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Rozpoczyna się rozbudowa  Powiatowego
Zespołu Szkół w Redzie. W nowym skrzydle powstaną 
m.in. pracownie kształcenia zawodowego.

Większa
i nowocześniejsza
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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: 
Fatalny stan 
dróg: dziury 
i błoto

”@Piotr Jakšto

Obowiązkiem gminy jest 
utrzymanie drogi przejezdnej 
i w dobrym stanie. Wyobraźcie 
sobie sytuację, gdy potrzebna jest 
karetka lub straż pożarna (…). 
Czasy się zmieniają. Jest coraz 
więcej samochodów i ludzie już 
nie jeżdżą konno lub traktorem. 
Zastanówcie się. 

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Wyjątkowe 
otwarcie
Londyn, Doha, Warszawa, a teraz 
i Rumia. Bracia Collins w sobotę 
otworzyli swój kolejny warsz-
tat samochodowy. W ramach 
wydarzenia nagrywano odcinek 
do najnowszego sezonu programu 
„Odjazdowe bryki braci Collins”.
Ralph i Greg Collins, czyli Rafał 
i Grzegorz Chmielewscy, to boha-
terowie jednego z programów emi-
towanych na antenie TVN Turbo. 
Zajmują się przeróbką luksusowych 
samochodów. Wśród klientów 
braci Collins są, takie gwiazdy jak: 
Rita Ora, Iggy Azalea, Wojciech 
Szczęsny, czy Christiano Ronaldo.

WASZE 
ZDJĘCIA

Mroźne 
osłonino 

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

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

Po
lu

b 
na

s!
/g

w
e2

4.
pl

Nagrody 
od  Leroy Merlin

Z auta niewiele 
zostało

Trwa wiosenny konkurs, 
który organizujemy przy 
współpracy z Leroy Merlin. 
Ze szczegółami zabawy moż-
na zapoznać się na stronie 
www.gwe24.pl.

Kobieta z dzieckiem 
zostali ranni w wyniku wy-
padku, do którego doszło 
na trasie Żelazno-Lębork. 
Kierującą do szpitala 
zabrał śmigłowiec.

Milionowa 
kara
Rekordową karę milio-
na złotych wymierzono 
w związku ze zlikwidowa-
nym w Bożympolu Małym 
laboratorium, produkują-
cym dopalacze.

Oszust 
wyłudzał dane

32-latek może spędzić 
w więzieniu osiem lat. 
Mężczyzna wyłudzał 
dane osobowe, a na-
stępnie zaciągał na nie 
pożyczki.

Wygrały 
licealiadę

Powiatowy Zespół Szkół 
nr 1 z Rumi pokonał sześć 
innych drużyn i okazał się 
najlepszy w koszykarskiej 
licealiadzie. 

Patrole 
na drogach

We wtorek i środę wejhe-
rowscy policjanci prowadzili 
działania kontrolno-pre-
wencyjne pn. „Kaskadowy 
pomiar prędkości”. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Poszukiwania 11-
letniego chłopca, który 

zaginął w Rumi, pla-
nowana rozbudowa sieci 

ciepłowniczej i pojawiająca 
się w związku z tym szansa na podłączenie do 
niej posesji mieszkańców Wejherowa i sukces 
rumskich koszykarek - to tematy poruszane 
ostatnio na portalu GWE24.pl i na naszym 
facebookowym profilu, które spotkały się z naj-
większym zainteresowaniem z Waszej strony. 
Czym żył w ostatnich dniach powiat wejhe-
rowski i o czym pisaliśmy na naszym portalu? 
Na pewno nie brakowało sportowych emocji, 
ostatnie dni to także kilka wydarzeń kultural-
nych oraz konkurs, w którym można wygrać 
atrakcyjne nagrody. 
Informowaliśmy też o ułatwieniach, jakie 
Przewozy Regionalne i Szybka Kolej Miejska 
wprowadzają dla podróżnych na trasie Wejhero-
wo – Lębork, zamieściliśmy relację z konkursu 

recytatorskiego i odwiedziliśmy nowe muzeum, 
które zostało otwarte w Wejherowie. 
Nie zabrakło tematów dotyczących lokalnej 
polityki, zajrzeliśmy również do Redy, gdzie 
seniorzy rywalizowali w olimpiadzie wiedzy 
obywatelskiej. 
Spore zainteresowanie wśród naszych Czy-
telników wzbudziła informacja o tym, co dzie-
je się za oknem. I nic dziwnego, zaczęła się 
przecież kalendarzowa wiosna, a pogoda nas 
nie rozpieszcza: wciąż jest mroźno, wietrznie 
i zdarzają się opady śniegu. 
Zachęcamy wszystkich do regularnego zaglą-
dania na nasz portal oraz polubienia naszego 
profilu na facebooku. Codziennie najnowsze 
informacje z powiatu wejherowskiego, zapo-
wiedzi najważniejszych wydarzeń, konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  NA GWE24.pL!

Kalendarium
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- Dzisiaj dla całej społeczno-
ści szkolnej nastał bardzo ważny 
dzień – mówiła podczas uro-
czystości Dorota Nowicka-Kli-

mowicz, dyrektor Powiatowego 
Zespołu Szkół w Redzie. - Dzień, 
który rozpoczyna kolejny etap 
rozwoju naszej szkoły, który nie 

byłby możliwy, gdyby nie zaanga-
żowanie przedstawicieli naszego 
organu prowadzącego, czyli za-
rządu powiatu wejherowskiego. 

Szkoła zostanie 
rozbudowana
Reda | Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ma być rozbudowany. W poniedziałek 
została podpisana umowa z firmą, która będzie odpowiadać za prace budowlane. 

Tymczasowa zmiana w orga-
nizacji ruchu została wprowa-
dzona na skrzyżowaniu ulic 
Ofiar Piaśnicy i Karnowskiego 
w Wejherowie. Ruch wahadło-
wy, regulowany przy pomocy 
sygnalizacji świetlnej lub 

Uwaga kierowcy – 
utrudnienia w ruchu!

Politycy samorządowi powiatu do-
skonale rozumieją, że szkolnictwo 
zawodowe jest fundamentem dzia-
łalności gospodarczej.

Efektem inwestycji ma być zupeł-
nie nowe skrzydło szkoły, w którym 
znajdowało się będzie dziesięć pra-
cowni zawodowych, kształcących 
przyszłych grafików komputero-
wych, dźwiękowców, pracowników 
branży reklamowej oraz obsługi 
terminali i portów.

- Podpisana dzisiaj umowa otwo-
rzy nowy etap w historii tej szkoły 
- mówiła w poniedziałek Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. - Bu-
dynek powiększy się o dodatkowe 
dwa tysiące metrów, a więc przybę-
dzie sporo nowych pomieszczeń. To 
oznacza, że szkoła będzie się dalej 
rozwijać i przygotowywać uczniów 
do dalszego etapu kształcenia lub 
podjęcia pracy. Dlatego gratuluję 
pani dyrektor, całej kadrze pedago-
gicznej, uczniom i ich rodzicom, że 
ten cały proces został zakończony 
i ruszą długo wyczekiwane prace 
budowlane.

Decyzję o potrzebie rozbudowy 
szkoły podjęto pod koniec 2015 
roku, a w 2016 roku opracowana 
była już niezbędna dokumentacja. 
Koszt budowy nowego skrzydła 
placówki wynosi ponad 6 mln zło-
tych. Rozbudowa Powiatowego Ze-
społu Szkół w Redzie ma rozpocząć 
się w ciągu najbliższych kilku dni. 
Zgodnie z harmonogramem nowy 
budynek do użytku oddany zosta-
nie we wrześniu 2019 roku.

anna Walk

Zmiana organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ul. Ofiar Piaśni-
cy z ul. Karnowskiego.

kierowania ręcznego, odbywa 
się prawym pasem w kierunku 
Wejherowa. Zamknięte zostało 
połączenie ulic Karnowskiego 
i Ofiar Piaśnicy. Na skrzyżowaniu 
ulic Ofiar Piaśnicy, Lelewela oraz 
Granicznej ruch odbywa się 

obecnie według obowiązującej 
tymczasowej organizacji ruchu.
Przedstawiciele urzędu miasta 
Wejherowa apelują do kierow-
ców o zachowanie szczególnej 
ostrożności w rejonie ul. Ofiar 
Piaśnicy i ul. Karnowskiego 
i stosowanie się do oznako-
wania pionowego. Dołożymy 
wszelkich starań, aby zminima-
lizować utrudnienia podczas 
prowadzenia prac budowlanych 
w tym rejonie. /raf/

Trwa kolejna, już czwarta, edycja 
Wejherowskiego budżetu oby-
watelskiego. Do kiedy mieszkań-
cy mogą składać projekty?

- Projekty można składać do 
wtorku, 3 kwietnia. Pan Pre-
zydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt określił 
pulę środków planowanych 
do wydatkowania na ten cel  
w wysokości 1 mln zł (950 tys. 
zł na zadania na inwestycyjne 
i 50 tys. zł na nieinwestycyj-
ne). Projekt inwestycyjny może 
opiewać na kwotę maksymalnie 
200 tys. zł, a nieinwestycyjny na 
nie więcej, niż 10 tys. zł. 

W jaki sposób mieszkańcy, któ-
rzy chcą złożyć swoją propozycję, 
mogą rozwiać ewentualne wątpli-
wości? 

- Wszelkie pytania można kie-
rować do Urzędu Miasta do 
wyznaczonych pracowników. 
Informacji udzielają: w zakre-
sie inwestycji - Piotr Nowosiak 
(tel. 58 677 71 10), w zakresie 
urbanistyki i nieruchomości - 
Sylwia Jedynak (tel. 58 677 71 
85), zaś w zakresie wydarzeń 
kulturalnych i sportowych - 
Michał Jeliński (tel. 58 677 70 
36). Uruchomiliśmy też adres 
e-mailowy, na który można 
wysyłać zapytania: budzetoby-
watelski@wejherowo.pl. Jeśli 
zatem ktoś ma wątpliwości, 
czy jego projekt jest dobrze 
przygotowany pod względem 
formalnym i czy jego realizacja 
jest możliwa, nasi specjaliści 
chętnie pomogą. 

Dlaczego warto skonsultować się 
przed złożeniem projektu do bu-
dżetu obywatelskiego?

- Pozwala to uniknąć różnych 
komplikacji, a nawet odrzuce-
nia projektu z przyczyn formal-
nych. Przepisy są zawiłe, zdarza 

się także, że realizacja danej 
propozycji uzależniona jest od 
innych instytucji, a składają-
cy często nie mają tej wiedzy. 
Dlatego warto zwrócić się do 
pracowników urzędu, którzy to 
wszystko mogą sprawdzić. 

Jakie zadania mogą być realizo-
wane w ramach budżetu obywa-
telskiego?

- Mogą to być wyłącznie za-
dania własne gminy. Przykła-
dowo może to być rozbudowa 
małej infrastruktury, ustawie-
nie ławek, instalacja oświetle-
nia, nasadzenia drzew i zieleni, 
zagospodarowanie terenów na 
cele sportowe i rekreacyjne, 
budowa ścieżek rowerowych, 
modernizacja ulic, parkingów, 
chodników, ale też organizacja 
festynów, zawodów sportowych 
czy  plenerów artystycznych. 

Do 3 kwietnia można składać 
projekty. i co dalej?

- Głosowanie trwać będzie od 8 
czerwca do 22 czerwca, wyniki 
ogłosimy pod koniec czerwca. 
Projekty, które zdobędą naj-
większą liczbę głosów i zmiesz-
czą się w puli środków przezna-
czonych na budżet obywatelski, 
będą realizowane w 2019 roku, 
po przyjęciu budżetu miasta.

Skonsultuj się i złóż projekt
WYWIad | Z Arkadiuszem Kraszkiewiczem, zastępcą prezydenta 
Wejherowa, rozmawia Rafał Korbut. 
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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

W pociągach Szybkiej Ko-
lei Miejskiej na trasie Lębork-
Wejherowo będzie można jeździć 
z biletem okresowym Przewozów 
Regionalnych - rozwiązanie zosta-
nie wprowadzone 3 kwietnia.

Samorząd województwa pomor-
skiego, po konsultacjach z ope-
ratorami kolejowymi (PKP SKM 
w Trójmieście oraz Przewozy 
Regionalne) podjął decyzję o ho-
norowaniu na odcinku Lębork-
Wejherowo biletów (okresowych 
imiennych, normalnych oraz 
ulgowych) w pociągach Szybkiej 

Kolei Miejskiej. Rozwiązanie zo-
stanie wprowadzone 3 kwietnia 
i ułatwi podróżującym z Lęborka 
do Wejherowa codzienne dojazdy 
do pracy lub szkoły.

