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odwołania 
dyrektor 
szkoły czytaj str. 3

Twierdzą, że są szy-
kanowani i zastra-
szani. Nauczyciele 
i rodzice uczniów Ze-
społu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Szemudzie 
domagają się odwołania 
dyrektor placówki. 



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 16 marca 20182

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: 
Bezwzględny 
zarząd? Reportaż 
w „Uwadze” TVN

”@Michalina Pranga

Znam jeszcze kilka rodzin, które 
zostały tam tak potraktowane. 
Ich tłumaczenie jest następujące 
– jesteście młodzi, możecie sobie 
coś wynająć, wynajmowaliście 
cały czas - więc dalej możecie. 
Starszych jednak na to jest stać. 
Teraz widać dlaczego. Tylko elita 
tam może mieszkać. Może w 
końcu się tym miasto zajmie, bo 
z taką swawolką trzeba skończyć. 

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Zima 
kontratakuje
Niestety na wiosnę przyjdzie na 
jeszcze trochę poczekać. W week-
end wróci aura, do której byliśmy 
przyzwyczajeni w ostatnich 
tygodniach. Póki co cieszymy się 
brakiem opadów śniegu oraz nieco 
wyższymi temperaturami, jednak 
ten stan nie utrzyma się zbyt 
długo. Według Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej ma 
następować stopniowe pogorsze-
nie pogody. Temperatura jutro ma 
spaść do 2ºC i niewykluczone są 
opady deszczu, podobna tempera-
tura ma być w czwartek, natomiast 
w piątek powrócić ma zima.

WASZE 
ZDJĘCIA

Rewa 
w zimowej 
auRze
Nasz wierny Czytelnik, 
Pan Marcin przesłał nam 
nastrojowe zdjęcie 
wykonane w Rewie.

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Konkurs dla 
czytelników 

Wandale 
dewastują

Przyślij zdjęcie i wygraj 
nagrody.  Do zgarnięcia są 
wejściówki do funparku 
Crocolandia w Wejherowie. 
Szczegóły zabawy na
www.gwe24.pl. 

Choć są pod czujnym 
okiem kamer, nadal 
niszą barierki czy wiaty 
przystankowe. 
Wandale w Wejherowie
nie próżnują. 

Zdjęcia 
poszukiwane

Urząd Miejski w Wejherowie 
zwraca się do osób, które 
dysponują archiwalnymi 
zdjęciami i publikacjami na 
temat basenu przy 
ul. Kalwaryjskiej.

Cysterna 
w rowie

Pojazd, który przewo-
ził mleko, wylądował 
w przydrożnym rowie. 
Na szczęście w środo-
wym zdarzeniu nikt nie 
ucierpiał.

Mieszkania 
komunalne

Burmistrz Michał Pasieczny 
podpisał umowę z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego 
w sprawie pozyskania środ-
ków na budowę mieszkań 
komunalnych.

21-latek 
z narkotykami

Nawet 3 lata w więzieniu 
może spędzić mężczyzna, 
którego zatrzymali wejhe-
rowscy policjanci. 21-latek 
posiadał przy sobie marihu-
anę i amfetaminę.

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Zuchwałe działania 
wandali, moderni-

zacja linii kolejowej 
i kontrowersyjna sytuacja 

w Szemudzie, gdzie dyrektor-
ka mogła mobbingować nauczycieli – to tyl-
ko wybrane tematy, które opisywaliśmy na 
portalu GWE24.PL. Wspomniane materiały 
budziły także duże zainteresowanie naszych 
Internautów, którzy komentowali je na face-
bookowym profilu naszego portalu. 
Najbardziej popularnym tematem była wła-
śnie sprawa związana ze szkołą w Szemu-
dzie, gdzie mogło dochodzić do mobbingu 
nauczycieli. O sytuacji pisaliśmy, gdy 
nauczyciele i rodzice z tej placówki złożyli 
petycję o odwołanie dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, 
do tematu wróciliśmy także, gdy bulwer-

sująca sprawa stała się tematem obrad 
połączonych komisji Rady Gminy Szemud. 
Wspomniane spotkanie, mimo oczekiwań ze 
strony nauczycieli i rodziców, nie przyniosło 
jednak rozwiązania sytuacji. 
Co jeszcze ciekawego możecie znaleźć na 
naszym portalu? 
Zachęcamy do zapoznania się z nową rubry-
ką „Region z dawnych lat”, gdzie publikuje-
my ciekawe i nieznane zdjęcia historyczne 
z naszego regionu, proponujemy także 
napisanie swojej wiadomości w innej, nowej 
rubryce „Spotted”. Można tam publikować  
informacje o zgubionych przedmiotach, po-
szukiwanych sklepach czy też nawet posty 
o charakterze towarzyskim. 

A zATEM – ROzpOCzNIJ dzIEń 
z GWE24.pL!
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Kiedy pytamy nauczycieli o at-
mosferę, jaka panuje w placówce, 
kręcą głowami. Mówią niechęt-
nie, bo obawiają się konsekwen-
cji, które wobec nich wyciągnie 
dyrektor szkoły.

CIĘżKIE zARzUTY

W piśmie skierowanym do 
wójta gminy Szemud piszą: „Wy-
soce niemoralnym jest zastrasza-
nie, znieważanie, dyskryminacja 
i uchybianie godności nie tylko 
pracowniczej, ale także ludzkiej. 
Pani …. kłamie, oświadcza nie-
prawdę w sprawie zajęć z ucznia-
mi, które powinna przeprowadzić, 
a ich nie przeprowadziła. Istotnie 
naruszyła tutaj Ustawę o Finan-
sach Publicznych. Z artykułu 83 
Konstytucji RP wynika, że każdy 
ma obowiązek przestrzegania 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
i ponosić sankcje przewidziane 
przez prawo za zachowania, sta-
nowiące naruszenie obowiązków 
zawartych w normach prawnych. 
Nikt nie stoi ponad prawem”.

Ciężkie zarzuty dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w 
Szemudzie stawiają nie tylko na-
uczyciele, ale i rodzice uczniów. 
- Pani dyrektor grozi naszym 
dzieciom – mówi nam członkini 
Rady Rodziców, która chce po-
zostać anonimowa. - Na jednym 
z apeli straszyła ich przepisami 
prawa karnego, wmawiając im, 
że w domu nie mogą rozmawiać 
o tym, co dzieje się w szkole.

Szykują się zmiany?
Szemud | ZastrasZanie, sZykanowanie i podważanie kompetencji – to ZarZuty, któ-
re dyrektor Zespołu sZkolno-prZedsZkolnego w sZemudZie stawiają rodZice i na-
ucZyciele, domagają się jej odwołania. 

BEz dECYzJI

Konflikt na linii rodzice uczniów 
i nauczyciele kontra dyrektor pla-
cówki rozpoczął się, gdy doszło 
do zmiany na stanowisku szefa 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Szemudzie. Sytuacja z miesiąca 
na miesiąc staje się coraz bardziej 
napięta. W ubiegłym tygodniu na-
uczyciele i rodzice na ręce wójta 
gminy Szemud złożyli petycję o 

odwołanie dyrektor szkoły. W śro-
dę na temat sytuacji, która panuje 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 
rozmawiali miejscowi radni. Do tej 
pory żadna decyzja nie została jed-
nak podjęta.

- Obecnie prowadzone są postępo-
wania wyjaśniające w instytucjach 
do tego powołanych, takich jak: 
inspekcja pracy i rzecznik dyscypli-
narny - wyjaśnia Ryszard Kalkow-
ski, wójt gminy Szemud. - Chcemy, 

aby te organa jak najszybciej za-
działały i w protokołach zapisały te 
nieprawidłowości oraz uchybienia, 
które zarzucane są Pani dyrektor. 
Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to 
przystąpimy do rozpoczęcia proce-
dury odwołania dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego.

A jak sytuację ocenia sama zain-
teresowana? - Nie komentuję tej 
sprawy – kwituje krótko dyrektor 
placówki. wa

Prowadzone zadanie ma przy-
czynić się nie tylko do wykona-
nia nowej nawierzchnia drogi, 
ale i budowy chodników, zjaz-
dów do posesji oraz przebudo-

wy skrzyżowań. Inwestycja to 
także budowa prawidłowego 
odwodnienia drogi, w tym bu-
dowa kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia ulicznego, a także 

Będzie nowe rondo
w rejonie ul. ofiar Piaśnicy prowadzone są prace drogowego. 
w ramach inwestycji częściowo przebudowana zostanie ul. Kar-
nowskiego i wbudowane będzie kolejne rondo. 

przebudowa infrastruktury dro-
gowej, czyli sieci podziemnych. 

Na przebudowywanym odcinku 
wprowadzona została już tym-
czasowa organizacja ruchu. Ruch 
wahadłowy, regulowany przy po-
mocy sygnalizacji świetlnej lub 
kierowania ręcznego będzie odby-
wał się prawym pasem w kierun-
ku Wejherowa.

