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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 733 878 155

KOMENARZ 
TYGODNIA

NAJCIEKAWSZY 
TEMAT

temat: 
Wandale  
zniszczyli  
przystanek

”@ Marcin Kamień
-Kary są, ale brak egzekucji. 
Kilka lat temu pamiętam wy-
liczenie, że za coroczne koszty 
wymiany szyb można by zakupić 
nowy autobus. Wtedy wyliczano 
komplet szyb na około 1000 zł. 
Panie Prezydencie, proszę się 
porozumieć z prezesem MZK w 
sprawie monitoringu najbardziej 
narażonych przystanków. 

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Takie imio-
na nadawali 
dzieciom
Rada Języka Polskiego publikuje 
imiona, które rozważali dla 
swoich pociech Polacy. W 
mieście i gminie Wejherowo 
rodzice także nie ograniczają się 
do najpopularniejszych imion. 
W roku 2017 na świat przyszli 
m.in.: Josah, Rachela, Clau-
dius, czy Vivien. Przy niektó-
rych imionach uwagę zwraca 
nietypowa pisownia (Rayan, 
Anne, Sofie), ale kilka imion 
to prawdziwe oryginały – do 
mieszkańców gminy dołączyli w 
zeszłym roku Xristos, Vsevolod, 
Jovan, czy... Subaru.  

STREfA
CZYTElNIKA

Zdjęcie iSiS

z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kota otrzymaliśmy  
od Czytelniczki. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Bajm zagra  
w Rumi

Ośmiu  
na jednego

Gwiazdą tegorocznej majówki 
w Rumi będzie Beata Kozidrak 
wraz z zespołem Bajm. 
Koncert zaplanowany został 
na 3 maja. 

Mieszkańcy Gdyni, Rumi i 
Wejherowa zostali zatrzy-
mani w związku z pobiciem 
23-latka. Grozi im do trzech 
lat pozbawienia wolności.

Pojadą  
za darmo

Rumia przyłączy się do 
Gdyni i Sopotu. Miasto 
zamierza wprowadzić 
bezpłatną komunikację 
miejską dla uczniów. 

Widziałeś  
ten wypadek?

21-letni mężczyzna został 
śmiertelnie potrącony 
przez pociąg SKM. Poli-
cjanci poszukują świadków 
tragicznego wypadku. 

Doroczna  
inicjatywa

Wzorem lat ubiegłych Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości 
organizuje Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem.

Groźny pożar  
budynku

W trakcie działań gaśniczych 
doszło do wybuchu butli z 
gazem. Groźny pożar miał 
miejsce na ul. Słonecznej w 
Rumi. 

Rafał KoRbut                                              r.korbut@expressy.pl

Pożar, „pechowy” zło-
dziej, smart-przejścia 

dla pieszych i darmowe 
przejazdy komunikacją 

miejską dla dzieci i młodzieży mieszkających 
w Rumi - to tylko niektóre z tematów, jakie 
opisywaliśmy na portalu GWE24.pl i na naszym 
facebookowym profilu w ostatnich dniach. 
Z pewnością jedną z ciekawszych spraw są 
smart-przejścia, czyli inteligentne systemy roz-
poznające pieszego i zwiększające natężenie 
oświetlenia w czasie, gdy osoba przechodzi na 
drugą stronę ulicy. Jedna z gmin w powiecie 
wejherowskim, jako pierwsza na Kaszubach, 
zdecydowała się na zastosowanie takiego 
nowoczesnego rozwiązania, by poprawić 
bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Która? 
Sprawdź to na portalu GWE24.pl!

Nie zabrakło też tematów dotyczących lokalnej 
polityki, sportu i kultury, zajrzeliśmy także 
do Rumi, gdzie kontynuowany jest program 
bezpłatnego nauczania pływania najmłodszych 
mieszkańców. A skoro mówimy o udogod-
nieniach dla dzieci i młodzieży, wiele osób 
pozytywnie oceniło inicjatywę Gdyni i Rumi, 
która już od czerwca znosi opłaty za przejazd 
środkami komunikacji miejskiej. 
Co jeszcze ciekawego się wydarzyło? Sprawdź 
sam! Zachęcamy wszystkich do regularnego 
zaglądania na nasz portal oraz polubienia 
naszego profilu na facebooku. Codziennie 
najnowsze informacje z powiatu wejherow-
skiego, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wiele, 
wiele innych. 

A zATEM - zAJRzYJ NA GWE24.pL!
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Inteligentne przejścia 
oświetlą pieszych
luzino | Siedem przejść dla pieszych zostanie wyposażonych w najnowocześniejszy system automa-
tycznie rozpoznający pieszych i zwiększający natężenie oświetlenia. 

Są to tzw. smart-przejścia – 
w ramach inwestycji wymienione 
zostanie oświetlenie oraz zamon-
towane specjalne czujniki. Gmina 
Luzino jest pionierem, jeśli chodzi 
o zastosowanie tego typu rozwią-
zań, na Kaszubach. 

- Jest to kontynuacja współpracy 
z Energą, w ramach której już pod 
koniec ub. roku wymieniliśmy 851 
opraw oświetleniowych na terenie 
gminy – wyjaśnia Jarosław Wej-
her, wójt gminy Luzino. - Tema-
tem kolejnych naszych rozmów 
z Energą były przejścia dla pie-
szych, na których bezpieczeństwo 
w całej Polsce pozostawia wiele 
do życzenia. A smart-przejścia 
to przede wszystkim bezpieczeń-
stwo. 

Najwięcej wypadków z udzia-
łem pieszych w naszym kraju zda-
rza się właśnie na przejściach dla 
pieszych. Często powodem jest to, 
że kierowca po prostu nie zauważa 
osoby przechodzącej przez ulicę.  

- Oświetlenie ledowe przejść dla 
pieszych jest zgodne z wyśrubo-
wanymi normami unijnymi, moż-
na więc powiedzieć, że Luzino 
(jako pierwsza kaszubska gmina) 
spełniać będzie europejskie stan-
dardy – podkreśla Michał Bełbot, 
prezes spółki Energa Oświetlenie. 
- Smart-przejścia wyposażone 
są w inteligentny moduł rozpo-
znający pieszego zbliżającego 
się do tego przejścia. Co istotne, 
zwierzęta czy inne zakłócenia 
(np. opadające z drzew liście) nie 
aktywują systemu. Tylko czło-
wiek, zbliżający się do przejścia, 
powoduje automatyczne zadzia-

łanie systemu i wzrasta wówczas 
natężenie oświetlenia nawet o 80 
proc., dzięki czemu pieszy jest le-
piej widoczny dla kierowcy. 

I właśnie takie przejścia powsta-
ną w Luzinie w ciągu najbliższych 
kilku miesięcy. Będzie ich siedem: 
cztery na głównej drodze dojaz-
dowej, czyli ul. Wilczka, kolejne 
przy urzędzie gminy (przy skręcie 
z ul. Ofiar Stutthofu), przy SP1 na 
ul. Ofiar Stutthofu oraz na ul. Ko-
ścielnej. 

Modernizacja jednego przejścia 
to koszt ok. 27 tys. zł. Inwestycja 
będzie sfinansowana z budżetu 

gminy, ale – jak podkreśla wójt 
Wejher – w ramach współpracy za 
konserwację urządzeń i oszczęd-
ności, jakie będą w tym roku po 
wykonanej niedawno wymianie 
oświetlenia na ledowe. 

Oprócz modernizacji przejść 
Energa wykona także na zlecenie 
gminy audyt energetyczny Szkoły 
Podstawowej nr 1 i hali widowi-
skowo-sportowej w Luzinie. 

- Jest to badanie, które pokaże, 
jakie działania gmina może pod-
jąć, aby poprawić efektywność 
energetyczną – wyjaśnia  Michał 
Bełbot. - Po wykonaniu audytu 

będziemy wiedzieć, czy należy 
wymienić oświetlenie, czy np. 
przeprowadzić termomoderniza-
cje, czy podjąć jeszcze inne dzia-
łania, aby zmniejszyć emisję dwu-
tlenku węgla i zużycie energii. To 
oznacza oszczędności dla gminy 
oraz przyniesie efekt ekologiczny. 

- Szkoła i hala to duże obiekty 
i szukamy rozwiązań, aby były 
przyjazne dla uczniów i energo-
oszczędne – dodaje Jarosław We-
jer. - Dzięki temu zaoszczędzimy 
środki finansowe i będziemy mo-
gli je przeznaczyć na inne cele. 

/raf/
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aplikacja poinformuje 
i ostrzeże mieszkańców
PoWiAT | Informacje o takich zagrożeniach, jak groźba powodzi 
czy silnych wichur przekazywane na bieżące na telefony miesz-
kańców? Już niedługo taki system może zacząć działać w powiecie 
wejherowskim. 

System informowania o zagro-
żeniach poprzez aplikację, którą 
każdy będzie mógł bezpłatnie za-
instalować na swoim telefonie, ma 
szansę być wdrożony w powiecie 
wejherowskim. To jeden z tema-
tów, który omawiano podczas 
Konwentu Samorządowego. 