Dla przypomnienia: w grudniu 
zmienił się rozkład połączeń ko-
lejowych na Pomorzu, a za prze-
wozy na trasie Słupsk - Trójmiasto 
odpowiadają Przewozy Regional-
ne. Mieszkańcy Słupska zyskali 
w ten sposób bezpośrednie połą-
czenia z Trójmiastem, Elblągiem 
i Bydgoszczą.

/raf/

Z tym biletem znów 
pojedziesz SKm-ką
POMORZe | Wraca honorowanie biletów Przewozów Regionalnych 
w kolejkach SKM na trasie Lębork-Wejherowo. 

Delegację przyjął w swoim 
gabinecie prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. 
Prezydent oprowadził nie-
mieckich gości po ratuszu 
pokazując m.in. sale historii 
miasta, przedwojenną celę 
więzienną oraz stanowisko 
dyżurne Straży Miejskiej 
z systemem monitoringu wi-
zyjnego. Opowiedział też o za-
łożycielu miasta Jakubie Wej-
herze i historii Wejherowa. 
Salę historyczną okresu  lat 
trzydziestych minionego wie-
ku zaprezentował sekretarz 
miasta Bogusław Suwara.

Podczas wizyty w gabinecie 

Z konsulem o współpracy
WeJHeROWO | 
Delegacja Konsulatu 
Niemiec w Gdańsku 
z Cornelią Pieper, Kon-
sulem Generalnym RFN 
na czele, odwiedziła 
Wejherowo.

blicznej Szkoły Rzemiosł a także 
Muzeum Piaśnickiego.  Wobec 
otwartości rezydenta Wejherowa 
na współpracę z Konsulatem RFN 
Cornelia Pieper zadeklarowała 
zamiar ponownego odwiedzenia 
grodu Wejhera wiosną wyrażając 
chęć bliższego poznania  miasta, 
w tym przede wszystkim zwie-
dzenia Parku Miejskiego, odwie-
dzenia Filharmonii Kaszubskiej 
i Niepublicznej Szkoły Rzemiosł.

- Celem naszej wizyty było od-
wiedzenie Wejherowa i poznanie 
prezydenta miasta. Cieszę się 
z pobytu w przepięknym mie-
ście. Jestem tutaj po raz pierwszy. 
Zależy mi na utrzymaniu bardzo 
dobrych stosunków polsko-nie-
mieckich w Wejherowie. Poprzez 
częstsze kontakty z władzami 
miasta zamierzam zbudować jak 
najlepsze relacje na przyszłość. 
Cieszę się, że Pan Prezydent za-
prosił mnie do Filharmonii Ka-
szubskiej. Jestem bardzo wdzięcz-
na za miłe przyjęcie, wspólny 
język i dobry kontakt - mówi 
Konsul Generalna Niemiec.

 /raf/

prezydenta rozmawiano o bieżą-
cych stosunkach polsko-niemiec-
kich i perspektywie ich rozwoju. 
Panią Konsul interesowało życie 

publiczne, kulturalne i wyzna-
niowe mieszkańców Wejherowa. 
Interesowała także działalność 
Filharmonii Kaszubskiej, Niepu-
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Podmioty prowadzące na te-
renie powiatu wejherowskiego 
działalność pożytku publicz-
nego otrzymały dofinanso-
wanie na realizację zadań pu-
blicznych, w ramach konkursu 
grantowego ogłoszonego przez 
Zarząd Powiatu Wejherowskie-
go na 2018 r. W tym roku na ten 
cel przeznaczono aż 220 tys. 
zł. Spośród zgłoszonych ofert 
wsparcie otrzymały 94 przed-
sięwzięcia. Najwięcej środków 

Wsparli organizacje i stowarzyszenia
POWIaT | 220 tys. zł z budżetu 
powiatu wejherowskiego trafiło 
do organizacji pozarządowych. 

przyznano na upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu, zada-
nia związane z kulturą, sztuką 
i ochroną dóbr kultury i tradycji 
oraz na działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji, promowania ak-
tywności oraz integracji osób 
niepełnosprawnych.

/raf/
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Budżet obywatelski to 
wydzielona część planu finan-
sowego miasta. Mieszkańcy 
Redy o jej przeznaczeniu 
decydują już po raz drugi. 
Złożyli kilkanaście projektów, 
na które obecnie można 
oddawać głosy. Choć system 
do głosowania został tak 
opracowany, aby korzystanie 
z niego było łatwe i spraw-
ne, mieszkańcy zmagają się 
z pewnymi problemami . Jak 
sobie z nimi poradzić?
- Jeżeli system nie chce 
przyjąć naszego głosu, 

należy sprawdzić, czy 
adres zamieszkania jest 
prawidłowo wpisany  i czy 
na pewno jesteśmy zamel-
dowani w miejscu, w którym 
mieszkamy – wyjaśnia Halina 
Grzeszczuk, sekretarz Urzędu 
Miasta Redy. - Przykładem 
błędu może być brak imienia 
przy nazwisku patrona ulicy, 
źle zapisany numer domu lub 
mieszkania, przy czym należy 
pamiętać, że nie można 
stosować ukośników, a litera 
przypisana do klatki powinna 
być zapisywana przy numerze 
mieszkania, np. B3 bez spacji 
między znakami.
Dodatkowo  należy  upewnić 
się, czy wprowadzone zostały 
wszystkie dane. Obowiązko-

Trwa głosowanie
REDa | Do 27 marca moż-
na oddawać głosy w ra-
mach redzkiego budżetu 
obywatelskiego. 

wy nie jest numer mieszkania, 
ale osoby, w których adresie 
zameldowania funkcjonu-
je taki numer, powinny go 

wpisać.. W razie problemów 
i trudności można skontak-
tować się z Urzędem Miasta 
w Redzie. Wa

adResY, kTóRe MOgą 
sPRaWIać TRudnOść 
POdcZas głOsOWanIa:

12-go Marca – bez spacji przed •	
i po myślniku
1 Maja – bez kropki przy jedynce•	
Aleja Lipowa – nie można za-•	
stosować skrótu 
Cypriana Kamila Norwida – oba •	
imiona należy wpisać w całości
Henryka Mikołaja Góreckie-•	
go – oba imiona należy wpisać 
w całości

Ks. Albina Potrackiego – należy •	
wstawić spację po skrócie ks.
Ks. Józefa Poniatowskiego – •	
bez spacji pomiędzy skrótem ks. 
a imieniem Józefa
Płk. Stanisława Dąbka – bez •	
spacji pomiędzy skrótem płk. 
a imieniem Stanisława
Św.Wojciecha – bez spacji po-•	
między skrótem ŚW. a imieniem 
WOJCIECHA
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Umowę w tej sprawie podpisał 
15 marca z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego burmistrz miasta 
Michał Pasieczny. To przełom, 
ponieważ ostatnie mieszkania 
komunalne wybudowano ponad 
25 lat temu, przy ulicy Stocz-
niowców. 

Znając potrzeby mieszkańców, 
Michał Pasieczny już w 2014 
roku zapowiadał, że budownic-
two komunalne będzie jednym 
z priorytetów inwestycyjnych 
miasta. Środki na ten cel udało 
się zgromadzić dzięki realizacji 
programu wprowadzonego przez 
burmistrza oraz miejską radę. 
W ramach przedsięwzięcia loka-

torzy dawnych mieszkań komu-
nalnych mogli je odkupić z 75-
procentową bonifikatą.

W ten sposób sprzedano 100 lo-
kali za łączną kwotę prawie 3 mi-
lionów złotych. Kolejnym działa-
niem, które umożliwiło budowę 
nowych mieszkań komunalnych, 
było uzyskanie 35-procentowej 
umarzalnej pożyczki z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

Szacunkowy koszt realizacji tej 
inwestycji to około 6 milionów 
złotych, z czego prawie 3 miliony 
udało się pozyskać poprzez sprze-
daż istniejących już mieszkań ko-
munalnych, a niemal 2 miliony 
pochodzą z dofinansowania.

W nowo wybudowanym obiek-
cie znajdą się łącznie 32 lokale 
komunalne, w tym: 15 mieszkań 
dwupokojowych o powierzch-
ni od 35 do 44 m², 8 mieszkań 
trzypokojowych o powierzchni 
ok. 52 m², 5 mieszkań jednopo-
kojowych o powierzchni ok. 25 
m² oraz 4 mieszkania czteropo-
kojowe o powierzchni ok. 62 m². 
Całkowita powierzchnia użytko-
wa wszystkich mieszkań wyniesie 
ponad 1442 m². 

Warto wspomnieć, że budynek 
powstaje z myślą o osobach nie-
pełnosprawnych. Między innymi 
dlatego będzie on wyposażony 
w windę. Ponadto wokół obiektu 

powstanie niezbędna infrastruk-
tura w postaci miejsc parkingo-
wych, oświetlenia czy wiat śmiet-
nikowych. 

Aby uniknąć zaniedbań lub 
zniszczeń, nowe mieszkania ko-
munalne będą przekazywane wy-
łącznie osobom, które do tej pory 
zamieszkiwały tego typu lokale 
i nie sprawiały jakichkolwiek 
problemów. Oznacza to, że nie 
zalegały z jakimikolwiek opłata-
mi, dbały o stan nieruchomości 
i nie zakłócały spokoju sąsiadów.

Prace związane z budową obiek-
tu zlokalizowanego u zbiegu ulic 
Żwirki i Wigury oraz Reja mają 
ruszyć jeszcze w tym roku.

Powstaną nowe 
mieszkania komunalne
RuMIa | Dzięki konsekwentnym działaniom, skierowanym na pozyskanie środków zewnętrznych, 
w Rumi przybędzie mieszkań komunalnych. 

MIChAł pASIECzNY, 
burmistrz Rumi:

– Ogromnie się cieszę, że w końcu będziemy 
mogli pomóc mieszkańcom, którzy od wielu 
lat zmagają się z ogromnymi problemami. 
Wśród oczekujących są rodziny z niepeł-
nosprawnościami, a także osoby bardzo 
pokrzywdzone przez los, które nie są w sta-
nie same zapewnić sobie mieszkania. Wielu 

rumian musi się opiekować swoimi rodzinami 
i nie może podjąć się pracy, choć bardzo by tego chcieli. W takich 
sytuacjach mieszkanie powinno zapewnić miasto, czyli składają się na 
to wszyscy mieszkańcy, którzy regularnie płacą podatki.

Kto jest zwierzchnikiem sił 
zbrojnych w Polsce? Co to jest 
naród? Wiedzą z powyższego 
zakresu musieli wykazać się 
uczestnicy Olimpiady Wiedzy 
Obywatelskiej „Senior Oby-
watel”. W zmaganiach, które 
przeprowadzono w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Re-
dzie, wzięło udział w sumie 
dwadzieścia osób. 
- W Olimpiadzie nie uczestni-
czyłem po to, aby wygrać – 
zapewnia jeden z uczestników 
zmagań. - Po prostu chciałem 
sprawdzić swoją wiedzę. 
Interesuje się polityką, często 
oglądam wiadomości, więc 
powinienem posiadać pod-
stawowe informacje z zakresu 
wiedzy obywatelskiej. 
Seniorzy, którzy wzięli udział 
w redzkich eliminacjach 
Olimpiady Wiedzy Obywa-
telskiej „Senior Obywatel”, 
wykazali się ponad przeciętną 

sprawdzali swoją wiedzę
REDa | seniorzy dobrze 
zdali egzamin w wiedzy 
obywatelskiej. 

wiedzą z zakresu funkcjono-
wania polskiego parlamentu, 
trójpodziału władzy czy praw 
obywatelskich.
- Samą olimpiadę poprzedził 
wykład z zakresu wiedzy oby-
watelskiej – informuje Łukasz 
Kamiński, członek komisji 
konkursowej. - Wyniki testu 
pokazują, że jego uczestnicy 
byli dobrze przygotowani, 
a ich odpowiedzi były prze-
myślane. 
Dwanaście osób, które 
osiągnęły najwyższe wyniki, 
zostało zakwalifikowanych 
do wojewódzkiego etapu 
zmagań, które zorganizowane 
zostaną w Gdańsku. Dziesięć 
najlepszych osób szczebla wo-
jewódzkiego będzie reprezen-
towało Pomorskie w ogólno-
polskim finale turnieju.