- Efektem inwestycji będzie 
zdecydowana poprawa bezpie-
czeństwa ruchu oraz zwiększenie 
komfortu jazdy, co obserwujemy 
na wybudowanym już rondzie na 
skrzyżowaniu ulicy Ofiar Piaśnicy 
z ul. Graniczną i Lelewela – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. -

W związku z prowadzonymi 
pracami prosimy kierowców o za-
chowanie szczególnej ostrożności 
i zwracanie uwagi na oznakowanie 
w rejonie ul. Ofiar Piaśnicy. Doło-
żymy wszelkich starań, aby zmi-
nimalizować utrudnienia podczas 
prowadzenia prac budowlanych. 
Są one jednak nieuniknione. Dro-
gowcy liczą na wyrozumiałość 
kierowców. - Budujemy dla nas, 
mieszkańców – zapewniają urzęd-
nicy. wa

Szpital został 
uhonorowany

szpital specjalistyczny w wej-
herowie został laureatem 
Pomorskiej nagrody jakości. 

To wyróżnienie przyznawane 
każdego roku przez Pomorską 
Radę Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo–Technicznych 
Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej w Gdańsku oraz Polski 
Rejestr Statków. Pomorska 
Nagroda Jakości jest jedną 
z najbardziej cenionych nagród 
w regionie – wyróżnienia przy-
znawane są za wysoką jakość 
organizacji pracy i świadczo-
nych usług. 
W kategorii „organizacje pu-
bliczne” Srebrny Laur Jakości 
otrzymał Szpital Specjalistycz-
ny im. F. Ceynowy w Wejhe-
rowie. Kapituła konkursowa 
wysoko oceniła poziom kom-
pleksowego zarządzania firmą 
przez jakość oraz skupianie się 
na zwiększeniu wpływu jakości 
na wydajność w funkcjonowa-
niu przedsiębiorstwa. wa

Wprowadzona została zmiana 
organizacji ruchu poprzez za-
mknięcie ulicy Spacerowej na 
odcinku od ul. Kwiatowej do ul. 
Zachodniej. Powyższa organiza-
cja funkcjonowała będzie przez 
około pięć tygodni.

Strefa robót oznakowana zo-
stała znakami ostrzegawczymi. 
Z uwagi na prowadzone prace 
ul. Zachodnia jest obecnie ulicą 
ślepą z dojazdem od ul. Trans-
portowej. Ul. Kwiatowa, na od-
cinku od drogi krajowej nr 6 
przez przejazd kolejowy do ul. 
Dworcowej, jest jezdnią jedno-
kierunkową, z przejazdem po 
podbudowie z kruszywa.

- Ze względu na niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne nie 
można było rozpocząć prac bu-
dowlanych we wcześniejszym 
terminie, w związku z tym nie 
wystąpiła konieczność zamknię-
cia ul. Spacerowej w uprzednim 
terminie – informują wejherow-
scy urzędnicy. - Zdajemy sobie 
sprawę z uciążliwości, jakie spo-
woduje przedmiotowa inwesty-
cja, jednak jest to nieuniknione 

przy realizacji tego typu robót 
budowlanych – zapewniają.

W ramach inwestycji wyko-
nana zostanie nie tylko nowa 
nawierzchnia drogi, ale rów-
nież chodniki, zjazdy do pose-
sji. Dodatkowo przebudowane 
zostaną skrzyżowania. Powyż-
sza inwestycja to także budowa 
prawidłowego odwodnienia 
drogi, w tym budowa kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicz-
nego, a także przebudowa koli-
dującej infrastruktury drogowej 
oraz obiektów inżynieryjnych. 
W efekcie ma dojść do poprawy 
bezpieczeństwa i zwiększenia 
komfortu jazdy. 

- Prosimy kierowców o zacho-
wanie szczególnej ostrożności 
i zwracanie uwagi na oznako-
wanie w rejonie ul. Kwiatowej 
– apelują przedstawiciele Urzę-
du Miejskiego w Wejherowie. 
- Dołożymy wszelkich starań, 
aby zminimalizować utrudnie-
nia podczas prowadzenia prac 
budowlanych, jednak są one 
nieuniknione. Liczymy na wy-
rozumiałość.

ul. Spacerowa zamknięta 
WejheroWo | w związku z budową węzła wejherowo (kwiato-
wa) występują utrudnienia w ruchu drogowym.
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Na realizację tego przedsię-
wzięcia Rumia pozyskała dofi-
nansowanie sięgające niemal 13 
milionów złotych. Umowę w tej 
sprawie podpisali burmistrz Rumi 
michał Pasieczny oraz marszałek 
województwa pomorskiego mie-
czysław struk. Aktualnie urząd 
miasta złożył w wejherowskim 
starostwie pełną dokumentację 
związaną z uzyskaniem pozwo-
leń na budowę. 

OSIEdLE zAGóRzE 
– CzĘŚć SpOłECzNA

Głównym celem rewitaliza-
cji jest aktywizacja dzielnicy 
Zagórze, borykającej się ze 
sporym bezrobociem. Miesz-
kańcom mają pomóc między 
innymi szkolenia zawodowe. 
Realizowane będą również 
warsztaty, konsultacje oraz 
specjalistyczne porady. Projekt 
przewiduje także utworzenie 
Zagórskiego Klubu Rodziny 
i Klubu Młodzieżowego „Na-
sza Dzielnica”. 

Zagórze i Wzgórze Markowca 
w nowym wydaniu
rumIA | tor rol-
kowo-rowerowy, 
ścianka wspinaczko-
wa z wieżą widoko-
wą, góra saneczkowa 
i park linowy – to 
tylko niektóre z pla-
nowanych efektów 
rewitalizacji.

OSIEdLE zAGóRzE 
– CzĘŚć INWESTYCYJNA

Przedsięwzięcie ma umożliwić też 
renowację części budynków miesz-
kalnych, wraz z zagospodarowa-
niem okolicznego terenu. Ponadto 
przeprowadzone zostaną niezbędne 
modernizacje infrastruktury, w tym 
dróg i parkingów. Natomiast przy 
ulicy Sabata staną wiaty autobusowe.

Na terenie osiedla powstaną rów-
nież boiska, place zabaw, trasa ro-
werowa, a przebudowane zostaną 
chodniki i ścieżki komunikacyjne. 
Planowane jest także stworzenie 
osiedlowego toru rowerowo-rolko-
wego. Osoby wypoczywające w tej 
okolicy będą mogły również korzy-
stać z zadaszonych altan integracyj-
nych oraz ogrodu społecznego. 

TOMASz 
URBANIAK-dzIENISz, 
radny i przewodniczący 
komitetu ds. rewitalizacji

– Rewitalizacja to jedna z kluczowych inwesty-
cji w mieście. Jej głównym celem jest poprawa 
jakości życia naszej społeczności w tych mniej 
aktywnych i zaniedbanych rejonach. Bardzo 

nam zależy, aby wszelkie propozycje zmian 
były konsultowane z mieszkańcami tych obszarów, dlatego organizuje-
my spotkania i omawiamy poszczególne pomysły. W ubiegłorocznym 
konkursie architektonicznym wyłoniona została firma, która przygo-
towała końcowy projekt rewitalizacji. Cała dokumentacja została już 
opracowana i złożona do starostwa, oczekujemy więc pozwolenia na 
budowę. W tym roku ruszą również działania społeczne. Pamiętajmy, 
że to projekt bardzo złożony, składający się z wielu etapów, dlatego 
jego efekty będziemy mogli ocenić dopiero w 2022 roku.

Wizualizacja reWitalizacji Osiedla zagórze – WidOk z lOtu ptaka. Na Osiedlu pOWsta-
Nie między iNNymi strefa spOrtOWa, którą tWOrzą: dWa bOiska (dO piłki NOżNej Oraz 
WielOfuNkcyjNe), siłOWNia Na śWieżym pOWietrzu Oraz tOr rOWerOWO-rOlkOWy.

Wizualizacja reWitalizacji Osiedla zagórze.

Hamak siatkOWO-rekreacyjNy Na Wzgórzu markOWca.

GóRA MARKOWCA 
– CzĘŚć INWESTYCYJNA

Do rekreacji i wypoczynku będzie 
zachęcać również Wzgórze Markow-
ca, gdzie ma powstać między innymi 

góra saneczkowa, ścianka wspinacz-
kowa z wieżą widokową, ścieżka 
edukacyjna, park linowy, amfiteatr 
oraz trasa kolarstwa górskiego. 

Efekty rewitalizacji będzie można 
zobaczyć najpóźniej w 2022 roku.

Rozpoczęła się już budowa 
parkingu po północnej 
stronie dworca PKP.

