
0-1 z Kaszubami Połchowo, 
a Eko-Prod Szemud bezbram-
kowo zremisował z Czarnymi 
w Pruszczu.

W weekend u siebie zagrają: 
Eko-Prod Szemud (z Orlętami 
Reda w niedzielę o 12:00), 
wyjazdy czekają Orkan Ru-
mia, który zagra z GKS-em 
Kolbudy, Wikęd Luzino, który 
zmierzy się z Orłem Trąbki 
Wielkie, oraz Start Mrzezino, 
który powalczy z KS-em Mści-
szewice. 
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Wikęd w IV lidze!
PiŁKA NoŻNA | bEz czTEREch GRaczy MUSiEli SObiE 
RaDzić zaWODNicy WiKęDU lUziNO. MiMO TO WyGRali z 
SOKOŁEM EŁGaNOWO. GRaŁy TEż POzOSTaŁE DRUżyNy.


