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jądrówki

Z badań, przeprowadzonych na zlecenie spółki PGE EJ1 wynika, 
że gminy, które brane są pod uwagę jako lokalizacja elektrowni 

jądrowej, popierają tę inwestycję na swoim terenie.

czytaj str. 3

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

tel. 606 112 745

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Niedziela nie 
dla zakupów

”@ Wioletta Wysk

Patrząc z perspektywy 
pracownika -BRAWO! Choć 
ciężko będzie się przesta-
wić. Musimy pamiętać też 
o tych,dla których niedziela 
była jedynym dniem na 
zakupy. Nie da się wszystkim 
dogodzić...

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Na scenie 
Dzień Dobry 
TVN

Weronika Korthals wystąpiła 
w popularnym programie 
„Dzień Dobry TVN”. Na 
antenie ogólnopolskiej stacji 
zaprezentowała swój najnow-
szy singiel pn. „Wstrzymam 
czas”. Na scenie Weronice 
Korthals towarzyszyły Karolina 
Żuk i Sylwia Przetak. Występ 
poprzedzony został krótką 
rozmową z artystką.

WASZE 
ZDJĘCIA

Poranne 
Mechelinki

Taką urokliwą i widowiskową 
fotografię otrzymaliśmy od 
naszego stałego Czytelnika, 
Pana Marcina.

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Poznajecie 
tę ulicę?

Płacił 
cudzą kartą

To skrzyżowanie w centrum 
Wejherowa. Zdjęcie pochodzi 
ze zbiorów Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie. 

W sumie dziewięć zarzutów 
policjanci postawili miesz-
kańcowi powiatu wejherow-
skiego. 21-latek posługiwał 
się znalezioną kartą płatniczą 
i dokonał kradzieży w sklepie. 

Bracia Collins 
w Rumi

Znani na całym świecie 
z przerabiania samochodów 
i dokonywania motoryzacyj-
nych cudów Bracia Collins 
otwierają warsztat samo-
chodowy w Rumi.

Papierosy 
bez akcyzy

Prawie sześćset paczek papie-
rosów bez polskich znaków ak-
cyzy zabezpieczyli wejherow-
scy policjanci. 48-letni kierowca 
papierosy przewoził na tylnym 
siedzeniu samochodu. 

Powstał 
nowy dział

Na stronie www.gwe24.
pl powstał dział „Region 
z dawnych lat”. Zachęcamy 
Was do jego współtworze-
nia i przesyłania historycz-
nych zdjęć.

Akcja 
drogówki

Na drogach województwa 
pomorskiego policjanci 
prowadzili akcję „Alkohol 
i narkotyki”. Działania miały 
przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa. 

ANNA wALk                                                        a.walk@expressy.pl

Wstajesz, zaparzasz 
kawę lub herbatę 

i zastanawiasz się, od 
czego zacząć? Podpo-

wiadamy: od odwiedzenia 
naszego portalu GWE24.pl, na którym 
codziennie publikujemy najważniejsze i naj-
nowsze informacje!
Ostatnio poruszyliśmy wiele tematów, które 
Was zainteresowały. Dużą oglądalność miał 
artykuł opisujący 21-latka, który znalazł 
kartę bankomatową i zamiast ją oddać poli-
cjantom lub do banu, zaczął... robić zakupy. 
Wielu kierowców z pewnością zaintereso-
wała natomiast informacja o prowadzonych 
w regionie działaniach policjantów. Pierwsze 
z nich miały na celu ujawnienie „trucicieli”, 
czyli samochodów, które mają przekroczone 
normy emisji spalin. Druga akcja „drogówki” 
to kontrole pod kątem trzeźwości i narko-
tyków. Kiedy kierowcy mogą spodziewać 

się, że zostają zatrzymani i skontrolowani? 
Dowiesz się tego, zaglądając na portal 
GWE24.pl. 
Ponadto pisaliśmy o korzyściach, jakie 
redzcy seniorzy zyskali odbierając Karty 
Seniora, informowaliśmy o tym, jakie dota-
cje z budżetu miasta otrzymały organizacje 
i stowarzyszenia działające w Wejherowie, 
a także zamieściliśmy opinie zarządców 
centrów handlowych odnośnie wprowa-
dzonego od marca ograniczenia handlu 
w niedziele. 
Zachęcamy wszystkich do regularnego 
zaglądania na nasz portal oraz polubienia 
naszego profilu na facebooku. Codziennie 
najnowsze informacje z powiatu wejherow-
skiego, zapowiedzi najważniejszych wyda-
rzeń, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 
i wiele, wiele innych. 

A zATEM – ROzpOCzNIJ dzIEń z GWE24.pL!

Kalendarium

www.gwe24.pl                           |                         redakcja@expressy.pl                         |                        www.expressy.pl

KINO

SPOTKANIE

Klub 
miłośników 
literatury i wełnianych 
skarpetek 

KONCERT

RezeRwAt
Rockowy koncert

Stacja Kultury w Rumi
12 marca 2018 / 1600

Fabryka Kultury w Redzie
10 marca 2018 / 1800

Fabryka Kultury w Redzie
16 marca 2018 / 1900

KONCERT

ANiA 
wyszkoni

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, 
Anna Walk, Grzegorz Bryszewski, 
Krzysztof Grajkowski

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Jagoda Lezner
j.lezner@expressy.pl

SEKRETARZ DS. ADmINISTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel./fax. 58 736 16 92,

Zacznij dzień z 
gwe24.pl!

koBiety 
MAfii

Filharmonia Kaszubska
9-21 marca 2018 / 2100



www.gwe24.pl/aktualności 3

REKLAMA                                                          285/2017/DB

Piątek, 9 marca 2018

REKLAMA                                                          363/2017/DB

 tyLE wniosków wPŁyNęŁo 
w RAMAch REDZKiEGo 
BuDżEtu oBywAtELsKiEGo18

Badanie nastrojów społecznych 
mieszkańców Pomorza do budo-
wy elektrowni jądrowej zleciła 
spółka PGE EJ1, która jest odpo-
wiedzialna za przygotowanie i re-
alizację procesu inwestycyjnego 
budowy pierwszej polskiej elek-
trowni jądrowej. Na jej zlecenie 
badanie opinii zrealizowała firma 
PBS w okresie listopad - grudzień 
2017 r. Pytania zadawano repre-
zentatywnej próbie mieszkańców 
trzech gmin lokalizacyjnych: 
Choczewo i Gniewino w powie-
cie wejherowskim oraz Krokowa 
w powiecie puckim.

Z analizy wynika, że poparcie 
dla inwestycji jest bardzo duże. 
Wśród mieszkańców gmin loka-
lizacyjnych pozytywnie o elek-
trowni wyniosło aż 67%. Wśród 
mieszkańców gmin Choczewo 
(73%) i Krokowa (69%) utrzy-
muje się ono na stałym wyso-
kim poziomie. Jedynie w gmi-
nie Gniewino poparcie zmalało 
w stosunku do badania przepro-
wadzonego wiosną 2015 roku 
i wynosi obecnie 59%.

Najważniejsze pozytywne 
aspekty inwestycji, jakie wskazy-
wali mieszkańcy, to nowe miejsca 
pracy oraz ogromna szansa roz-
woju dla danej gminy. Ponad po-
łowa respondentów (54%) uważa, 
że dzięki budowanej elektrowni 
w ich okolicy pojawi się duża 
ilość nowych miejsc pracy, ankie-

towani są też świadomi nowych 
możliwości rozwoju lokalnych 
przedsiębiorstw. Co ciekawe, 
o tym ostatnim aspekcie wspomi-
nali także ci, którzy są przeciwni 
inwestycji. 

Kolejnym argumentem, 
o którym mówili zwolennicy 
„jądrówki”, jest tańsza energia 
elektryczna, 35% respondentów 
podkreśliło też, że elektrownia 
wpłynie pozytywnie na rozwój 
infrastruktury w gminie.

Z badania wynika jeszcze jeden 
wniosek: potrzebna jest kampa-
nia informacyjna dla mieszkań-
ców. Mniej niż co czwarty z nich 
ocenia obecnie swoją wiedzę 
o energetyce jądrowej dobrze 
lub bardzo dobrze (24%). Naj-
bardziej popularnym źródłem 
informacji wciąż są opinie zna-
jomych lub rodziny (33%) oraz 
internet (22%).

Badanie przeprowadzono w po-
tencjalnych lokalizacjach budowy 
pierwszej elektrowni jądrowej, 
gminach Choczewo, Gniewino, 
Krokowa. W gminach objętych 
badaniem przeprowadzono od-
powiednio: gmina Krokowa - 535 
wywiadów, gmina Choczewo - 
502 wywiady, gmina Gniewino 
– 200 wywiadów. 

Poparcie dla budowy elektrow-
ni jest wyższe wśród osób młod-
szych oraz lepiej wykształconych.

/raf/

Gminy chcą 
elektrowni jądrowej

POWIAT | Z badań, przeprowadzonych na zlecenie spółki PGE EJ1 wynika, że gminy, które brane są pod 
uwagę jako lokalizacja elektrowni jądrowej, popierają tę inwestycję na swoim terenie. 

@Viktor
- Nie dla atomu w gminie Gniewino!!! Badania były nieuczciwe. 
Kiedy były przeprowadzane? Tego nikt nie wie - wie natomiast 
władza gminy, bo to kasa do wydania, a gmina tonie w długach 
przez takich włodarzy (patrz ranking najbardziej zadłużonych 
gmin w Polsce). Społeczeństwo w tych gminach nie ma nic do 
powiedzenia, bo się boi „władzy”, a władza [mówi] „taki mamy kli-
mat”, [cytując] znaną „celebrytkę” byłego rządu.

@Mieszkaniec Lubkowa
- Według PGE EJ1 w Lubkowie 90%j est za budową. Mieszkam 
tam i nie znam osoby ani nie słyszałem, by ktoś był za budową. Na 
zebraniu mieszkańców wszyscy byli przeciwko budowie.

Wejdź na gwe24.pl i wyraź swoje zdanie 
na temat planowanej budowy elektrowni 

jądrowej w Polsce!

Waszym zdaniem:
KOMENTARzE INTERNAUTóW 
z NASzEGO pORTALU GWE24.pL:

Mieszkańcy Redy zgłosili 
w sumie osiemnaście propozycji 
na łączną kwotę ponad 700 tys. 
zł. Ze złożonych wniosków wy-
nika, że redzianie stawiają przede 
wszystkim na rekreację. Wśród 
pomysłów przeważają inicjaty-
wy związane z budową bądź roz-
budową placów zabaw i miejsc 
przeznaczonych do rekreacji bądź 
wypoczynku. Dodatkowo pojawiły 
się inicjatywy związane z poprawą 
infrastruktury drogowej. Złożony 
został również projekt, który doty-

czy sterylizacji i kastracji zwierząt 
właścicielskich. 

Co dalej? Projekty złożone przez 
mieszkańców poddane zostaną 
szczegółowej analizie. 19 marca 
ma ruszyć głosowanie na zadania, 
które pozytywnie przeszły wery-
fikację. Następnie prowadzona 
będzie weryfikacja głosów. Jak wy-
nika z harmonogramu redzkiego 
budżetu obywatelskiego, wyniki 
głosowana moją zostać ogłoszone 
10 kwietnia. 

Wa

Złożone wnioski
RedA | Zakończyła się procedura składania wniosków do redz-
kiego budżetu obywatelskiego.

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

Na terenie wejherowa w 2017 roku było 1446 pieców i kotłów węglowych.  
Kotły węglowe to wciąż popularne źródło ogrzewania domków jednoro-
dzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. w naszym mieście jest 
ponad 15 tys. adresów gospodarstw domowych, co oznacza, że nie więcej 
niż 10% mieszkańców korzysta z pieców i kotłów węglowych do ogrze-
wania. część z tych źródeł nie wymaga pilnej wymiany, gdyż ich stan jest 
zróżnicowany. co ważne, 732 właścicieli pieców węglowych zadeklarowało 
ich wymianę w najbliższym czasie. Ponad 90% wejherowian wykorzystuje 
ekologiczne źródła ciepła.

większość mieszkańcó (67%) w domkach jednorodzinnych stosuje ekolo-
giczne źródła ciepła, jak podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oPEc, 
gaz, energię elektryczną, pomocy ciepła, itd.. Mieszkańcy mogą skorzystać 
z dotacji na wymianę pieców oferowanych przez urząd Miejski.  /raf/

Chcą wymienić piece
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 Inicjatywa stanowi wypadko-
wą potrzeb mieszkańców, które 
zgłaszali głównie telefonicznie, 
oraz rozwiązań stosowanych 
w innych polskich miastach. Do 
dyspozycji rumian jest pół tysią-
ca kompletów tych specjalnych 
naklejek.