- Każdy, kto pobrałby taką in-
formację na swojego smartfona, 
byłby na bieżąco informowany 
o wszystkich zagrożeniach, jakie 
występują lub mogą wystąpić – 
wyjaśnia Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Czy to o sztormie, 
czy to o powodzi, ale też o innych 
wydarzeniach na terenie powiatu. 
Chcemy w ten sposób zwiększyć 
bezpieczeństwo, aby każdy miał 
szybki dostęp do takich infor-

macji. Z niektórymi włodarzami 
naszych miast i gmin już prowa-
dziliśmy rozmowy na ten temat 
i mamy od nich wstępną deklara-
cję, że chcą się w to zaangażować. 

Wprowadzenie systemu wiąza-
łoby się oczywiście z kosztami, ale 
– jak przekonuje starosta Lisius 
– zakupienie takiego produktu 
wspólnie przez powiat i wszystkie 
gminy spowoduje, że obciążenie 
finansowe dla poszczególnych 
samorządów będzie bardzo nie-
wielkie. 

Warto dodać, że mobilne sys-
temy do komunikacji w zakresie 
bezpieczeństwa działają już w nie-
których gminach, np. w Rumi 
i gminie Wejherowo. 

 /raf/
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WEJHEROWO | 25 lutego 
odbędą się uroczystości 
z okazji 361 rocznicy 
śmierci założyciela miasta 
Wejherowa. W programie 
msza, przemówienia i skła-
danie kwiatów.

Są w czołówce Pomorza
RuMiA | Dzięki 
dwóm zeszłorocznym 
zbiórkom krwi, które 
zorganizowano na 
terenie Rumi, udało 
się zebrać ponad 70 
litrów życiodajnego 
płynu. 

medale dla wieloletnich małżeństw
RuMiA| Po raz pierwszy w tym roku do Miejskiego Domu Kultury w Rumi zostały zaproszone pary, 
które dziesiątki lat temu złożyły przysięgę małżeńską. 

REKLAMA                                                          22/2018/RL

ARIEL SINICKI, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi.
Taki wynik nie byłby możliwy, gdyby nie zaan-

gażowanie naszych mieszkańców i ich wrażliwość 
na pomoc drugiemu człowiekowi. Krew to lek, 
którego nie da się wyprodukować w żadnym labo-
ratorium, dlatego organizowanie takich akcji jest 
bardzo ważne i będziemy je kontynuować 

”

MARCIN KURKOWSKI, 
zastępca burmistrza Rumi
Z okazji tak wspaniałego jubileuszu chcia-

łem w imieniu pana burmistrza Michała 
Pasiecznego złożyć tym dziewięciu parom 
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Są to 
wspaniałe przykłady prawdziwej miłości

Wynik ten uplasował Rumię 
na 6. miejscu spośród wszyst-
kich pomorskich organizatorów 
honorowych zbiórek. Z tej oka-
zji 15 lutego przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi Ariel Si-
nicki odebrał w Gdańsku spe-
cjalne wyróżnienie.

W tym roku odbyła się już 
pierwsza rumska zbiórka krwi, 
którą zorganizowano w ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Udało się wówczas ze-
brać rekordową ilość życiodaj-
nego płynu – ponad 61 litrów. 
Kolejna taka inicjatywa została 
zaplanowana na 26 maja. Tego 
dnia, w godzinach od 9:00 do 
14:00, na honorowych dawców 
będzie czekał personel przychod-

ni NZOZ „Panaceum”, która mie-
ści się przy ulicy Katowickiej 16 
w Rumi.

Wyjazdowe zbiórki krwi w 2017 
roku zorganizowało 50 pomor-
skich podmiotów. Zwycięzca ran-
kingu przeprowadził 29 takich 
akcji, dzięki którym pozyskano 
łącznie 261 litrów krwi.

Dla tych wyjątkowo zgodnych 
małżeństw był to Jubileusz Zło-
tych Godów, co oznacza, że mają 
za sobą już 50 lat pożycia mał-
żeńskiego. Z tej okazji dziewię-
ciu parom wręczono medale od 
prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Uroczystość odbyła się 15 
lutego w rumskim domu 
kultury. Oprócz gości obcho-
dzących Złote Gody, w jubi-
leuszu uczestniczyli również 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi Ariel Sinicki oraz 
zastępca burmistrza miasta 
Marcin Kurkowski, który 

wręczał jubilatom odznaczenia.

Małżonkowie zostali uhono-
rowani medalami, które nadaje 
prezydent RP za długoletnie po-
życie małżeńskie. Pary otrzymały 

również dyplomy gratulacyjne, 
kwiaty oraz upominki od zastęp-
cy burmistrza i przewodniczące-
go rady miasta. Ponadto spotka-
nie uświetnił występ artystyczny 
Krzysztofa Brzozowskiego.

Rocznica śmierci  
Jakuba Wejhera

Prezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, prezydent 
Wejherowa i gwardian klasz-
toru ojców franciszkanów 
organizują obchody 361 
rocznicy śmierci Jakuba Wej-
hera. W tym roku odbędą się 
one 25 lutego. Uroczystość 
rozpocznie się zbiórką pocz-
tów sztandarowych na placu 
przy klasztorze. Na godzinę 
11:45 zaplanowano składa-
nie kwiatów i modlitwę w 
krypcie rodziny Wejherów. 
O 12:00 odbędzie się msza 
święta w kościele św. Anny 
za zmarłego Jakuba Wejhe-
ra i jego rodzinę z udziałem 
władz miasta i powiatu oraz 
przedstawicieli ZKP i pocz-
tów sztandarowych. Około 
godz. 12:50 przewidziano 
przejście pocztów i delega-

cji na rynek, gdzie o 13:00 
nastąpi przywitanie gości 
przez prezesa Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego oraz 
przemówienie prezydenta 
Wejherowa. Zakończenie 
uroczystości około 13:20 
składaniem kwiatów pod 
pomnikiem Jakuba Wejhera. 
(DD)
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POWIAT | Program doradz-
twa zawodowego dla na-
uczycieli ma być wdrożony 
w powiecie wejherowskim. 

Jak można pomóc 
zwierzętom
PoWiAT | O problemie bezdomności zwierząt i sposobach jego rozwiązania 
rozmawiano podczas ostatniego Konwentu Samorządowego.

Startuje budżet  
obywatelski

O planie przestrzennym i oświacie

WEJHERoWo | W najbliższy czwartek rozpoczyna się tegoroczna 
edycja Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

GM. WEJHERoWo | Tematy związane z oświatą zdominowały ostatnią sesję Rady Gminy Wejherowo. 

OGŁOSZENIE                                                          52/2018/DB

Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   oraz  art. 10, 49 i art. 61 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. 
U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 15.02.2018r.  została wydana decyzja 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

  budowie drogi gminnej pn. 
„ Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Sędzickiego oraz przebudowa ul. Grott-

gera w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i ka-
nalizacji teletechnicznej” 

na terenie Gminy Miasta Rumi
 

na terenie działek nr:
- obręb 9 działki nr ewidencyjny: 15/2, 8/11, 8/7, 8/19 (z podziału działki nr8/14), 

8/17 (z podziału działki nr 8/4), 14/1 (z podziału działki nr 14), 13/1 (z podziału działki 
nr 13), 8/15 (z podziału działki nr 8/3), 9/2, 15/2, 16/8

- obręb 10 działki nr ewidencyjny: 485/2, 492

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy ad-
ministracji rządowej                   i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkow-
ników terenów objętych inwestycją, iż  można zapoznać się z decyzją w Starostwie 

Wejherowskim Wydział Architektury  i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, 
w pokoju 212 w godz.7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeże-
nia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.00-16.00, tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postę-

powania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za doko-
nane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Konwenty samorządowe stały 
się już stałym wydarzeniem, pod-
czas których włodarze gmin i po-
wiatu dyskutują o istotnych dla 
regionu sprawach. Jednym z naj-
ważniejszych tematów ostatniego 
spotkania starosty wejherowskie-
go z prezydentem, burmistrzami 
i wójtami gmin były bezdomne 
zwierzęta. 

- Ten problem w powiecie wej-
herowskim istnieje tak samo, jak 
w przypadku innych powiatów 
– wyjaśnia Wojciech Trybow-
ski, pomorski wojewódzki lekarz 
weterynarii. - Dlatego rozmowa 
z samorządowcami o problemach 
z tym związanych i wypracowanie 
wspólnego stanowiska, co można 
z tym zrobić, było konieczne. 
Warto jednak zauważyć, że pro-
blem bezdomności zwierząt jest 
coraz lepiej opanowywany, sy-
tuacja się poprawia. W schroni-
skach jest coraz mniej zwierząt 
bezpańskich, ale jeszcze musimy 
podjąć wiele działań, aby to zjawi-
sko maksymalnie zniwelować. Te 

działania są podejmowane w for-
mie uchwał przez poszczególne 
samorządy, przyjmowane są roz-
maite programy. W ramach tych 
programów m.in. wyłapywane są 
bezdomne zwierzęta i umiesz-
czane w schroniskach. Ale lepiej 
jest zapobiegać – dlatego można 
np. wprowadzić system identyfi-
kacji (chipowania) zwierząt oraz 
wprowadzić program kastracji 
i sterylizacji, co znacząco przy-
czyniłoby się do zmniejszenia 

tego zjawiska. 
- Chcemy wypracować wspólne 

stanowisko, jak można zmniej-
szyć koszty utrzymania schronisk 
na terenie powiatu wejherowskie-
go oraz jak poprawić warunki 
przebywania w nich zwierząt – 
dodaje Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Rozwiązywanie 
problemów dotyczących zwierząt 
chcemy skoordynować tak, aby 
rozwiązywać je na poziomie po-
wiatu. /raf/