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

 działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 
5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   oraz  
art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Ko-
deksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. 
z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 2018-03-21  
na wniosek  Burmistrza Miasta Rumi wszczęto postępowa-
nie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej - rozbudowę dróg gminnych

w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Szkolnej
 i odcinka ulicy Kombatantów  jako dróg gminnych 

klasy L wraz z rozbudową odcinka ulicy Kombatantów 
i odcinka ulicy Młyńskiej jako dróg gminnych klasy D 
oraz budowa ulicy Zakole jako drogi gminnej klasy D 
oraz budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury 
technicznej oraz budowa obiektów małej architektury 
w ramach rewitalizacji Zagórza na terenie miejscowo-

ści Rumia, powiat wejherowski” 

-  działki w liniach rozgraniczających teren pasa dróg 
gminnych:  obr. 19 Rumia, działki nr ewid. 178, 181/1, 
181/3, 391, 179/31 (powstała z podziału działki nr 179/4), 
179/27 (powstała z podziału działki nr 179/16), 179/32 (po-
wstała z podziału działki nr 179/26), 180/17 (powstała z po-
działu działki nr 180/14) , 181/8 (powstała z podziału dział-
ki nr 181/2), 181/6 (powstała z podziału działki nr 181/4), 
182/5 (powstała z podziału działki nr 182/4), 185/25 (po-
wstała z podziału działki nr185/7), 185/23 (powstała z po-
działu działki nr 185/15), 185/27 (powstała z podziału dział-
ki nr 185/21). 

W związku z powyższym informuje się strony postępowa-
nia, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, 
uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, 
a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wy-
daniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie 
podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty doko-
nania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać 
się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Bu-
downictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 
w godz. 7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentual-
ne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Intere-
santa na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki 
w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiado-
mienie stron postępowania uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

 działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 
5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   oraz  
art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Ko-
deksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. 
z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 2018-03-19  
na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego reprezento-
wanego przez Wójta Gminy Szemud  wszczęto postępowa-
nie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej - rozbudowę drogi powiatowej

pn. „Rozbudowa ul. Wejherowskiej 
w Częstkowie gm. Szemud”

 
1. działki w pasie drogowym - obr. Częstkowo, działki  nr 
ewid 69/1 (powstałej z podziału działki nr 69), 64/3 (po-
wstałej z podziału działki nr 64/2), 295/1 

2. działki przeznaczone na przebudowę infrastruktury 
drogowej - obr. Częstkowo, działka nr ewid. 283 

W związku z powyższym informuje się strony postępowa-
nia, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, 
uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, 
a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wy-
daniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie 
podjęta w terminie nie krótszym  niż 7 dni od daty doko-
nania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać 
się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Bu-
downictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 
w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentual-
ne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Intere-
santa na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki 
w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiado-
mienie stron postępowania uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   oraz  
art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Ko-
deksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. 
z 2017r. poz. 1257)  zawiadamiam, że w dniu 2018-02-21  
na wniosek Wójta Gminy Luzino wszczęto postępowanie 
w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej - rozbudowę drogi gminnej  

w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Przemysłowej 
w Luzinie o budowę chodnika”  - w obr. Luzino na 

działkach nr ewid.: 155/3, 193/1, 193/2, 258/1, 1426/1 
(powstałej z podziału dz. nr 1426), 1426/2 (powsta-

łej z podziału działki nr 1426) 258/2, 211/15 (powstałej 
z podziału działki nr 211/3), 211/4

 

W związku z powyższym informuje się strony postępowa-
nia, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, 
uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, 
a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wy-
daniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie pod-
jęta w terminie nie krótszym  niż 7 dni od daty dokonania się 
obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Sta-
rostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownic-
twa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  
7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrze-
żenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na 
parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 
7.00- 15.30 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiado-
mienie stron postępowania uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza

na wernisaż wystawy malarskiej
LONgINy WySOCKIeJ,

który odbędzie się 23 marca 2018 r. (piątek)  o godzinie 18.00
w siedzibie muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Otwarcie wystawy uświetni koncert skrzypcowy Michała Cieśluka.  
Wstęp wolny. 

Longina Wysocka - mieszkanka Wejherowa, członkini Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego oraz Stowarzy-
szenia Obszaru Wrażliwości Artystycznej w Słupsku. Inicjatorka powstania i wieloletni prezes Stowarzyszenia Ar-
tystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie.

W swojej twórczości zajmuje się różnymi technikami pla-
stycznymi takimi jak: 

płaskorzeźba-repusacja w blasze, • 
grafika warsztatowa: linoryt, akwatinta, sucha igła, • 
malarstwo sztalugowe: olej, akryl,• 
malarstwo ścienne,• 
malarstwo witrażowe, • 
sucha pastel,• 
płaskorzeźba  w drewnie.• 

Prowadzi zajęcia plastyczne na licznych warsztatach grupo-

wych i indywidualnych  w bibliotekach i szkołach z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi. Od wielu lat prowadzi zajęcia z ma-
larstwa, jako wolontariusz z osobami dorosłymi w Wejhe-
rowskim Uniwersytecie Trzeciego Y M C A.
Artystka aktywnie uczestniczy w plenerach m.in. w Mię-
dzynarodowych Plenerach Malarskich „Pejzaże Pomorza” 
„Słupskie Klimaty”, „Rybaczenie” organizowanych  przez 
SOK oraz w konkursach malarskich „Niekontrolowany Ob-
szar Wrażliwości”, gdzie jej prace są zauważane i wysoko 
cenione.

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie serdecznie zaprasza
na wernisaż wystawy

 ARTURA WySZeCKIegO
pt. różni fotografowie ta sama modelka

FOTOGRAFIE, które dzieli jedna druga wieku,

który odbędzie się 26 marca (poniedziałek) 2018 roku 
o godzinie 17.00

w siedzibie muzeum przy ul. Zamkowej 2a.
 

Wstęp wolny. Zapraszamy!
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W ramach sesji kontrolnej, 
która odbyła się 16 marca w City 
GYM, na osoby w wieku 60+ 
czekały rozmaite treningi, bez-
płatne konsultacje oraz porady 
rehabilitacyjne. Skorzystać z 
nich mogli posiadacze Rumskiej 
Karty Seniora bądź osoby, które 
złożyły wniosek o jej wydanie. 
Chętnych nie brakowało, na co 
może wskazywać frekwencja 

przekraczająca już 100 osób.
Przedsięwzięcie odbywa się 

w ramach współpracy miasta 
z siłownią. Dzięki inicjatywie 
każdy senior otrzymuje między 
innymi możliwość uczestnictwa 
w ośmiu treningach miesięcznie, 
stałą opiekę trenera, a także mo-
nitoring stanu ciała i efektów tre-
ningowych. Opłata za udział w 
30-dniowym cyklu to 25 złotych.

Podsumowanie cyklu 
„Aktywny Senior”
RuMIa | Po dwóch miesiącach treningów ruchowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę 
instruktorów, przyszedł czas na podsumowanie programu „Aktywny Senior”.

DAMIAN złOCh, 
menadżer klubu 
i koordynator projektu: 

– Była to tzw. sesja kontrolna programu. 
Muszę przyznać, że jesteśmy niezwykle za-
dowoleni i zmotywowani, ponieważ kontrole 
wykazały poprawę kondycji u wszystkich 
uczestników programu, a w niektórych 
przypadkach wyniki są naprawdę godne 

podziwu. Seniorzy również są zadowoleni, wielu chwali się dużym 
zaangażowaniem w program. 

To nie pierwsze działanie pod-
jęte przez miasto na rzecz se-
niorów. O tym, czego oczekują 
osoby starsze, samorząd wie 
między innymi dzięki współpra-
cy z Rumską Radą Seniorów. Od 
2016 r. obchodzony jest Dzień 
Seniora, czyli święto podczas 
którego na osoby starsze czeka 
szereg darmowych atrakcji – od 
specjalistycznych konsultacji, po-

przez masaże relaksacyjne, aż po 
koncerty. Natomiast w ubiegłym 
roku uruchomiona została Rum-
ska Karta Seniora, dzięki której 
osoby starsze korzystają z roz-
maitych ulg, oferowanych przez 
51 partnerów. Ponadto seniorzy 
systematycznie otrzymują kupo-
ny rabatowe na seanse kinowe 
oraz darmowe bilety na wybrane 
mecze Arki Gdynia.

PANU
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wraz ze współpracownikami

Inspektorat ZUS w Wejherowie zaprasza do udziału w bezpłatnym 
szkoleniu poświęconym podstawowej obsłudze programu Płatnik 
(IPP). Szkolenie odbędzie się 23 marca 2018 r. w siedzibie Inspek-
toratu przy ul. Sobieskiego 294. Początek o 10.00  Podczas szkolenia 
omówiony zostanie podstawowy zakres obsługi programu, zakła-
danie kartoteki płatnika i ubezpieczonego, tworzenie dokumentów 
zgłoszeniowych i rozliczeniowych, korekty i zmiany danych oraz 
zmiany w programie. Zgłoszenia - telefonicznie pod numerem: (58) 
572-97-17.  /raf/

Szkolenie dla płatników

zamknięta dla ruchu samochodowego została ul. spacero-
wa w Wejherowie. 

W związku z realizacją budowy Węzła Wejherowo (Kwiatowa) 
wprowadzono zmianę organizacji ruchu poprzez zamknięcie 
ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Zachod-
niej. Zmiana będzie obowiązywała jeszcze ok. 3 do 5 tygodni.
Z uwagi na prowadzone prace ul. Zachodnia stałą się tym-
czasowo ulicą ślepą z dojazdem od ul. Transportowej. Ul. 
Kwiatowa na odcinku od drogi krajowej nr 6, przez  przejazd 
kolejowy do ul. Dworcowej jest jednokierunkowa, z przejaz-
dem po podbudowie z kruszywa.
W ramach realizowanej inwestycji wykonana zostanie nie 
tylko nowa nawierzchnia drogi, ale również chodniki, zjazdy 
do posesji i przebudowa skrzyżowań. Inwestycja to także 
budowa prawidłowego odwodnienia drogi w tym budowa 
kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, prze-
budowa kolidującej infrastruktury drogowej oraz przebudowa 
obiektów inżynieryjnych. Efektem zrealizowanej inwestycji 
będzie zdecydowana poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz 
zwiększenie komfortu jazdy. /raf/

Ulica zamknięta dla ruchu
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OGŁOszENIE
BURMIsTRza  MIasTa  RUMI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmi-
strza Miasta Rumi Nr 1720/99/2018, Nr 1721/100/2018, 
Nr 1722/101/2018 i Nr 1723/102/2018 z dnia 20 marca 
2018 roku, informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszone zo-
stały wykazy obejmujące niżej wymienione nieruchomo-
ści niezabudowane, położone w Rumi, stanowiące wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia, oznaczone jako:

działka nr 74/2 o pow. 844 m1. 2, obręb 18, ul. Helska,
działka nr 396/3 o pow. 834 m2. 2 i działka nr 56/4 
o pow. 106 m², o łącznej pow. 940 m², obręb  19, ul. 
Wyżynna, 
działka nr 35/23 o pow. 776 m2 i działka nr 62/1 3. 
o pow. 63 m², o łącznej pow. 839 m², obręb  19, ul. 
Wyżynna, 
działka nr 72/2 o pow. 838 m2, obręb 18, ul. Helska,4. 

 
przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ust-
nych nieograniczonych.

Zanim rozpoczęły się obchody 
uczestnicy wzięli udział w mszy 
św., która odbyła się w kościele 
pw. św. Antoniego Padewskiego. 
Po sumie radosny korowód prze-
szedł do Centrum Edukacyjno-
Sportowego, aby o godz. 12 ofi-
cjalnie otworzyć Dzień Jedności 
Kaszubów. 