Wielofunkcyjny parking ma 
być ważnym elementem 
Węzła Integracyjnego Wejhe-
rowo (Kwiatowa).
- Przystąpiliśmy do drugie-
go etapu inwestycji, czyli 
budowy ogólnodostępnego 
parkingu dla samochodów i 
rowerów oraz przystanków 
autobusowych w pasie 
drogowo-kolejowym – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - 
Wielofunkcyjny parking na 
około 135 miejsc połączo-
ny zostanie z istniejącym 
przejściem z dworcem 
kolejowym. Wybudowana 
zostanie ścieżka rowerowa 
oraz chodniki. Przebudowane 
zostaną zejścia do tunelu dla 
pieszych w sąsiedztwie dwor-
ca kolejowego. Przy zejściach 
do tunelu w obrębie parkingu 
zamontowane zostaną windy.
Przypomnijmy, że w ramach 
inwestycji, która obejmuje 
tereny położone pomiędzy 
ulicami 10 Lutego, Kwiatową 
i Spacerową, a ulicą I Brygady 
Pancernej WP, powstanie 
wiadukt kolejowy (pod torami 
kolejowymi) w ciągu ulicy 
Kwiatowej, przebudowane 
zostaną skrzyżowania, ulice, 
chodniki i zjazdy w drogach 
powiązanych z ul. Kwiato-
wą. Po stronie południowej 
powstaną także miejsca 
parkingowe, w tym dla taksó-
wek, rowerów i tzw. kiss&ride 
(z ang. „pocałuj i jedź”, czyli 
miejsca przeznaczone dla kie-
rowców odwożących swoich 
pasażerów, którzy przesiadają 
się do komunikacji miejskiej, 
pozwalające na krótkotrwały 
postój). UM

Powstanie 
parking
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Projekt ten zakłada termomo-
dernizację wybranych odcinków 
sieci ciepłowniczych, charakte-
ryzujących się wysokimi stra-
tami ciepła. Planowane prace 
obejmują:

wymianę ciepłociągów wy-•	
konanych metodą tradycyj-
ną na ciepłociągi wykonane 
w technologii rur preizo-
lowanych o średnicach od 
2xDN 20 do 2xDN 600, 
na 15 odcinkach o łącznej 
długości ok 7,2 km, (w tym 
11 w Gdyni: Leszczynki, 
Chylonia, Pustki Cisowskie, 
Demptowo, Witomino, 
Grabówek, Śródmieście), 
3 zadania w Wejherowie 
(osiedla: Staszica, Kalwaryj-
skie, Harcerskie), 1 zadanie 
w Rumi (okolice ul. Dą-
browskiego)

wymianę izolacji na cie-•	
płociągach napowietrznych 
o średnicach od 2xDN 250 
do 2xDN 350 na 1 odcin-
ku o długości ok 0,682 m 
(w Wejherowie)

Zasadniczym celem i ocze-
kiwanym rezultatem realizacji 
Projektu jest poprawa efektyw-
ności energetycznej systemu 
obsługiwanego przez OPEC, 
poprzez ograniczenie strat 
w dystrybucji ciepła na sieciach. 
Poprawa efektywności przesyłu 
ciepła pozwoli zmniejszyć zuży-
cie energii pierwotnej, wpłynie 
na ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń, w tym emisji CO2 
oraz pyłów.
Projekt przyczyni się do spad-
ku emisji gazów cieplarnianych 
(1 568 tony równoważnika CO2/
rok) oraz zmniejszenia zużycia 
energii pierwotnej (11 601 GJ/
rok). Ponadto przewiduje się spa-
dek emisji pyłów: 0,57 Mg/rok.

zakończenie prac 
planowane jest 
w grudniu 2020 roku.

wartość projektu: 
18.419.250,00 Pln

wkład Funduszy 
europejskich: 
9.454.000,00 Pln

Ciepło dla Wejherowa
dnia 15 lutego 2018r w siedzibie narodowego Funduszu ochrony Środowiska  i gospodarki wodnej w warszawie janusz różalski, prezes Zarządu okręgowego 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej sp. z o.o. popisał umowę o dofinansowanie, które zostało przyznane na realizację projektu pn. „termomodernizacja sieci 
ciepłowniczych na terenie gdyni i wejherowa”, w ramach programu operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ciepło OPEC dociera do połowy mieszkańców Wejhe-
rowa za pomocą rozbudowanej sieci ciepłowniczej, 
której serce stanowią ciepłownia i elektrociepłownia 
gazowa w Nanicach. 
Łączna długość sieci magistralnych, przesyłowych 
i przyłączy wynosi około 40 km. Ciepłownia Nanice 
jest nowoczesną ciepłownią węglową produkują-
cą ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz 
ciepłej wody użytkowej dla znacznej części miasta. 
Wyposażona jest w trzy kotły WR 5 MW oraz dwa 
kotły WR 10 MW.  Kotły te są kotłami rusztowymi, 
wodnorurkowymi. Opalane są węglem kamiennym 
(miał o odpowiednich parametrach technicznych) 
spalanym na ruchomym ruszcie. Spaliny po wyjściu 
z komory paleniskowej zasysane są przez wentylator 
spalin dwoma kanałami i  tłoczone poprzez czopuch i 
system odpylania do betonowego komina. Ilość pra-
cujących kotłów zależna jest od panujących warun-
ków pogodowych i zapotrzebowania  miejskiej sieci 
ciepłowniczej.  
Na terenie ZEC Wejherowo znajduje się również bu-
dynek kogeneracji, w którym został zabudowany sil-
nik gazowy firmy Rolls – Royce typu: B35:40V16AG, 
w skład którego wchodzi silnik gazowy połączony 
sprzęgłem z generatorem prądotwórczym. Silnik 
produkuje 6.8 MW energii elektrycznej oraz 6.03 MW 
energii cieplnej.

Ciepłownia węglowa w połączeniu z blo-
kiem kogeneracji sprawia, iż w przypadku 
wysokiego zapotrzebowania czy też sta-
nów awaryjnych posiada wystarczający 
zapas mocy z pozostałych jednostek. Gwa-
rantuje zatem bezpieczeństwo energetycz-
ne odbiorcom ciepła OPEC.

”Ciepło OPEC dociera 
do połowy mieszkańców 
Wejherowa za pomocą 
rozbudowanej sieci cie-
płowniczej, której serce 
stanowią ciepłownia 
i elektrociepłownia 
gazowa w Nanicach. 
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OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze 
zm.), oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w re-•	
jonie ul. Sobieskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru po-•	
łożonego w Rumi, w pasie pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Derdowskiego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru poło-•	
żonego w Rumi, w rejonie ulicy Hodowlanej wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części •	
dzielnicy Szmelta w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 
001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN, A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, 
B.7.U,US,ZD, 003KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.MN, B.12.ZE-
,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN - I Etap wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 23.03.2018r. do 23.04.2018 r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, 
w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Mia-
sta Rumi. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicz-
nie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zo-
stanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach 
planów rozwiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 03.04.2018r. o go-
dzinie 15.00.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisemnej 
do dnia 07.05.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. So-
bieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Niebawem rusza głosowanie
redA | Budżet obywatelski nabiera kształtów. dziś przedstawiona 
zostanie lista zakwalifikowanych pod głosowanie projektów, a w po-
niedziałek będzie można oddawać na nie głosy. 

W ubiegłym tygodniu zakończy-
ło się przyjmowanie wniosków do 
redzkiego budżetu obywatelskie-
go. W sumie złożonych zostało 
osiemnaście projektów, które pod-
dawane są weryfikacji.

- Nad wnioskami pracuje specjal-
nie powołana komisja, w skład której 
weszli przedstawiciele Urzędu oraz 
radni – mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy – Weryfikacja i opi-
niowanie wniosków trwa do dzisiaj, 
czyli piątku. Dzisiaj przedstawiona 
zostanie również lista projektów za-
kwalifikowanych do głosowania.

Każdy mieszkaniec Redy może 
oddać wyłącznie jeden głos na 
jeden projekt. Głosujący po-
daje swoje dane osobowe wraz 
z oświadczeniem o wyrażeniu 

KRzYSzTOf 
KRzEMIńSKI, 
burmistrz Redy

Aby pomóc osobom, które nie mają dostępu 
do Internetu, lub potrzebują pomocy Urząd 
utworzy cztery punkty, w których będą dy-
żurować wolontariusze, gdzie zapewniony 
będzie dostęp do komputera i ewentualna po-

moc w głosowaniu. Punkty głosowania zostaną 
utworzone w Urzędzie Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Media-
tece oraz Miejskim Domu Kultury.

zgody na ich przetwarzanie. Od-
dawać głosy będzie można przez 
tydzień, tj. od 19 do 27 marca 2018 
roku. Przypominamy, że głosować 
można wyłącznie elektronicznie. 

Bieżące informacje o redzkim 
budżecie obywatelskim można od-
naleźć na stronie www.bo.reda.pl. 
Zwycięskie projekty ogłoszone zo-
staną 10 kwietnia.