To jedno z wielu przedsięwzięć 
ekologicznych, które realizuje 
samorząd. Rocznie jest ich kil-
kanaście, a jednym z większych 
projektów jest „Czysta Rumia”, 

w którym cyklicznie uczestniczy 
wielu mieszkańców. 

Każda wspólnota i spółdzielnia 
mieszkaniowa oraz indywidual-
ny mieszkaniec, który zauważa 
taką potrzebę na swoim osiedlu 
bądź nieruchomości, proszony 
jest o kontakt z Urzędem Miasta 
Rumi, a dokładniej z Wydziałem 
Polityki Gospodarczej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska (po-
kój 06, tel. 58-679-65-32) w celu 
bezpłatnego odbioru naklejek.

Darmowe naklejki 
dla niewidomych 
i słabowidzących
RUMIA | Naklejki z alfabetem Braille’a są do odebrania w Urzędzie 
Miasta Rumi. Mają one ułatwić skuteczną segregację odpadów oso-
bom niewidomym i słabowidzącym. 

pIOTR WITTbROdT,
zastępca burmistrza Rumi

– To rozwiązanie ma ułatwić funkcjonowa-
nie naszym niepełnosprawnym mieszkań-
com. Mówiąc obrazowo, dzięki dotknięciu 
takiej naklejki osoba niewidoma lub słabo-
widząca wie, do którego pojemnika należy 
kierować konkretne odpady.

To już kolejna pula pieniędzy, 
które z budżetu miasta przeka-
zywane są w tym roku organiza-
cjom pozarządowym i stowarzy-
szeniom, działającym na rzecz 
mieszkańców. 

- W Wejherowie prowadzimy 
od kilkunastu lat Wejherowski 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku – mówi Grzegorz Arabczyk, 
dyrektor programowy YMCA 
Gdynia. - Jest to szeroka działal-
ność edukacyjna i hobbystyczna, 
skierowana do seniorów z Wej-
herowa. W tym roku poszerzona 
dodatkowo o program „Senior 
– obywatel”, podczas którego 
uświadamiamy seniorów, jakie 
mają prawa i jak o nie dbać. 

Pieniądze trafiły także do klu-
bów sportowych. 

- Zajmujemy się popularyzo-
waniem koszykówki nie tylko 
w Wejherowie, ale też na obszarze 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
– mówi Kordian Zabrocki, prezes 
klubu UKS Ósemka Wejhero-
wo. - W tym roku otrzymaliśmy 

od miasta ponad 20 tys. 
zł, przeznaczymy je na 
organizację turniejów, 
rozgrywek dostępnych 

dla wszystkich oraz na 
szkolenie i prowadzenie zajęć 
dla dzieci i młodzieży. Dotacja to 
oczywiście nie jest cały nasz rocz-
ny budżet, który wynosi ok. 80 
– 100 tys. zł. To istotny zastrzyk 
finansowy, bardzo ważny dla na-
szej działalności. 

Dotację otrzymało także puckie 
hospicjum, do którego trafia-
ją także pacjenci z Wejherowa. 
W najbliższym czasie placówka 
ma być rozbudowana i powięk-
szona. Docelowo będzie tam 11 
nowych miejsc – ponieważ dziś 
jest już przepełnione, będzie 
mogło przyjąć 5 lub 6 nowych 
pacjentów, a kilku obecnych pa-
cjentów zostanie przeniesionych 

Dotacje wspomogą 
ich działalność
WeJHeROWO | Kolejne niemal 100 tys. zł z budżetu miasta trafiło do 9 organizacji i stowarzyszeń.

do nowych pokoi. 
- Opiekujemy się pacjentami nie-

uleczalnie chorymi – wyjaśnia Ali-
cja Makowska, dyrektor operacyjny 
puckiego hospicjum. - Staramy się, 
aby mieli jak najlepsze warunki i naj-
lepszą opiekę, aby nie cierpieli. Od 
lat współpracujemy z miastem i ho-
spicjum domowym w Wejherowie, 
podejmujemy wspólne działania. 
Warto zauważyć, że w Wejherowie 
nie ma stacjonarnego hospicjum, 
pacjenci w ciężkim stanie trafiają 
więc do nas. Dotację wykorzysta-
my na cele statutowe, czyli poprawę 
opieki nad pacjentami i zakup nie-
zbędnego sprzętu medycznego. 

/raf/

KRzYSzTOf 
HILdEbRANdT, 
prezydent Wejherowa:

- Łącznie, z wszystkimi organizacjami, któ-
rych jest 59, podpisujemy umowy na kwo-
tę ponad 630 tys. zł. Za pieniądze z budże-
tu miasta wiele ciekawych i pożytecznych 
rzeczy jest realizowanych przez organiza-

cje w wielu dziedzinach: sporcie, kulturze, 
ochronie zdrowia. Współpraca samorządu wejherowskiego z or-
ganizacjami ma ogromne znaczenie – aktywność stowarzyszeń 
jest bowiem ogromna. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ 
miasto nie jest w stanie tak dobrze zrealizować tak wielu zadań 
z różnych dziedzin. Organizacje robią to z ogromną pasją, a ich 
działalność skierowana jest bezpośrednio do mieszkańców.

dOTACJE OTRzYMALI:
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego:

Polska YMCA - 6 tys. zł•	
Ochrona zdrowia:•	
Polskie Towarzystwo Stwardnienia   •	
Rozsianego – 7 tys. zł
Puckie Hospicjum Św. Ojca Pio – 5,5 tys. zł•	
Polskie Towarzystwo    •	
Laryngektomowanych – 4,2 tys. zł

Kultura fizyczna i sport:
UKS „Basket - Ósemka” - dwie umowy  •	
(sport – 15 tys. zł, profilaktyka   
uzależnienia od alkoholu – 5 tys. zł)
Klub Sportowy Maximus – dwie umowy: •	
(sport – 7 tys. zł. profilaktyka   
uzależnienia od alkoholu . – 7 tys. zł)
UKS Team Dragon – 4. tys. zł•	
Klub Sportowy „Wejher” - 19 tys. zł•	
UKS „Ósemka” - 11 tys. zł•	
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„Marzec na Obcasach” to cykl bezpłatnych 
warsztatów i spotkań dla kobiet, o kobie-
tach i z kobietami. Organizowany po raz 
piąty w trzynastu powiatach województwa 
pomorskiego. 

Powiatowe urzędy Pracy do udziału zapraszają 
panie, które szukają inspiracji do działania i po-
trzebują motywacji do podjęcia nowych wyzwań 
w obszarach zmiany pracy, rozwoju osobistego 
i zawodowego. Zajęcia prowadzone będą przez specja-
listów z zakresu planowania kariery zawodowej i rekrutacji, 
komunikacji interpersonalnej, wizerunku, profilaktyki zdrowot-
nej i zdrowego stylu życia.
w wejherowskim PuP warsztaty odbędą się w dniach 22-23 
marca pod hasłem „Kobieta aktywna – kobietą sukcesu na 
rynku pracy”. w czwartek 22 marca w godzinach 9:00-13:00 
zaplanowano warsztat dotyczący budowania wizerunku 
w poszukiwaniu pracy i konsultacje z wizażystką oraz warsztat 
prawidłowego odżywiania i jego wpływ na koncentracje 
i odporność na stres i konsultacja z dietetyczką. Natomiast 
w piątek 23 marca w godzinach 9:00-13:00 odbędą się zajęcia 
warsztatowe poprowadzone przez doradcę zawodowego na 
temat „Rozmowa kwalifikacyjna – jak się do niej przygotować”. 
Zapisy telefonicznie 677 63 16, 677 83 54 lub emailem: dorad-
cy@pupwejherowo.pl lub osobiście w urzędzie Pracy, budynek 
B, wejście c. Liczba miejsc jest ograniczona. uczestnictwo 
w warsztatach jest bezpłatne. (DD)

Bezpłatne warsztaty dla kobiet

Z okazji przypadającego 
corocznie na dzień 11 marca 
święta wójt Henryk Skwarło 
wraz z Sekretarzem Ryszardem 
Stachurskim zaprosili sołtysów 
na uroczyste spotkanie, podczas 
którego podziękowali za co-

dzienną pracę i złożyli życzenia 
wszelkiej pomyślności i satysfak-
cji z wykonywanej funkcji. Wójt 
podziękował sołtysom za ich 
troskę i zaangażowanie w sprawy 
lokalnej społeczności, które prze-
kładają się na realną poprawę ja-

kości życia mieszkańców gminy. 
Wyraził szczególną wdzięczność 
paniom sołtys, które obdarował 
kwiatami, także z okazji Dnia 
Kobiet. Przypomnijmy, iż połowę 
sołectw naszej gminy reprezen-
tują właśnie kobiety. Spotkanie 

sołtysów było wyrazem uznania 
wkładu pracy, jaki każdego dnia 
wnoszą w budowanie gminy. 
Wszystkim sołtysom i radom 
sołeckim życzymy wszelkiej 
pomyślności.

 /uGW/

Święto 
sołtysów
GM. WeJHeROWO | Sołtysi 
Gminy Wejherowo spotkali się 
7 marca, by wspólnie uczcić 
ogólnopolski Dzień Sołtysa. 
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W pierwszych zajęciach, które 
odbywały się 5 marca w Miej-
skim Domu Kultury w Rumi, 
uczestniczyli wychowankowie 
klas IV-VI.
Lekcje miały bardzo prak-
tyczny charakter. Dzięki nim 
najmłodsi mogli ćwiczyć dyk-
cję oraz wymowę samogłosek, 

również tych nosowych.
Były to pierwsze zajęcia, 
które odbyły się w ramach 
projektu „Lekcje z kulturą”, 
przeznaczonego dla wszyst-
kich dzieci z rumskich szkół 
podstawowych. Warsztaty 
będą się odbywać cyklicznie 
w poniedziałki i wtorki.

Ruszyły „Lekcje z kulturą”
Uczniowie z rumskich szkół podstawowych rozpoczęli 
warsztaty pt. „Lekcje z kulturą”. 

AGNIESzKA SKAWIńSKA, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

– Część zajęć poświęcona była również 
rozbudzeniu zmysłów. Wszystko to po-
woduje, że uczniowie poszerzają swoją 
świadomość w zakresie poprawnej 
wymowy oraz twórczego myślenia. 

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 oddania w użyczenie, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako część działki o nr ewid.  
655 o powierzchni 0,0600 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.

Spotkanie, w ramach którego 
karty trafiły do swoich nowych 
właścicieli, odbyło się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. W uro-
czystości uczestniczyli przedsta-
wiciele władz miasta, którzy 
zapewniali, że robią wszystko, 
aby kreować politykę senioralną 
i aktywizować środowisko osób 
starszych. 

zNIżKI I ULGI

- Bardzo zależy nam na tym, żeby 
seniorzy czuli się dobrze w Redzie 
i myślę, że nasze działania spotyka-
ją się z pozytywnym oddźwiękiem 
– mówił burmistrz Krzysztof Krze-
miński. 

Ogólnopolska Karta Seniora z wy-
glądu przypomina dowód osobisty. 
Uprawnia do tańszych przejazdów, 
zniżek w sklepach bądź restaura-
cjach, czy też darmowych wejść do 
muzeów w różnych częściach kraju. 

Karty Seniora w Redzie
RedA | Będą mogli korzystać z szeregu zniżek na terenie całego kraju. Mieszkań-
cy Redy otrzymali Ogólnopolskie Karty Seniora. 

Szczegółowa lista firm, które przyłą-
czyły się do programu, dostępna jest 
na stronie  www.glosseniora.pl.

dARMOWA KARTA

- O możliwości otrzymania Ogól-
nopolskiej Karty Seniora dowie-
działam się z prasy – zapewnia pani 
Janina z Redy. - Lubię podróżować, 
czy też chodzić do kina bądź teatru. 
W związku z tym liczę nie tylko na 
korzyści finansowe, ale i duchowe.