WYJĄTKOWE ObChODY

- Dzień Jedności Kaszubów to 
wydarzenie dla naszej społecz-
ności, które nawiązuje do historii 
sięgającej aż XIII wieku, kiedy 
papież Grzegorz IX napisał bul-
lę, w której pojawia się nazwa 
Kaszuby – mówił prof. Edmund 
Wittbrodt, prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. - W tym 
roku obchody są wyjątkowe, bo 
przypadają w stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Przybyłych licznie do Kosako-
wa witały grupy folklorystyczne 
z różnych zakątków Kaszub. Do-
datkowo z myślą o uczestnikach 
Dnia Jedności Kaszubów zorgani-
zowano kiermasz rękodzieła. Na 
zakończenie festynu można było 
usłyszeć jeden z piękniejszych 
głosów kaszubskich, czyli Wero-
nikę Korthals. 

pRóbA bICIA REKORDU

- Świętujemy nasze bogate dzie-
dzictwo w roku stulecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
święto również tych, którzy od 
pokoleń je współtworzyli – mówił 
Marcin Kopitzki, przewodniczą-

cy Rady Gminy Kosakowo. - To 
dzięki podejmowanym przez nich 
działaniom regionalnym czujemy 
się wszyscy zakorzenieni w naszej 
wspólnej przeszłości i z większą 
determinacją budujemy nasze 
małe ojczyzny. Gmina Kosakowo 
świadoma wspólnego dziedzictwa 
z tym większą radością podjęła się 
zorganizowania tegorocznych ob-
chodów Dnia Jedności Kaszubów.

W ramach wydarzenia zor-
ganizowana została próba bicia 
rekordu w jednoczesnej grze na 
akordeonie. Pod batutą Pawła No-
waka zagrało w sumie 276 akor-
deonistów, co nie wystarczyło, aby 
pobić rekord ustanowiony w Bo-
janie. Najmłodsza uczestniczka 
próby bicia rekordu miała 1,5 
roku i pochodziła z Chwaszczyna, 
a najstarszym akordeonistą był 
84-letni Brunon Szpica z Luzina. 

anna Walk

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), potwier-
dzając dobra podarowane przez 
Bogusława I zakonowi joannitów 
pod Stargardem nad Iną. Była to 
pierwsza historyczna wzmianka 
o Kaszubach. Pierwszy w historii 
Dzień Jedności Kaszubów odbył 
się w 2004 roku w Gdańsku. Rok 
później impreza ponownie zorga-
nizowana została w grodzie nad 
Motławą, natomiast w następnych 
latach kolejno w miejscowościach: 
Tuchomie (2006), Kramarzyny 
(2007), Miastko (2008), Bytów 
(2009), Kartuzy (2010), Słupsk 
(2011), Brusy (2012), Kościerzy-
na (2013), Sierakowice (2014), 
Sulęczyno (2015), Bojano (2016) 
i Chmielno (2017).

Kaszubi świętowali 
Dzień Jedności
RegIOn | 276 akordeonów rozbrzmiało jednocześnie w Kosakowie. Próba bicia rekor-
du w jednoczesnej grze na akordeonie była jedną z atrakcji Dnia Jedności Kaszubów.

Podczas uroczystości nastąpiło 
uroczyste nadanie sztandaru lu-
zińskiemu oddziałowi Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego oraz - 
decyzją radnych - nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy 
Luzino ks. Leszkowi Kryży. 

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą, w której udział wzię-
li m.in. członkowie i sympatycy 
ZK–P z Prezesem Oddziału Głów-
nego Edmundem Wittbrodtem na 
czele: wójt gminy Luzino Jarosław 
Wejer, radni gminy, starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, radni 
powiatu wejherowskiego oraz za-
proszeni goście. 

Sztandar udało się zakupić 
m.in. dzięki prowadzonej przez 

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomor-
skie zbiórce. Darczyńcy, którzy 
zakupili pamiątkowe imienne 
„gwoździe” własnoręcznie umie-
ścili je podczas uroczystości na 
drzewcu sztandaru. Po mszy 
świętej nastąpił przemarsz pocz-
tów sztandarowych i delegacji 
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Lecha Bądkowskiego w Luzinie. 
Po uroczystych przemówieniach 
został nadany tytuł Honorowe-
go Obywatela Gminy Luzino ks. 
Leszkowi Kryży.

Ks. Leszek Kryża jest siódmym 
Honorowym Obywatelem Gminy 
Luzino. W 2009 roku pochodzą-
cy z Luzina ksiądz Leszek Kryża 
został wyróżniony przez Prezy-

denta RP Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 
w uznaniu za wybitne zasługi na 
rzecz krzewienia polskości na 
Węgrzech i wkład w zachowanie 
tożsamości Polaków tam miesz-
kających poprzez działalność 
duszpasterską. W 2017 roku ks. 
Leszek Kryża został odznaczony 
przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz 
polskich społeczności skupionych 
wokół parafii rzymsko-katolickich 
w Europie Środkowej i Wschod-
niej, za opiekę duszpasterską nad 
polskimi repatriantami. /raf/

Sztandar i honorowe 
obywatelstwo
LuZInO | Podczas Dnia Jedności Kaszubów, które świętowano w Luzi-
nie, ks. Leszek Kryża został Honorowym Obywatelem Gminy. 
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Widzowie ogólnopolskiej telewi-
zji mieli okazję poznać historię pani 
Ilony, która wspólnie z rodziną przez 
pewien czas mieszkała na terenie wej-
herowskich ogrodów działkowych. 
Artykuł spotkał się z ogromnym zain-
teresowaniem naszych Czytelników, 
którzy nadal komentują sprawę, do 
której doszło w ubiegłym roku.

Po publikacji zgłosił się do nas Za-
rząd Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego im. mjr Henryka Sucharskiego 
w Wejherowie, który nie zgadza się z 
określeniem go mianem „bezwzględ-
nym”. Twierdzi, że wyłącznie prze-
strzega prawa i tego samego wymaga 
od członków Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego.

- Nie pozbywamy się ludzi na siłę i 
nie wyrzucamy nikogo na bruk – za-
pewnia Andrzej Nowacki, wiceprezes 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
im. mjr Henryka Sucharskiego w 
Wejherowie. - Staramy się ludziom 
pomagać, ale zgodnie z literą prawa. 
Pani Ilona nie jest i nigdy nie była 
członkiem naszego Stowarzysze-
nia. Zdawała sobie sprawę z tego, że 
mieszkając na działkach, łamie pra-
wo. Wiedziała, że w konsekwencji 
może zostać pozbawiona prądu i tak 
się stało.

Zarząd ROD zapewnia, że nie 
dokonuje „czyszczenia” działek ze 
stałych lokatorów, bo na działkach 
nie ma lokatorów. Zarząd ogrodów 
działkowych jednocześnie stanowczo 
sprzeciwia się przerzucaniu na niego 
problemów socjalnobytowych miesz-
kańców. Dodatkowo przypomina, że 
zamieszkiwanie na terenie ogrodów 
działkowych jest zabronione. Wa

Zarząd odpowiada

Sprawdź inne nasze tytuły na:

W ubiegłym tygodniu przybliżyliśmy Czytelnikom jeden z odcinków 
programu Uwaga, który wyemitowany został na antenie TVN. 

OGŁOSZENIE             79/2018/DB

Tancerki z zespołu Tańca sPIN MOsiR Rumia wzię-
ły udział w II Ogólnopolskim Turnieju Formacji 
Tanecznych „Kaszubski stolem” w Kartuzach. 
 
- Możemy powiedzieć, że oficjalnie rozpoczęliśmy se-
zon startowy – mówi Aleksandra Borowczak, główna 
trenerka i choreograf zespołu. - Była to próba przed 
Mistrzostwami Polski World Artistic Dance Federation, 
w których weźmiemy udział w najbliższy weekend. 
Przedstawiciele SPIN MOSiR Rumia stanęły na podium 
we wszystkich przygotowanych choreografiach, czyli 
aż dziewięć razy. - Jestem bardzo zadowolona z mo-
ich tancerzy, tym bardziej że konkurencja była spora 
– podsumowuje Aleksandra Borowczak. Wa 

Udany początek sezonu



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 23 marca 2018 9
w
w
w
.e
xp
re
ss
b
iz
n
es
u
.p
l

Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!

re
kl

am
a@

ex
pr

es
sy

.p
l

Z okazji św. Józefa – Dnia Pa-
trona Rzemiosła, w Wejherowie 
odbyło się tradycyjne spotkanie 
braci rzemieślniczej. Organiza-
torem uroczystości był Zarząd  
Powiatowego Cechu Rzemiosł 
i Małych Przedsiębiorstw w Wej-
herowie.

Po zbiórce przed Domem Rze-
miosła na ul. Hallera uformo-
wał się pochód złożony z gości, 
pocztów sztandarowych, władz 
samorządowych, przedstawicie-
li lokalnych i okolicznych firm 
rzemieślniczych, usługowych 

i kupieckich oraz nauczycie-
li i młodzieży Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosł.  Pochód przy 
dźwiękach orkiestry dętej prze-
maszerował ulicami Strzelecką, 
3 Maja i Kościuszki na Skwer 
im. Jana Pawła II, gdzie delega-
cje organizacji rzemieślniczych 
i kupieckich, z Wejherowa i oko-
licznych miast, złożyły kwiaty 
pod obeliskiem poświęconym 
pamięci Papieża Polaka.

Wśród uczestników obecni 
byli m.in. starszy cechu Brunon 
Gajewski, podstarszy Ryszard 

Pionk, członek Zarządu Cechu 
Piotr Waga, zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Bogdan Tokłowicz, 
sekretarz miasta Bogusław Su-
wara i inni.

Po złożeniu kwiatów uczest-
nicy uroczystości wzięli udział 
w Mszy św. odprawionej w in-
tencji środowiska rzemieślnicze-
go a następnie w spotkaniu braci 
rzemieślniczej, które odbyło się 
w sali „Atlantic”. 

/raf/

Święto braci 
rzemieślniczej
WeJHeROWO | Hucznie, barwnie i kolorowo obchodzono w Wejherowie 
Dzień Patrona Rzemiosła - Świętego Józefa.

Członkowie wejherowskiego 
Koła „Wolni i Solidarni” docze-
kali się otwarcia swojego biura 
i zarazem siedziby powołane-
go przez nich stowarzyszenia 
„Wejherowska Wspólnota Po-
koleń – Muzeum Solidarności”. 
W lokalu, który mieści się przy 
ulicy Mickiewicza 4 w Wej-
herowie, prowadzona będzie 
działalność wystawiennicza, 
przywracająca pamięć i praw-
dziwą historię oraz pokazują-
ca zaangażowanie Pomorzan 
w działalność opozycyjną 
i niepodległościową. Członko-
wie koła będą realizować swo-
je cele poprzez prowadzenie 
programów, akcji i kampanii 
społecznych, promujących roz-
wój kapitału społecznego i soli-
darności międzypokoleniowej. 
Ideą będzie zbieranie i archi-
wizowanie materiałów wideo, 
audio i fotograficznych oraz 
innych pamiątek, związanych 
z historią naszego narodu. Jak 
podkreśla prezes stowarzysze-
nia „Wejherowska Wspólnota 
Pokoleń” Zygmunt Pałasz, ist-
nieje możliwość udostępniania 
zarchiwizowanych materiałów 
dla szkół i prac naukowych oraz 
zorganizowania pozaszkolnych 
form edukacji w zakresie na-

Nowe muzeum już otwarte
WeJHeROWO | Swoją działalność zainaugurowało nowe stowarzyszenie o nazwie Wejherowska 
Wspólnota Pokoleń – Muzeum Solidarności.

grań dźwiękowych i muzycznych. 
W siedzibie koła ma być również 
prowadzona działalność twórcza, 
związana z kulturą i rozrywką. 
Dowodem na to są dwie pierwsze 
wystawy patriotyczne, poświę-
cone ks. Jerzemu Popiełuszce 
oraz strajkowi w Stoczni Gdyń-

skiej oraz szereg ciekawych zdjęć, 
książek, dokumentów, czasopism 
i innych pamiątek z okresu prze-
mian ustrojowych w naszym kra-
ju. Pomysłodawcami Muzeum 
Solidarności byli: Zygmunt Pa-
łasz, Edward Formela, Henryk 
Zalasiński i Jan Wojewski. (DD)