Już w najbliższą środę o godz. 
16 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbędą się miejskie 
eliminacje Olimpiady Wiedzy 
Obywatelskiej „Senior Obywa-
tel” o Puchar Burmistrza Miasta 
Redy.  W turnieju wezmą udział 
osoby w wieku 60+.  

- Dzisiaj kończymy przyjmo-
wanie zgłoszeń – mówi Bożena 
Natzke, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Redzie. 
- W ramach przygotowań do 
olimpiady zainteresowani mogą 
wziąć udział w spotkaniach 
szkoleniowych, z których pierw-
sze odbyło się w ubiegłą środę, 
a kolejne przeprowadzone zo-
stanie przed eliminacjami, tj. 21 
marca o godz. 15. 

Seniorzy, którzy uzyskają naj-
lepsze wyniki, przystąpią do 
eliminacji wojewódzkich. Koń-

Seniorzy będą 
sprawdzali wiedzę 
redA | startują elimi-
nacje do ogólnopolskiej 
olimpiady wiedzy 
obywatelskiej „senior 
obywatel”.

cowym etapem zmagań z wiedzą 
obywatelską będzie udział laure-
atów w eliminacjach ogólnopol-
skich.

Przypominamy, że w listopadzie 
ubiegłego roku Rada Miejska w Re-
dzie uchwaliła Program  Senioral-
ny, który jest adresowany do osób 

powyżej 60 roku życia, zamieszka-
łych na terenie  Redy. W jego re-
alizacji uczestniczą Urząd Miasta  
Redy, organizacje pozarządowe, 
a także jednostki organizacyjne 
Gminy Miasto Reda oraz Miejski 
Dom Kultury w Redzie i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Redzie.

OGŁOSZENIE                                         71/2018/DB
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Panu 

Piotrowi waga 
Członkowi Powiatowego 

Cechu Rzemiosł w Wejherowie

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Matki
składają

Zarząd i Pracownicy 
Powiatowego Cechu w Wejherowie

Panu 

Piotrowi waga 
Prezesowi WKS Gryf Wejherowo

wyrazy szczerego żalu 
i współczucia z powodu śmierci

Matki
składa

Zarząd 
WKS Gryf Wejherowo 
wraz z zawodnikami

Panu 

SYLwEStrowi
MaSZota 

Wiceprezesowi WKS Gryf Wejherowo

wyrazy szczerego żalu 
i współczucia z powodu śmierci

Matki
składa

Zarząd 
WKS Gryf Wejherowo
wraz z zawodnikami

O G Ł O S Z E N I E 
WÓJTA GMINY GNIEWINO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073), oraz 
art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XLIII/337/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości 
Gniewinko, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający 
granice planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miej-
scowych. Wnioski należy składać na piśmie na adres:
Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
w terminie do dnia  6 kwietnia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE                                         69/2018/DBOGŁOSZENIE                                          50/2018/RL

OGŁOSZENIE                                           U/2018/PR OGŁOSZENIE                                           U/2018/PR
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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

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA RUMI

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 1710/89/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.03.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we wła-
daniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przedmio-
towy wykaz zamieszczony został również na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.
umrumia.nv.pl/

Choć sześcioosobowa rodzina 
otrzymała wsparcie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie, władze Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  im. Suchar-
skiego okazały się bezwzględne. 
Z reportażu, który w ubiegłym 
tygodniu wyemitowany został na 
antenie TVN, wynika, że obecnie 
trwa „czyszczenie”  Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego im. Suchar-
skiego ze stałych lokatorów. Zarząd 
najpierw pozbywa się osób, które 
osiedliły się tam stosunkowo nie-
dawno. Nie wyrzuca ich od razu na 
bruk, najpierw odcina im prąd.

W środku zimy taka sytuacja 
spotkała panią Ilonę z partnerem 
i czwórką małych dzieci. Rodzina 
z powodu trudnej sytuacji finan-
sowej na teren Rodzinnego Ogro-

du Działkowego przeprowadziła 
się w ubiegłym roku. W grudniu 
pozbawiono ich prądu. 

Na terenie Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. Sucharskiego 
w Wejherowie mieszka obecnie 
około 170 rodzin. Dlaczego akurat 
rodzina pani Ilony musiała zma-
gać się z brakiem prądu? Zarząd 
twierdzi, że to przez to, że rodzina 
ma krótki staż na działkach. 

Rodzinie pomógł Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie, który zdecydował się dofi-
nansować korzystanie z agregatu. 
Mimo tego warunki były na tyle 
trudne, że pani Ilona z partnerem 
i dziećmi podjęli decyzję o wypro-
wadzeniu się z terenu Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego. 

wa

Bezwzględny zarząd?
WejheroWo | reporterzy uwagi tVn zajęli się sprawą rodziny, której 
w środku zimy postanowił „pozbyć się” zarząd ogrodów działkowych. 

W  nowym obiekcie całodobo-
wo będzie pracowało trzech dy-
żurnych - pracowników referatu 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie.

- Powiatowe Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego służy do 
monitorowania sytuacji w powie-
cie i informowania mieszkańców 
o możliwości powstania różnych 
zagrożeń oraz sytuacji kryzyso-
wych – wyjaśnia Gabriela Lisius, 
starosta powiatu wejherowskie-
go. - Tutaj najważniejszy będzie 
szybki i sprawny przepływ in-
formacji, który pozwoli nam na 
przygotowanie się do wyjątkowo 
niekorzystnych zjawisk. Celem 
całodobowego dyżuru jest także 
możliwość szybkiego zwołania 
sztabu kryzysowego i poinfor-
mowania mieszkańców o sytu-
acji zagrożenia.

W celu zapewnienia kontaktu 
z organami i instytucjami, służ-
bami, inspekcjami oraz strażami, 
a przede wszystkim mieszkań-
cami powiatu uruchomiono ca-
łodobowe numery telefoniczne: 
stacjonarny: 58 572 94 40 i ko-
mórkowy: 531 736 455. Powiatowi 
urzędnicy zachęcają do kontaktu 
z dyżurnymi także w przypadku 
wystąpienia trudności w kontak-
cie ze służbami ratunkowymi.

- Stworzenie Centrum jest wy-
jątkowo istotne na dwóch pozio-
mach. Dla poziomu lokalnego, 
czyli dla bezpieczeństwa prze-
strzeni publicznej i dla poziomu 
regionalnego, czyli dla bezpie-

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego otwarte
WejheroWo | w budynku komendy powiatowej państwowej straży pożarnej w wejherowie uruchomiono powiato-
we centrum Zarządzania kryzysowego, które zajmowało się będzie m.in. systemem wczesnego ostrzegania ludności.

czeństwa całego województwa 
– mówił Ryszard Sulęta, dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdań-
sku. - Wejherowo będzie bowiem 
takim ważnym, całodobowym pod-
systemem wojewódzkiego systemu. 

Muszę podkreślić, że wejherowska 
inicjatywa jest także godna do na-
śladowania dla innych jednostek 
samorządu regionalnego. (Gb)

fot
. s

cre
ee

n U
W

AG
A 

TV
N

Panu

Piotrowi 
waga

wyrazy głębokiego współczucia 
 i słowa otuchy z powodu śmierci

Matki
składa Starosta Wejherowski 

Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu
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Ze wsparcia gminy Rumia 
korzysta coraz więcej organi-
zacji działających z pożytkiem 
dla mieszkańców. Nic dziwne-
go – miasto od lat współpracu-
je ze społecznikami w oparciu 
o corocznie uchwalany program 
współpracy, który jest konsulto-
wany z ich przedstawicielami, 
a kwoty, jakie miasto przekazuje 
organizacjom, są wyższe niż kil-
ka lat temu. W roku 2015 środki 
te wyniosły ponad 872 tysiące 
złotych, rok później kwota prze-
kroczyła milion, w zeszłym roku 
sięgnęła blisko 1,5 miliona.

Wśród organizacji objętych 
dotacjami dużą część stanowią 
kluby sportowe. Spośród wszyst-
kich stowarzyszeń najwyższą 
sumę otrzymała Akademia Piłki 
Siatkowej Rumia (110 tys. zł). 

– Ktoś, kto spojrzy na tę kwo-
tę, może powiedzieć, że jest ona 

Rumia wspiera społeczników
rumIA | organizacje 
pozarządowe działają 
dla dobra kultury, 
sztuki, sportu i oświaty. 
stowarzyszenia te nie 
mogłyby jednak istnieć 
bez finansowej pomo-
cy miasta.

wysoka. Nasz klub jednak co roku 
prowadzi 4-6 roczników, regular-
nie jeździ na ogólnopolskie zawo-
dy, oprócz tego ma swoją drużynę 
w II lidze seniorek, więc bez znacz-
nego wsparcia miasta mógłby so-
bie nie poradzić – mówi Tomasz 
Kordowski, wiceprezes i jednocze-
śnie trener APS Rumia. – Jesteśmy 
niezwykle zadowoleni z tak dużego 
zaufania, jakie okazuje nam miasto 
– dodaje.

