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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: 
Wejherowo 
przyozdobione 
na święta

”@Danuta Kusz

Bożenarodzeniowe i wielkanoc-
ne ozdoby są piękne. Bardzo mi 
się Wejherowo podoba. Przyjeż-
dżam co najmniej raz do roku do 
tego miasta.

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Kto strzelał 
do gołębia?

Gołąb na wskroś przebity strzałą 
trafił do Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Dąbrówce. 
Z ptaka najprawdopodobniej ktoś 
zrobił sobie żywą tarczę. Do zda-
rzenia doszło w Wejherowie przy 
ul. Necla. Osobę, która z łuku 
strzelała do ptaka, szuka między 
innymi policja. 

Świąteczne 
wejherowo

Zdjęcie Placu Wejhera 
przyozdobionego na święta 
otrzymaliśmy od naszej 
stałej Czytelniczki.

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Będzie 
kandydowała

Ukradł 
kosztowny młot

Jest prezesem okręgu 
gdyńsko-słupskiego Partii 
Porozumienie Jarosława Go-
wina. Monika Baran zabiegała 
będzie o fotel burmistrza 
Rumi. 

Młot wyburzeniowy o war-
tości kilkunastu tysięcy 
złotych padł łupem 39-
latka. Mężczyzna został 
już zatrzymany i przesłu-
chany. 

Z myślą 
o pacjentach 
Wejherowo przekazało 
50 tys. złotych na zakup 
aparatu USG dla potrzeb 
Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej Szpitala 
w Wejherowie.

Kolejna akcja 
policji

Dzisiaj policjanci będą 
przeprowadzić działania 
„Prędkość”. Ich głównym 
celem ma być zmniejsze-
nie zagrożenia bezpie-
czeństwa na drogach.

Wystawa 
w Muzeum

W wejherowskim muzeum 
można oglądać wysta-
wę fotograficzną Artura 
Wyszeckiego. Otwarcie 
ekspozycji odbyło się w po-
niedziałek. 

Pobudzeni 
i agresywni 

Głośno krzyczeli 
i skakali po gazonach. 
Chuliganów w centrum 
Wejherowa zatrzymali 
strażnicy miejscy. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Budżety obywatelskie 
w miastach powiatu 

wejherowskiego, poszu-
kiwanie osoby, która z łuku 

strzelała do gołębi, Misterium 
Męki Pańskiej na wejherowskiej Kalwarii i zima 
wiosną – między innymi o tych sprawach pisali-
śmy ostatnio na naszym portalu GWE24.pl i na 
naszym facebookowym profilu. 
To oczywiście nie wszystko, bo spraw, które są 
istotne dla mieszkańców powiatu wejherow-
skiego jest o wiele więcej. I nic dziwnego, bo 
przecież codziennie w największym powiecie na 
Pomorzu wiele się dzieje. 
Jedną ze spraw, która Was ostatnio najbardziej 
interesowała, jest to, co dzieje się za... oknem. 
Jest przecież wiosna, a za oknem wciąż pada 
śnieg. Zapowiadają się zatem „białe święta”...
Nie zabrakło też tematów dotyczących lokalnej 
polityki, sportu i kultury. Odwiedziliśmy zatem 
Redę, gdzie dziesiątki uczniów wzięły udział 

w giełdzie edukacyjnej, na której szkoły przed-
stawiały swoją ofertę i zachęcały do wybrania 
właśnie ich jako miejsca dalszej nauki. Byliśmy 
też na Kalwarii Wejherowskiej, gdzie odbył się 
niezwykły spektakl – Misterium Męki Pańskiej. 
Jeśli ktoś jeszcze nie uczestniczył w tym 
wydarzeniu – ma okazję zrobić to dziś, 
w Wielki Piątek. 
Na portalu opublikowaliśmy też historyczne 
zdjęcie z Wejherowa – koniecznie zajrtzyj i zo-
bacz, jak wyglądało miasto przed laty!
Co jeszcze ciekawego się wydarzyło? Sprawdź 
sam! Zachęcamy wszystkich do regularnego 
zaglądania na nasz portal oraz polubienia 
naszego profilu na facebooku. Codziennie 
najnowsze informacje z powiatu wejherow-
skiego, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wiele, 
wiele innych. 