W ramach obchodów zorganizowanych 
będzie wiele wydarzeń zarówno o charakterze 
patriotycznym, jak i edukacyjnym.  VI Dni Piaśnickie rozpoczną się w piątek 6 kwietnia. Tego dnia 
odbędzie się finał VI Olimpiady wiedzy o Martyrologii Piaśnicy (w godz. 11.00 -13.00 w Szkole Pod-
stawowej w Bolszewie).  W sobotę 7 kwietnia odbędą się uroczystości patriotyczne przy Pomniku 
Piaśnickim i X Biegi Piaśnickie z cyklu „Grand Prix Kaszuby Biegają”. Godz. 9.00 - rozpoczęcie biegu 
dzieci i młodzieży przy parkingu leśnym w Piaśnicy; godz. 10.30 - początek Biegu Głównego spod 
Bramy Piaśnickiej w Wejherowie, godz. 11.00 – uroczystości pod Pomnikiem Głównym, godz. 
13.30 - dekoracja laureatów biegów i zakończenie uroczystości.  W niedzielę 8 kwietnia o godz. 
10.00 z Art Parku w Bolszewie wystartuje V Rowerowy Rajd Piaśnicki - BKR Cyklista. Finał – o godz. 
14.00.  Ostatniego dnia, w poniedziałek 9 kwietnia, o godz. 10.00 wyruszy VI Gwiaździsty Rajd Pia-
śnicki im. mjr Edwarda Łakomego. Spotkanie wszystkich grup w Piaśnicy. Uczestnicy: uczniowie 
szkół gminy Wejherowo i miasta Wejherowo. /raf/

VI Dni Piaśnickie
Zbliża się coroczne święto patriotyczno 
– historyczne: VI Dni Piaśnickie. 
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Takiego obrotu sprawy nie 
spodziewali się nawet sami or-
ganizatorzy kiermaszu - ksiądz 
proboszcz Wojciech Niemczyk 
i sołtys Grażyna Baran wraz 
z grupą mieszkańców. Cha-
rytatywna akcja zakończyła 
się sukcesem. Na placu przy 
wiacie piknikowej spotkali 
się ludzie dobrego serca, aby 
wspomóc szczytny cel. Przy-
gotowano dla nich 60 rodza-
jów ciast i ciasteczek, swojski 
chleb ze smalcem, rękodzieła 
lokalnych twórców ludowych, 
niezliczoną ilość ozdób wiel-
kanocnych a także malowanie 
twarzy dzieciom, kucyki z ho-
dowli artystycznej i ozdoby 
wytwórni Bańka. Wszystko 
po to, aby 12-letnia niepeł-
nosprawna Klaudia Pransz-
ke z Kąpina mogła otrzymać 
nowy, większy wózek z odpo-
wiedną stabilizacją, gdyż wy-
rosła z poprzedniego. Koszt 
takiego sprzętu wynosi 14.000 

zł. Wózek inwalidzki zastępuje 
Klaudii nogi i pomaga w co-
dziennym życiu. 

- Pierwszy raz zbieramy 
środki publiczne dla Klau-
dii, która urodziła się w 34 
tygodniu jako zdrowy wcze-
śniak, lecz około 8 miesiąca 
życia zaczął się regres. Córka 
samodzielnie nie siedzi, nie 
chodzi, nie mówi, ma wadę 
wzroku i astygmatyzm oraz 
silne skrzywienie kręgosłupa, 
przez co nosi sztywny gorset 
prawie całą dobę – wyjaśnia-
ją rodzice. - Wózek inwalidzki 
jest jedyną szansą, by córka 
mogła poznawać świat. Sami 
nie byliśmy w stanie zapłacić 
tak dużej kwoty. Dziękujemy 
za wszystkie otwarte serca 
i wspaniałą pomoc.

Dzięki hojności darczyńców 
udało się zebrać sporą sumę 
pieniędzy, która wystarczy i na 
wózek inwalidzki i na część 
rehabilitacji. (DD)

Charytatywna akcja 
zakończona sukcesem
POMOc | W niedzielę w Kąpinie odbył się dobroczynny kiermasz parafialny pod nazwą „Niedziela radości”. 
Dochód z kiermaszu został przeznaczony na zakup wózka inwalidzkiego dla 12-letniej Klaudii z Kąpina.
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Port Rumia Centrum Handlo-
we Auchan zaprasza na wielka-
nocny jarmark. Na odwiedza-
jących czekają m.in. produkty 
regionalne, ozdoby świąteczne, 
rękodzieło oraz wyjątkowa bi-
żuteria. 

Do Świąt Wielkanocnych po-
zostało już tylko kilka dni, dla-
tego już dzisiaj warto rozpocząć 
przygotowania. Wszystkich, 
którzy poszukują tradycyjnych, 
regionalnych produktów Port 
Rumia Centrum Handlowe Au-
chan zaprasza na wielkanocny 
jarmark. Do 30 marca w pasażu 
galerii handlowej staną stoiska 
handlowe, na których będzie 
można kupić wiele wyjątkowych 
produktów. 

Na stoiskach z produktami 
spożywczymi będzie można zna-

leźć wiele rodzajów regionalnych 
wędlin, tradycyjne pieczywo, 
miody, domowe ciasta oraz przy-
prawy. Poszukujący świątecz-
nych ozdób coś dla siebie znajdą 
na stoiskach z rękodziełem ar-
tystycznym. Będzie tam można 
wybierać spośród wyrobów ce-
ramicznych, świątecznych deko-
racji, pachnących świec, a także 
tkanin – serwetek, obrusów czy 
narzut. Coś dla siebie znajdą 
również osoby poszukujące ory-
ginalnych ubranek dziecięcych 
oraz biżuterii. 

 Stoiska będzie można odwie-
dzać w godzinach pracy galerii 
handlowej – od poniedziałku do 
soboty od 9.00 do 21.00, a w nie-
dzielę handlową 25 marca od 
9.30 do 20.00.

/raf/

Jarmark z zającem
RuMIa | Odwiedź wielkanocny jarmark i przygotuj się do świąt.

Gości powitał dyrektor szko-
ły Piotr Litwin. Rodzice zostali 
zapoznani z organizacją pracy 
w grupach przedszkolnych i kla-
sach edukacji wczesnoszkolnej. 
Dowiedzieli się, że dzieci mogą 
korzystać ze stołówki, świetli-
cy i biblioteki, a do dyspozycji 
uczniów jest wielu specjalistów: 
pielęgniarka, stomatolog, pe-
dagog, psycholog, logopeda, 
terapeuta, socjoterapeuta i spe-
cjalista gimnastyki korekcyjnej. 
Podczas zwiedzania szkoły prze-
konali się, że sale lekcyjne wypo-
sażone są w nowoczesny sprzęt 
multimedialny i mają dostęp do 
Internetu, a ćwiczenia gimna-
styczne uczniów odbywają się 
w sali gimnastycznej, lustrzanej, 
na placu zabaw i dwóch nowo-
czesnych boiskach. 

-Rodzice uzyskali informacje, 
iż po lekcjach uczniowie mogą 
korzystać z różnych kół zainte-
resowań oraz zostali zapoznani 
z ogólnopolskimi programami, 
w których uczestniczą ucznio-

Dzień otwarty w „Szóstce”
edukacJa | Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie otworzyła swoje podwoje dla przyszłych uczniów. 
Rodzice i dzieci, które od września rozpoczną naukę w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych 
mogli przekonać się, że szkoła to nie tylko nauka, ale wspaniała zabawa.

wie – wyjaśnia dyrektor Piotr 
Litwin. - Usłyszeli o możliwości 
uczestniczenia dzieci w konkur-
sach na szczeblu szkolnym, miej-
skim, powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim a także w szkol-
nych uroczystościach, imprezach, 
akcjach i spotkaniach.

Dzieci i rodzice obejrzeli krót-

ki układ taneczny w wykonaniu 
uczniów klasy pierwszej oraz pre-
zentację multimedialną „Dzień 
ze szkolnego życia naszych naj-
młodszych”. Przy zwiedzaniu sal 
nauczyciele zorganizowali różne 
ciekawe zajęcia. Rodzice mogli 
skorzystać w tym czasie ze szkol-
nej kawiarenki. (DD)
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Już tylko do końca tygodnia 
można wysyłać zgłoszenia 
do konkursu „Dotyk teatru”.
Konkurs organizowany jest 
przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Wejherowie. Ten 
Powiatowy Przegląd Teatrów 
Jednego Aktora jest okazją do 
świętowania Międzynarodo-
wego Dnia Teatru, obchodzo-
nego 27 marca. 
Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu 
wejherowskiego. Uczestników 
przeglądu zgłaszają szkoły, 
każda placówka może zgłosić 
do przeglądu trzech uczniów. 
Zadaniem uczestnika jest 
prezentacja jednego tekstu 
w języku polskim. Forma 
prezentacji oraz użyte środki 
wyrazu artystycznego powin-
ny mieć charakter inscenizo-
wanego monodramu. Dopusz-
cza się używanie rekwizytów, 
scenografii, wykorzystywanie 
muzyki, układów chore-
ograficznych.  Jest to okazja 
do wyjątkowego spotkania 
z teatrem w kameralnych wa-
runkach bibliotecznej sceny. 
Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest wysłanie 
karty zgłoszeniowej, którą, 
wraz z regulaminem, można 
znaleźć na stronie interneto-
wej biblioteki www.biblioteka.
wejherowa.pl. Zgłaszać uczest-
ników można tylko do dziś, 
czyli do piątku 23 marca.  /raf/

Dotknąć teatru

W Miejskim Domu Kultury w Rumi odbyły się miej-
skie eliminacje XXXV konkursu recytatorskiego 
poezji polskiej.

Jury konkursowe w składzie: Beata Buczek-Żarnecka, Bar-
bara Gusman i Agnieszka Skawińska, przyznało najwyższe 
lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych sześciu 
osobom.  W kategorii klas I-III zwyciężyła Magdalena 
Kowalczyk z SP nr 6 w Rumi, klas IV-VI Łukasz Grzywacz 
z SP nr 6 w Rumi, a wśród klas VII i gimnazjalnych Emilia 
Roszkowska z Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej 
i Emilia Hładuniuk z Salezjańskiego Gimnazjum. Natomiast 
w kategorii poezji śpiewanej wygrały Weronika Przycho-
dzeń z SP Sióstr Salezjanek w Rumi oraz Julia Blumkowska 
z SP nr 9 w Rumi. Do kolejnego etapu konkursu w elimina-
cjach powiatowych przeszli następujący laureaci: Magdale-
na Kowalczyk, Tymon Łopatniuk, Łukasz Grzywacz, Marceli 
Bisewski, Emilia Roszkowska, Emilia Hładuniuk, Weronika 
Przychodzeń  i Julia Blumkowska. (DD)

Recytowali poezję polską
Fo
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W Gdyni dobiegły końca XX 
jubileuszowe Ogólnopolskie 
Spotkania Podróżników, Że-
glarzy i Alpinistów zwieńczo-
ne wręczeniem tradycyjnych 
„Kolosów” - nagród za najwy-
bitniejsze osiągnięcia podróż-
nicze. W kategorii „Podróże” 
nagrodę Kolosy za eksplorację 
trudnodostępnych rejonów 
Grenlandii otrzymali Norbert 
Pokorski z gm. Ustka i pocho-
dzący z Wejherowa Marek Po-
łchowski. 

W sobotę 10 marca w gdyń-
skiej Arenie Norbert i Marek 
zaprezentowali relację ze swojej 
wyprawy pt. „Grenlandzka po-
dróż w czasie”. Zimą 2017 roku, 
w połowie lutego, Norbert 
Pokorski wraz z Markiem Po-
łchowskim wyruszyli z najdalej 
na północ wysuniętego miasta 
Grenlandii - Qaanaaq. Pier-
wotnie zamierzali przejść po 
zamarzniętym morzu w stronę 
Kanady. Jednak huraganowy 
wiatr zupełnie połamał lód 
i musieli zmienić plany udając 
się na północ przez lądolód 
grenlandzki. Przed wyrusze-
niem zaprzyjaźnili się z Inu-
itami i wysłuchali ich rad. Wę-
drując przez lądolód polarnicy 
ciągnęli po 3 sanie z łącznym 

Marek Połchowski 
laureatem „Kolosów” 

Odyseja Umysłu, w której 
Społeczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 z Wejherowa bierze udział 
od 13 lat, to przyjazny program 
edukacyjny realizowany w for-
mie międzynarodowego kon-
kursu, w którym co roku bie-
rze udział kilkadziesiąt tysięcy 
uczniów i studentów z całego 
świata. Patronat nad polską 
edycją sprawuje Minister Edu-
kacji Narodowej.

Celem jest rozwój zdolności 
twórczych, jakie posiada każdy 
młody człowiek. Dzieci i młodzież 
uczą się kreatywnego i krytyczne-
go myślenia, twórczego rozwią-
zywania problemów rozbieżnych 
– czyli takich, które rozwiązać 
można na wiele sposobów. 