Doradzą  
nauczycielom

W budżecie każdej gminy w 
powiecie 1 proc. przeznaczo-
ny jest na doskonalenie za-
wodowe nauczycieli. Władze 
powiatu chcą skoordynować 
działania i zbudować system 
powiatowy, którego głów-
nym celem jest wspieranie 
pedagogów. 
- Chcemy powołać do istnie-
nia punkt doradztwa meto-
dycznego – wyjaśnia Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
- Nauczyciele sami by decydo-
wali, w której grupie „przed-
miotowców” dany nauczyciel 
pełniłby rolę takiego metody-
ka, wsparcia zawodowego. 
- Wspieranie doskonalenia za-
wodowego nauczycieli to rola 
samorządów – dodaje Kry-
styna Redlicka, dyrektor Po-
wiatowego Zespołu Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicz-
nej w Wejherowie. - Są one zo-
bowiązane do organizowania 
różnych form wsparcia. 
/raf/

W tegorocznej edycji Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywatel-
skiego, na jego realizację przezna-
czono 1 mln złotych – 950 tys. zł 
na projekty inwestycyjne i 50 tys. 
zł na nieinwestycyjne. Składanie 
przez mieszkańców propozycji 
projektów rozpocznie się 1 marca 
i potrwa do 3 kwietnia. Głosowa-
nie na zakwalifikowane projekty 
rozpocznie się 8 czerwca i potrwa 
do 22 czerwca. Wyniki poznamy 
w czerwcu br. 

- Przystępujemy do kolejnej 
edycji Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, trzy poprzed-
nie potwierdziły dużą aktywność 
i pomysłowość wejherowian – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Wejhero-
wianie dzięki budżetowi obywa-
telskiemu chcą uczestniczyć w za-
rządzaniu swoim miastem i po 
raz kolejny mogą zaproponować 
konkretne i ciekawe rozwiązania, 
na które czekamy od 1 marca do 
3 kwietnia. Zachęcam zatem do 
aktywnego uczestnictwa w życiu 
Wejherowa i życzę, podczas przy-
gotowywania projektów, wielu 
wspaniałych pomysłów.

Maksymalna wartość zgłoszo-
nego projektu inwestycyjnego nie 

może przekroczyć kwoty 200 tys. 
zł, a projektu nieinwestycyjnego 
– 10 tys. zł. Procedura składania 
projektów i głosowania pozosta-
je bez zmian. Projekt musi mieć 
poparcie co najmniej 50. miesz-
kańców Wejherowa. Wzorem lat 
ubiegłych, głosować będzie mógł 
każdy mieszkaniec Wejherowa, 
który ukończył 16 lat, a każdy 
głosujący będzie mógł oddać 
maksymalnie dwa głosy – jeden 
na projekt inwestycyjny i osobno 
jeden na projekt nieinwestycyjny. 
Głosowanie odbywać się będzie 
elektronicznie na stronie inter-
netowej miasta Wejherowo oraz 
w formie pisemnej we wskazanych 
punktach. Wzorem lat ubiegłych 
eksperci z Urzędu Miejskiego 
zorganizują dla zainteresowanych 
mieszkańców warsztaty z przy-
gotowania wniosków tak, aby 
wszyscy chętni mogli dobrze je 
przygotować pod względem for-
malnym oraz techniczno-ekono-
miczym. Na warsztatach zostaną 
także przedstawione praktyczne 
doświadczenia z trzech dotych-
czasowych edycji Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego. Ter-
miny spotkań zostaną podane na 
stronie internetowej miasta. /raf/

Obrady rozpoczęło sprawozda-
nie Henryka Skwarło, wójta gminy 
Wejherowo, z działalności w okre-
sie międzysesyjnym, po którym 
radni przystąpili do głosowania 
nad poszczególnymi uchwałami. 
Wśród nich znalazły się przede 
wszystkim projekty związane 
z nieruchomościami, gospodar-
ką przestrzenną oraz oświatą. Te 
ostatnie zdominowały dysku-
sję, gdyż wprowadzają najwięcej 
zmian. Podjęcie uchwał w obsza-
rze oświaty jest bowiem związa-
ne z koniecznością dostosowania 
działań do zmian rządowych. 

I tak radni podjęli uchwałę 
w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych 
przez gminę Wejherowo. Na te-
renie gminy funkcjonuje jedno 
przedszkole samorządowe i od-
działy przedszkolne w szkołach. 

Radni przyjęli uchwałę okre-
ślającą wysokość opłat za ko-
rzystanie z wychowania przed-
szkolnego. Wprowadzenie nowej 
opłaty (w wysokości 1 zł) wynika 
z przepisów prawa oświatowego. 
Dotyczy ona wyłącznie dzieci, 
które spędzą w przedszkolu godzi-
ny nadprogramowe. Podczas sesji 
podjęto także uchwałę w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania do-
tacji dla publicznych i niepublicz-

nych podmiotów oświatowych 
oraz trybu przeprowadzania kon-
troli prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystania. Gmina zabez-
pieczy w budżecie większe środki 
finansowe dla placówek niepu-
blicznych, tak aby również w tym 
zakresie zabezpieczyć potrzeby 
wzrastającej wciąż liczby miesz-
kańców gminy. Ponadto podczas 
obrad podjęto przedmiotową 
uchwałę dotyczącą planu dofinan-
sowania doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli. Radni większością 
głosów przyjęli uchwały związa-
ne z nieruchomościami gminy, 
w zakresie: nadania nazwy ulicy 
w Bieszkowicach i w Gowinie, 
odpłatnego nabycia nieruchomo-
ści położonej w Gowinie, nieod-
płatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości powiatu wejhe-
rowskiego i nieruchomości Skar-
bu Państwa, wyrażenia zgody na 
przekazanie w formie darowizny 
na cel publiczny na rzecz powiatu 
wejherowskiego nieruchomości 
gruntowych położonych w Go-
winie oraz wyrażenia zgody na 
przekazanie w formie darowizny 
na cel publiczny na rzecz Biblio-
teki i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo nieruchomości po-
łożonej w Bieszkowicach. W za-
kresie gospodarki przestrzennej 
uchwalono miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla 
fragmentu wsi Góra oraz przyję-
to Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami Gminy Wejherowo na 
lata 2018-2021. 

/uGW/
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Kolejni rumscy uczniowie 
nauczą się pływać
RuMiA | Już po raz trzeci miasto będzie uczestniczyć w ogólnopolskim programie „Umiem Pływać”, 
dzięki któremu kolejni uczniowie szkół podstawowych przejdą bezpłatny kurs nauki pływania. 

MARCIN KACzMAREK 
przewodniczący Komisji Sportu  

Rekreacji i Promocji
– Program ten powoduje, że dzieci nie tylko opa-

nowują podstawowe style pływackie, ale uczą się 
również między innymi nurkowania czy skoków 
do wody, a wszystko to w formie zabawy.  Zajęcia 
mają także znaczący wpływ na bezpieczeństwo i 
pokazują młodym osobom, w jaki sposób unikać 
wypadków nad wodą. Ze względu na dostęp do 

morza jest to szczególnie istotne dla mieszkańców całego województwa, 
w tym Rumi

Podstawowym celem przed-
sięwzięcia jest nauczenie dzieci 
elementarnych zasad pływania, 
a także uświadomienie najmłod-
szym oraz rodzicom korzyści 
zdrowotnych, jakie daje zdobycie 
umiejętności pływackich. 

Na ten cel samorząd przeznaczy 
blisko 100 tysięcy złotych. Prze-
prowadzenie projektu jest możli-
we dzięki dotacji w wysokości 40 
tysięcy złotych, którą miastu udało 
się pozyskać z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. 

Nauka pływania, jak co roku, 
prowadzona będzie przez profe-
sjonalną szkółkę pływacką, zatrud-
niającą wykwalifikowaną kadrę 

instruktorsko-trenerską. Zajęcia 
zostały zaplanowane na okres od 
marca do maja oraz od września 
do grudnia 2018 roku na basenie 
w Kosakowie. Cykl szkolenia obej-
muje 20 godzin nauki pływania, 
po 2 godziny tygodniowo.

W ramach trzeciej edycji projek-
tu „Umiem pływać” z bezpłatnych 
zajęć pozalekcyjnych skorzysta 
256 uczniów. Są to podopieczni 
czterech rumskich podstawówek, 
uczęszczający do klas I-III. Warto 
wspomnieć, że w dwóch poprzed-
nich latach podstawowe umiejęt-
ności pływackie opanowało łącz-
nie ponad 600 dzieci.

mnóstwo wydarzeń  
na 100-lecie
PoWiAT | Zainaugurowano obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości w powiecie wejherowskim. 

Za nami powiatowa inauguracja 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Podczas uroczy-
stości Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, zaprosiła do wzięcia 
udziału w wydarzeniach, które 
przez najbliższy rok będą odbywać 
się w powiecie wejherowskim. 

Na scenie zaprezentowali się 
młodzi artyści, a uczniowie z Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 1 
przygotowali lekcję historii dla 
zgromadzonych gości.