Wysokie dotacje otrzymał też 

piłkarski klub Orkan Rumia (80,5 
tys. zł), a także Rugby Club Arka 
Rumia (69 tys. zł). Miasto wspiera 
również zespoły taneczne – Stowa-
rzyszenie Tańca SPIN otrzymało 
38 tys. zł, a Masta Dance 23 tys. zł. 
Dotacjami wsparty został również 
Rumski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (28,6 tys. zł), a także Stowa-
rzyszenie Pomóż Sąsiadowi (28,9 
tys. zł).

Miasto pomaga organizacjom 
pozarządowym nie tylko poprzez 

finanse. Rumia promuje lokal-
ne stowarzyszenia oraz tworzo-
ne przez nie wydarzenia, a także 
udostępnia na ich użytek gminne 
obiekty. Nie sposób wyobrazić 
sobie meczu ligowego Orkana 
w innym miejscu niż na stadionie 
MOSiR Rumia, natomiast mecze 
siatkarskie i turnieje tańca nieod-
łącznie kojarzą z tamtejszą halą. 
Z kolei organizacje kulturalne czy 
oświatowe korzystają z domów 
kultury i bibliotek.

Ludzie działający z pasją na rzecz 
kultury, sportu, edukacji czy po-
mocy innym otrzymują od gmi-
ny duży kredyt zaufania, który co 
roku jest przez nich spłacany. Taka 
współpraca daje  doskonały przy-
kład innym, więc niewątpliwie 
lista współpracujących z miastem 
organizacji wciąż będzie rosnąć, 
na czym z pewnością skorzystają 
mieszkańcy, ponieważ stowarzy-
szenia działają właśnie dla nich. 
KG

Trwa akcja pn. „Marzec na obca-
sach” – cykl warsztatów i spotkań 
dla przedstawicielek płci pięknej, 
które chcą coś zmienić w swoim 
życiu. 

pANIOM JEST TRUdNIEJ

Wyjątkową umiejętność łącze-
nia pracy zawodowej z życiem 
osobistym posiadają kobiety, 
dzięki czemu potrafią godzić wie-
le ról. Chętnie rozwijają swoje 
kompetencje, są otwarte na zmia-
nę zawodu i nawiązywanie no-
wych kontaktów. Jednakże wciąż 
są w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy. Trudniej im znaleźć pracę 
albo powrócić na rynek pracy po 
urlopie macierzyńskim czy wy-
chowawczym. Powodem są: brak 

mało elastycznych rozwiązań cza-
su pracy, różnice w płacach kobiet 
i mężczyzn oraz większe obowiąz-
ki związane z opieką i wychowa-
niem dzieci.

KOBIETY W LICzBACh

Ponad 62 procent pomorskich 
bezrobotnych (mniej niż 50 tys.) 
stanowią kobiety. W Polsce ak-
tywnych zawodowo jest 48 proc. 
kobiet powyżej 15. roku życia 
i 65 proc. mężczyzn. To mniej niż 
w innych krajach Europy: u na-
szych sąsiadów – w Czechach, na 
Słowacji i Węgrzech – pracuje 52 
proc. kobiet. W krajach skandy-
nawskich – aż 65 proc. Aktywiza-
cja kobiet to jedno z ważniejszych 
wyzwań współczesnego rynku 

marzec na obcasach
WejheroWo | jak wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyń-
skim lub wychowawczym? a może zmienić pracę lub zawód? 

Program 
warsztatów:
 
22 marca 
900 - 1300

 
„Warsztat dot. budowa-
nia wizerunku w poszu-
kiwaniu pracy” 
- konsultację z wiza-
żystką 
 
„Prawidłowe odżywianie 
oraz jego wpływ na kon-
centracje i odporność 
na stres” - konsultację 
z dietetyczką 
 
23 marca 
900 - 1300

 
„Rozmowa kwalifika-
cyjna - jak się do niej 
przygotować” - zajęcia 
warsztatowe prowadzo-
ne przez doradcę zawo-
dowego

pracy, również na Pomorzu.

KOBIECY MARzEC

„Marzec na obcasach” to akcja 
skierowana do kobiet w różnej sy-
tuacji zawodowej. Podczas warszta-
tów uczestniczki rozmawiają o pro-
blemach związanych z powrotem 
na rynek pracy, wymieniają się do-
świadczeniami i radami. Tegorocz-

ne spotkania to warsztaty przygo-
towujące do efektywnego szukania 
pracy i skutecznej autoprezentacji 
oraz zajęcia motywacyjne. Zapisy 
prowadzone są telefonicznie (tel. 
58-677-63-16, 58-677-83-54), za 
pomocą poczty elektronicznej (do-
radcy@pupwejherowo.pl) i oso-
biście w budynku B Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wejherowie. 

wa

BąDź NA BIEżąCO gwe24.pl

W czwartek na scenie 
Filharmonii Kaszubskiej 
wystąpi Daria Zawiałow. 
Wokalistka, autorka tekstów 
i kompozytorka. Daria 
Zawiałow przebojem weszła 
na polski rynek muzyczny. Jej 
znaki szczególne to wyjąt-
kowy głos i silna osobowość 
sceniczna. Zadebiutowała 
w Opolu, gdzie zaprezento-
wała swój singiel „Malinowy 
Chruśniak” i zdobyła Nagrodę 
im. Anny Jantar – Opolską 
Karolinkę.
W 2017 roku ukazał się jej 
pierwszy album „AKysz”, 
nad którym pracowała wraz 
z przyjacielem i producen-
tem Michałem Kushem. Płyta 
okazała się dużym sukcesem 
– promujące go single zdo-
były szczyty list przebojów, 
a teledyski osiągnęły wielo-
milionowe liczby wyświetleń. 
Koncerty Darii są bardzo 
żywiołowe, pełne rockowej 
energii i świeżego brzmienia. 
Daria Zawiałow w Filharmo-
nii Kaszubskiej wystąpi już 
w najbliższy czwartek, tj. 22 
marca. Koncert nietuzinko-
wej artystki zaplanowany 
został na godz. 19. WA

Zaprezentuje się 
Zawiałow

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Książki dla 
pacjentów
Blisko trzysta książek 
trafiło do wejherowskiego 
szpitala.

Publikacje placówce przeka-
zało Szkolne Koło Wolonta-
riatu ze Szkołą Podstawową 
im. mjr H. Sucharskiego 
w Gościcinie w ramach akcji 
„Wędrujące książki”. Dodat-
kowo dzięki przedstawicie-
lom Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Rumi najmłodszym 
pacjentom wejherowskie-
go szpitala przekazano 
maskotki. Zbiórka zabawek 
trwa nadal. Do wsparcia 
akcji zachęcają pracownicy 
Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie. - To umili czas 
chorym i pozwoli na chwile 
wytchnienia podczas pobytu 
w szpitalu – zapewniają. 
WA

zadzwoń: tel. 660 731 138
lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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Rekordowa zbiórka nie mo-
głaby się jednak odbyć bez 
pomocy wolontariuszy zgro-
madzonych wokół sztabu MO-
SiR Rumia. Społecznicy zostali 
docenieni w czwartek 8 marca 
podczas oficjalnego podsumo-
wania akcji, które odbyło się na 
terenie ośrodka. Podziękowa-
nia, kwiaty oraz zestawy miej-
skich gadżetów wręczali wo-
lontariuszom burmistrz miasta 
michał Pasieczny, przewod-
niczący rady miejskiej ariel 

sinicki i koordynator zbiórki 
barbara niewiedziała.

Przypomnijmy, że 26. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbył się 14 stycznia 
w hali widowiskowo-sportowej 
MOSiR Rumia. Szefem sztabu 
była jolanta Król, pełniąca obo-
wiązki dyrektora ośrodka.

Specjalnie na ten dzień orga-
nizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji, były to między innymi: 
występy artystyczne, dmuchane 
zamki dla dzieci oraz licyta-

Podziękowania dla 
wolontariuszy WOŚP

rumIA | podczas 26. Finału wielkiej orkiestry Świą-
tecznej pomocy miasto pobiło zeszłoroczny rekord.

JOLANTA KRóL, 
szef sztabu oraz pełniąca 
obowiązki dyrektora 
Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi

– Dziękuję z całego serca wszystkim oso-
bom, które zaangażowały się w 26. Finał 
WOŚP w Rumi, czyli naszym wspaniałym 
wolontariuszom, wykonawcom i ofiarodaw-

com. Mam nadzieję, że ponownie spotkamy się podczas 27. finału.

cje. Dodatkowo, chętni mogli 
dołączyć do bazy potencjalnych 
dawców szpiku oraz honorowo 
oddać krew.

Dzięki zaangażowania całego 
sztabu, wolontariuszy oraz hoj-

ności mieszkańców Rumi udało 
się pobić zeszłoroczny rekord 
(61 960, 50 zł) i zebrać 77 294 zł. 
Fundusze zostaną przeznaczone 
na wyrównywanie szans w lecze-
niu noworodków.

redA | Do 19 marca 
można składać prace 
w ramach XXII Miej-
skiego Konkursu 
Wielkanocnego.