Ogólnopolska Karta Seniora jest 
bezpłatna. Aby ją otrzymać, należy 
wypełnić i złożyć odpowiedni for-
mularz. W wypełnieniu dokumen-
tu pomagają pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Redzie. 
Ogólnopolska Karta Seniora wyda-
wana jest na czas nieokreślony i nie 
można jej udostępniać innym oso-
bom.  anna Walk

TERESA KANIA, 
zastępca burmistrza Redy

Zachęcam przedsiębiorców z Redy do tego, 
aby przyłączyli się do Ogólnopolskiej Kar-
ty Seniora. Oferta firm dla osób starszych 
może dotyczyć zniżek na usługi lub produk-
ty, bezpłatnych wejść bądź innych promocji. 
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, 
a może firmie przynieść korzyści w postaci 
promocji na terenie całego kraju.gwe24.pl

- Jestem mieszkanką Kębłowa – 
pisze pani Sandra. - Od czterech 
miesięcy w miejscowości pro-
wadzone są prace kanalizacyjne. 
Wczoraj robotnicy opuścili plac 
budowy, pozostawiając niezabez-

pieczoną dziurę o głębokości od 4 
do 5 metrów. 
Kilkumetrowa dziura okazała 
się odkrytą studzienką, do której 
w każdej chwili mógł ktoś wpaść. 
W sprawie interweniowała poli-

mogło dojść do tragedii
KębłOWO | Kilkumetrowa dziura czyha na nieostrożnych prze-
chodniów – zaalarmowała nas Czytelniczka.

cja, która zobowiązała wykonawcę 
robót do zabezpieczenia otworu. 
Z informacji włodarza gminy Lu-
zino wynika, że na placu budowy 
w Kębłowie wcześniej nie docho-
dziło do podobnych incydentów. 
- To był pierwszy taki sygnał - za-
pewnia wójt Jarosław Wejer. - 
Przedtem zdarzały się skargi na 
jakość dróg, ale nigdy wcześniej na 
odkryte studzienki. Do takich sy-
tuacji w ogóle nie powinno docho-

dzić. Wykonawca robót jest zobli-
gowany do tego, aby zabezpieczyć 
plac budowy w należyty sposób. 
Będziemy to egzekwować. Wa
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Dnia 2 marca br. w wejherow-
skim starostwie odbyło się wi-
zyta studyjna przedstawicie-
li Urzędu Marszałkowskiego 
monitorująca stan realizacji 
przedsięwzięcia strategiczne-
go dotyczącego podniesienia 
jakości szkolnictwa zawo-
dowego w naszym regionie. 
Oprócz gości z wojewódz-
twa w wydarzeniu uczestni-
czyli m.in. Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius, Eta-
towy Członek Zarządu Woj-

ciech Rybakowski, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, pracodaw-
cy, uczniowie, przedstawicie-
le Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie oraz Powiato-
wej Rady Przedsiębiorczości.
Przypomnijmy, że pod koniec 
2016 r. Powiat Wejherowski 
pozyskał rekordową kwotę 
ponad 24 mln zł na Zintegro-
wany Projekt Zawodowy, któ-
ry już niebawem zaowocuje 
nie tylko podniesieniem jako-
ści szkolnictwa zawodowego 

Powiat liderem projektów unijnych
Powiat Wejherowski znalazł się na pierwszym 
miejscu w Województwie Pomorskim w obszarze 
realizacji projektów unijnych. Warto zaznaczyć, 
że samorząd jako jedyny zrealizował w 100 pro-
centach wszystkie założenia i plany z roku 2017, 
dotyczące Zintegrowanego Projektu Zawodowego 
w Powiecie Wejherowskim. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

serdecznie zaprasza na

LV koncert z cyklu
„Spotkania z muzyką Kaszub”

 pt.

NA GÓRZE 
STOJI KRZIŻ

Koncert odbędzie się 10 marca 2018 r. o godz. 18.00
w siedzibie muzeum przy ul. Zamkowej 2A

Wykonawcy:
Joanna Żelazny – sopran

Marta Jundziłł– mezzosopran
Patryk Dopke – tenor

Łukasz Górczyński – baryton
Witosława Frankowska – fortepian, 

słowo o muzyce

Program koncertu wypełnią utwory pasyjne pochodzą-
ce ze zbioru Duchowne pieśni […] 

w ięzyk slawięsky przezpastora Szymona Krofeya 
wilożone (1586), z kalwaryjek Droga do nieba 

(od XVII do XX wieku), śpiewnika Melodye 
do zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku 

kościelnego ułożone w opr. ks. Józefa Mazurowskiego 
(1870) oraz współczesne pieśni wielkopostne  

w języku kaszubskim, skomponowane przez Jerzego 
Stachurskiego, Renatę Gleinert, Tomasza Fopke, 

Witosławę Frankowską, br. Zbigniewa Joskowskiego, 
Jerzego Łyska do słów Brygidy Bulczak, 

Idy Czai, Alojzego Nagla, Zygmunta Narskiego 
i Eugeniusza Pryczkowskiego.

WSTĘP WOLNY. ZAPRASZAMY!

na terenie powiatu wejherow-
skiego, ale także poszerzeniem 
oferty kształcenia ustawicz-
nego i dostępem do nowocze-
snych technologii i usług cy-
frowych. Takich pieniędzy na 
rozwój szkolnictwa zawodo-

wego, jak zaznaczyła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius, 
w historii powiatu jeszcze nie 
było. 
– Dla naszego samorządu 
szkolnictwo zawodowe zawsze 
było bardzo ważne i pomimo 
zmieniającej się sytuacji w kra-
ju nigdy żadnej placówki nie 
zamknęliśmy, wręcz przeciw-
nie tworzyliśmy nowe profile 
zawodowe – mówiła podczas 
spotkania Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. 
W ramach przedsięwzięcia 
strategicznego obecnie trwa 
rozbudowa w pięciu placów-
kach edukacyjnych prowadzo-
nych przez powiat, tj. w Powia-
towym Zespole Szkół nr 2, 3 i 4 
w Wejherowie, Powiatowym 
Zespole Szkół nr 2 w Rumi 
oraz Powiatowym Zespole 
Szkół Policealnych w Wejhe-

rowie. Realizacja wszystkich 
tych inwestycji jest zaawanso-
wana w 75 procentach. Ponad-
to dobiega końca wyposażanie 
23 nowych pracowni zawodo-
wych i doposażenie 13 istnie-
jących.

– Oprócz rozbudowy szkół i do-
posażenia pracowni część środ-
ków przeznaczono na dosko-
nalenie zawodowe nauczycie-
li, staże i praktyki dla uczniów 

oraz wydawnictwa informacyj-
ne czy zacieśnienie współpracy 
z przedsiębiorcami – podkre-
śla Etatowy Członek Zarządu 
Wojciech Rybakowski, odpo-
wiedzialny za sprawy oświa-
ty w powiecie i koordynujący 

Zintegrowany Projekt Zawo-
dowy.
Samorząd sprawuje kontrolę 
nad 33 szkołami, z czego po-
nad połowa, bo aż 19 zajmuje 

się kształceniem zawodowym. 
Wśród tych jednostek eduka-
cyjnych jest 6 szkół branżo-
wych, 5 techników, 7 szkół po-
licealnych i 1 przysposabiająca 
do pracy w zawodzie. 
Poza projektem, którego 
w głównej mierze dotyczyło 
spotkanie w starostwie, rozma-
wiano również o rozbudowie 
Powiatowego Zespołu Szkół 
w Redzie. Pieniądze na ten cel 
powiat wyłożył z własnych 
środków.
– Jako organ prowadzący szko-
ły zawodowe musimy rozwi-
jać swoje placówki edukacyj-
ne i dostosowywać ich ofertę 
kształcenia do oczekiwań ro-
dziców i uczniów, a także po-
trzeb lokalnego rynku pracy – 
zaznacza Etatowy Członek Za-
rządu Wojciech Rybakowski.  
Uczestnicy konferencji dys-
kutowali także na temat do-
świadczeń współpracy, a także 
możliwości powiązania ofer-
ty publicznego kształcenia za-
wodowego. Na zakończenie 
wizyty w powiecie wejherow-
skim, przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego odwiedzili 
szkoły, w których realizowane 
są inwestycje.
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Lodowe sople tworzą się przede 
wszystkim na skraju dachów 
i wystających części nierucho-
mości. Trzeba pamiętać, że mogą 
być śmiertelnie niebezpieczne. 
Sople i bryły lodu mogą ważyć 
nawet kilkanaście kilogramów, 
taki ciężar spadający z dachu na 
chodnik to ogromne zagrożenie 
dla przechodzących pieszych. 
Dlatego te kwestie regulują od-
powiednie przepisy – właściciel 
lub zarządca nieruchomości jest 
zobowiązany do zabezpieczenia 
miejsca niebezpiecznego dla ży-
cia lub zdrowia człowieka. 

Jest to szczególnie ważne teraz, 
gdy temperatura nieco wzrosła 
i w dzień zaczynają się roztopy, 
natomiast wieczorem słupek rtę-
ci spada poniżej zera. Strażnicy 
miejscy przeprowadzają kon-
trole, czy właściciele i zarządcy 
nieruchomości wywiązują się ze 
swojego obowiązku. 

- Taką kontrolę przeprowadzi-
liśmy np. w ubiegłym, tygodniu – 
wyjaśnia Roman Świrski, komen-
dant Straży Miejskiej w Rumi. 
- Reagujemy też na zgłoszenia 
mieszkańców i w razie zauwa-
żonych podczas patrolowania 
sytuacji podejmujemy interwen-

Są piękne, ale mogą być 
śmiertelnie niebezpieczne
POWIAT | Wahania temperatury (w dzień powyżej zera, a w nocy mróz) sprzyjają tworzeniu się sopli i nawisów lo-
dowych na dachach. I o ile zwisające sople mogą tworzyć iście bajkowy krajobraz, to są też bardzo niebezpieczne. 

cje własne. Polega to na zwróceniu 
uwagi właścicielowi czy zarządcy 
posesji o obowiązku zabezpiecze-
nia miejsca niebezpiecznego, jeżeli 
wymaga tego sytuacja. Sugerujemy 
też jak najszybsze usunięcie sopli, 

które mogły by być zagrożeniem 
dla ludzi. Dodam, że takie sytuacje 
zdarzają się dość rzadko, miesz-
kańcy mają bowiem świadomość 
swoich obowiązków i na bieżąco 
usuwają sople. 

Co grozi za nieprzestrzeganie 
przepisów? Za niezabezpieczenie 
miejsca zagrożonego dla zdrowia 
i życia kodeks wykroczeń przewi-
duje grzywnę do 500 zł. 

rafał korbut

Sprawniejsza kolej w aglomeracji trójmiejskiej i szybsze 
podróże z Gdyni do Słupska - to planowane efekty moder-
nizacji linii Gdynia–Słupsk. 

PKP Polskie Linie kolejowe s.A. podpisały dwie umowy o wartości 
prawie 30 mln zł na zaprojektowanie modernizacji linii kolejo-
wej z Gdyni chyloni przez Lębork do słupska. inwestycja skróci 
czas podróży i zwiększy komfort obsługi pasażerów na stacjach 
i przystankach. Projekty pozwolą na budowę pięciu nowych 
przystanków oraz przebudowę 22 stacji i przystanków. Dla 
podróżnych oznacza to wygodny dostęp do pociągów regional-
nych i dalekobieżnych. Nowe perony będą wybudowane m.in. w 
Gdyni chyloni, Rumi, Redzie, wejherowie, Gościcinie, Bożympolu 
wielkim, Godętowie, Lęborku, Pogorzelicach, strzyżnie słupskim, 
Leśnicach i słupsku. Nowe przystanki dostaną nazwy: Reda Bucz-
ka lub Gniewowska, Bolszewo, Gościcino Zielony Dwór, Łebień i 
siemianice. wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb 
osób o ograniczonej mobilności. Dobrą jakość obsługi zapewnią 
wiaty, oświetlenie, ławki i czytelna informacja. 
Modernizacja obejmie ponad 100 km linii między Gdynią chylo-
nią a słupskiem. Lepsze możliwości podróży i przewozu towarów 
zapewni dobudowa nowych torów. Będą dwa dodatkowe tory 
dla ruchu aglomeracyjnego na odcinku Rumia–wejherowo oraz 
jeden dodatkowy tor  na odcinkach Gdynia chylonia-Rumia, 
wejherowo–Lębork i Lębork–słupsk. Dzięki poprawie przepusto-
wości linii, przewoźnicy będą mogli uruchamiać więcej pociągów 
pasażerskich i towarowych. wymiana rozjazdów i urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym oraz przebudowa przejazdów zwiększy 
bezpieczeństwo ruchu pociągów. Ponadto powstanie 18 nowych 
i siedem zmodernizowanych przejść pod torami. inwestycja to 
także modernizacja 47  mostów i wiaduktów. 
Prace projektowe na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia 
chylonia–słupsk mają zakończyć się w czwartym kwartale 2019 
roku. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2020-2023. Łączna 
wartość umów to 29,9 mln zł. Projekt w Krajowym Programie Kole-
jowym oszacowany jest na 2 mld zł. współfinansowanie przewi-
dziano z Programu operacyjnego infrastruktura i Środowisko. (DD)
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Podczas wizyty w wejherowskiej 
placówce Wiedźmin odwiedził 
małych pacjentów, przebywają-
cych na oddziale pediatrycznym 
i chirurgii dziecięcej.