Odyseusze uczą się marzyć 
– odważnie i w oparciu o cele, 
myśleć – samodzielnie i niesza-

Z kreatywnością za pan brat!
WeJHeROWO | Reprezentacja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 dostała 
się do Finału Ogólnopolskiego Odysei Umysłu. 

blonowo, i tworzyć – rozwiązania 
oryginalne i efektywne zarazem. 
Trenerki Agnieszka Gwizdalska, 
Barbara Karpisz i Anna Hebel 
zachęcają ich, by działali w du-
chu innowacji – łamiąc schematy 
i przyzwyczajenia, i w duchu ko-
operacji – z otwartością na pomy-
sły i opinie innych. 

Odyseja stawia przed nimi wy-

zwania, które wymagają łączenia 
w praktyce wiedzy i wyobraź-
ni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. 
Odyseusze pracują w drużynach, 
które reprezentują szkoły lub inne 
placówki edukacyjne i zazwyczaj 
l iczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad 
każdym zespołem sprawuje trener, 
który integruje grupę oraz organi-
zuje i moderuje jej pracę, ale nie 

sugeruje ani nie narzuca dziecia-
kom własnych pomysłów.

Jesienią każdego roku publiko-
wanych jest pięć Problemów Dłu-
goterminowych. Drużyna wybiera 
jeden z nich, po czym przez kilka 
miesięcy samodzielnie projektuje, 
przygotowuje i udoskonala jego 
rozwiązanie. Uczestnicy razem 
analizują zadanie i zastanawiają się, 
jak można sobie z nim poradzić. 
Następnie wspólnie decydują jak 
to, co w ich pomysłach najlepsze, 
połączyć w 8-minutową prezenta-
cję – którą na wiosnę przedstawią 
sędziom oraz publiczności. Pod-
czas konkursu zespół musi się także 
zmierzyć z Problemem Spontanicz-
nym – niepowtarzalnym zadaniem-
niespodzianką, którego treści nie 
zna do ostatniej chwili, a rozwiąza-
nie tworzy w zaledwie kilka minut.

Odyseusze współzawodniczą ze 
sobą w czterech grupach wiekowych. 
Drużyny, które w poszczególnych 
kategoriach uzyskają najlepsze wy-
niki na Eliminacjach Regionalnych, 
awansują do Finału Ogólnopolskie-
go. Jego laureaci mogą z kolei repre-
zentować Polskę na Finałach Euro-

WeJHeROWO | Marek 
Połchowski pochodzący 
z Wejherowa został 
nagrodzony podczas te-
gorocznych „Kolosów”.

ładunkiem ok. 200 kg na oso-
bę. Był to ekwipunek potrzebny 
na 90 dni marszu. Wspięcie na 
płaskowyż mierzący 1300 m npm. 
zajęło im 2 tygodnie, a pokonanie 
trasy w obie strony ponad 2 mie-
siące. Po drodze walczyli z burza-
mi śnieżnymi i temperaturami ok. 
minus 45-50 st. C. Spotykali też 
zwierzęta m.in. woły piżmowe, 
niedźwiedzie polarne, białe wilki, 
lisy i zające. Docierając nad zato-

kę Kane Basin dokonali pierwsze-
go polskiego trawersu lądolodu 
w północnej Grenladii.  

Po dotarciu do osady Siorapaluk, 
Marek w maju wrócił do Polski, 
a Norbert, już w pojedynkę, wrócił 
do Qaanaaq, gdzie przez niemal 3 
miesiące uczył się języka i kultury 
Inuitów oraz zgłębiał tajniki sztuki 
przetrwania w Arktyce. W połowie 
lipca wypłynął samotnie kajakiem 
na północ, by przez miesiąc szukać 

śladów słynnej wyprawy Knuda 
Rasmussena „Thule II”. 

Marek Połchowski, obecnie 
mieszkaniec Gdyni, uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejhe-
rowie (laureat Olimpiady Geogra-
ficznej - pod kierunkiem śp. Ireny 
Papke, pasjonatki polarnictwa) 
oraz Liceum Ogólnokształcącego 
nr 1 im. Jana III Sobieskiego. Ab-
solwent Wydziału Ekonomiczne-
go Uniwersytetu Gdańskiego.
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Tego nie może przegapić żaden 
miłośnik przyrody, a szczególnie 
ci, których fascynuje życie tych 
nocnych ptaków. W tym roku 
Noc Sów zorganizowana będzie 
we wszystkich trzech nadleśnic-
twach powiatu wejherowskiego. 

W piątek 23 marca w Nadle-
śnictwie Strzebielino biorący 
udział w wydarzeniu spotkają się 
o godz. 18:00 w bazie turystycz-
nej Dampcówka, położonej obok 
leśniczówki Barłomino. Naj-
pierw będzie można wysłuchać 
prelekcji na temat sów, o godz. 
20:00 zaplanowana jest wyciecz-
ka terenowa, zaś ok. godz. 23:00 
- ognisko i zakończenie. 

Aby wziąć udział w Nocy 
Sów trzeba wcze-
śniej się zapisać 
poprzez stronę 
i n t e r n e t o w ą 
nocsow.pl. Na 
uczestników 
czeka kawa, 
herbata i ogni-
sko. Jedzenie 
(np. kiełbaski) 
każdy przynosi we 
własnym zakresie. 
Należy pamiętać o ciepłej 
odzieży i latarce. Dzieci muszą 
mieć zapewnioną opiekę osoby 
dorosłej.

W Nadleśnictwie Wejherowo 
spotkanie odbędzie się w sobo-
tę 24 marca w Ośrodku Eduka-
cji Przyrodniczo-Leśnej Muza 
w Kępinie. Początek o godzinie 

17:00 (prelekcja, którą poprowa-
dzi podleśniczy Mateusz Heise). 
W ramach spotkania odbędą 
się również warsztaty dla dzie-
ci oraz pokaz filmu o Sówecz-
ce, najmniejszej z polskich sów 
(17:30-19:00), nauka rozpozna-
wania podstawowych gatunków 
i odgłosów tych tajemniczych 
ptaków (19:00), będzie też moż-
liwość zobaczenia niektórych 
sów na własne oczy. Następnie 
uczestnicy udadzą się na nocny 
spacer o 19:45, podczas którego 
spróbują usłyszeć je w lesie. War-
to wyposażyć się w odpowiednie 
obuwie, lornetkę i latarkę. Tego-
roczną „Noc Sów” podsumuje 

się wspólnym ogniskiem 
z własnym prowian-

tem o godzinie 
21:00. Zapisy 
u podleśniczych 
Katarzyny Gro-
nek, tel. 608 
695 326 i Mate-
usza Heise tel. 
600 892 384.
W Nadleśnic-

twie Choczewo 
Noc Sów rozpocznie 

się w sobotę 24 marca 
o godzinie 17.00 w pobliżu le-
śniczówki Szklana Huta w obiek-
cie „Borowa Chata”. Zapisy - na 
stronie nocsow.pl.  Po prezenta-
cji o godz. 18.00 zaplanowano 
warsztaty plastyczne dla dzieci, 
o godz. 19.00 wycieczkę, zaś na 
koniec ognisko. (rK, DD)

tę noc opanują... sowy
POWIaT | Już po raz 7. odbędzie się niezwykłe wydarzenie – Noc Sów. 

pejskich lub Światowych w Stanach 
Zjednoczonych.

Drużyny ze Społecznej Szko-
ły Podstawowej już dwa razy 
zdobyły tytuł mistrzów Euro-
py. W 2014 roku na Słowacji 
i w 2017 roku na Białorusi. 

W roku szkolnym 2017-2018 
w Odysei Umysłu bierze udział 
3091 młodych Polaków skupio-
nych w 460 drużynach z 228 szkół 
i innych placówek oświatowych 
z całego kraju. 

W tym roku do eliminacji regio-

nalnych szkoła społeczna wystawi-
ła aż trzy drużyny. Dwie wybrały 
problem „Bajdokument - prawie 
prawda”, jedna temat „Nieziemska 
miejscówka”. Wszystkie zostały 
ocenione za styl i musiały roz-
wiązać problemy spontaniczne. 
Najmłodsza grupa dziewczynek 
z klasy IV dostała się do Finału 
Ogólnopolskiego i reprezentować 
będzie wejherowską szkołę  24 i 25 
marca 2018 roku w Gdyni. Trzy-
mamy kciuki i życzymy szczęścia!

/opr. raf/
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Statuetkę Gryfa Literackiego, 
przyznaną przez Kapitułę Kon-
kursu. wręczył autorowi prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. Laureat otrzymał też 
nagrodę pieniężną. 

Podczas uroczystości, która 
odbyła w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie, Ka-
pituła Konkursu Gryf Literacki 
2017 przyznała również dwa 
wyróżnienia. Wyróżnienie Sta-
rosty Wejherowskiego za książ-
kę w języku kaszubskim pt. 
„Rómka & Tómka przecywión-
ka” (felietony wybrane) - wyda-
ną przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie, otrzymali  Tomasz 
Fopke i Roman Drzeżdżon. 
Wyróżnienie wręczył Jacek 
Thiel, członek zarządu powia-
tu. Wyróżnienie Wójta Gminy 
Wejherowo za książkę pt. „Las 
Piaśnicki” - fabularyzowany ko-
miks historyczny, wydaną przez 
Muzeum Piaśnickie w Wejhero-
wie i Muzeum Stuthoff w Sztu-
towie, otrzymał Tomasz Mering. 
Wyróżnienie wręczyła dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Danuta Balcerowicz.

- Cieszy mnie szeroko podej-
mowana przez wielu autorów 
kultura i historia Kaszub a także 
coraz większa ilość autorów pu-
blikujących książki w języku ka-

Od połowy kwietnia 2014 r. na terenie obwodu 
donieckiego i ługańskiego Ukrainy trwa kon-
flikt, którego skutki najbardziej odczuwają naj-
młodsi obywatele tego kraju. Już w najbliższy 

weekend Port Rumia Centrum Handlowe Au-
chan zaprasza do udziału w zbiórce artykułów 
szkolnych, takich jak zeszyty, kredki, flamastry, 
bloki, farby, plastelina, piórniki, długopisy i inne, 

Pomóż dzieciom z Ukrainy
Podaruj prezent dzieciom z Ukrainy i weź udział w kreatywnych warsztatach. Mate-
riały szkolne i zabawki są w niektórych krajach kosztownymi artykułami, na które 
wiele rodzin nie może sobie pozwolić. Dlatego dla  najbardziej potrzebujących dzieci 
z Ukrainy odbędzie się zbiórka charytatywna. 

które potem zostaną przekazane ubogim ro-
dzinom. W zamian za przyniesione przedmioty 
każde dziecko otrzyma drobny upominek. 
Zbiórce charytatywnej będą towarzyszyły 
warsztaty kreatywne, podczas których dzieci 
poznają bogatą kulturę i zwyczaje Ukrainy. 
W programie przewidziano tworzenie róż-
nokolorowych lalek „Motanek”, ozdabianie 
drewnianych zabawek jaworowskich, które są 
częścią dawnych obrzędów ludowych oraz przy-
gotowywanie ukraińskiej biżuterii czy ozdób 
ceramicznych. Najmłodsi będą mogli także 
wykonać fantazyjne, ludowe wycinanki, które są 
symbolem ukraińskiej sztuki dekoracji, a także 
wziąć udział w warsztatach malowania na szkle 
oraz tworzenia kwiatów z papieru. Dla najbar-
dziej zainteresowanych kulturą zza wschodniej 
granicy przygotowano warsztaty cyryliczne, 
które nie tylko nauczą podstaw alfabetu ukraiń-
skiego, ale też wyjaśnią, czym jest hopak, kalina, 
badura oraz kim byli Kozacy. W trakcie akcji bę-
dzie można również obejrzeć wystawę fotografii 
ukazujących życie, architekturę i kulturę Ukrainy.