Celem przedsię-
wzięcia, które Szko-
ła Podstawowa nr 
3 w Redzie organi-
zuje przy współpracy 
z Parafią św. Wojciecha 
w Ciechocinie oraz Miejskim 
Domem Kultury, jest kultywowa-
nie zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową 
oraz Wielkanocą. W tym przypadku chodzi rów-
nież o rozbudzanie wyobraźni i fantazji twórczej młodych 
ludzi, a także konfrontację ich osiągnięć plastycznych.

XXII Miejski Konkurs Wielkanocny skierowany jest do 
podopiecznych przedszkoli oraz uczniów gimnazjów, szkół 
podstawowych i ponadgimnazjalnych. Konkursowa praca 
może być wykonana dowolną techniką. Powinna jednak 
zawierać własnoręcznie wykonane elementy dekoracyjne, 
nawiązujące do świąt wielkanocnych lub motywów wiosen-
nych. Ważne, aby w trakcie tworzenia pracy wykorzystane 
zostały materiały naturalne, tj. żarnowiec, bukszpan, bazie, 
suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki itd. 

W tym roku konkursowe jury oceniało będzie nie tylko 
palmy wielkanocne, ale i puzzle z jajkiem, doniczki z moty-
wem wiosennym, kolorowe pisanki oraz wiosenne mandale. 

Przy ocenie uwzględnione zostaną różnorodne elementy, 
tj. estetyka wykonania, oryginalność pomysłu i kreatyw-
ność autora pracy, a także nawiązanie do tradycji oraz samo 
zaangażowanie. Konkursowe prace należy składać w świe-
tlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie. Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 19 marca o godz. 15. Wręczenie nagród 
zaplanowane zostało na Niedzielę Palmową i zorgani-
zowane zostanie o godz. 12:30 w kościele św. Wojciecha 
w Ciechocinie. wa

Konkurs wielkanocny

OGŁOSZENIE                                                                                            U/2018/ZM
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Dzień Jedności Kaszubów 
(Dzéń Jednotë Kaszëbów) to 
święto upamiętniające pierwszą 
pisemną adnotację o Kaszubach 
w bulli papieża Grzegorza IX. 9 
marca 1238 roku papież Grzegorz 
IX zatytułował szczecińskiego 
księcia „księciem Kaszub” (łac. 
clare morie… duce Cassubie), 
potwierdzając dobra podarowa-
ne przez Bogusława I zakonowi 
joannitów pod Stargardem nad 
Iną. Była to pierwsza historyczna 
wzmianka o Kaszubach.

KASzUBI W KOSAKOWIE

Pierwszy w historii Dzień Jed-
ności Kaszubów zorganizowany 
został w 2004 roku w Gdańsku, 
a wcześniej dzień ten obcho-
dzono jako Święto Kaszub. Rok 
później impreza ponownie zor-

Kaszubi będą się jednoczyć
regIon | manifestacja 
poczucia wspólnoty – 
to główny cel organizo-
wanego od ponad dzie-
sięciu lat dnia jedności 
kaszubów. w najbliższą 
niedzielę kaszubi zjadą 
do kosakowa.

9.45•	  – msza Św. w kościele    
p.w. św. Antoniego w Kosakowie

11.00-11.45•	  – przemarsz z kościoła do  
Centrum Edukacyjno-Sportowego w Kosakowie

12.00 •	 – oficjalne otwarcie imprezy (hala  
sportowa w Centrum Edukacyjno-Sportowym)

11.30-15.00 •	 – turniej gry karcianej Baśka  
(hala sportowa przy Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym w Mostach)

12.00-15.1•	  – występy lokalnych zespołów  
folklorystycznych na małej scenie   
(hall przy wejściu głównym do Centrum   
Edukacyjno- Sportowego)

15.30•	  – finał imprezy (próba bicia rekordu  
przez akordeonistów)

Program Dnia 
Jedności Kaszubów

ganizowana została w grodzie nad 
Motławą, natomiast w następ-
nych latach kolejno w miejsco-
wościach: Tuchomie (2006), Kra-
marzyny (2007), Miastko (2008), 
Bytów (2009), Kartuzy (2010), 
Słupsk (2011), Brusy (2012), 
Kościerzyna (2013), Sierakowice 
(2014), Sulęczyno (2015), Bojano 
(2016) i Chmielno (2017).

W tym roku Dzień Jedności 
Kaszubów, który zaplanowany 

został na 18 marca, zorganizowa-
ny zostanie w Kosakowie. Uro-
czystości mają wymiar religijny, 
w związku z czym o godz. 9.45 
w kościele p.w. św. Antoniego 
w Kosakowie odprawiona zosta-
nie msza św. Po sumie nastąpi 
przemarsz do Centrum Eduka-
cyjno-Sportowego w Kosakowie, 
gdzie na terenie hali sportowej 
planowane jest oficjalne otwarcie 
uroczystości.

BĘdzIE SpORO ATRAKCJI

W ramach Dnia Jedności Kaszu-
bów w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Mostach rozegra-
ny zostanie turniej gry karcianej, 
tj. Baśki. Dodatkowo w holu Cen-
trum Edukacyjno- Sportowego 
odbędą się występy lokalnych 
zespołów folklorystycznych. Nie 
zabraknie też stoisk twórców ludo-
wych i gospodyń wiejskich, a także 

wystaw rękodzieła artystycznego. 
Na głównej scenie wystąpią zespół 
Fucus i Weronika Korthals.

Na finał uroczystości organizato-
rzy zaplanowali próbę bicia rekordu 
w jednoczesnej grze na akordeonie. 
Za organizację całego wydarzenia 
odpowiadają: lokalny oddz. Zrze-

szenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
Gmina Kosakowo, Kosakowskie 
Centrum Kultury, Zespół Szkoły 
Podstawowej i Oddziałów Gimna-
zjalnych w Pogórzu, Zespół Szkol-
no -Przedszkolny w Mostach oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych PEKO. anna walk

W piątek sala gimnastycz-
na Szkoły Podstawowej nr 3 
w Redzie przekształciła się w te-
atr. Wszystko za sprawą III Prze-
glądu Teatrzyków Zuchowych, 
który do popularnej placówki 
przyciągnął blisko dwieście osób. 
W ramach wydarzenia wystąpił 
peruwiański artysta - Ricardo, 
który grał na ludowych instru-
mentach.

Na scenie zaprezentowało się 
w sumie pięć grup aktorskich, tj. 
22. Gromada Zuchowa „Dzielni 
Odkrywcy” z Rumi, 20. Groma-
da Zuchowa z Redy, 28. Groma-
da Zuchowa „Stumilowy Las” 
z Redy, pion zuchowy z 13. Har-
cerskiej Drużyny Zielonych Be-
retów z Rumi oraz 11. Gromada 
Zuchowa „Odkrywcy Kosmosu” 
z Wejherowa. 

Dzięki zdolnościom artystycz-
nym i kreatywności młodych 
artystów zgromadzona w Szko-
le Podstawowej nr 3 publicz-
ność miała okazję przenieść się 
w zupełnie inny świat.  Podziwiać 
mogła między innymi opowieść 
o przygodach Koziołka Matołka 
w Chinach, czy też nietypową 
lekcję geografii.

Konkursowe jury po dłu-
gich obradach postanowiło 

Zuchy na scenie
redA | Za nami iii przegląd 
teatrzyków Zuchowych pt. 
„Byli sobie podróżnicy”. 

nagrodzić wszystkich artystów, 
przyznając każdej z grup pierw-
sze miejsce. Dzięki zaangażo-
waniu i hojności Urzędu Miasta 
w Redzie wszyscy młodzi artyści 
otrzymali drobne upominki. Do-
datkowo spragnieni mogli liczyć 
na słodki poczęstunek i napoje.