W powiecie wejherowskim, jak 
i w całej Polsce, rok 2018 będzie 
rokiem wyjątkowym, na tę okazję 
przygotowany został cykl konkur-
sów związanych z powiatem wej-

herowskim, wśród nich konkurs 
filmowy, plastyczny, literacki, a 
także wiedzy. Udział w nich wziąć 
mogą uczniowie ze wszystkich 
szkół w naszym regionie, a także 
dorośli. Ponadto tegoroczne wy-
darzenia kulturalne i sportowe 
będą organizowane w duchu pa-
triotycznym, tak, aby na każdym 
kroku przypominać mieszkańcom 
o wydarzeniach, które miały miej-
sce ponad sto lat temu. 

Zwieńczeniem wszystkich wy-
darzeń będą Powiatowe Obchody 
Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, które odbędą się 11 listo-
pada.

/raf/
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Wyjątkowego pecha miał złodziej, który w Wejherowie 
próbował ukraść telefon komórkowy. 

Udaremnił kradzież 

Do zdarzenia doszło w salonie jednego z operatorów komór-
kowych. 30-latek udawał zainteresowanego zakupem telefonu. 
Gdy pracownik salonu prezentował komórki, mężczyzna ukradł 
aparat o wartości 5 tys. zł, a następnie wybiegł ze sklepu. Za 
sprawcą pobiegł pracownik salonu i inny klient, którym okazał 
się dzielnicowy na urlopie. 
Złodziej chciał uciec samochodem, który miał zaparkowany w 
pobliżu sklepu. Wówczas doszło do szarpaniny między pracow-
nikiem salonu a sprawcą. Sytuację wykorzystał funkcjonariusz, 
który wbiegł do samochodu od strony pasażera i odzyskał skra-
dziony telefon. W pośpiechu złodziej odjechał z policjantem w 
samochodzie. Kierujący nie reagował na polecenia dzielnicowe-
go. Policjantowi udało się go obezwładnić po kilku minutach. 
Podczas przeszukania samochodu sprawcy policjanci znaleźli 
nowe, markowe perfumy, które jak się okazało, zostały ukra-
dzione wcześniej z perfumerii. Kradziony towar wart był ponad 
4 tys. zł. Nadto zatrzymany mężczyzna miał przy sobie narkoty-
ki. Dodatkowo okazało się, że 30-latek był pod wpływem środ-
ków odurzających. 
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Dworek Rajska Góra - poczuj 
magię tego miejsca!
GÓRA | Stylowa architektura dworu polskiego, dopracowany w każdym szczególe wystrój wnętrz, urokliwy ogród, wyśmienita staropolska kuchnia i doborowy 
personel  - a to wszystko w jednym miejscu! Rajska Góra zaskakuje szerokim wachlarzem ofert.

Dworek Rajska Góra zlokalizo-
wany jest w miejscowości Góra, 
zaledwie 3 km od Wejherowa. 
Wysoki standard wnętrz i jakość 
świadczonych usług sprawia, że 
każda uroczystość i wizyta w Raj-
skiej Górze jest niezapomniana, a 
sami goście czują się wyjątkowo. 

SzEROKI WAChLARz 
OfERT

Dworek Rajska Góra oferuje trzy 
zróżnicowanej wielkości i zapro-
jektowane w różnych stylach sale 
balowe, namiot cateringowy, chatę 
grillową, plac zabaw, mini zoo oraz 
ognisko amfiteatr.  Kompleks przy-
stosowany jest do organizowania 
różnego rodzaju imprez, między 
innymi: wesel, chrzcin, urodzin, 
jubileuszów, zabaw plenerowych i 
komunii. Klienci w ofercie znajdą 
też stosowne miejsce do prowadze-
nia szkoleń i konferencji.

Rajska Góra zapewnia profesjo-
nalną obsługę audio oraz video i 
bezpośrednie doradztwo w zakre-
sie organizacji imprezy okoliczno-
ściowej. 

Dworek ma 80 miejsc noclego-
wych (w ofercie pokoje jedno, dwu, 
trzy, czteroosobowe oraz aparta-
menty). W obiekcie dostępny jest 
Internet (WiFi).

Rajska Góra oferuje również or-
ganizację zajęć i imprez na otwar-
tym powietrzu w otoczeniu lasu i 
jeziora Orle. Do dyspozycji gości 
jest też zewnętrzna sauna z balią. 
Ciekawym rozwiązaniem jest moż-
liwość wynajęcia całego obiektu na 
wyłączność.

WESELE W RAJSKIEJ 
GóRzE

Dworek Rajska Góra to idealne 
miejsce na organizację tego jedy-
nego dnia w życiu. Sale weselne są 
klimatyzowane, z których najwięk-
sza pomieści 160 osób. Zostały za-
projektowane z myślą o najbardziej 
wymagających klientach. Neutral-
ny styl sali alabastrowej pozwala na 
dowolny wystrój, sala freskowa za-
chwyca swoją nowoczesną formą, z 
kolei sala rustykalna to miejsce na 
organizację kameralnego przyjęcia 
weselnego w najbliższym gronie. 
Otoczenie gustownego ogrodu, z 
cieszącą okiem zielenią i grillem 
pokrytym strzechą to doskonała 
sceneria na ślubne sesje plenerowe 
i spacery.

Gości weselnych obsługuje pro-
fesjonalny personel. Menu dopa-
sowane jest do indywidualnych 
życzeń klientów. Doświadczenie 
szefa kuchni pozwala przygoto-
wywać wykwintne weselne uczty, 
pełne obfitego jadła. Podczas wese-
la można kosztować regionalnych 

produktów z wiejskiego stołu, któ-
ry cieszy się niesłabnącą sympatią.

Ślub plenerowy
Malowniczo położony Dworek 

Rajska Góra to doskonałe miejsce 
do organizacji romantycznej cere-
monii zaślubin w otoczeniu przy-
rody. Wykorzystanie naturalnych 
walorów przyrodniczych ogrodu 
nada uroczystości niezapomniany 
charakter i na długo zapadnie w 
pamięć. 

Ponadto wkomponowany w zie-
leń namiot cateringowy to świetna 
alternatywa dla tradycyjnych wesel, 
dla osób chcących zrobić wesele na 
„luzie” w stylu Garden Party.                           

W ofercie ślubu plenerowego, 
Dworek zapewnia gustowne deko-
racje kwiatowe, stosowne miejsce i 
jego odpowiednią aranżację. 

Rajska Góra wychodzi naprze-
ciw parom, które nie mają czasu 
na zorganizowanie wesela. Oferta 
„Last Minute” to całościowa orga-
nizacja przyjęcia w bardzo atrak-
cyjnej cenie. 

BLISKO z NATURĄ
Miejscowość Góra, należy do 

najstarszych siedzib życia religijne-
go na Pomorzu – parafia powstała 
tu już w 1138 roku. Góra usytu-
owana jest na wzgórzu, w całości 
otoczona Lasami Oliwsko-Darż-
lubskimi. Druga część wioski (Pa-
radyż) położona jest w Pradolinie 
Rzeki Redy. Główną atrakcją tej 
części wioski jest blisko 100 ha je-
zioro Orle. Przez ten akwen wodny 
przepływa rzeka Reda, która z ko-
lei łączy się z kanałem i wpada do 

Zatoki Puckiej w okolicach Rewy. 
To idealne miejsce dla wędkarzy i 
kajakarzy. Dzięki górskiemu cha-
rakterowi na początku i końcu 
biegu rzeki oraz leniwemu nurtowi 
od Paradyża do Wejherowa, rzeka 
nadaje się zarówno dla amatorów 
mocniejszych wrażeń, jak i dla po-
czątkujących kajakarzy. Do jeziora 
Orle z Rajskiej Góry można pójść 
spacerem, co zajmuje zaledwie ok. 
5 minut. 

Kolejnym atutem okolicy, w ja-
kiej znajduje się Rajska Góra, to 

liczne szlaki rowerowe. Jednośla-
dem można udać się do niepowta-
rzalnych miejsc, takich jak: Groty 
Mechowskie, okolice Żarnowca, 
niedokończona budowa elektrow-
ni jądrowej, wieża widokowa w 
Gniewinie, czy chociażby kalwaria 
w Wejherowie. Będąc w Rajskiej 
Górze warto też się wybrać rowe-
rem do oddalonych zaledwie o kil-
ka kilometrów Lasów Piaśnickich.

W najbliższej okolicy Rajskiej 
Góry działa kilkanaście stadnin 
konnych, pola golfowe, korty te-

nisowe, bowling, wypożyczalnie 
quadów, pływalnie, baseny i paint-
ball. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Nazwa „RAJSKA GÓRA” nie jest 
przypadkowa, a jej geneza wynika 
wyłącznie z uwarunkowań histo-
rycznych i geograficznych. Dla-
czego pierwsi osadnicy nazwali to 
miejsce „RAJEM”? Aby odpowie-
dzieć na to pytanie wystarczy nas 
odwiedzić.

Serdecznie zapraszamy

Adres:
Góra k. Wejherowa

ul. Wiejska 6
Rezerwacja : 
888-999-575
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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                                                                                                                                                      2/2018/DBOGŁOSZENIE                                                          54/2018/DB

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA 
MIASTA RUMI

Burmistrz Miasta Rumi przypomina o obowiązku wno-
szenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-

stego gruntu za 2018 rok, w terminie do dnia 31 mar-
ca 2018r. na konto Urzędu Miasta Rumi Bank Rumia 
Spółdzielczy nr 39 8351 0003 0000 2394 2000 0110                           

lub w Filii Banku Rumia Spółdzielczy w Urzędzie Mia-
sta, ul. Sobieskiego 7.