Dodatkowo w sobotę 24 marca Port Rumia 
Centrum Handlowe Auchan zaprasza do udziału 
w rodzinnej zabawie pt. „Tropem wielkanocnego 
zajączka”. Zadaniem uczestników będzie zna-
lezienie zagadek ukrytych na terenie centrum 
handlowego i rozwiązanie krzyżówki. Na tych, 
którym uda się to zadanie wykonać, czekają 
słodkie niespodzianki. Również w niedzielę 
najmłodsi i ich rodzice będą mogli wziąć udział 
w świątecznych warsztatach, podczas których 
stworzą barwne wielkanocne dekoracje z wy-
korzystaniem papieru kolorowego i styropiano-
wych jajek. Wykonane ozdoby i pisanki ozdobią 
potem stoły uczestników warsztatów.
Charytatywna zbiórka dla dzieci z Ukrainy 
odbędzie się w dniach 24-25 marca w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108. Strefy zbiórki prezen-
tów i kreatywnych zabaw będą dostępne od 
godziny 11.00 do 18.00. Animacje pt. „Tropem 
wielkanocnego zajączka” odbędą się 24 marca 
w godzinach 13.00-16.00. Udział we wszystkich 
warsztatach jest bezpłatny. /raf/

Szczesiak z Gryfem 
Literackim
WeJHeROWO | Re-
daktor Edmund Szcze-
siak został laureatem 
nagrody Gryf Literacki 
2017 za książkę pt. 
„Drogą do nieba”. 

szubskim, bo kiedyś wydawnictw 
w języku kaszubskim było bardzo 
mało – podkreślił Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. 
- Ten konkurs pozwala przyjrzeć 
się tym wydawnictwom, ocenić je 
i zobaczyć. Dzięki temu w biblio-
tece można już utworzyć odrębny 
dział literatury kaszubskiej opisu-
jącej ten region i ukazujący język 
kaszubski. 

Warto podkreślić, że to nie przy-
padek, iż na deptaku w pobliżu 
wejherowskiego rynku stanęła 
rzeźba Remusa. 

- Remus, jako postać z książki 
Aleksandra Majkowskiego „Życie 
i przygody Remusa”, jest dla mnie 
inspiracją i pisząc swoją książkę 
śladami tego bohatera podążam  - 
mówi Edmund Szczesiak. - Ma to 
być cykl złożony z trzech części. 
Pierwszą stanowi „Mała odyseja”, 

druga to „Drogą do nieba”, a trze-
cia - dopiero powstaje. Remus, to 
postać, który na taczce rozwoził 
po Kaszubach różne towary, w tym 
także pierwsze książki kaszubskie. 
Idąc w książce trasą Remusa szero-
ko rozglądam się na boki.

Dodajmy, że z grupy 36 wy-
dawnictw, nominowanych do 
Nagrody Gryfa Literackiego, 
w pierwszej dziesiątce najwyżej 
ocenionych książek znalazły się: 
„Sonety kaszubskie” Darii Wę-
sierskiej, „Deszczowa kołysanka” 
Jolanty Knitter-Zakrzewskiej, 
„Kaszubi” Włodzimierza Zaczka, 
„Méster Jan” pod red. Witosławy 
Frankowskiej, „Ostatni szaman 
Pomorza” Franciszka Szczęsnego, 
„Marcin i jego czasy” Józefa Cey-
nowy oraz „Wrota” Henryka Cy-
priana Konkola. 

/raf/

Gospodarzem spotkania była 
dyrektor placówki, Katarzyna 
Paczoska. Do zmagań konkur-
sowych w tym roku przystąpiło 
25 uczniów szkół podstawowych 
gminy Wejherowo. Uczestnicy 
oceniani byli w trzech grupach 
wiekowych: uczniowie klas 1 – 
3, 4 – 6 oraz klas VII i oddzia-
łów gimnazjalnych. Uczniowie 
zaprezentowali utwory polskich 
poetów i pisarzy. Łączny czas 
prezentacji nie mógł przekro-
czyć 6 minut. Komisja oceniała: 
pamięciowe opanowanie tekstu, 
dykcję i intonację głosową oraz 
interpretację i wyraz artystyczny 
prezentacji. Zmagania recytato-
rów oceniały dwie komisje kon-
kursowe powołane z nauczycieli 
poszczególnych szkół uczestni-
czących w konkursie oraz zapro-

szeni goście. Decydujący głos przy 
ustaleniu werdyktu należał do 
przewodniczących jury konkur-
su. W kategorii klas młodszych 
komisji przewodniczyła Grażyna 
Wirkus – kustosz Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko – Pomorskiej w Wejherowie, 
natomiast w kategorii klas star-
szych Tomasz Fopke – poeta, 
kompozytor, dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko – Pomorskiej w Wejherowie. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Urząd Gminy 
Wejherowo. W oczekiwaniu na 
werdykt komisji, recytatorzy oraz 
opiekunowie zostali zaproszeni 
na poczęstunek. Do etapu powia-
towego, który odbył się w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej w Wej-

herowie komisje wytypowały na-
stępujących laureatów:

w kategorii klas I – III – Ju-•	
litę Kołwzan SP z Gościcina 
oraz Amelię Raszewską z SP 
z Bolszewa,
w kategorii klas IV – VI – •	
Aleksandrę Schulz z SP z Go-
ścicina i Julię Dzięgelewską 
z SP z Bolszewa,
w kategorii klas VII i oddzia-•	
łów gimnazjalnych – Zofię 
Pałasz z SP z Orla i Oliwię 
Plichtę z SP z Bolszewa,
w kategorii poezji śpiewanej •	
– Aleksandrę Marchewicz 
i Antoninę Stefaniszyn z SP 
z Bolszewa.

Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. Tekst: 
Justyna Miszke-Redman.  

/UGW/

Gminny Konkurs recytatorski
gM. WeJHeROWO | W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie odbył się Gminny 
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej. 
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEDAM

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

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

WYNAJMĘ

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

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

KUpIĘ

KUpIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA

SpRzEDAM

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pi-
lotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI
USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

pROfESJONALNA fotografia okoliczno-
ściowa: 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

SpRzEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564

SIANOKISzONKA, 120 x 120, dobra, 70, 
rotacyjna, 1750 zł, Częstkowo, tel. 510 751 
837

SpRzEDAM wersalkę w brązie na gwaran-
cji, 200 x 120,  po rozłożeniu, cena 580 zł, 
tel. 510 501 955

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy, transport, 
tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach 120 x 150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

SpRzEDAM kuchenkę mikrofalową, 80 zł, 
tel. 695 230 080, Gościcino

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

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

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie 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

pITbULL. OSTATNI pIES 
piątek, 23 marca 2018, 18:30
piątek, 23 marca 2018, 21:00
sobota, 24 marca 2018, 18:30
sobota, 24 marca 2018, 20:30

KSzTAłT WODY 2D NApISY
piątek, 23 marca 2018, 21:00
sobota, 24 marca 2018, 16:00
niedziela, 25 marca 2018, 20:30

GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA 
zAGINIONYCh KRASNALI / pREMIERA
piątek, 23 marca 2018, 11:30
piątek, 23 marca 2018, 16:00
sobota, 24 marca 2018, 11:30

KLUb DObREGO fILMU 
- W UłAMKU SEKUNDY
niedziela, 25 marca 2018, 17:30

MARIA MAGDALENA / pREMIERA
Start: 2018-04-06 18:00

pIOTRUŚ KRóLIK / pREMIERA
Start: 2018-04-13 11:30

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

REKLAMA                  49/2018/DB

Gminna Spółdzielnia 
“SCh” Sierakowice 
zATRUDNI 

SpRzEDAWCĘ 
– MAGAzYNIERA. 

CV proszę składać 
w sekretariacie firmy lub 

na e-mail:
 sekretariat@schsierakowice.pl

23-03-2018
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali 2D dubbing                      11:30
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali 2D dubbing                      16:00
pitbull. Ostatni pies                      18:30
Kształt wody 2D napisy                      21:00
pitbull. Ostatni pies                      21:00

24-03-2018
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali 2D dubbing                      11:30
Kształt wody 2D napisy                      16:00
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali 2D dubbing                      16:00
pitbull. Ostatni pies                      18:30
pitbull. Ostatni pies                      20:30
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W SKRóCIE

Tytani zagrają 
u siebie

Wejherowscy szczypiorniści 
wracają do ligowej rywalizacji. 
O kolejne punkty będa rywali-
zować u siebie, a gościć będą 
zajmujący 6. miejsce w tabeli 
II ligi Szczypiorniak Olsztyn. 
W przypadku zwycięstwa 
podopieczni trenera Pawła 
Paździochy mogą awansować 
w tabeli, a zapewne w grze 
tradycyjnie pomogą im kibice 
swoim dopingiem. Początek 
meczu w hali Zespołu Szkół nr 
1 w Wejherowie w sobotę o 18.

7 medali 
dla judoków

Dużym sukcesem młodych 
adeptów judo z Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Team 
Dragon Wejherowo zakończył 
się organizowany w Gdańsku-
Osowej turniej pierwszego kro-
ku „GRIZZLy JUDO CUP”. Po 
dobrych walkach na podium 
ze srebrnymi medalami stanęli 
Michalina Marmułowska, 
Adrian Komor i Jan Godziński, 
brąz wywalczyły siostry Anita, 
Diana i Elwira Drobne oraz 
Aleksander Socha.

Zagrał tylko Orkan

Dwa zespoły nie rozegrały 
swoich meczów – przeszkodzi-
ły w tym niekorzystne warunki 
pogodowe i zły stan boisk. 
Swoje spotkanie rozegrał 
natomiast rumski Orkan, ale 
przegrał na wyjeździe z Jagu-
arem Gdańsk aż 0-4. Okazja do 
poprawy wyniku w weekend – 
najbliższa kolejka powinna być 
rozegrana już bez problemów. 
Orkan zagra z Powiślem 
Dzierzgoń, Wikęd Luzino 
z Sokołem Wyczechy, a Stolem 
Gniewino z Arką II Gdynia.

W pierwszym meczu młode 
zawodniczki grały z MKS-em 
Dwójką Zawiercie. Siatkarki APS 

już w pierwszym secie pokazały, 
ze są dobrze przygotowane do 
turnieju. W drugim secie było 

Jest finał!
sIaTkóWka | Kadetki Akademii Piłki Siatkowej 
Rumia wygrały turniej Półfinału Mistrzostw Polski 
i zagrają w wielkim finale tej imprezy.

jeszcze lepiej – wygrały go bowiem 
do 10. W trzeciej partii dopełniły 
formalności wygrywając 25:17.

Drugie spotkanie APS zagrał 
z AZS AWF Wrocław. Ten mecz 
był już nieco trudniejszy, jednak 
rumskie siatkarki znów pokazały 
klasę. Oddały one wrocławiankom 
tylko jednego seta, zwyciężyły 3:1. 
To zwycięstwo sprawiło, że APS już 
przed ostatnim meczem były pew-
ne awansu do Finału Mistrzostw 
Polski Kadetek. 

Siatkarki APS już wiele razy 
znajdowały się w takiej sytuacji, że 
nawet ewentualna porażka w ostat-
nim meczu nie odbierała im awan-
su, jednak zareagowały na to tak jak 
zwykle – pełną koncentracją i zaan-
gażowaniem. Wygrały 3-1 z Dąbro-
wą Górniczą i na turniej finałowy 
awansowały z pierwszego miejsca 
w swojej grupie. 

Finał Mistrzostw Polski Kadetek 
rozpocznie się 2 maja. Zmierzy się 
na nim 8 najlepszych drużyn w Pol-
sce. Gospodarza finałowego turnie-
ju wyłoni losowanie. KG

Fo
t. 

Ka
tar

zy
na

 Św
iąt

ek
-T

ro
śc

ian
ko

awans do finałowego turnie-
ju to już sukces? nawet jakby 
zespół zaliczył nieudany wy-
stęp, to dalej zostanie satys-
fakcja ze spełnionego celu?

Nie do końca. Od początku 
sezonu postawiliśmy sobie 
wysokie cele, jeśli chodzi o 
kadetki. Wierzymy w me-
dal Mistrzostw Polski, nie 
chcemy poprzestawać na 
samym awansie. Dla nas 
jest to zrealizowany etap, 
ale celem jest medal. W ze-
szłym roku było 6. miejsce 
w Finale, ale w tym roku 
wierzymy w lepszy wynik.

Już po drugim meczu zapew-
niliście sobie awans. Trudno 
było utrzymać koncentrację 
na ostatnie spotkanie?

Bardzo chcieliśmy wygrać 
mecz z Dąbrową Górni-
czą, bo decydował on o 
miejscu w grupie. To z 
kolei daje uprzywilejowa-
ną pozycję w losowaniu 
grup finałowych. W gru-

pie znajdą się 4 zespoły, 
dwa zespoły z pierwszym 
miejsc i dwa z drugich. 
Wygrywając grupę gramy 
z teoretycznie słabszymi. 
Dziewczyny podeszły do 
ostatniego spotkania bar-
dzo profesjonalnie, chociaż 
był to najtrudniejszy mecz 
– Dąbrowa także walczyła 
o pierwsze miejsce. Nasze 
dziewczęta zagrały bardzo 
dobre spotkanie, wygrały 
mecz i grupę.