Głównym organizatorem III 

Przeglądu Teatrzyków Zuchowych 
pt. „Byli sobie podróżnicy” był 
Harcerski Szczep Leśnego Wam-
pum Reda z hufca ZHP Rumia, 
a funkcję komendanta wydarzenia 
pełnił pwd. Konrad Piotrowski. 
Nad oprawą muzyczną i technicz-
ną przedsięwzięcia czuwał Andrzej 
Dąbrowski z Solo Band. wa
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.), 
oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, art.30, art.39 ust. 1, art.46 pkt 1, art. 50 usta-
wy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 23.03.2018r. do 12.04.2018r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o 
w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o do-
kumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie prze-
prowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwią-
zaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 03.04.2018r. o godzinie 15:30.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
03.05.2018 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, 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

pOSzUKUJĘ WYNAJĄć

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

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

KUpIĘ

KUpIĘ działkę budowlaną do 1000 m na osie-
dlu wschód tel.722 122 264

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

MOTORYZACJA

SpRzEdAM

pIAGGIO Ciao, 1995 r., 2T, 1os., automatic, 
czarny, cena: 2440 zł, Tczew, tel. 574 797 077

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

pANA do pracy w ośrodku wczasowym w Ja-
starni, tel. 503 665 464

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROfESJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: 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

CzY ktoś szuka fajnej 49-latki na stałe? Tel. 
884 731 241

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

RÓŻNE

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

SIANO, słoma w balotach, 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

SpRzEdAM kuchenkę mikrofalowa, 80 zł, tel. 
695 230 080, Gościcino

SIANOKISzONKA, 120 x 120, dobra, 70, rota-
cyjna, 1750 zł, Szemud, tel. 510 751 837

RURY szare, 10, dł. 2,5 m, grub. 6 mm, tel. 511 
841 826

BECzKI plast 200 l., tel. 511 841 826

SpRzEdAM 
mydła włoskie Nesti Dante, 
250 gram, różne zapachy, 

duży wybór, tel. 660 731 138

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

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

CUdOWNY ChłOpAK 2d dUBBING
wtorek, 20 marca 2018, 09:00

KOBIETA SUKCESU / pREMIERA
piątek, 16 marca 2018, 16:00

GNOMY ROzRABIAJĄ
piątek, 16 marca 2018, 11:30
sobota, 17 marca 2018, 11:30
sobota, 17 marca 2018, 15:30

pITBULL. OSTATNI pIES / pREMIERA/ 
dOSTĘpNY TYLKO W pRzEdSpRzEdAżY
piątek, 16 marca 2018, 18:30
piątek, 16 marca 2018, 21:00
sobota, 17 marca 2018, 18:30

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

REKLAMA                  49/2018/DB

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

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

gwe24.pl

16-03-2018
Gnomy rozrabiają 2d dubbing      11:30
Kobieta sukcesu      16:00
pitbull. Ostatni pies      18:30
Ania Wyszkoni       19:00
pitbull. Ostatni pies      21:00

17-03-2018
Gnomy rozrabiają 2d dubbing      11:30
Gnomy rozrabiają 2d dubbing      15:30
Kształt wody 2d napisy      16:00
Kobieta sukcesu      18:00
pitbull. Ostatni pies      18:30
pitbull. Ostatni pies      21:00
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DyżUR 
rePOrtera SPOrtOWeGO

Poniedziałek     |     godz. 1000-1200

tel. 58 736 16 92   |   k.grajkowski@expressy.pl

Najlepsi kickbokserzy i kick-
bokserki zmierzyły się w miniony 
weekend w Kartuzach. Na starcie 
stanęło ponad 330 zawodników 
z 71 polskich klubów kickbo-
xingu. Wśród elity znaleźli się 
reprezentanci drużyny kierowa-
nej przez trenera Rafała Karcz: 
Zuzia Kalbarczyk, Paulina Stenka 
(GOSRiT Luzino) oraz Karolina 
Barska, Karolina Młynik i Adam 
Wróbel (Wejherowskie Stowarzy-
szenie Sportowe). 

Mieszkanki Kębłowa – Zuzan-
na Kalbarczyk i Paulina Stenka, 
podopieczne trenera Rafała Karcz 
w pięknym stylu wywalczyły ty-
tuły Mistrzyń Polski 2018 junio-
rek. Zuzia Kalbarczyk zwyciężyła 
w kategorii do 65 kg, zaś Paulina 
Stenka w kat. do 70 kg juniorek.

Dodać należy, że Paulina Sten-
ka obroniła tytuł sprzed roku, na-
tomiast dla Zuzi był to wspaniały 
debiut w kategorii juniorek na 

MP. Karolina Barska wywalczy-
ła brązowy medal w kat. do 60 
kg juniorek, wygrała dwie walki, 
ulegając dopiero w trzeciej. Bez 
medalu przedstawiciele w senior-
skiej rywalizacji –  w kategorii 
seniorów do 79 kg Adam Wró-

bel, który musiał uznać wyższość 
przeciwnika z Legionowa oraz 
Karolina Młynik (65 kg), która 
nieznacznie uległa doświadczo-
nej zawodniczce, która wywal-
czyła później Mistrzostwo Polski.

- Podziękowania również kie-

rujemy do kibiców - rodziców 
i siostry Pauliny oraz Przemka 
Krause, którzy zorganizowali 
głośny doping dla dziewcząt, któ-
ry poniósł nasze zawodniczki do 
zwycięstwa - mówi trener, Rafał 
Karcz.

W SKRóCIE

sukces sychowianki

Sychowianka Sychowo zwy-
ciężyła w VIII Mistrzostwach 
Województwa Pomorskiego 
w halowej piłce nożnej M-40 
PLUS rozegranych w OPO 
Cetniewo pokonując w finale 
po rzutach karnych zespół 
Borkowo 1912. Trzecie miej-
sce zdobył zespół Oldboys 
Gryf Wejherowo. Sychowian-
ka dostała też nagrodę indy-
widualną – Stanisław Bonk 
został uznany najlepszym 
bramkarzem.

Rumia nie miała 
równych
W hali sportowej Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Rumi, od-
była się Powiatowa Licealiada 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt. 
Spośród ośmiu drużyn grają-
cych w tym turnieju najlepszy 
okazał się zespół gospodarzy 
prowadzony przez trenera Ro-

berta Sawickiego. Powiatowy 
Zespół Szkół nr 1 w Rumi 
nie tylko zagra w Półfinale 
Wojewódzkiej Licealiady, ale 

będzie też jego gospodarzem.

X edycja LLH 
zakończona
W luzińskiej restauracji Stre-
fa odbyło się oficjalne zakoń-
czenie jubileuszowej X edycji 
Luzińskiej Ligi Halowej GL. 
Przedstawiciel patrona 
tytularnego tegorocznej 
edycji ligi, Maksym Graczyk 
ze sklepu sportowego GL 
w Luzinie, gospodarz rozgry-
wek, Piotr Klecha, dyrektor 
GOSRiT Luzino oraz radny 
gminy Luzino Sylwester 
Piątek wręczali nagrody 
wspólnie ze sponsorami. 

Zdobyły Mistrzostwo!
KICKBoXIng | 
Zuzanna kalbarczyk 
i paulina stenka przy-
wiozły złote medale 
z mistrzostw polski 
w formule kick-light.

Tytani do Iławy jechali z po-
drażnioną ambicją – ostatnie spo-
tkanie nie było najlepsze w ich 
wykonaniu. Na własnej hali żół-

to-czerwoni przegrali z MKS-em 
Brodnica, znacznie oddalając się 
od ligowego podium. Okazją do 
rehabilitacji za porażkę był mecz 

Wygrana jedną bramką

PIŁKA rĘCznA | wejherowscy 
piłkarze ręczni wrócili z iławy 
z kompletem punktów.

wyjazdowy z Jeziorakiem Iława.
- Od początku kontrolowaliśmy 

przebieg meczu i gra przebiegała 
tak jak sobie założyliśmy - relacjo-
nują Tytani. Po pierwszej połowie 
zanosiło się na zdecydowane zwy-
cięstwo gości, którzy prowadzili 
do przerwy 13-8. Druga odsłona 
spotkania przyniosła jednak wiele 
emocji – gospodarze gonili wynik. 
– Przewaga 5 bramek spowodowała 
zbyt duża pewność siebie i weszli-
śmy chyba zbyt huraoptymistycz-
nie, co skrzętnie wykorzystali go-
spodarze i ambitną gra w ostatnich 
minutach doprowadzili do remisu. 
Końcówka była bardzo nerwowa 
i gospodarze niesieni dopingiem 
licznie zgromadzonej publiczności 
walczyli do końca. Ostatnia ak-
cja meczu należała jednak do nas 
i wygraliśmy zasłużenie, ponieważ 
przez cały mecz ani razu nie prze-
grywaliśmy – opisują wejherowscy 
szczypiorniści. Tytani wygrali 23-
22.

Żółto-czarni kolejny mecz za-
grają 24. marca. Do Wejherowa 
przyjedzie Szczypiorniak Olsz-
tyn..

BąDź NA
BIEżąCO

gwe24.pl

Rumscy seniorzy mogą ode-
brać darmowe bilety na mecz 
z legią warszawa.

Właściciele Rumskiej Karty 
Seniora po raz kolejny mają 
okazję zobaczyć mecz Arki 
Gdynia na Stadionie Miejskim 
zupełnie za darmo. Przeciwnik 
jest z wysokiej półki - aktualny 
Mistrz Polski, Legia Warszawa. 
Spotkanie odbędzie się w Wiel-
ką Sobotę, 31. marca o 20:30.
W jaki sposób rumscy seniorzy 
mogą zdobyć bilety na ten 
mecz? Do 30. marca do 12:00 
należy zgłosić się osobiście 
lub telefonicznie do Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Rumi (pok. 010, nr tel. 
58 679-65-39 ) i wyrazić chęć 
otrzymania biletu (wymaga-
ne będzie podanie numeru 
PESEL).
Wejściówki imienne będą do 
odebrania osobiście, w dniu 
meczu (31 marca), w kasie 
technicznej nr 4 (niezbędne 
jest okazanie dowodu oso-
bistego oraz Rumskiej Karty 
Seniora) przy stadionie Arki 
Gdynia (ul. Olimpijska 5) od 
godz. 19:00.