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na 
jednego członka gospodarstwa domowego nie prze-
kracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospo-

darce narodowej w roku poprzedzającym rok, za któ-
ry opłata ma być wnoszona, Burmistrz Miasta Rumi 

udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocz-
nych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona 

lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2018r., poz. 

121 z późn. zm.) wniosek o którym mowa wyżej,  nale-
ży złożyć w terminie do 1 marca 2018 roku.

Nadmienia się, że przeciętne wynagrodzenie w gospo-
darce narodowej w 2017r. wyniosło 4.271,51zł, zgod-

nie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tycznego z dnia 9 lutego 2018r. (Monitor Polski 2018r. 

poz. 187).
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Ziemia z Jerozolimy na Kalwarii
WEJHERoWo | Podczas pierwszej w tym roku drogi krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej w kaplicach umieszczono ziemię świętą z Jerozolimy. 

Kalwaria Wejherowska jest trze-
cim po Zebrzydowskiej i Pakoskiej, 
najstarszym sanktuarium Męki 
Pańskiej w Polsce. 26 kaplic wybu-
dowano na leśnych wzgórzach, któ-
rym nadano biblijne nazwy - Góra 
Oliwna, Syjon i Golgota. Odległości 
między kaplicami odpowiadają od-
ległościom między stacjami drogi 
krzyżowej Jezusa w Jerozolimie. Jak 
głosi legenda, pod każdą kaplicą 
znajduje się garść ziemi, przywie-
ziona przez Jakuba Wejhera, wła-
śnie z Jerozolimy. Pierwsza w tym 
roku droga krzyżowa na Kalwarii 
Wejherowskiej miała pod ttym 
względem uroczysty charakter. 
W kaplicach umieszczona została 
ziemia święta z Jerozolimy.

- To święte miejsce stało się z woli 

Jakuba Wejhera namiastką ziem-
skiej ojczyzny Jezusa – mówi gwar-
dian o. Daniel Szustak. - Odległości 
pomiędzy poszczególnymi stacja-
mi są tymi samymi jerozolimskimi 
odległościami a pod każdą z kaplic 
usypana jest garść ziemi świętej. 
Historia jednak sprawiła, że dzisiaj 
nie jesteśmy w stanie odtworzyć 
miejsc, gdzie budowniczowie kal-
waryjskich kaplic usypali tę świętą 
ziemię. Dzięki ojcu prowincjałowi 
Bernardowi Marciniakowi historia 
zatacza dzisiaj koło. Od dzisiaj we 
wszystkich kaplicach kalwaryjskich 
w widocznym miejscu jest nowa 
garść ziemi świętej – dodaje gwar-
dian.

Uroczystego odsłonięcia gablotki 
w kaplicy Piłata z woreczkiem zie-

mi świętej z Jerozolimy dokonali 
kustosz o. Daniel Szustak i prezy-
dent miasta Krzysztof Hildebrandt. 
Obok woreczka, opieczętowanego 

czerwoną pieczęcią Kustodii Zie-
mi Świętej, znajduje się specjalny 
certyfikat Kustodii Ziemi Świętej 
(prowincji franciszkanów) po-
świadczający autentyczność ziemi 
z uświęconych miejsc świętych 
i podpisany przez brata Francesco 
Pattona, gwardiana Góry Syjon 
i Grobu Jezusa Chrystusa oraz ku-
stosza całej Ziemi Świętej. Pozosta-
łe woreczki z ziemią znajdują się we 
wszystkich, pozostałych kaplicach 
kalwarii.(DD)

”To święte miejsce 
stało się z woli 
Jakuba Wejhera 
namiastką ziem-
skiej ojczyzny 
Jezusa - mówi 
gwardian o. Da-
niel Szustak
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W spektaklu wystąpią m.in. lokalni poli-
tycy, sportowcy i osoby znane z działalności 
społecznej. To kolejne już przedstawienie 
charytatywne – zostanie wystawione z oka-
zji Światowego Dnia Chorego, a cały dochód 
przeznaczony będzie na rzecz wejherowskiego 
Hospicjum Domowego pw. św. Judy Tade-
usza.

- Scenariusz przedstawienia o charakterze 
komediowym oparty jest na fabule filmu pt. 
„Rejs” - wyjaśnia Ewelina Magdziarczyk-
Plebanek, reżyser spektaklu. - Scenografię 
przygotowuje Aleksandra Lis. Chcemy, aby 
widzowie oglądając spektakl bawili się i wy-
poczywali, podobnie jak pasażerowie „Rejsu”. 
Sztuka ma charakter kameralny i każdego 
z widzów zabieramy w rejs na pokładzie na-

szego statku, którym będziemy płynąć. Ce-
lem sztuki - oprócz działalności charytatyw-
nej - jest również popularyzacja czytelnictwa 
książek, oglądania filmów i szeroko pojętej 
kultury. 

Premiera spektaklu pt. „Na wodzie” zapla-
nowana jest na piątek 23 lutego w nowej sali 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pierwszy spek-
takl odbędzie się o godz. 17.00, a drugi o godz. 
19.00. Zapotrzebowanie jest tak ogromne, że 
ustalono termin kolejnych spektakli. Odbę-
dą się  one 1 marca br. o godz. 17.00 i 19.00.  
Bilety dostępne są w bibliotece w cenie 20 zł. 
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zosta-
nie przeznaczony na Hospicjum Domowe pw. 
św. Judy Tadeusza w Wejherowie. Na widzów 
czekają też niespodzianki. /raf/
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20 lat SPIN 
MOSiR!
RuMiA | Pokazy artystyczne, wspominki, prze-
mówienia, podziękowania i nagrody – wszystko 
to czekało na uczestników obchodów 20-lecia 
Zespołu Tańca SPIN MOSiR Rumia. 

Wydarzenie odbyło się 17 lutego 
na terenie tutejszego MOSiR-u. 
Patronat nad imprezą objęli staro-
sta powiatu wejherowskiego Ga-
briela Lisius oraz burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny.

Zespół Tańca SPIN został za-
łożony w 1998 roku przez Rena-
tę Urbanik-Siwiec, wielokrotną 

mistrzynię Polski oraz finalistkę 
mistrzostw Europy i świata w 
gimnastyce artystycznej. Obecnie 
głównym trenerem i choreogra-
fem jest Aleksandra Borowczak, 
absolwentka Ogólnokształcącej 
Państwowej Szkoły Baletowej w 
Gdańsku oraz Uniwersytetu Mu-
zycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie.

MIChAł pASIECzNY
burmistrz Rumi 
– Niesamowity wysiłek trenerów, dzieci i mło-

dzieży owocuje tym, że możemy się pochwalić 
zespołem mającym nie tylko wspaniałe sukcesy 
sportowe, ale również piękną historię. Jest to 
świetny przykład na to, że Rumia sprzyja roz-
wojowi sportowo-artystycznemu mieszkańców 
i jestem przekonany, że z biegiem lat będzie to 
coraz bardziej odczuwalne

WyGRAJ WyJAZD DO LEGOLANDU!
Chcesz wyjechać do Legolandu? Odwiedź w weekend Port Ru-
mia CH Auchan. Najmłodsi zasiądą w elektrycznych samocho-
dzikach Lego i sprawdzą swoje umiejętności na wyznaczonym 
torze do jazdy. Wiele zabawy dostarczą także stoliki z klockami, 
a także stoisko multimedialne z grami interaktywnymi oraz wy-
stawa budowli i postaci XXL. Wszyscy będą również mogli przy-
ozdobić buźki w specjalnej strefie malowania twarzy. Atrakcją 
spotkania będzie również konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. 
Do zdobycia będzie aż 50 pojedynczych biletów do parku 
Legoland, zestawy klocków oraz nagroda główna – rodzinny 
pobyt w Legoland Billund Resort w Danii! Aby zawalczyć o na-
grody, wystarczy zmierzyć się w budowaniu najwyższej wieży 
z klocków na czas. 
Spotkanie z atrakcjami Legoland odbędzie się w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan w Rumi. Zabawa odbędzie się 24 
lutego w godzinach 9:30 – 21.00 oraz 25 lutego w godzinach 
10:00 – 20.00. Udział  jest bezpłatny!  /raf/

Wystawią spektakl i pomogą hospicjum
WEJHERoWo | Premiera charytatywnego spektaklu „Na wodzie” już dziś!



Międzynarodowy projekt „Let’s 
Do It! – South Baltic Initiatives 
to stop climate change”, w któ-
rym biorą udział nauczyciele i 
uczniowie z Polski, Litwy, Szwe-
cji, Niemiec oraz Danii, to jedno 
z najważniejszych przedsięwzięć 
w jakich uczestniczyła Społeczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wej-
herowie

W ramach tego dwuletniego 
projektu odbyły się już 3 szkole-
nia dla nauczycieli oraz 7 wymian 
międzynarodowych dla uczniów. 