- Jesteście wielkimi zuchami, że 
sobie tutaj dobrze radzicie i walczy-
cie z kłopotami – podkreślał aktor.

Modest Ruciński opowiadał 
o swojej roli w gdyńskim spekta-
klu, zaprezentował także małym 
pacjentom wiedźmińskie miecze. 
Duże zainteresowanie wywołały 
także inne, poza „Wiedźminem” 
zadania aktorskie gościa, Modest 
Ruciński zajmuje się bowiem 
dubbingowaniem bajek dla dzieci, 
czytał takżeaudiobooka”Burzli-
wych dziejów Pirata Rabarbara”.

Wizytę zakończyło rozdawanie 
autografów i prezentów dla naj-
młodszych. Małych pacjentów 
obdarowano maskotkami i grami 
planszowymi.

W rozmowie z portalemGwe24.
pl Modest Ruciński przyznał, że 
w dzieciństwie los mu oszczędził 
długiego przebywania w szpitalu.

- Do szpitala trafiłem na drugi 
dzień po złamaniu, wyszedłem 
tego samego dnia okuty w zbroję 
z gipsu - wspominaaktor. - Mam 

nadzieję, że wizyta aktora lub 
piosenkarza wszpitalu jest mile 
widziana przez małych pacjentów 
i stanowi dla nich pozytywne wy-
darzenie i ciekawe oderwanie od 
monotonii. Dla mnie, z kolei to 
emocjonująca przygoda i poważ-
ne wyzwanie, czasem nawet przed 
takim spotkaniem denerwują się 

bardziej niż przed spektaklem.
Poniedziałkowe spotkanie 

z młodymi pacjentami szpitala 
umożliwiła współpraca „Szpitali 
Pomorskich” z Fundacją Przemek 
Dzieciom. Jej założyciel, Prze-
mek Szaliński już od 13. roku 
życia namawia znanych aktorów 
do spotkań z małymi pacjentami. 

- Nasza fundacja istnieje już 11 lat, 
a z Modestem Rucińskim odwie-
dzamy już trzeci szpital - podkreśla-
Przemysław Szaliński. - Cel takich 
wizyt jest prosty, chcemy, żeby naj-
młodsi chociaż przez chwilę zapo-
mnieli o lekach, chorobach i bada-
niach, próbujemy także wywołać 
uśmiech na ich twarzach. (Gb)

Wiedźmin w... szpitalu
WeJHeROWO | Ciekawa rozmowa, widowiskowa prezentacja wiedźmińskich mieczy i rozdawanie autografów. Aktor Modest Ruciński, który 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni gra główną rolę w musicalu „Wiedźmin”, odwiedził wejherowski szpital.
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Zmodernizują linię kolejową

W ostatnich latach występy 
Marcina Dańca i Jerzego Kry-
szaka przyciągnęły tłumu miesz-
kańców. Tym razem wójt gminy 
Wejherowo oraz Biblioteka i Cen-
trum Kultury zaprosili na występ 
Andrzeja Grabowskiego, znanego 
polskiego aktora, artysty kaba-
retowego. 3 marca Halę wido-
wiskowo-sportową w Bolszewie 
znów zapełniła licznie przybyła 
publiczność. 

Dzień Kobiet z Grabowskim
GM. WeJHeROWO | Huczne 
obchody Dnia Kobiet w gminie 
Wejherowo stały się już tradycją. 

Wieczór zainaugurowało wy-
stąpienie wójta Henryka Skwarło, 
który podziękował wszystkim za 
przybycie, a szczególne słowa uzna-
nia i życzenia skierował do wszyst-
kich przybyłych pań. By tradycji 
stało się za dość, w podziękowaniu 
za wszelki trud i codzienną pracę 
panie zostały obdarowane żółtymi 
tulipanami. Za liczne przybycie 
podziękowała także dyrektor BCK 
Natasza Sobczak, która zaprosiła 
na przewidziane tego dnia występy 
artystyczne. Dużo dobrego humoru 
i sporą dawkę znakomitej rozryw-
ki zafundował, wyczekiwany przez 
wszystkich, występ Andrzeja Gra-
bowskiego. Artysta, powszechnie 
znany z jednego z polskich seriali 
komediowych, zapewnił publiczno-
ści wiele okazji do śmiechu, a przy-
gotowany przez niego program na-
grodzono gromkimi brawami. Tego 
wieczoru widownia miała także 
okazję obejrzeć przedstawienie pt. 
„Kobieta to ja” w wykonaniu teatru 
„Zbierańce”. 

Dzień Kobiet okazał się doskonałą 
okazją do spotkania dla mieszkań-
ców gminy Wejherowo i spędzenia 
czasu w miłej, wesołej atmosferze. 

 /uGW/
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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/DB

Za nami pierwsze tegorocz-
ne spotkanie z cyklu „Rozmowa 
o Książce”. Rozmowę tradycyjnie 
prowadził Krystian Nehrebecki, 
a gościem był Krzysztof Materna, 
jeden z najwybitniejszych pol-
skich satyryków. 

W Bibliotece Publicznej im. Hie-
ronima Derdowskiego w Redzie 
opowiadał o spotkaniach i przyjaź-
niach, które wpłynęły na jego życie, 

m.in. z Jerzym Gruzą, Czesławem 
Niemenem i Jeremim Przyborą. 
Poruszył również kwestię swojej 
najnowszej publikacji pt. „Przygo-
dy z życia wzięte”, w której odsłania 
kulisy polskiej rozrywki.

Na zakończenie uczestnicy 
spotkania mieli okazję zdobycia 
autografu i wykonania pamiąt-
kowego zdjęcia z popularnym 
satyrykiem. Wa

materna o książce
RedA | Krzysztof Materna był gościem Biblioteki Publicznej im. 
Hieronima Derdowskiego.
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Warsztaty artystyczne prowadzi 
Mirosław Gliniecki, dyrektor teatru 
STOP z Koszalina. Pierwsze takie 
zajęcia zorganizowano w szkole 
w 1994 roku, czyli już dwa lata po 
powstaniu szkoły. Cyklicznie odby-
wają się natomiast od 2009 roku. 

- Są to zajęcia teatralno-dramowe, 
przez cztery dni uczniowie tworzą 
i pracują twórczo – wyjaśnia Danu-
ta Ornal, dyrektor Społecznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Wejherowie. 
- Efektem ich pracy jest spektakl 
wystawiony dla uczniów, rodziców 
i przyjaciół szkoły. Wcześniej zaję-
cia były prowadzone w gimnazjum, 
teraz uczestniczą w nich uczniowie 
klasy VII. 

Młodzi ludzie poznają podsta-
wowe techniki teatralne i... uczą się 
życia. Idea warsztatów sprowadza 
się bowiem do tego, aby przez kil-
ka dni po kilka godzin lekcyjnych 

grupa uczniów pracowała w spo-
sób odbiegający od szkolnej nor-
my, a zachowujący szczególnie in-
dywidualność młodego człowieka, 
bez względu na jego umiejętności 
i zdolności. 

- Spektakl to jedno, bardzo istot-
na jest także integracja grupy, roz-
wijanie umiejętności społecznych, 
tolerancji, odpowiedzialności za 
siebie i innych – wyjaśnia Danuta 
Ornal.

Wszystko zaczyna się w momen-
cie, gdy Mirosław Gliniecki spotyka 
się z grupą uczniów, którzy wezmą 
udział w warsztatach i spektaklu. 
Wówczas jeszcze uczniowie nie 
tworzą zgranego zespołu – a mają 
bardzo mało czasu, tylko cztery 
dni, na przygotowanie spektaklu. 

- Pierwszy dzień to ćwiczenia 
dramowe, podczas których rozpo-
znaję grupę, dowiaduję się, kto ma 

Teatr, który 
uczy życia
WeJHeROWO | Wyjątkowe warsztaty teatralne od kilku 
lat organizowane są w Społecznej Szkole Podstawowej. 

jakie umiejętności, kto jest bardziej 
nieśmiały, kto bardziej otwarty, cze-
go mogę oczekiwać po tych młodych 
ludziach – wyjaśnia Mirosław Gli-
niecki. - Po tych ćwiczeniach opra-
cowuję scenariusz i już drugiego dnia 
ten scenariusz wprowadzam. Trzeci 
dzień - „stawiamy na nogi” scena-
riusz, każdy aktor ma już swoją rolę, 
każdy wyuczył się tekstu na pamięć. 
Tego dnia ustalamy również, w jakich 
kostiumach wystąpią aktorzy. Czwar-
ty dzień – to już ostatnie przygotowa-
nia i próby w kostiumach i z rekwi-
zytami, a po południu wystawiamy 
premierę spektaklu. Konfrontacja 
z widzem jest niezmiernie ważna, 
gdyż to, co robimy na próbach, nigdy 
nie będzie takie, jak podczas występu 
przed widownią. 

W ciągu zaledwie czterech dni 
grupa uczniów musi zatem stworzyć 
zgrany zespół, zdolny do wykonania 
twórczego zadania. 

- Warsztaty nie mają na celu popu-
laryzowania sztuki aktorskiej i na-
mawiania, aby ten młody człowiek 
w przyszłości został aktorem – za-
znacza Mirosław Gliniecki. - Chodzi 
o to, aby przekazać i poznać pewne 
techniki teatralne i dramowe, żeby 
człowiek zyskał większą siłę wyrazu 
i te techniki wykorzystywał w póź-
niejszym życiu. Mam tu na myśli 
ekspresję, wyrazistość, wzmocnienie 
samooceny i umiejętności komu-
nikacji, kształtowania kompetencji, 
integrację w grupie – bo tu się nie da 
samoistnie istnieć, w grupie musi być 
zaufanie i odpowiedzialność. 

Sami uczestnicy przyznają, że 
udział w zajęciach był dla nich nie tyl-
ko dobrą zabawą i poznaniem tech-
nik teatralnych, ale czymś znacznie 
ważniejszym. 

- Sposób prowadzenia zajęć i to, cze-
go się uczymy, był dla mnie ogrom-
nym zaskoczeniem - mówi Maja 
Jesionowska z SSP nr 1. - Warsztaty 
są zupełnie inne niż te, w których do-
tychczas brałam udział. W krótkim 
czasie możemy tu nauczyć się „inne-
go życia”, innego spojrzenia na świat.  
rafał korbut

Sami uczestni-
cy przyznają, że 
udział w zajęciach 
był dla nich nie 
tylko dobrą zabawą 
i poznaniem tech-
nik teatralnych, 
ale czymś znacznie 
ważniejszym. 
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Konkurs organizowany jest w na-
stępujących kategoriach tematycz-
nych: fotografia (w kategoriach 
wiekowych od 12 do 16 lat, oraz od 
16 lat), fotomontaż (kategoria wie-
kowa od 16 lat). 

Zgłoszenia do konkursu będą 

przyjmowane do10 kwietnia 2018 
roku. Prace należy przesłać na adres 
mailowy konkurs.basniowy.swiat@
gmail.com lub pocztą tradycyjną na 
adres Konkurs „Baśniowy Świat”, 
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. 
Jakuba Wejhera, Juliusz Żełudkow-

Konkurs fotograficzny
POWIAT | Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera oraz Wejhe-
rowskie Centrum Kultury już po raz czwarty zapraszają do udziału uczniów 
w Ogólnopolskim konkursie fotograficzno - graficznym „Baśniowy Świat”. 

ski, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wej-
herowo. 