Seniorzy 
wejdą 
za darmo
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mia, wikęd 
luzino i sto-
lem Gniewino 
wznawiają rywalizację 
w iV lidze.

Zima pokrzyżowała szyki 
czwartoligowcom. Spośród 
dziewięciu zaplanowanych 
na zeszły weekend meczów 
odbyły się tylko 3 – za-
grano w Bytowie, Sopocie 
(mecz Gedanii) i Lębor-
ku. Zespoły z naszego 
powiatu nie zagrały swoich 
meczów.

Szansa do zdobycia pierw-
szych punktów w rundzie 
wiosennej nadarzy się 
w najbliższy weekend. Zaj-
mujący wysokie, 5. miejsce 
w tabeli Stolem Gniewi-
no w sobotę zmierzą się 
na wyjeździe ze Startem 
Miastko, Orkan czeka 
mecz z Jaguarem Gdańsk, 
a na swoim boisku zagra 
Wikęd. Do Luzina przyje-
dzie Gedania Gdańsk.

Liga 
wraca!
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WKS GRYF 
WEJHEROWO

www.gryfwejherowo.com.pl

1%
Przekaż 

KRS 0000275298

KUp KARNET 
Wspomóż 
swój Klub!

Nie kryjący dużych aspiracji 
łódzki klub na pewno wynik 
meczu z Gryfem poczytuje sobie 
jako stratę punktów, natomiast 
żółto-czarni z pewnością wy-
konali „plan minimum”, a przy-
wieziony punkt może okazać się 
kluczowy. Do utrzymania po-
trzeba jednak zwycięstw.

Rywalem Gryfa będzie Olimpia 
Elbląg, która wiosną jest w sta-
nie powalczyć o awans do I ligi. 
Podobieństwo między obiema 
drużynami jest takie, że zarówno 
Gryf, jak i Olimpia do swoich ce-
lów potrzebują punktów, a więc 
przede wszystkim – zwycięstw. 
Elblążanie wciąż są w stanie do-

Odczarować Wzgórze!

GRzEGORz NICIńSKI*
od maja 2011 do października 2012; 
od lipca 2013 do czerwca 2014
Punkty/mecze w II lidze, średnia: 56/45, 
1.24 punktu/mecz

dARIUSz MIERzEJEWSKI*
od października 2012 do lipca 2013
Punkty/mecze w II lidze, średnia: 36/23, 
1.57 punktu/mecz

TOMASz KOTWICA
od czerwca 2014 do października 2015
Punkty/mecze w II lidze, średnia: 6/11, 
0,55 punktu/mecz

pIOTR RzEpKA
od października 2015 do czerwca 2016, 
od czerwca 2017 do stycznia 2018
Punkty/mecze w II lidze, średnia: 37/42, 
0,88 punktu/mecz

MARIUSz pAWLAK
od czerwca 2016 do stycznia 2017
Punkty/mecze w II lidze, średnia: 19/19, 
1 punkt/mecz

JAROSłAW KOTAS
od stycznia 2017 do czerwca 2017, 
od stycznia 2018-
Punkty/mecze w II lidze, średnia: 
1,25 punktu/mecz

KTO z GRYfEM zdOBYWAł 
NAJWIĘCEJ pUNKTóW?

Zaskoczeniem jest to, że wcale nie bardzo lubiany w Wejherowie Grzegorz 
Niciński jest na czele klasyfikacji zdobytych punktów/mecz w II lidze, a jest 
nim Dariusz Mierzejewski. Jeśli jednak nie brać pod uwagi okresu, gdy II 
liga była podzielona na dwie grupy, to najlepszy jest obecny trener żółto-
czarnych, Jarosław Kotas (tuż przed Grzegorzem Nicińskim). To z pewno-
ścią napawa nadzieją przed trudną misją Gryfa, jaką jest utrzymanie zespo-
łu w II lidze, jednak zarówno piłkarze, jak i szkoleniowiec żółto-czarnych 
muszą dać z siebie wszystko, bo teraz nawet ta obecna średnia 1,25 punktu 
na mecz raczej nie pozwolić pozostać w II lidze. 
__ 
*Prowadził zespół w II lidze sprzed reformy – były wówczas dwie grupy: 
wschodnia i zachodnia, a w II lidze występowało łącznie 36 drużyn

Gryf Wejherowo miał inaugu-
rować rundę wiosenną meczem 
u siebie ze Zniczem Pruszków. Te 
plany pokrzyżowała jednak po-
goda – zalegający na murawach 
drugoligowców śnieg nie pozwolił 
na rozegranie spotkań w pierwot-
nym terminie, więc gryfici musieli 
przenieść swoją inaugurację wio-
sny do Łodzi.

Gospodarze mogli objąć prowa-
dzenie już w 2. minucie, jednak 
strzał Radionowa minął bramkę 
strzeżoną przez Dawida Lelenia. 
Gryf w pierwszych minutach miał 
swoje szanse po dośrodkowań ze 
stałych fragmentów gry. W 26. 
minucie uderzał Łuczak, ale piłka 
przeleciała nad poprzeczką. Nie-

długo przed przerwą bliski zdo-
bycia gola był ŁKS - piłkę w oko-
licy pola bramkowego dostał Piotr 
Pyrdoł, ale zwlekał za długo i stra-
cił futbolówkę. 

Druga połowa zaczęła się od kilku 
uderzeń z dystansu w wykonaniu 
gospodarzy, żaden z nich nie dał 
jednak zmiany rezultatu. Strzały na 
bramkę oddawał też chwilę później 
Gryf, ale efekt był taki sam. Po go-
dzinie gry wciąż było 0-0, ŁKS czę-
ściej konstruował ataki pozycyjne, 
zaś żółto-czarni kontratakowali. 
Akcja, która mogła zaważyć na wy-
niku, miała miejsce w 79. minucie 
– Margol groźnie strzelił z woleja, 
ale trafił jedynie w boczną siatkę. 
Wynik do końca się nie zmienił.

Przywieźli punkt z Łodzi
II LIgA |  w obecności ponad 3 tysięcy widzów żółto-czarni stoczyli 
na inaugurację rundy wyrównany pojedynek z wiceliderem, łks-em.

łKS łódź - GRYf WEJhEROWO 0-0

łKS: Kołba – Rozmus, Rozwandowicz, Juraszek, Widejko, Pyrdoł 
(88.Guzik), Margol, Łuczak, Wolski, Bryła, Radionow (85.Zagdański)

GRYf: Leleń - Brzuzy, Wicki, Gulczyński, Goerke - Wojowski, Nadol-
ski, Kołc, Koziara (60. Wicon), Ciarkowski - Gabor

II LIgA | żółto-czarni 
na inaugurację nie 
zawiedli, ale teraz 
ewentualny remis nie 
zostanie przyjęty z tak 
dużym entuzjazmem.

GRYf WEJhEROWO 
– OLIMpIA ELBLĄG
NIEdzIELA, 
18. MARCA, 13:00

gonić ŁKS, Radomiaka oraz Wartę 
i po siedmiu latach powrócić na 
zaplecze Ekstraklasy.

Olimpia wiosną będzie musiała 
poradzić sobie ze sporym osłabie-
niem – najlepszy strzelec drużyny, 
Damian Szuprytowski (8 goli je-

sienią) przeniósł się do Radomiaka 
Radom. Do Elbląga przeszedł za to 
Paweł Szołtys, 20-letni napastnik 
z Rozwoju Katowice. Poza tym po-
stawiono w Olimpii na stabilizację, 
której nie brakuje także w kwestii 
trenera – od 2013 roku zespół ma 

tego samego trenera. Jest nim Adam 
Boros, który w przeszłości był zwią-
zany z elbląską Concordią. 

W ostatnich latach obie druży-
ny zagrały ze sobą trzykrotnie, 
a bilans jest niemal zupełnie rów-
ny – raz wygrała Olimpia, raz padł 
remis, a raz wygrali żółto-czarni. 
I to właśnie z ostatniego spotkania 
Gryf ma najlepsze wspomnienia. 
W Elblągu prowadzony wówczas 
przez Piotra Rzepkę zespół poko-
nał gospodarzy 3-1. 

Dużym problemem Gryfa, z ja-
kim na pewno chciałby się uporać 
trener Jarosław Kotas, jest długa 
passa bez zwycięstwa u siebie. Jeśli 
drużyna odczaruje klątwę, która 
zdaje się ciążyć na ich wynikach 
u siebie, dalsza batalia o utrzyma-
nie na pewno będzie dla nich nieco 
łatwiejsza.
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