Każda wymiana – to tygodniowe 
spotkanie uczniów (40-65 osób), 
którzy pod okiem opiekunów, 
pedagogów i artystów przez ty-
dzień współpracują ze sobą w celu 
stworzenia wyjątkowego przedsta-
wienia. To tydzień szlifowania ję-
zyka angielskiego, przełamywanie 
własnych barier i pokonywanie 
własnych słabości oraz doświad-
czanie nowych kultur na własnej 
skórze, nowe przyjaźnie, emocje 
oraz pierwsze, międzynarodowe 
zauroczenia. 

Uczestnicy warsztatów mają 
okazję tworzyć muzykę, tańczyć, 
uczyć się trików cyrkowych czy 
tworzyć wyjątkowe scenki dramo-
we pod okiem międzynarodowej 
kadry. Swój wysiłek prezentują 
następnie społeczności lokalnej 
miejscowości, w której odbywa 

się wymiana. To takie właśnie do-
świadczenia kształtują charakter 
tych młodych ludzi. Wielu z nich 
przyznaje, że był to przełomowy 
moment w ich życiu.

Wymiany to jednak nie wszyst-
ko. Jednym z najważniejszych 
punktów „LET’S DO IT” są jed-
nak projekty szkolne i warsztaty 
dotyczące zmian klimatycznych. 

Naszym wspólnym celem jest 
zwiększenie świadomości uczniów 
na temat zagrożeń związanych ze 
zmianami klimatycznymi oraz jak 
im zapobiegać. Międzynarodowy 
aspekt tego projektu ma nieoce-
niony wspływ na postrzeganie 
świata przez uczniów. 

Projekt Let’s Do It – South Baltic 
Initiatives to stop climate changes 
dofinansowany jest z programu 

Południowy Bałtyk Priorytet 5 – 
Zwiększanie potencjału współpra-
cy lokalnych instytucji dla „nie-
bieskiego i zielonego” rozwoju, w 
ramach Interreg V-A Polska – Da-
nia – Niemcy – Litwa – Szwecja. 
Organizatorem jako partner pro-
jektu jest Stowarzyszenie Oświa-
towe, które prowadzi Społeczną 
Szkołę Podstawową nr 1 w Wej-
herowie. 

Projekt Let’s Do It to wynik wie-
loletniej współpracy Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 ze szko-
łami z Litwy, Szwecji, Niemiec 
oraz Danii, w ramach której w 
wymianach międzynarodowych 
wzięło udział już ponad 150 na-
szych uczniów oraz 10 nauczy-
cieli. Uczymy się przez praktykę.  
/SSP Wejherowo/
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Let’s Do It!  
Społeczna w akcji
WEJHERoWo | Edukacja nieformalna czyli „nauka poprzez praktykę” to coś, 
na co stawiamy w naszej szkole.
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Dzień Pamięci żołnierzy Wyklętych 
WEJHERoWo | Od kilku lat obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Jest to polskie święto państwowe, 
które zostało ustanowione w 2011 
roku. Od tego czasu 1 dzień marca 
poświęcony jest pamięci o żołnier-
zach wyklętych – przedstawicielach 
antykomunistycznego i niepod-
ległościowego podziemia, którzy 
działali od 1945 do 1957 roku.

Tego dnia w Wejherowie w  pa-
rafii Chrystusa Króla i bł. s. Alicji 
Kotowskiej odbędą się obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Oprócz tego 28 
lutego o godzinie 19:00 przy ron-
dzie Żołnierzy Wyklętych w Wej-
herowie u zbiegu ulic Krasińskiego, 
Derdowskiego i Nadrzecznej odbę-
dzie się spotkanie, podczas którego 
mieszkańcy oraz harcerze oddadzą 
cześć Niezłomnym i zapalą znicze 
ku ich pamięci.

- To ważne, żeby pamiętać o bo-
haterach, żeby tę pamięć przekazy-

wać kolejnemu pokoleniu  i żeby 
przy okazji takich dni przypomi-
nać o historii i o tych, którzy od-
dali życie za naszą wolność - mówi 
Marcin Drewa  pomysłodawca 
ronda im. Żołnierzy Wyklętych w 
Wejherowie.

Rondo upamiętniające Żołnie-
rzy Wyklętych w Wejherowie jest 
znakiem pamięci dla tych wszyst-
kich Polaków, w tym Kaszubów, 
którzy cierpieli na wejherowskiej 
ziemi z rąk NKWD-UB z powodu 
obrony wiary, tradycji narodowej, 
niepodległości Polski. Działali w 
podziemiu niepodległościowym, a 
po zakończeniu działań wojennych 
przeciwko Niemcom w 1945 roku 
kontynuowali walkę o wolność dla 
Polski. 

Wśród Niezłomnych są prawie 
wszyscy żołnierze TOW „Gryf 
Pomorski”, którzy byli po woj-

nie inwigilowani, przesłuchiwani 
i mordowani. Tak jak Augustyn 
Westphal, uznawany za ostatniego 
komendanta TOW Gryf Pomorski. 
Został on zakatowany przez wejhe-
rowskie UB.

MARCIN DREWA
wiceprzewodniczący  

Rady Miasta Wejherowa
- Żołnierze Wyklęci zasługują 

na pamięć. Pragnąc za wszelką 
cenę wolności złożyli największą 
ofiarę, swoje życie.



WóJT GMINy WEJHEROWO
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transpor-
towa 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieru-

chomości przeznaczonej do: 
1. oddania w dzierżawę, oznaczonej w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako część działki o nr ewid. 228 o powierzchni 0,3845 

ha, położonej w Gowinie,
2. oddania w użyczenie, oznaczonej w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka o nr ewid. 2/21 o powierzchni 0,1217 ha, 

położonej w Kąpinie.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wyka-
zem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościa-

mi i Środowiska, tel. 58 738 67 51.

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
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KINO
23-02-2018
Jaskiniowiec 2D dubbing                    11:30
Jaskiniowiec 2D dubbing                    16:00
plan B                                                  16:00
Nowe oblicze Greya 2D napisy                   18:30
Kobiety Mafii                    20:30
Nowe oblicze Greya 2D napisy                   21:00

CUDOWNY ChłOpAK 2D DUBBING
poniedziałek, 5 marca 2018, 11:30

JASKINIOWIEC • pREMIERA
sobota, 24 lutego 2018, 11:30

pLAN B
sobota, 24 lutego 2018, 21:00
niedziela, 25 lutego 2018, 18:00

KOBIETY MAfII • pREMIERA
sobota, 24 lutego 2018, 18:00
sobota, 24 lutego 2018, 20:30

WCK.ORG.pL

zAADOpTUJ

OTOz ANIMALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

pOMóŻ NAM pOMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAŻNE TELEfONY

Neon
taki nakolankowy mały 
psiak, szuka swojego czło-
wieka. Zima w schronisku 
potrafi być sroga… 

Fester
szuka domu… Energiczny, 
wesoły i bardzo kontaktowy 
psiak pragnie spędzić życie 
u boku dobrego człowieka.

Celia
bardzo wystraszona sunia, trafi-
ła do schroniska OTOZ Animals 
w Dąbrówce koło Wejherowa 
dnia 15 stycznia 2018 roku.

Urban
do schroniska OTOZ ANI-
MALS trafił 9 stycznia 2018 
roku. Psiak leżał w rowie 
bardzo zmarznięty.

Bazyli
Pies został znaleziony 
we Władysławowie. Bazyli 
jest w bardzo złym stanie, jest 
wychudzony, zaniedbany…

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

Masz 
firmę?
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

NIERUCHOMOŚCI

SpRzEDAM

SpRzEDAM działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1100 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 nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SpRzEDAM dom murowany, podpiwniczony, 
dobra lokalizacja, garaż, ogród, możliwość dwóch 
oddzielnych mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

WYNAJMĘ

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ
JESTEM zainteresowana wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

STARSzY, samotny Pan, bez nałogów, szuka ka-
walerki, ewentualnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUpIĘ

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

MOTORYZACJA
SpRzEDAM

SpRzEDAM motocykl Junak RS 125 z akcesoryj-
nym wydechem na kat. B, gwarancja producenta, 
tel. 518 361 659

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

SzUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brutto, spa-
nie – jedzenie zagwarantowane – Niemcy, tel. 00 
49 157 74 120 145

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

pROfESJONALNA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

KOTłOWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SpRzEDAM mieszarkę piekarską do ciasta  80 
litrów ,osuszacz do chleba na kolach. tel.691 529 
175.

DREWNO opalowe, buk, sosna i gałęziówka, po-
rąbane, ułożone możliwy transport.506250477

SIANO, słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu. Możliwość transportu 
506250477

SpRzEDAM odkurzacz, przeciwalergiczny do 
prania dywanów i tapicerek 950 zł ,790 290 835 
Sierakowice

SpRzEDAM radio odtwarzacz samochodowe do 
kaset z muzyka sprawne 80 zl tel 796 400 131

SIANOKISzONKA 120x120 dobra.70 rotacyjna 
1750.zł. Szemud. 510751837

ROzDRABNIACz BAK kompletny 780 zł oraz 
brony zawieszane 680 zł 600667860

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

SKUpUJEMY stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabytko-
wych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie woj-
skowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, info@oldmili-
taria.pl

SpRzEDAM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, 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

REKLAMA                            U/2018/RL

REKLAMA                   23/2017/RL

REKLAMA                                                            393/2017/DB
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Na gali przedstawiony został 
miniony, 2017 rok, oraz spor-
towe wydarzenia, które miały 
miejsce w tym czasie, jak choć-
by Złoty Tur, Marcin Gortat 
camp, czy treningi z ewą cho-
dakowską. Podczas wydarzenia 
nie zabrakło także występów 
artystycznych – wokalnych oraz 
tanecznych.