Więcej informacji o konkursie na 

stronie i na fb www.basniowyswiat.
photographfx.pl, facebook.com/
konkurs.basniowy.swiat. /raf/

To będzie prawdziwa Biesiada 
Literacka - z prof. Ewą Łętowską 
oraz prof. Krzysztofem Pawłow-

skim! Ona – profesor, sędzia, Rzecznik Praw Obywatelskich, wybitna znawczyni 
prawa i wielka miłośniczka, znawczyni, prawdziwy autorytet w zakresie wiedzy 
o historii, dziejach, artystach Opery.On – filozof, profesor, pracownik naukowy, 
wykładowca autor błyskotliwych książek …nie tylko dla dorosłych, prawdziwy 
wielbiciel bell canta.  biesiada – 23 marca, godz. 18:00, stacja kultura.

O OpERzE I O pRAWIE

RUMIA | Obrazy przedsta-
wiające piękno Kaszub można 
zobaczyć w Stacji Kultura. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rumi, Filia nr 1 (ul. Pomorska 
11) zaprasza na wystawę malarstwa 
Mariana Władysława Tracza. 
Wystawę będzie można oglądać 
do 31 marca w godzinach otwarcia 
placówki.
Marian Władysław Tracz od 
najmłodszych lat interesował się 
malarstwem, oraz fotografią.
Ukończył Studium Nauczycielskie 
w Gliwicach – zajęcia praktyczne 
z wychowaniem plastycznym oraz 
Politechnikę Gdańską na wydziale 
elektrycznym. Jako pedagog 
działał w kołach nauczycielskich 
plastyków oraz związku Plastyków 
Amatorów w Gdańsku. Brał i bie-
rze udział w plenerach malarskich 
na terenie całej Polski. Ostatnio 
upodobał sobie tereny kaszub-
skie oraz plenery nad morzem 
bałtyckim. Swoje prace wystawiał 
w Warszawie, Ostródzie, Trójmie-
ście i w wielu innych miejscach. 
Maluje farbami olejnymi, akwarelą, 
tuszem – często stosuje technikę 
mieszaną.  
Wstęp wolny!
/raf/

Kaszuby 
na płótnie
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Panu

RySZARdOWI 
ŚWIlSKIEMU

Członkowi Zarządu Województwa Pomorskiego

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Panu

PROF. dR. HAB. 
KRZySZTOFOWI 
SZAŁUCKIEMU

Skarbnikowi Miasta Gdyni

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

W uroczystości nadania imienia 
wzięli udział przedstawiciele władz 
gminy Luzino, powiatu wejherow-
skiego oraz miasta Wejherowa.

Postać profesora przybliżył film 
dokumentalny a także interesujący 
wykład prof. Józefa Borzyszkow-
skiego z Uniwersytetu Gdańskiego.

- Z wielkiego lasu wyszedł wielki 
człowiek, wielki syn Luzina, Ziemi 
Kaszubskiej i Polski oraz obywatel 
Świata i Europy, który uczył cieka-
wości wiedzy o świecie, ciekawości 
innych ludzi i innych kultur - pod-
kreślił prof. Józef Borzyszkowski.

Odczytano list, który z tej okazji 
napisał do dyrektora szkoły prof. 
Adam Labuda - syn Gerarda Labu-
dy, a podpisany przez pięcioro jego 
dzieci, w tym czworo - z tytułami 
profesorskimi. Uczniowie szkoły 
wystawili też przedstawienie te-
atralne pt. „Obrazki z życia Gerar-
da Labudy”, które wyreżyserowała 
Krystyna Lewna. Wręczono także 
nagrody laureatom Wojewódzkie-
go Konkursu Poetycko-Prozator-
skiego „Miłość, Przyjaźń, Dobro” 
oraz laureatom konkursów - pla-
stycznego i historycznego.
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Nowy patron szkoły
LUZINO | Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Luzinie 
otrzymała imię prof. 
Gerarda Labudy. 

- To wielki dzień dla społeczności 
szkoły i całej gminy, bo profesor Ge-
rard Labuxda, to nasz człowiek, który 
tutaj chodził do szkoły, a po śmierci 
- zgodnie z jego wolą, spoczął na lu-
zińskim cmentarzu - powiedział Ja-
rosław Wejer, wójt gminy Luzino.

Gratulacje i życzenia dla dyrekcji 
szkoły, kadry pedagogicznej i całej 
społecznośći szkolnej złożyli m.in. 
starosta wejherowski Gabriela Li-
sius, zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej Ma-
ria Krośnicka, Maciej Tamkun, au-
tor portretu Gerarda Labudy i inni. 
Składający życzenia otrzymali na 
pamiątkę Statuetkę Profesora Gerar-
da Labudy wręczoną przez dyrektora 
szkoły.

W uroczystości uczestniczyli m.in. 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Genowefa Słowi, przewodniczący 
Komisji Edukacji w Powiecie - Lu-
dwik Zezgzula, wieloletni proboszcz 

luziński ks. Henryk Szydłowski, 
przedstawiciele Rady Rodziców, lo-
kalni i okoliczni działacze kaszubscy, 
rodzice i młodzież, a także poczet 
sztandarowy 1 LO im. Jana III Sobie-
skiego w Wejherowie.

Dodajmy, że w centralnej części 
Luzina, na terenie parku, znajduje 
się pomnik prof. Gerarda Labudy. 
Jest także tablica pamiątkowa na bu-
dynku szkoły, do której uczęszczał, 
a w budynku SP nr 2 znajduje się 
portret Profesora oraz - obrazująca 
Jego życie - wystawa fotograficzna, 
wykonana przez Radosława Kamiń-
skiego. Natomiast w Wejherowie, 
obok Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej, budo-
wana jest Książnica Prof. Gerarda 
Labudy. Profesor Gerard Labuda 
uczęszczał do Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wejherowie. Jest Honoro-
wym Obywatelem Wejherowa i kilku 
innych miast w Polsce, w tym Pozna-
nia, Wrocławia i Szczecina. /raf/

Odpowiedzi na podobne, związa-
ne z optyką i fizyką pytania, znajdą 
uczestnicy kolejnego spotkania 
z cyklu „Akademia małych od-
krywców”. 

W najbliższą sobotę 10 marca na 
małych, żądnych wiedzy odkryw-
ców czekają rozmaite eksperymen-
ty i pokazy, których tematem prze-
wodnim będzie optyka i światło. 
Maluchy przeniosą się w czasie, aby 
zobaczyć, jak wyglądały począt-
ki kina i jak uzyskać efekt ruchu 
obrazów na ekranie. Najbardziej 
dociekliwi dowiedzą się, jak po-
wstają iluzje optyczne oraz zobaczą 
obrazki, które na pierwszy rzut oka 
wydają się czymś zupełnie innym. 
Nie zabraknie zabawy światłem, 
a dzięki różnobarwnym filtrom 
dzieci zobaczą świat w zupełnie in-
nych barwach. 

Prawa fizyki i ciekawostki z nią 

związane zostaną przedstawione 
w prosty i kreatywny sposób, tak 
aby zachęcić ciekawych świata od-
krywców do samodzielnych poszu-
kiwań oraz rozwijania pasji. Fani 
barwnych eksperymentów będą 
mogli zobaczyć różnokolorową 
tęczę, a wszystko to dzięki rozsz-
czepieniu światła, które jest uzna-
wane za jedno z najważniejszych 
odkryć ludzkości. Dzieci dowiedzą 
się również, jak działają na pozór 
skomplikowane przyrządy, takie 
jak mikroskop optyczny, luneta czy 
peryskop. 

Spotkanie z cyklu „Akademia 
małych odkrywców” odbędzie się 
10 marca w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Bez-
płatne zajęcia będą prowadzone od 
godz. 12:00 do 18:00. Wstęp bez-
płatny!  /raf/

Zabawa światłem i optyką
RUMIA | Jak wygląda świat w skali mikro? Co kryje się w kropli 
wody i dlaczego piraci często używali lunety? 
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Zbadaj się!
Bezpłatne badania mammo-
graficzne zostaną przeprowa-
dzone w mieście.  w dniach 15 
i 16 marca br. przy centrum 
handlowym Kaszuby na os. 
Kaszubskim zostaną przepro-
wadzone bezpłatne badania 
w mammobusie. Do badań 
zapraszane są kobiety w wieku 
50-69, ale organizatorom zale-
ży szczególnie na zachęceniu 
do badań pań z roczników 
1966-1968, ponieważ nie 
otrzymują one indywidual-
nych zaproszeń na badania 
mammograficzne. Badanie 
jest bezpłatne i refundowane 
przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie. Na 
badanie można zgłosić się 
w dowolnej miejscowości nie-
zależnie od miejsca zamiesz-
kania. w badaniach mogą 
uczestniczyć ubezpieczone 
panie w wieku od 50 do 69 lat, 
które nie były leczone z powo-
du raka piersi i jednocześnie 
w ciągu ostatnich 2 lat nie 
miały wykonanej mammo-
grafii w ramach Programu lub 
otrzymały wynik ze wskaza-
niem do wykonania badania 
po 12 miesiącach (dotyczy 
kobiet, u których w rodzinie 
wykryto raka piersi u matki, 
siostry, córki lub w badaniu 
genetycznym stwierdzono 
mutacje w genach BRcA 1 
i BRcA 2 ) /raf/
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OGŁOSZenie
 

Burmistrza Miasta rumi o przystąpieniu do sporządzenia  
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związ-
ku z art. 46 pkt.1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską Rumi:

uchwały Nr XLiii/567/2018 z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do zmia-•	
ny uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr Viii/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla stref 
A8.Mw,u1 i A9.MN,Mw,u1 w rejonie ul. Reja;
uchwały Nr XLiii/568/2018 z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do zmia-•	
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalone-
go uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dla stref 
A5.u i A7.uo

wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących 
w/w projektów zmian miejscowych planów.

Załączniki graficzne do w/w uchwał, określające granice przystąpień do sporządzenia 
zmian miejscowych planów, znajdują się na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi oraz na 
stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmian planów miejscowych oraz do pro-
gnoz oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na ad-
res: urząd Miasta Rumi, ul. sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.
pl w terminie do dnia 03.04.2018r.
wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

Dzień 12 marca 1945 roku to dla 
Wejherowa bardzo ważna data. 
Tego dnia w mieście zakończyła się 
II wojna światowa. Również tego 
samego dnia rozpoczęła się okupa-
cja sowiecka. 

Wejherowo było od 9 wrze-
śnia 1939 roku okupowane przez 
Niemców. Podczas 5 lat zniewole-
nia mieszkańcy byli poddani wy-
niszczającej  akcji eksterminacyj-
nej, na którą składały się masowe 
egzekucje w lasach piaśnickich, 
wysiedlenia, wywózki do obozów 
pracy i obozów koncentracyj-
nych. Miastu przywrócono nazwę  
z okresu zaborów Neustadt, a uli-
com i placom nadano imiona Hi-
tlerowskich dostojników państwo-
wych i partyjnych.

- Po latach wyniszczającej wojny 
mieszkańcy uwierzyli w zmiany, 
pragnąc spokoju i bezpieczeństwa. 
Szybko okazało się jak bardzo 
się mylili. Sowieci kierując się na 
Berlin niosąc tzw. „wyzwolenie” 
okazali się kolejnymi oprawcami, 
a marzenia o wolności legły w gru-
zach - komentuje Marcin Drewa, 
wejherowski radny (PiS).

Kontrowersyjne wyzwolenie
HISTORIA | Co tak 
naprawdę wydarzyło 
się 12 marca 1945 roku 
w Wejherowie?

W 1945 roku Wejherowo i okoli-
ce były wypełnione uciekinierami 
z Prus wschodnich którzy w po-
płochu uciekali przed zbliżającą się 
Armią Czerwoną. 

- Mieszkańcy Wejherowa słysząc 
wieści o zbliżaniu się żołnierzy so-

wieckich byli przekonani, że wy-
zwolą oni miasto spod niemieckiej 
okupacji, przychodząc ze wschodu, 
to znaczy od strony  Gdańska i Gdy-
ni, ale stało się zupełnie inaczej, 
ponieważ wojska sowieckie stanęły 
11 marca 1945 szerokim frontem 

z zachodniej strony miasta - mówi 
Edmund Mehring, mieszkaniec 
Wejherowa.