Czujecie się faworytami do 
zwycięstwa w Finale Mi-
strzostw Polski Kadetek?

Kiedy analizowałem układ 
zespołów w finałowym 
turnieju, to doszedłem do 
wniosku, że dawno nie było 
tak wyrównanej stawki. 
Mocniejsze zespoły pozo-
stały silne, te nieco słabsze 
dokonały wzmocnień. My 
jedziemy walczyć o medal 
i nie czujemy się na pewno 
gorsi od reszty drużyn.

rozmawiamy z robertem sawickim, trenerem młodzie-
żowych drużyn akademii Piłki siatkowej rumia. Kadetki 
pod jego wodzą awansowały do Finału Mistrzostw Polski.

Będziemy 
walczyć o medal!

cała ROZMOWa na gWe24.PL

Uniwersytecka drużyna z Bri-
stolu co roku odbywają tour po 
Europie, podczas którego grają 
z miejscowymi zespołami. Dla 
polskich drużyn, które rzadko 
mają okazję zmierzyć się z zagra-
nicznymi drużynami było to duże 
wydarzenie.

W poprzednich latach grali oni 
w m.in. w Poznaniu, Bukareszcie, 
Sofii, Warszawie i we Wrocławiu. 
Jednak dopiero teraz Clifton Cru-
saders, po raz pierwszy w historii 
zagranicznych wyjazdów, musieli 
uznać wyższość gospodarzy.

– Obie strony ustaliły, że mecz 
odbędzie się w dwóch połowach 
po 25 minut, grając tylko na 
przyłożenia oraz bez pchanych 
młynów, ze względu na brak wy-

kwalifikowanych zawodników 
pierwszej linii młyna po stronie 
Anglików – relacjonuje Krzysztof 
Bogdanis, zawodnik RCAR i or-
ganizator meczu. – Pierwsza po-
łowa była bardzo zacięta, Anglicy 
zdobyli pierwsze punkty. Sytuacja 
zmobilizowała rumian, którzy do 
przerwy odpowiedzieli dwoma 
przyłożeniami, a gdy w drugiej 
połowie weszli w swój rytm, to 
udokumentowali swoją przewagę 
czterema przyłożeniami – podsu-
mowuje.

Po zakończeniu spotkania oba 
zespoły wręczyły sobie wzajemnie 
puchary, a zawodnicy obejrzeli 
wspólnie transmisję z ostatniej 
rundy Pucharu 6 Narodów po-
między Anglią i Irlandią.

arka rumia 
pokonała anglików!
RugBY | Clifton Crusaders podczas tournee po Europie wygrali 
wszystkie mecze... oprócz tego w Rumi.
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swój Klub!

W ubiegły weekend zima 
raz jeszcze rozdała karty 
w II lidze. Ze wszystkich za-
planowanych meczów odbył 
się tylko mecz ROW 1964 
Rybnik – Radomiak Radom 
(1-2). Pozostałe mecze zosta-
ły odwołane ze względu na 
zły stan boisk drugoligowców. 
Tej rundy wiosennej jedną 
kolejkę przełożono w cało-
ści, a dwie zostały rozegrane 
bardzo niekompletnie – łącz-
nie odbyło się zaledwie 5 
meczów, a niektóre zespoły 
w ogóle wiosną nie wybiegły 
na murawę.

Wśród tych drużyn jest naj-
bliższy rywal Gryfa, Warta 
Poznań. Dwukrotni Mistrzo-
wie Polski wciąż nie zaczęli 
wiosennej rywalizacji – prze-
łożone zostały mecze z ROW 
1964 Rybnik, Gwardią Ko-
szalin i MKS-em Kluczbork 
i w nierównej tabeli (Rado-
miak ma 21 rozegranych me-
czów, część zespołów po 20, 
a reszta po 19) Warta spadła 
na czwarte miejsce.

Poznański klub nie kryje 
ambicji – chce awansować do 
I ligi i rundę wiosenną biało-
zieloni mogą uznać na udaną. 

Po punkty do Poznania
II LIga | Gryfowi nie jest na razie dane zagrać przed własna publicznością i musi szukać punktów na 
wyjazdach. W sobotę zmierzy się z Wartą Poznań.

W Warcie pozostała zdecydowa-
na większość drużyny z poprzed-
niej rundy – drużynę opuścił je-
dynie Hubert Antkowiak, który 
odszedł do MKS-u Kluczbork. 
Zespół zasilili z kolei Paweł Pi-
celuk z Rakowa Częstochowa, 
Robert Janicki z Olimpii Gru-

WARTA pOzNAń – GRYf WEJhEROWO 
sobota, 24 marca, 14:00

Drugoligowy zespół nawiązał 
współpracę z Przychodnią FitMed, 
która znajduje się na parterze bu-
dynku Wejher Park (pod siłownią 
Tiger Gym) przy ul. I Brygady 
Pancernej Wojska Polskiego nr 10 
w Wejherowie i została otwarta we 
wrześniu 2015 roku.

Wstępna umowa ma obowiązy-
wać do końca przyszłego sezonu, 
tj. do czerwca 2019 roku.

Na poniższym zdjęciu: wicepre-
zes Gryfa Wejherowo Sylwester 
Maszota, menadżer przychodni, 
Beata Rydzkowska oraz fizjotera-
peuta, Marcin Kaszyński, który 

Nie zagrali z Olimpią

Spotkanie, które miało się odbyć w niedzielę na Wzgórzu Wolności, 
zostało odwołane. Mecz Gryf Wejherowo - Olimpia Elbląg to nie je-
dyne weekendowe spotkanie w II lidze, które zostało odwołane. Nie 
odbędą się także mecze w Kluczborku, Bełchatowie, Stalowej Woli 
i Katowicach. Nie jest znany drugi termin, w którym spotkanie Gryfa 
z Olimpią zostanie rozegrane. To już drugi mecz żółto-czarnych, 
który został przełożony – podopieczni Jarosława Kotasa mają już 
zaległe spotkanie u siebie ze Zniczem Pruszków.

Współpraca z Fitmed
kLuB | Żółto-czarni będą otocze-
ni profesjonalną opieką medyczną 
już od najbliższego meczu.

w pierwszej kolejności będzie od-
powiedzialny za zdrowie wejherow-
skich zawodników – przynajmniej 
raz w tygodniu podczas treningu 

oraz przed, w trakcie i po każdym 
ligowym spotkaniu, domowym oraz 
wyjazdowym.

Oprócz samej stricte rehabilitacji, 
zawodnicy będą sprawdzani pod 
kątem prawidłowych wzorców ru-
chowych oraz testów wydolnościo-
wych. Dodatkowo wdrażane będzie 
postępowanie przeciw kontuzjom, 
a gracze, którzy ulegną poważniej-
szym obrażeniom zostaną skierowa-
ni do przychodni FitMed, gdzie cały 
zespół będzie układał i wprowadzał 
kompleksowy plan działania, mają-
cy na celu przywrócenie do pełnej 
sprawności.

Żółto-czarni zmierzyli się ze 
stołeczną drużyną w ramach 
ćwierćfinału Pucharu Polski. Wcze-
śniej prowadzony przez Grzegorza 
Nicińskiego Gryf pokonał w tych 
rozgrywkach zespoły Korony 
Kielce oraz Górnika Zabrze.
W pierwszym meczu w Wejherowie 
3-0 wygrał zespół Legii, a właśnie 
20 marca odbył się mecz rewan-
żowy w Warszawie na stadionie 

Rocznica meczu z Legią
20 marca minęło 
dokładnie 6 lat 
od pamiętnego 
spotkania Gryfa 
Wejherowo z Legią 
Warszawa w Pu-
charze Polski.

wówczas nazywającym się Pepsi 
Arena. W tym meczu Gryf postawił 
Legii z m.in. Danijelem Ljuboją 
w składzie bardzo trudne warunki. 
Bardzo długo prowadził po bramce 
Tomasza Kotwicy (dziś trenera 
grup młodzieżowych) i niewiele 
zabrakło do zwycięstwa, lecz tuż 
przed końcem remis uratował 
Michał Żyro. Wejherowianie opuścili 
boisko z podniesionymi głowami – 
zespół z całą pewnością pokazał, 
że nieprzypadkowo znalazł się 
w ćwierćfinale Pucharu Polski.Fo
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dziądz oraz Filip Borzestowski 
z Sokoła Kleczew.

Warta ma drugą najlepszą 
defensywę w II lidze (12 stra-
conych bramek). Poznański ze-
spół w tym sezonie szczególnie 
upodobał sobie wynik 1-0 – wy-
grał w ten sposób trzykrotnie. 
W takim stosunku Warta wygra-
ła z Gryfem na Wzgórzu Wol-
ności. Gola na wagę zwycięstwa 
zdobył Adrian Szynka.

Wśród żółto-czarnych nie ma 
graczy zawieszonych za kartki, 
ponadto brakuje też poważniej-
szych urazów, więc wygląda na 
to, że trener Jarosław Kotas bę-
dzie miał do dyspozycji pełną 
kadrę. Nie zmienia to faktu, że 
w Poznaniu faworytem będzie 
zespół gospodarzy. Sytuacja 
zmusza jednak Gryfa do tego, 
by walczyć o sprawienia niespo-
dzianki w meczach z silniejszy-
mi drużynami.
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- Możemy powiedzieć, że ofi-
cjalnie rozpoczęliśmy sezon 
startowy – mówi Aleksandra 
Borowczak, główna trenerka 
i choreograf zespołu. - Była to 
próba przed Mistrzostwami 
Polski World Artistic Dance Fe-
deration, w których weźmiemy 
udział w najbliższy weekend. 

Przedstawiciele SPIN MO-
SiR Rumia stanęły na podium 
we wszystkich przygotowanych 
choreografiach, czyli aż dziewięć 
razy. - Jestem bardzo zadowolo-
na z moich tancerzy, tym bar-
dziej że konkurencja była spora 
– podsumowuje Aleksandra Bo-
rowczak. Wa

 

Osiągnięte wyniki:
 
1 miejsce - mini formacja taniec współczesny, kat.9-11 lat, SPINKI 2 
1 miejsce - formacja taniec współczesny, kat. 9-11 lat, SPINKI 2 
1 miejsce - mini formacja taniec współczesny, kat. 12-15 lat, SPINKI 1 
1 miejsce - mini formacja taniec współczesny, kat. 15+, SPIN 
1 miejsce - formacja jazz dance, kat. 15+, SPIN 
2 miejsce - formacja jazz dance, kat.9-11 lat, SPINKI 2 
3 miejsce - mini formacja jazz dance, kat. 12-15 lat, SPINKI 1 
3 miejsce - formacja taniec współczesny, kat. 15+, SPIN 
3 miejsce - formacja taniec współczesny, kat. 12-15 lat, SPINKI 1

Udany początek sezonu
RuMIa | Tancerki 
z Zespołu Tańca SPIN 
MOSiR Rumia wzięły 
udział w II Ogólnopol-
skim Turnieju Formacji 
Tanecznych „Kaszubski 
Stolem” w Kartuzach. 

gwe24.pl

Grzegorz Grinholc 
zajął trzecie miejsce 
w chodzie sportowym 
na Halowych Mi-
strzostwach europy 
Masters w Madrycie.

Rumianin pojechał na 
Mistrzostwa Europy 
jako świeżo upie-
czony Mistrz Polski 
– w lutym w Toruniu 
zwyciężył na dystansie 
3000 m. Na XII Halo-
wych Mistrzostwach 

Europy Masters odby-
wających się w Madrycie także rywalizował na tym dystansie. 
Zdobył brązowy medal.
- Udało się! Po ciężkiej walce zająłem trzecie miejsce z czasem 
13 minut i 40 sekund w chodzie sportowym na 3000 metrów 
w kategorii M40. Poprawiłem własny i zarazem ostatni rekord 
Polski o 24 sekundy. Czuję wielką radość i satysfakcję z wyniku 
– mówi Grzegorz Grinholc.
Rekord Polski nie przetrwał więc zbyt długo – pobity w Ma-
drycie rezultat został ustanowiony przez chodziarza z Rumi na 
wspomnianych Mistrzostwach Polski w lutym tego roku.
Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters także odbędą 
się w Hiszpanii. Miejscem rywalizacji w dniach 4-16 września 
będzie andaluzyjskie miasto Malaga.

Rumianin z brązowym medalem

zROBIŁEŚ zDJĘCIE?
NaPIsaŁEŚ aRTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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