Nagrody wręczali przedstawi-
ciele władz miasta, a laureatów 
było całe mnóstwo: nagrodzono 
sponsorów, organizatorów wy-
darzeń sportowych, działaczy 
na rzecz sportu, nagradzano za 
promowanie miasta, statuetki 
trafiały w ręce młodych spor-
towców, a także przyznano wiele 
nagród specjalnych. Szczególne 
brawa otrzymał Rafał Siemasz-

ko, który otrzymał nagrodę spe-
cjalną za sukcesy w piłce nożnej 
w sezonie 2016/2017. Piłkarz 
Arki Gdynia zapewnił, że jego 
kontuzja jest już bliska wyle-
czenia i w przyszłotygodniowej 
kolejce Ekstraklasy wybiegnie 
na boisko, by pomóc żółto-nie-
bieskim w walce o kolejne ligowe 
punkty. Nagrodzone zostały tak-
że szkoły, które zajęły najwyższe 
miejsca w sportowych rankin-
gach wojewódzkich.

Specjalne wyróżnienie (Oso-
bowość Roku) otrzymał też bur-
mistrz Rumi, Michał Pasieczny, 
a zostało ono przyznane przez 
przedstawicieli rumskich klu-
bów sportowych – Serdecznie 
dziękuję za tę nagrodę. Myślę, że 
to taki doping, aby miasto zdo-

bywało jeszcze więcej środków 
pieniężnych na sport i w pełni 
to rozumiem– powiedział bur-
mistrz po odebraniu statuetki.

Największą tajemnicą tego wie-
czoru było to, kto wygra w kate-
goriach: Drużyna Roku, Trener 
Roku oraz Sportowiec Roku. Na-
grodzone drużyny w tym roku 
były dwie: zespół kadetek aka-
demii Piłki Siatkowej Rumia, 
oraz oT logistics Kamix aTS 
Małe Trójmiasto Kaszubskie.

Trenerem Roku został Piotr 
netter, który szkoli zawodników 
w UKS TRI-Team Rumia. Zawod-
nicy sekcji triathlonu tego klubu 
w minionym roku zdobyli 10 me-
dali rangi Mistrzostw Polski.

Sportowcem Roku został alan 
Woś, czołowy zawodnik ATS 

Małe Trójmiasto Kaszubskie, 
drużyny I Ligi Tenisa Stołowego. 
Jest on też jednym z najlepszych 
zawodników całej I ligi, do której 
jego drużyna awansowała w ze-
szłym sezonie, a obecnie rozgry-
wa swój debiutancki sezon.

Na stronie miasta można zna-
leźć pełna listę laureatów.

Rumska Gala 
Sportu za nami!
SPoRT | W hali MOSiR w Rumi odbyła Rumska Gala Sportu, na której nagro-
dzeni zostali najlepsi sportowcy oraz działacze sportowi.

W SKRóCIE

SP nr 3 wygrywa 
w Igrzyskach
W miniony piątek w hali 
sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Redzie odbyły się 
Mistrzostwa Redy w Piłce 
Ręcznej. Do gry w kategorii 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
zgłosiły się trzy zespoły 
chłopców oraz dwa zespoły 
żeńskie. Zarówno wśród 
dziewcząt, jak i wśród 
chłopców triumfowała Szkoła 
Podstawowa nr 3.

Ząbkovia triumfuje
W Luzinie odbył się mocno 
obsadzony turniej Ka-
szub Cup, w którym grały 
dziewczęta w wieku 13 lat 
i młodsze. Wygrała Ząbko-
via Ząbki, drugie miejsce 
wywalczył zespół Kujaw-
sko-Pomorskiego ZPN, 
a trzecie miejsce przypadło 
drużynie KA 4 resPect Kro-
bia. Najlepszą zawodniczką 
turnieju uznano Patrycję 
Kozarzewską, królowy-
mi strzelców (ex-aequo) 
zostały Maja Grzybowska 
i Nikola Krasieńko, a naj-
lepszą bramkarką wybrano 
Kornelię Kaczmarek.

Emocje w Lidze 
Sołeckiej
W minioną niedzielę odbyła 
się V kolejka Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej. Najwięcej emocji 
przyniósł mecz, w którym 
Wyszecino pokonało Ko-
chanowo 5-3. W pozosta-
łych meczach Barłomino 
zremisowało 2-2 z Sycho-
wem, Milwino przegrało 
z Luzinem 0-6, a Kębłowo 
pokonało 4-3 Zelewo.
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adam Wróbel, Paulina Stenka, 
Zuzia Kalbarczyk, dorian 
Kupc, nikola Siecińska Mi-
strzami Województwa Pomor-
skiego w kickboxingu.

Zawodnicy Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
i GOSRiT Luzino powraca-
ją z 7 wygranymi walkami 
z Mistrzostw woj. pomorskiego 
w kickboxingu, które odbyły się 
w Prabutach 18 lutego. 
Klasą błysnęły dziewczyny, któ-
re w formule kick-light wygrały 
wszystkie swoje walki, Zuzanna 
Kalbarczyk wygrała dwukrot-
nie, zwycięstwa odnotowały 
Paulina i Nikola. Ta ostania 
debiutowała w formule kick-
light i zdecydowanie pokazała, 
że może liczyć się w walce 
o medale MP w Mysiadle pod 
koniec kwietnia. 
Dziewczyny zostały też 
docenione przez organizato-
rów i sędziów turnieju. Zuzia 
otrzymała puchar jako naj-
lepsza juniorka, a Nikola jako 
najlepsza kadetka Mistrzostw 
woj. pomorskiego.
Dorian Kupc wygrał walkę 
w formule pointfighting przed 
czasem przez przewagę technicz-
ną, natomiast w kick-light toczył 
zacięty pojedynek i ostatecznie 
przegrał nieznacznie na punkty,
Debiutanci - Kacper Krause 
i Dominik Zander nie wygrał! 
W zawodach wzięło udział 
blisko 130 zawodników z 19 
klubów kickboxingu.

ZDobyli 
PoMoRZe

Po dwóch z rzędu meczach 
u siebie, Tytanom przyszło bro-
nić wysokiej, 3. pozycji w meczu 
wyjazdowym. Przeciwnikiem 
był silny zespół Sambora Tczew 
(wicelider tabeli), z którym wej-
herowianie przegrali na własnej 
hali i który przed tą kolejką spo-
tkań był wiceliderem II ligi.

Początek meczu należał do 
gospodarzy – zawodnicy Sam-
bora wypracowali sobie prze-
wagę i nie pozwolili żółto-czer-
wonym jej zniwelować. Silna 
drużyna z Tczewa do końca 
pierwszej połowy utrzymała 
wysoki poziom i do przerwy 
prowadziła 12-7.

Dzięki pięciopunktowej prze-
wadze, gospodarze mieli spory 
komfort w drugiej części meczu, 

w której Tytani musieli pręd-
ko gonić wynik, jeśli marzyli 
o zwycięstwie. Wejherowianie 
po przerwie zaprezentowali lep-
szą grę, ale nie pozwoliła ona na 
korzystny wynik. Ostatecznie 
brzmi on 24-19 dla Sambora.

Dużym pozytywem był na 
pewno przyjazd do Tczewa ki-
biców Tytanów. – Serdecznie 
dziękujemy około 40-osobowej 
grupie kibiców z Wejherowa za 
obecność i żywiołowy doping 
– podziękowali po meczu za 
wsparcie wejherowscy szczy-
piorniści.

W najbliższej kolejce Tytani 
będą pauzować, a do gry wrócą 
10. marca. Zmierzą się z Jezio-
rakiem w Iławie.

KG

tytani pokonani w tczewie
PiŁKA RĘCznA | Wejherowskim szczypiornistom nie udało się zdobyć 
kolejnych ligowych punktów.
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Maciej Koziara został za-
wodnikiem Gryfa Wejhero-
wo. Nowy nabytek Gryfa to 
wychowanek Arki Gdynia. 
Do drugoligowca dołączył 
po trzech rundach spę-
dzonych w Finishparkiecie 
Drwęca Nowe Miasto Lu-
bawskie. W poprzednim 
sezonie zespół ten z Kozia-
rą w składzie (25 meczów, 
8 bramek) wygrał I grupę 

III ligi, jednak klub nie 
otrzymał licencji na grę w 
II lidze, a jego miejsce zajął 
ŁKS Łódź. Rundę jesien-
ną obecnych rozgrywek 
Drwęca zakończyła na 7. 
miejscu w tabeli. Maciej 
Koziara wystąpił w 17 me-
czach i zdobył 6 bramek. 

To będzie druga przygoda 
21-letniego napastnika w 
zespole Gryfa. Na Wzgórzu 
Wolności młody zawodnik 
spędził rundę wiosenną se-
zonu 2015/2016. Zagrał w 
drużynie żółto-czarnych 7 

spotkań.
Maciej Koziara z zespo-

łem prowadzonym przez 
Jarosława Kotasa trenuje 
od kilku tygodni. Jest on 
czwartym nowym zawod-
nikiem, który dołączył 
tej zimy do kadry Gryfa – 
wcześniej drużynę wzmoc-
nili Jan Sobociński, Grze-
gorz Gulczyński i Paweł 
Wojowski. Zespół opuścili 
natomiast Hieronim Gier-
szewski, Marcin Kalkow-
ski, Jakub Ptak i Michał 
Trąbka.