Miejscowych Niemców ogarniało 
przerażenie przed nacierającą Ar-
mią Czerwoną, podsycane przez 
komunikaty radiowe o opanowa-

nych przez Rosjan miastach oraz do-
konywanych zabójstwach i gwałtach 
na ludności cywilnej. Przed sztur-
mem Armii Czerwonej w Wejhero-
wie miały miejsce  wzmożone ruchy 
niemieckich wojsk. 

Rankiem 12 marca Armia Czerwo-
na rozpoczęła szturm. Po trwających 
niecały jeden dzień walkach Wejhe-
rowo zostało zajęte przez żołnierzy 
radzieckich. Miasto mimo próby 
przekształcenia go przez Niemców 
w silny bastion oporu na drodze 
do Trójmiasta uniknęło zniszczenia 
podczas toczonych walk. Rosjanie 
bezwzględnie wysiedlali rodziny 
Polskie z mieszkań lub całych do-
mów.

- Według relacji świadków czerwo-
noarmiści kradli wszystko co udało 
im się znaleźć. Wypędzali Polaków 
z ich domów, a co najgorsze do-
puszczali się gwałtów na kobietach, 
często bardzo młodych. Uważam, że 
gloryfikowanie dnia 12 marca jako 
dnia wyzwolenia, w obliczu tych wy-
darzeń jest nieporozumieniem i nie 
powinno mieć miejsca. Pomódlmy 
się za dusze tych którzy zginęli, nie 
świętując w tym dniu - dodaje Mar-
cin Drewa. 

W kolejnych latach  terror stali-
nowski został wymierzony w przed-
stawicieli niepodległościowego 
podziemia. Ginęli polscy żołnierze, 
którzy wcześniej walczyli o wolność 
z niemieckim najeźdźcą. /opr. raf/
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nowa sieć kanalizacji sanitarnej w Kąpi-
nie jest już dostępna. 

urząd Gminy wejherowo poinformował, 
że w dniu 8 marca do urzędu Gminy 
wejherowo wpłynęła decyzja Powiato-
wego inspektora Nadzoru Budowlanego 
zezwalająca PEwiK Gdynia na użytkowanie 
kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2017 
r. w Kąpinie. sieć jest zatem udostępniona 
do podłączania się.
uwaga: uruchomienie wybudowanej przez 
PEwiK sieci umożliwia też podłączenia 
do kanalizacji w rejonie ul. wierzbowej, 

która wybudowana została przez gminę 
wejherowo wcześniej, lecz nie mogła być 
użytkowana z uwagi na brak przepompow-
ni ścieków.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właściciele nieru-
chomości, w pobliżu których przebiega sieć 
kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przy-
łączenia nieruchomości do istniejącej sieci.
wszelkie sprawy związane z przyłączeniem 
należy załatwiać w PEwiK Gdynia, Biuro 
obsługi Klienta, ul. witomińska 29,  81- 311 
Gdynia, tel. (58) 66 87 311, mail: bok@
pewik.gdynia.pl. /UGW/

Kanalizacja oddana do użytku

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku ogłosił niedawno ko-
lejną edycję konkursu „Czyste Po-
wietrze Pomorza”. Istotą projektu 
są działania, które przyczynią się 
do zmniejszenia emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery.

Konkurs skierowany jest do osób 
prawnych – jednostek samorządu 
terytorialnego oraz podmiotów 
realizujących zadania z zakresu go-
spodarki komunalnej, dotyczące 
zaopatrzenia w energię cieplną – 
realizujących zadania na obszarze 
województwa pomorskiego.

Mieszkańcy Gminy Wejherowo 
będą mogli zgłaszać zadania pole-
gające na likwidacji kotłów i pieców 
opalanych węglem lub koksem. Za-
miast nich zamontować można: ko-
tły opalane gazem lub olejem opało-
wym; źródła ciepła wykorzystujące 
odnawialne źródła energii (pompy 
ciepła, kotły opalane biomasą); piece 
na energię elektryczną.

Przedsięwzięcia mogą zostać zre-
alizowane w budynkach mieszkal-
nych należących do osób fizycznych, 
jednostek samorządu terytorialnego, 
bądź takich, w których funkcjonują 
wspólnoty mieszkaniowe.

Wymień piec, weź dotację
GM. WeJHeROWO | Gmina Wejherowo rozpoczęła pracę nad 
projektem pt.: „Czyste powietrze Gminy Wejherowo – edycja 2018”. 

Oprócz tego gmina Wejherowo, 
wychodząc naprzeciw mieszkań-
com, którzy nie są w stanie – mimo 
dostępnych dofinansowań – ponieść 
kosztów zmiany źródła ogrzewania na 
nowoczesne, planuje uruchomić dota-
cje z budżetu gminy na modernizację 
źródeł ciepła na paliwa stałe w sposób 
zapewniający obniżenie emisji. Na 
rynku dostępne są np. technologie do-
palania gazów odlotowych (tzw. „spa-
lanie dymu”), co przy kosztach rzędu 
do tysiąca złotych pozwala osiągać 
znaczne ograniczenie emisji pyłów 
oraz zmniejszyć zużycie opału.

Planowany termin rozpoczęcia na-
boru – na przełomie marca i kwietnia. 
Formularze zgłoszeniowe, regula-
min oraz inne dokumenty związane 
z konkursem będą dostępne na stro-
nie ugwejherowo.pl oraz w Urzędzie 
Gminy Wejherowo. /uGW/

oGŁosZENiE                                            60/2018/DB

Wysoka 
wygrana
Od kilku dni ktoś, kto 
zagrał w Mini Lotto w 
Wejherowie, jest bogat-
szy o blisko 150 tys. zł.

147 395,40 zł – tyle 
dokładnie wygrała osoba, 
która wytypowała popraw-
nie pięć liczb w Mini Lotto. 
szczęśliwe okazały się: 6, 
13, 18, 31 i 39. 
w losowaniu, które odbyło 
się 28 lutego, padły dwie 
główne wygrane. Jedna 
w Katowicach, a druga 
właśnie w wejherowie. 
Przypominamy, że losowa-
nie Mini Lotto odbywa się 
codziennie o godz. 21:40. 
cena za jeden zakład to 
tylko 1,25 zł!
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Lokalna odsłona tej ogólnopol-
skiej imprezy sportowej odby-
wała się 4 marca bieżącego roku.  
Zainteresowanie mieszkańców 
było tak ogromne, że rumska 
edycja wydarzenia okazała się 
jedną z największych – nie tylko 
na Pomorzu, ale i w kraju. 

Seniorzy, osoby w średnim wie-
ku, młodzież, a nawet niespełna 
dwuletnie dzieci – taki był prze-
krój uczestników, którzy w samo 
południe zjawili się na starcie 
wyznaczonym przy pomniku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Tra-
sa, licząca 1963 metrów, wiodła 

ulicami: Żwirki i Wigury, Rosz-
czynialskiego, Wybickiego oraz 
Mickiewicza. Metę wyznaczono 
przy Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Rumi, który był or-
ganizatorem wydarzenia.

Najszybsi biegacze ukończyli 
bieg w zaledwie kilka minut, jed-
nak to nie czas był najważniejszy. 
Celem inicjatywy było upamięt-
nienie ostatnich obrońców wol-
ności, walczących na ziemiach 
polskich jeszcze po zakończeniu 
II wojny światowej. Symbolicz-
ny dystans biegu wynosił 1963 
metry. Liczba ta jest nawiąza-

niem do daty śmierci ostatniego 
Żołnierza Wyklętego – Józefa 
Franczaka „Lalka”, który został 
zamordowany w 1963 roku.

Każdy uczestnik wydarzenia 
otrzymał pamiątkową koszulkę 
oraz medal. Ponadto burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny, prze-
wodniczący rady miejskiej Ariel 
Sinicki oraz pełniąca obowiązki 
dyrektora MOSiR Jolanta Król 
wręczyli najmłodszemu i naj-
starszemu biegaczowi, a także 
najliczniejszym rodzinom, spe-
cjalne podarunki.

Tegoroczny Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych został zorga-
nizowany w 333 polskich oraz 8 
zagranicznych miastach.

Pobiegli dla Żołnierzy Wyklętych
RUMIA | Około 700 osób wspólnie przebiegło prawie 2 kilometry ulicami Rumi. Wszystko w ramach wydarzenia Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

ARIEL SINICKI, 
przewodniczący rady miejskiej Rumi 
oraz inicjator rumskiej odsłony biegu

– Wydarzenie przyciągnęło setki osób, co napawa 
ogromną dumą. Mieszkańcy Rumi i okolic przy-
bywali całymi rodzinami, by wspólnie oddać hołd 
żołnierzom niezłomnym, którzy walczyli o wolną 
i niezależną Polskę. Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych to jednak nie tylko żywa lekcja historii, ale 
również świetny sposób na aktywny wypoczynek.

Celem inicjatywy 
było upamiętnienie 
ostatnich obrońców 
wolności, walczących 
na ziemiach polskich 
jeszcze po zakończeniu 
II wojny światowej.



NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

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

WYNAJMĘ
pOKóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 709 

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

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

KUpIĘ

KUpIĘ działkę budowlaną do 1000 m na osiedlu 
Wschód, tel. 722 122 264

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

MOTORYZACJA
SpRzEdAM

SpRzEdAM Suzuki Sx4 z 2010, 1600 cm3, 99 
koni, diesel, 187 tys km, czerwony, Reda, 20 500 
zł, tel. 510 260 315

SpRzEdAM motocykl Junak RS 125 z akceso-
ryjnym wydechem na kat. B, gwarancja produ-
centa, tel. 518 361 659

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROfESJONALNA fotografia okolicznościowa: 

śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

SINGLE 35 l., modelowy typ urody, szukam Pani 
28 – 60 l., miłej sponsorki, Gdańsk, Paul, tel. 574 
797 077

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

RÓŻNE

SIANOKISzONKA, 120 x 120, dobra, 70 rotacj-
na, 1750 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SIANO, słoma w balotach, 120 x 150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

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

SpRzEdAM pompę CO Grunfos, 25-40, nowa, 
280 zł, tel. 695 230 080

REGAł metalowy po wypieku z pieca, tel. 694 
642 709 

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 zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, 

info@oldmilitaria.pl

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

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

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

KINO

WCK.ORG.pL

SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

Masz 
firmę?
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

REKLAMA                   23/2017/RL

REKLAMA                  49/2018/DB

510 894 627

REKLAMA                                    u/2016/RL

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

Tequila
szuka prawdziwej miłości 
… bez ciężkiego łańcucha, 
bez uczucia głodu, strachu 
i zimna.

Saxo
trafił do schroniska OTOZ 
Animals w Dąbrówce koło 
Wejherowa dnia 02 marca 
2018 roku.

Zira
Ile może znieść psie serce ? 
Wspaniała duża i silna sunia 
znów prosi o uwagę i miłość.

Karbon
Karbon niestety wrócił 
z adopcji. Przez długi czas 
był wiernym przyjacielem 
rodziny.

Magnat
Piękny, młody i bardzo 
radosny psiak czeka na 
nowy dom.