WKS GRYF 
WEJHEROWO

www.gryfwejherowo.com.pl
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Wygrana w Stężycy
SPARinGi | Żółto-czarni po raz drugi tej zimy zagrali z Radunią w Stężycy. Za pierwszym razem zremi-
sowali, teraz wygrali 4-2.

ruszyła sprzedaż karnetów

Napastnik wraca do Gryfa!

ii liGA | Nadchodzi runda wiosenna, która zostanie zainaugurowa-
na meczem Gryfa ze Zniczem Pruszków.

TRAnSFERY | 21-latek 
wraca na Wzgórze Wolności 
po prawie dwóch latach.

Był to siódmy tej zimy mecz 
kontrolny wejherowskich piłka-
rzy. Wcześniej zremisowali z Wi-
słą Płock (4-4) i Lechią Gdańsk 
(2-2), przegrali z Odrą Opole 
(1-2), następnie znów dwukrot-
nie zremisowali: z Chrobrym 
Głogów (1-1) i Radunią Stę-
życa (1-1), a w środę pokonali 
4-1 GKS Przodkowo. Wszystkie 
mecze wejherowianie zagrali na 
wyjeździe.

Prowadzenie w tym meczu 
objął Gryf - w 10. minucie w 
sytuacji sam na sam znalazł się 
Paweł Wojowski i umieścił piłkę 
w siatce. Przed przerwą bramkę 
dołożył testowany przez żółto-
czarnych Michał Ciarkowski. Po 
zmianie stron bramkę z własnej 
połowy zdobyła Radunia - jeden 
z jej zawodników wykorzystał 
fakt, że Wiesław Ferra wyszedł 
ze swojej bramki i przelobował 
go. Trafienie na 3-1 zaliczył po 
rzucie rożnym Grzegorz Gul-
czyński, a kolejną bramkę zdo-

był Paweł Czychowski. Wynik 
ustaliła Radunia Stężyca, któ-

ra strzeliła drugiego tego dnia 
gola.

W składzie Gryfa zagrali: 
Ferra, Wicki, Sobociński, Brzu-
zy, Goerke, Wicon, Regliński, 
Gulczyński, Kołc, Nadolski, 
Ciarkowski, Kątny, Wojowski, 
Gabor, Koziara, Czychowski

-Tradycyjnie nie podniecamy 
się tymi wynikami w sparin-
gach – mówi Jarosław Kotas, 
trener Gryfa Wejherowo. - Tre-
nujemy i gramy po to, aby mieć 
tę formę, kiedy wznowimy ligę. 
Na pewno cieszy bramka Paw-
ła Czychowskiego, który nie-
dawno zmagał się z kontuzją, 
a teraz łapie formę. Liczę też, 
że nowi zawodnicy w rundzie 
wiosennej pokażą, że potrafią 
pociągnąć grę zespołu.

Ostatni tej simy sparing Gryf 
ma rozegrać za tydzień z wy-
stępującą w I lidze Olimpią 
Grudziądz. W jej barwach gra 
były zawodnik wejherowskiego 
zespołu, Adrian Klimczak.

Wejherowski klub z tym tygodniu rozpoczął sprzedaż karnetów 
na mecze domowe w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Cena 
karnetu wynosi 70 zł i uprawnia do wejścia na wszystkie osiem 
spotkań, które zostaną rozegrane na Wzgórzu Wolności. Bilety 
można nabyć od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 
w biurze na stadionie.

DOMOWE MECzE GRYfA W RUNDzIE WIOSEN-
NEJ SEzONU 2017/2018:

Kolejka nr 20: Gryf Wejherowo – Znicz Pruszków (4 marzec, 
niedziela, 13:00) (pierwszy mecz 2:3)

Kolejka nr 22: Gryf Wejherowo – Olimpia Elbląg (18 marzec, 
niedziela, 13:00) (pierwszy mecz 3:1)

Kolejka nr 24: Gryf Wejherowo – Wisła Puławy (31 marzec, so-
bota, 14:00) (pierwszy mecz 1:1)

Kolejka nr 26: Gryf Wejherowo – Garbarnia Kraków (14 kwie-
cień, sobota, 16:00) (pierwszy mecz 0:1)

Kolejka nr 28: Gryf Wejherowo – Rozwój Katowice (28 kwiecień, 
sobota, 16:00) (pierwszy mecz 3:0)

Kolejka nr 30: Gryf Wejherowo – ROW 1964 Rybnik (9 maj, śro-
da, 17:00) (pierwszy mecz 0:3)

Kolejka nr 32: Gryf Wejherowo – MKS Kluczbork (19 maj, sobo-
ta, 16:00) (pierwszy mecz 2:2)

Kolejka nr 33: Gryf Wejherowo – GKS Bełchatów (26 maj, sobo-
ta, 16:00) (pierwszy mecz 0:1)

KUp 
KARNET 
na mecze!

Wspomóż swój Klub!
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W Pabianicach samorządowcy 
w składzie:  Sławomir Walczew-
ski (kapitan), Marcin Piekut, 
Remigiusz Sarbak, Arkadiusz 
Pendowski, Szczepan Kass, Bar-
tłomiej Woźniak, Michał Dą-
browski oraz Adam Miotk awan-
sowali do finału, gdzie pokonali 
reprezentację Ustrzyk Dolnych 
i zdobyli puchar, który przynie-
śli na spotkanie z prezydentem. 
W całym turnieju rywale strzeli-
li im tylko jednego gola.

- Chciałem podziękować za 
wspaniały wynik – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt – Szcze-

gólnie zastanawia mnie, jak to 
możliwe, żeby w całych rozgryw-
kach stracić tylko jedną bramkę. 
To wygląda tak, jakby tą Waszą 
bramkę w ogóle Wam zabrali 
i oddali ją tylko na chwilę. 

Tak dobra postawa na turnieju 
jest z pewnością dużą promocją 
Wejherowa oraz powiatu. Jak się 
okazało,  nie tylko świetną grą 
samorządowcy promowali swoje 
miasto – Przed każdym meczem 
rozdawaliśmy upominki, mate-
riały promocyjne przeciwnikom 
– powiedział kapitan drużyny, 
Sławomir Walczewski. – Rywale 

często oglądając broszury dziwili 
się, że nie znali wcześniej Wejhe-
rowa, mówili, że przedstawia się 
jako ładne, rozwijające się miasto.

Samorządowcy będą chcieli 
potwierdzić swoją wysoką formę 
na mistrzostwach w piłce nożnej 
na otwartym powietrzu, które 
odbędą się we Wrześniu w Zako-
panem – Wynik jest oczywiście 
ważny, ale ważniejsze, abyście 
wszyscy wrócili z tych zawodów 
zdrowi i bez kontuzji – powie-
dział prezydent Wejherowa, 
życząc drużynie szczęścia we 
wrześniowych zawodach. KG

Prezydent gościł 
Mistrzów Polski

SPoRT | Samorządowcy, którzy wywalczyli w Pabianicach Mistrzostwo 
Polski w Halowej Piłce Nożnej odwiedzili dziś wejherowski ratusz.
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W foRMie!
Zespoły z Rumi jest 
w trakcie okresu przygo-
towawczego i sprawdza 
swoją formę w sparin-
gach.

Formą w meczach 
zimowych imponuje 
Orkan. Piłkarze z Rumi 
najpierw w minionym 
tygodniu Celtic Reda 6-0, 
a w weekend zagrali z Wi-
kędem Luzino i pokonali 
go 4-2. Orkan wygrał też 
w środę z Orlętami Reda 
5-1. Wygląda więc na to, 
że dyspozycja rumskich 
piłkarzy jest już całkiem 
wysoka. Pozostaje im 
tę formę utrzymać, bo 
do wznowienia rundy 
wiosennej zostało jeszcze 
trochę czasu – do gry 
o ligowe punkty Orkan 
wróci 11. marca. Zmierzy 
się u siebie z GKS-em 
Kolbudy. W ten sam dzień 
Wikęd Luzino u siebie 
zagra z Gryfem Słupsk, 
a Stolem w Gniewinie po-
dejmie wicelidera, Grom 
Nowy Staw.

Podopieczne Tomasza Kor-
dowskiego pojadą do Elbląga, 
gdzie już dzisiaj (piątek) zagrają 
z tamtejszym Truso. Elblążanki 
są o pozycję niżej od APS-u Ru-
mia. W pierwszym meczu tych 
drużyn APS Rumia odniósł pew-
ne zwycięstwo w trzech setach.

Już w przyszłym tygodniu 

rozpoczną się Ćwierćfinały Mi-
strzostw Polski Kadetek, które 
rozegrane zostaną na hali MO-
SiR w Rumi. Turniej zainauguru-
je mecz APS – UKS SMS Szóst-
ka Mielec, który odbędzie się 
w czwartek o 16:00. Zawody będą 
trwały aż do niedzieli – wtedy 
odbędą się ostatnie mecze.

aPS zagra na wyjeździe
SiATKÓWKA | Rumskie siatkarki wracają do gry. Po przerwie 
czeka je mecz wyjazdowy. 
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