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

oGŁosZENiE                                                            334/2017/DB

dARMOWE 
OGłOSzENIA

I KATALOG fIRM
gwe24.pl

Gminna Spółdzielnia 
“SCh” Sierakowice

 ZAtrUDni 
SPrZeDAWCĘ – 
MAGAZynierA
CV proszę składać 

w sekretariacie firmy
 lub na e-mail sekreta-
riat@schsierakowice.pl

09-03-2018
Kobieta sukcesu             
Kobieta sukcesu             
Kabaretowy dzień Kobiet             
Kobiety mafii           

10-03-2018
Gnomy rozrabiają 2d dubbing                
Gnomy rozrabiają 2d dubbing             
Moja miłość              
Kobieta sukcesu             
Kobieta sukcesu            
Kobiety mafii            

CUdOWNY CHłOpAK 2d dUbbING
poniedziałek, 5 marca 2018, 11:30

KObIETY MAfII • pREMIERA
piątek, 2 marca 2018, 18:00

CzARNA pANTERA 2d NApISY
piątek, 2 marca 2018, 20:30
sobota, 3 marca 2018, 20:30
niedziela, 4 marca 2018, 18:00

CzARNA pANTERA 2d dUbbING
sobota, 3 marca 2018, 15:30
niedziela, 4 marca 2018, 15:30
poniedziałek, 5 marca 2018, 18:00

MOJA MIłOŚĆ
sobota, 3 marca 2018, 21:00
niedziela, 4 marca 2018, 21:00
poniedziałek, 5 marca 2018, 18:30

16:00
18:30
19:30
21:00

11:30
14:00
17:30
18:00
20:00
20:30

CUdOWNY CHłOpAK 2d dUbbING
wtorek, 20 marca 2018, 09:00

 

KObIETY MAfII
piątek, 09 marca 2018, 21:00
sobota, 10 marca 2018, 20:30

MOJA MIłOŚĆ
sobota, 10 marca 2018, 17:30
niedziela, 11 marca 2018, 18:00

GNOMY ROzRAbIAJĄ
sobota, 10 marca 2018, 11:30
sobota, 10 marca 2018, 14:00
niedziela, 11 marca 2018, 11:30

KSzTAłT WOdY 2d NApISY
sobota, 17 marca 2018, 16:00
niedziela, 18 marca 2018, 16:00

KLUb dObREGO fILMU - W UłAMKU SEKUNdY
niedziela, 25 marca 2018, 17:30
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Mistrzostwo Pomorza wywal-
czone przez kadetki APS-u dało 
Rumi prawo organizacji ćwierćfi-
nałów Mistrzostw Polski. Oprócz 
zespołu gospodarzy, do Rumi 
przyjechało pięć zespołów: UKS 
SMS Szóstka Mielec, TPS Lublin, 
UKS 13 Zielona Góra, MUKS 
ABiS SP 64 Łódź, oraz OTPS 
Nike Ostrołęka.

W czwartek APS w pierwszym 
swoim meczu pokonał 3-1 UKS 
SMS Szóstkę Mielec i wykonał 
pierwszy krok do wyjścia z grupy 
A, w której rywalkami były tak-
że siatkarki z Łodzi. W grupie B 
rywalizowały zielonogórzanki, 

ostrołęczanki i lublinianki. 
Drugiego dnia mistrzostw siat-

karki APS Rumia zmierzyły się 
z MUKS AbiS Łódź. Był to mecz, 
który decydował, czy zespół go-
spodarzy wyjdzie z grupy na 
pierwszym miejscu. Wątpliwości 
zostały szybko rozwianie – APS 
rozbił rywala 3-0 i właściwie 
w żadnej z partii nie dał przeciw-
nikom większych szans, mimo 
tego że trener, Robert Sawicki do-
konywał wielu rotacji w składzie. 

Mecz z TPS Lublin był kolej-
nym popisem rumskich siatkarek 
– pewne zwycięstwo 3-0 dało im 
awans do półfinałów Mistrzostw 

Polski, ale przed nimi pozo-
stał ostatni mecz, teoretycznie 
najtrudniejszy. Na sam koniec 
Mistrzostw zespół APS Rumia 
pokonał OTPS Nike Ostrołęka 
3-0 i w fantastyczny sposób za-
kończył ten niezwykle udany dla 
nich turniej.

W ubiegły weekend swój mecz 
zagrał także zespół grający w II 
lidze. Z racji trwających ćwierć-
finałów Mistrzostw Polski trener 
seniorek, Tomasz Kordowski nie 
miał zbyt wielu zawodniczek do 
dyspozycji. Rumianki przegrały 
na hali MOSiR z UKŻPS Ko-
ścian 0-3.

Triumf kadetek 
APS Rumia!
SIATKÓWKA | Pokaz gry, do jakiej rumianki przyzwyczaiły kibiców i świetne 
wyniki – tak można podsumować ćwierćfinały Mistrzostw Polski kadetek.

W SKRóCIE

Luzino z pucharem

W minioną niedzielę odbyła 
się ostatnia kolejka Luziń-
skiej Ligi Sołeckiej na Hali. 
Rozgrywki organizowane 
przez Witolda Dąbrowskiego 
z GOSRiT Luzino wygrał ze-
spół z Luzina, który w ostat-
niej kolejce nie bez kłopotów 
pokonał Zelewo 4:2. Na dru-
gim miejscu ligę zakończyło 
Barłomino, a trzecie miejscę 
zajął zespół z Milwina. Po 
ostatnim meczu odbyła się 
uroczystość podsumowania 
ligi. Uczestniczył w niej Piotr 
Klecha, dyrektor GOSRiT Lu-
zino, który wręczył uczest-
nikom ligi puchary, medale 
i nagrody.

Rywalizowali 
na boisku
Na co dzień walczą 
z ogniem i prowadzą 
działania przy wypadkach, 
ale tym razem stanęli do 
sportowej walki w V Woje-
wódzkim Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Na hali 
w Luzinie najlepsi okazali 
się strażacy z Sierakowic, 
który wyprzedzili Łebunię, 
a podium uzupełnił zespół 
Redy i Rumi.

Gonią lidera
Za nami 15. kolejka Redz-
kiej Ligi Baśki Kaszubskiej 
o Puchar Przewodniczące-
go Rady Miasta Kazimierza 
Okroja. Lidera, którym po 
dotychczasowych roz-
grywkach jest Tadeusz 
Sychowski, gonią Jan Ban 
oraz Henryk Reszka. Prze-
waga lidera zmalała do 5 
punktów. Pozostały cztery 
spotkania.
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Mecz przeciwko szczypior-
nistom z Brodnicy miał duże 
znaczenie dla układu tabeli II 
ligi. MKS znajdował się tuż nad 
Tytanami, ale w przypadku zwy-
cięstwa wejherowian, oba kluby 
zamieniłyby się miejscami.

Do wygranej z gośćmi z Brod-
nicy Tytani potrzebowali jednak, 
jak przed meczem podkreślał tre-
ner wejherowian, Paweł Paździo-
cha, gry na takim poziomie, jak 
w pierwszym meczu tych drużyn, 
kiedy zdecydowanie wygrali żół-
to-czerwoni. Tego poziomu jed-
nak w sobotni wieczór w zespole 
gospodarzy nie było. - Kibice byli 
świadkami najsłabszego meczu 
Tytanów w tym sezonie - relacjo-

nują wejherowscy szczypiorniści. 
Tytani nie byli w stanie wystrzec 
się licznych błędów, z których ko-
rzystali przyjezdni. Do przerwy 
MKS Brodnica prowadził 15-10 
i w drugiej części meczu potrzeba 
było zrywu w wykonaniu gospo-
darzy. Tymczasem MKS wciąż 
grał dobrze i powiększał przewagę 
nad Tytanami. Ostatecznie goście 
wygrali 33-22. Wejherowianie 
pozostali na 4. miejscu w tabeli, 
a trzeci MKS Brodnica powiększył 
nad nimi przewagę do 4 punktów.

Kolejny mecz Tytani rozegrają 
w sobotę – zmierzą się na wyjeź-
dzie z Jeziorakiem Iława. Najbliżsi 
rywale żółto-czerwonych zajmują 
7. miejsce w tabeli.

Wpadka tytanów
PIłKA RęCZNA | MKS Brodnica zrewanżował się Tytanom za poraż-
kę u siebie i wygrał w Wejherowie.
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Tylko sztuczne murawy wygra-
ły z zimą – tak w skrócie moż-
na powiedzieć o walce futbolu 
z panującą na Pomorzu aurą. 
Nie odbędą się (w pierwotnym 
terminie) bowiem wszystkie 
mecze które miały być rozegra-
ne na naturalne nawierzchni. 
O ligowe punkty powalczą je-
dynie w Bytowie, Lęborku, Gar-
czegorzach i Gdańsku. Mecze 
zespołów z naszego powiatu 
(Wikędu, Stolema i Orkana) zo-
stały odwołane.

mecze odwołane
PIłKA NOŻNA | Śnieg, mróz 
i  w efekcie fatalne warunki 
muraw wpłynęły na przełoże-
niu meczów, które miały odbyć 
się w najbliższy weekend.

POLUB nAS
i BĄDŹ NA BiEżĄco!

gwe24.pl

Jeszcze nie został podany ter-
min, w którym 18. kolejka zo-
stanie rozegrana. Kolejna seria 
spotkań została zaplanowana na 
weekend 17/18 marca. To, czy się 
ona odbędzie w pierwotnym ter-

minie, zadecyduje się zapewne 
w przyszłym tygodniu. Po run-
dzie jesiennej Stolem Gniewino 
zajmuje 5. miejsce, pozycję niżej 
jest Wikęd Luzino, a na 16. lokacie 
znajduje się Orkan Rumia.

Odbyło się losowa-
nie półfinałów Mi-
strzostw Polski Ka-
detek. Zawodniczki 
APS rumia czeka 
daleki wyjazd.

Do półfinałów awan-
sowało ogółem 16 
drużyn – 8 zespołów, 
które w turniejach 

ćwierćfinałowych zajęły pierwsze miejsca i 8 ekip, które 
awansowały z drugich miejsc. Ze wszystkich zespołów utwo-
rzono 4 grupy półfinałowe. APs Rumia, który wygrał swoje 
ćwierćfinały miał 50% szans na bycie gospodarzem swojej 
grupy, jednak szczęście nie uśmiechnęło się do rumianek. Go-
spodarzem Grupy i, do której trafił APs, został zespół MKs-u 
Dąbrowa Górnicza. Pozostałymi drużynami, które zagrają w 
tej grupie są MKs Dwójka Zawiercie oraz AZs AwF wrocław. 
Półfinały odbędą się w dniach 16-18 marca.

Kadetki poznały rywalki
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Aż pięćdziesięciu ludzi sportu 
zostało nagrodzonych przez po-
wiat wejherowski. Na tę liczbę 
złożyło się dziesięciu trenerów 
i czterdziestu sportowców, któ-
rych osiągnięcia w minionym 
roku pozwoliły im odebrać spe-
cjalne nagrody.

Wszystkich zgromadzonych 
w wejherowskiej szkole powitali 
Andrzej Byczkowski, dyrektor 
Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie oraz Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. – Nie 
ma lepszej promocji regionu niż 
poprzez sport. Wy sportowcy 
wyjeżdżacie za granicę powia-
tu, województwa, a nieraz kraju 
i godnie reprezentujecie nasz 
region – powiedziała Gabriela 
Lisius.

Najpierw nagrodzeni zostali 
trenerzy: Mirosław Ellwart (Ka-
rate Klub Wejherowo), Tadeusz 
Gaweł (ATS Małe Trójmiasto 
Kaszubskie – tenis stołowy), 
Marek Gorlikowski (Bliza Balex 
Metal – radiojachting), Rafał 

Karcz (Wejherowskie Stowarzy-
szenie Sportowe – kickboxing), 
Piotr Netter (UKS Tri-Team 
Rumia – triathlon), Robert Nie-
wiedziała (biegi na orientację), 
Maria Pieper (Stowarzyszenie 
Sportów Walki Shotokan w Wej-
herowie – karate), Sławomir Piłat 
(Stowarzyszenie Sportów Walki 
Shotokan w Wejherowie – kara-
te), Robert Sawicki (APS Rumia 
– siatkówka), Wojciech Wasia-
kowski (Wejherowski Klub Bok-
serski).

Sportowców, którzy zasłużyli 
na wyróżnienie było aż czterdzie-
stu. Oto nazwiska wszystkich: 
Patryk Andrzejewski (karate), 
Wiktoria Baranowska (karate), 
Kamila Bryła (siatkówka), Tytus 
Butowski (żeglarstwo), Paulina 
Damaske (siatkówka), Wiktoria 
Dampc (karate), Dariusz Damps 
(żeglarstwo), Michał Damps 
(żeglarstwo), Natalia Dawidow-
ska (biegi na orientację), Bła-
żej Dąbrowski (radiojachting), 
Viktoria Dombrowska (boks), 

Michał Greszta (wędkarstwo), 
Agnieszka Grubba (wielobój), 
Aleksandra Grubba (wielobój), 
Michał Jarliński (triathlon), 
Marta Kąkol (rzut oszczepem), 
Weronika Konefke (siatkówka), 
Kacper Konkol (radiojachting), 
Jacek Krawczyk (traithlon), Oli-
wia Kreft (biegi na orientację), 
Maciej Kubiak (triathlon), Ja-
kub Kuźba (biegi na orientację), 
Sandra Lieska (karate), Krzysz-
tof Małachowski (karate), Mo-
nika Małowiecka (karate), Artur 
Mroske (radiojachting), Domi-
nik Noweta (boks), Bartłomiej 
Ogdowski (biegi na orientację), 
Marcin Olszak (karate), Maja 
Olszewska (kręglarstwo klasycz-
ne), Weronika Pawlak (boks), 
Martyna Stanulewicz (karate), 
Filip Stark (kickboxing), Pauli-
na Stenka (kickboxing), Kacper 
Stępniak (triathlon), Julia Tro-
ścianko (siatkówka), Karolina 
Witbrodt (karate), Adam Wróbel 
(kickboxing), Małgorzata Za-
brocka (karate), Grzegorz Żurek 
(biegi na orientację).

Nagrodzeni 
przez powiat
SPORT | Wczoraj w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród najlepszym trenerom i sportowcom ubiegłego roku.

Do amerykańskiego Columbus 
Mateusz „Sumik” Ostaszewski 
udał się, by zadebiutować na za-
wodach Arnold Classic wśród 
profesjonalistów. Z tego miasta si-
łacz ma znakomite wspomnienia 
- tutaj właśnie wygrał amatorską 
odmianę zawodów sygnowanych 
nazwiskiem Schwarzeneggera.

Tym razem było o wiele cię-
żej. W niedawnej rozmowie 
z GWE24.PL Ostaszewski przy-
znał, że przeskok z amatorskich 
zawodów na profesjonalne jest 
ogromny i chociaż, jak zawsze, 
startuje z nadziejami na jak naj-
lepszy wynik, jest świadom, że 
stanie do rywalizacji z o wiele 
większymi, cięższymi i silniej-
szymi zawodnikami. - Muszę 
podkreślić, że w prawie każdej 
z nich będę bił swój rekord życio-
wy – tylko tak będę mógł nawią-
zać walkę z najlepszymi. - mówił 
kilka dni przed zawodami.

Samego startu w odbywających 
się w weekend Arnold Classic po-
pularny „Sumik” raczej nie zaliczy 
do udanych - zajął bowiem ostat-
nie miejsce. Nie udało mu się po-
dołać m.in. nosidłu o wadze 408 
(!) kg – ale sam ciężar pokazuje, 
na jak wysokim poziomie byli 
inni zawodnicy. Sam Ostaszewski 
walczył o jak najlepsze wyniki do 
samego końca. Przyznaje, że start 
w tych zawodach to dla niego 
ogromna lekcja.

-Muszę wyciągnąć wnioski 

Lekcja od najsilniejszych
STRONGMAN  | Wejherowski siłacz zmierzył się w USA z prawdopodobnie najsilniejszymi ludźmi na 
świecie. Zajął ostatnie miejsce, ale zapewnia, że wróci lepszy.

z tej porażki i potraktować to jako 
porządną lekcję. Wrócę silniejszy, 
obiecuje - napisał na swoim face-
bookowym profilu siłacz.

Zwycięzcą zawodów został 
Hafþór Júlíus „Thor” Björnsson 
– człowiek znany nie tylko w śro-

dowisko strongmanów. Siłacz gra 
postać „Góry” w popularnym se-
rialu Gra o Tron. Występy w se-
rialu przyniosły mierzącemu 206 
cm wzrostu i ważącemu około 
200 kg Islandczykowi dużą popu-
larność na całym świecie.

W hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Bolsze-
wie odbyły się Powiato-
we igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce ręcznej 
Dziewcząt. 

w rywalizacji wzięło udział 
9 zespołów z różnych gmin 
Powiatu wejherowskie-
go. uwagę zwraca duża 
frekwencja zawodów – 
w rywalizacji wzięło udział 
aż 9 szkolnych drużyn. Nie 
zabrakło zainteresowania 
ze strony kibiców – mecze 
oglądała liczna widownia.
Zwycięzcą turnieju został faworyt turnieju, 
czyli drużyna gospodarzy ze szkoły Podsta-
wowej w Bolszewie, drugie miejsce zajęła 

szkoła Podstawowa nr 6 w wejherowie, a na 
najniższym stopniu podium stanęli repre-
zentantki szkoły Podstawowej w Kostkowie. 
Najlepsze zespoły zostały nagrodzone pucha-
rami, medalami oraz dyplomami.

Bolszewo wygrywa w ręczną

na rumskiej hali MOSir odbyła się 
XVi Powiatowa Licealiada w halowej 
Lekkoatletyce.

w tych powiatowych zawodach wzięło 
udział około 200 młodych sportowców 
z całego powiatu wejherowskiego. 
Rywalizowano w pięciu konkurencjach 
(bieg na 30 m, skok wzwyż, skok w dal 
z miejsca, pchnięcie kulą oraz bieg na 
600 lub 1000 m). w klasyfikacji medalo-
wej zdecydowanie wygrał Powiatowy Zespół szkół nr 1 w Rumi (9 medali), dalej uplasował się 
PZs nr 3 w wejherowie oraz PZs nr 2 w wejherowie, które zdobyły po 5 medali. Na zakończe-
nie zawodów najlepsi zawodnicy oraz zawodniczki zostali nagrodzeni dyplomami, medalami 
oraz drobnymi upominkami ufundowanymi przez urząd Miasta w Rumi.

Atleci rywalizowali na hali
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Wyniki w sparingach były dobre, 
a te z ostatnich tygodni – wręcz 
bardzo dobre. czujecie się moc-
ni przed rundą wiosenną?

Trochę się przestraszyłem 
tych wyników (śmiech)! Po-
konaliśmy dwie drużyny 
z I ligi, Chojniczankę wysoko, 
co nawet mnie trochę zdziwi-
ło, ale cieszy, że nasza forma 
jest coraz lepsza. Ważniejsze 
do sparingów jest jednak to, 
żeby formę potwierdzić ją 
w Łodzi.

Też Panu szkoda, że przełożo-
na została pierwsza kolejka? 
Teoretycznie łatwiej wygrać ze 
Zniczem u siebie niż z Łks-em 
a wyjeździe.

Oczywiście, że trochę szkoda, 
liczyliśmy na udane rozpoczę-
cie rundy na własnym stadio-
nie. To, że nie wygraliśmy je-
sienią na Wzgórzu Wolności 
to jest nasza wielka porażka 
i seria, którą chcielibyśmy jak 
najszybciej przerwać. A teraz 
gramy z teoretycznie silniej-
szym rywalem. Nie boimy się 
jednak, przypomnę, że rok 
temu także mieliśmy trudny 
terminarz w pierwszym me-
czach wiosny i skończyło się 
naszymi zwycięstwami z Ko-
twicą Kołobrzeg, Odrą Opole 
i Rakowem Częstochowa.

Gdy poprzednio prowadził Pan 
Gryfa, często Pan podkreślał, 
jak ważne jest przygotowanie fi-
zyczne. Domyślam się, że nic się 
tutaj nie zmienia.

Piłka nożna jest prostą grą, 
szczególnie na niższych po-
ziomach. Podstawą dla nas 
jest to, żeby mieć kondycję 
i siłę walczyć na poziomie II 
ligi. Zawodnicy o tym wie-
dzą. Umiejętności może bra-
kować, ale zaangażowanie 
i wybieganie to cechy, których 
wymagam i którymi można 

zdobywać punkty w tej li-
dze. Sparingi, nawet jeśli nie 
przykładamy do nich wiel-
kiej wagi, pokazały, że można 
ograć lepszych.

Jaki jest Pana typ na mecz Łks-
em?

Pytał mnie już o to dzienni-
karz z Łodzi. Powiedziałem, 
że nie boimy się i jedziemy 
po zwycięstwo. Żaden wynik 
mnie nie zdziwi, ale jesteśmy 
w takiej sytuacji, że musimy 
grać o wygraną.

Zamiast spotkania ligowego był 
sparing. Mecz towarzyski po-
twierdził wysoką formę żółto-
czarnych.

Sparing świetnie zaczął się dla 
ekipy gości - to oni otworzyli wy-
nik. Po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego główkę wygrał Krzysz-
tof Wicki i zaskoczył bramkarza 
Chojniczanki. Jeszcze w pierwszej 
połowie Gryf poszedł za ciosem - 

wykorzystał, że pierwszoligowiec, 
podrażniony stratą gola nieco się 
otworzył i przeprowadził szybką 
kontrę po której w sytuacji sam 
na sam znalazł się Michał Ciar-
kowski i pokonał bramkarza. Po 
przerwie zółto-czarni nie tylko 
zachowali czyste konto, a jeszcze 
poprawili ten i tak dobry rezultat. 
Dwójkowa akcja Mikołaja Gabo-
ra i Macieja Koziary zakończyła 
się faulem w polu karnym na tym 

Zaangażowanie 
da nam punkty
ROZMOWA | Tuż przed pierwszym meczem rundy wiosennej z trenerem Gryfa 
Wejherowo, Jarosławem Kotasem rozmawia Krzysztof Grajkowski.

rozbili Chojnicznkę drugim. Do piłki podszedł Paweł 
Wojowski i ustalił wynik spotka-
nia. Chojniczanka, sposobiąca się 
do walki o awans do Ekstraklasy 
otrzymała srogą lekcję od drugo-
ligowca z Wejherowa.

CHOJNICzANKA CHOJNICE
 - GRYf WEJHEROWO 0-3

Wicki 24’, 
Ciarkowski 45’, 
Wojowski 73’ k

TRANSfERY (zIMA 2017/2018):
PRZYSZLI: 

Grzegorz Gulczyński (GKS Przodkowo) •	
Jan Sobociński (ŁKS Łódź – wypożyczenie)•	
Maciej Koziara (Finishparkiet Drwęca NML)•	
Paweł Wojowski (Arka Gdynia – wypożyczenie)•	
Michał Ciarkowski (GKS Bełchatów)•	
Paweł Czychowski (powrót po kontuzji)•	

 
ODESZLI:

Hieronim Gierszewski (Wierzyca Pelplin)•	
Jakub Ptak (Soła Oświęcim)•	
Michał Trąbka (Stal Stalowa Wola)•	
Marcin Banaszak (testowany - Garbarnia Kraków)•	
Marcin Kalkowski (koniec kariery)•	

pEłNA KAdRA NA 
RUNdĘ WIOSENNĄ 
SEzONU 2017/2018:
BRAMKARZE:

Wiesław Ferra, Dawid Leleń•	

OBROńCY:
Paweł Brzuzy, Mateusz Goerke, •	
Grzegorz Gulczyński, Przemysław 
Kamiński, Radosław Regliński, Jan 
Sobociński, Krzysztof Wicki

POMOCNICY:
Michał Ciarkowski, Mikołaj Gabor, •	
Fabian Kątny, Piotr Kołc, Rafał 
Maciejewski, Łukasz Nadolski, Jacek 
Wicon, Paweł Wojowski

NAPASTNICY:
Paweł Czychowski, Maciej Koziara, •	
Piotr Okuniewicz

TRENERZY: 
Jarosław Kotas (pierwszy trener), •	
Adam Duda (asystent,   •	
trener bramkarzy)

nie w Wejherowie, a w Łodzi 
piłkarze Gryfa Wejherowo za-
inaugurują rundę wiosenną. 
Jak zapewnia trener, jego ze-
spół jedzie walczyć o zwycię-
stwo.

Margines błędu się skończył, na 
kalkulacje nie ma już miejsca – 
tak można stwierdzić patrząc na 
tabelę II ligi. 5 punktów, które 
dzieli wejherowian od miejsca 
niezagrożonego spadkiem trze-
ba zacząć odrabiać od pierwszej 
kolejki. Łatwo jednak nie bę-
dzie – rywal to silny, walczący 
o awans ŁKS, w kadrze którego 

grają piłkarze z przeszłością 
w Ekstraklasie, jak Przemysław 
Kocot, czy Filip Burkhardt. 
Najlepszym strzelcem łódzkiej 
drużyny jest Ukrainiec, Jewhen 
Radionow, który w tym sezonie 
8 razy trafiał do siatki rywali. 

Młodzieżowiec Jan Sobociński 
przeszedł z kolei... do Gryfa i jest 
to jedno z osłabień żółto-czar-
nych na mecz z ŁKS-em – wedle 
umowy pomiędzy klubami So-
bociński nie będzie mógł zagrać 
przeciwko łódzkiej drużynie. 
Nie zagra także Przemysław Ka-
miński, który pauzuje za kartki.

Do Łodzi po punkty!

łKS łódź – GRYf WEJHEROWO
SObOTA, 10. MARCA, 13:30