A zATEm – zAJRzYJ  NA GWE24.pL!
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Wejherowo przekazało z miejskiego budżetu pomoc finansową 
powiatowi wejherowskiemu w wysokości 500 tys. zł. Dotacja celowa 
zostanie wykorzystana na rozbudowę drogi powiatowej – ul. Rybac-
kiej. W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie pas prawoskrętu 
do drogi krajowej nr 6. Na wniosek prezydenta miasta  wejherowscy 
radni przyjęli uchwałę podczas ostatniej sesji.

- Wspólna realizacja tego zadania ma na celu poprawę warunków 
komunikacji w mieście, upłynni ruch samochodowy oraz ułatwi 
swobodne i bezpieczne poruszanie się po Wejherowie – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Jest to kolejny przykład dobrej współpracy miasta i powiatu. Przy-
kłady wspólnych działań w tej kadencji samorządowej to: budowa 
ronda na skrzyżowaniu ulic Ofiar Piaśnicy-Graniczna–Lelewela, 
remonty chodników np. na ulicach Kościuszki, Sobieskiego, Św.Jana, 
budowa ul. Odrębnej. Kolejne inwestycje są już przygotowane: rondo 
na skrzyżowaniu ulic Chopina-Nadrzeczna-Staromłyńska oraz rondo 
na skrzyżowaniu ulic 12 Marca-Judyckiego-Wniebowstępienia. 
Ponadto miasto i powiat działały wspólnie na rzecz powstanie w Wej-
herowie Książnicy prof. Labudy, która jest obecnie w budowie. /raf/

Wspólnie zmodernizują ulicę
ul. rybacka to droga powiatowa. Miasto wejherowo dołoży 0,5 

mln zł na jej modernizację. 

gwe24.plPOLUB NAS!

- To pierwszy odcinek Trasy 
Kaszubskiej od Gdyni do Szcze-
cina i kolejna bardzo ważna in-
westycja w infrastrukturę drogo-
wą na Pomorzu – mówił Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski. 
- Przypomnę, że w ubiegłym 
tygodniu otrzymaliśmy ponad 
27 milionów zł na drogi powia-
towe i gminne.

W uroczystości, która odbyła 
się w sali im. L. Kaczyńskiego 
Pomorskiego Urzędu Wojewódz-

kiego, wzięli udział m.in. Marek 
Chodkiewicz, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, 
przedstawiciele Sejmu i Senatu 
RP, a także Radosław Kantak, dy-
rektor oddziału GDDKiA.

Jak informuje GDDKiA, tra-
sa ma mieć po dwa pasy ruchu 
w każdym kierunku i pas awaryj-
nego postoju. I po trzy pasy ruchu 
na odcinku Chwaszczyno – Gdy-
nia Wielki Kack oraz ma odcinku 
Obwodowej Trójmiasta w obrębie 

węzła Gdynia Wielki Kack.
Zaplanowano budowę 37 

obiektów inżynieryjnych (mosty, 
estakady, 22 wiadukty, 2 przej-
ścia podziemne i kładka dla pie-
szych). Oprócz drogi ekspresowej 
zbudowanych zostanie ok. 12,2 
km dróg lokalnych, ok. 15,3 km 
dróg dojazdowych do nierucho-
mości i 1,3 km dróg służących do 
tzw. obsługi trasy.

Na S6 będzie można wjechać 
(i zjechać) wyłącznie przez węzły 

drogowe. Będą to dwa duże węzły 
zespolone – Gdynia Wielki Kack 
(zespolony z węzłem przy ul. No-
wowiczlińskiej), Chwaszczyno 
(z węzłem Gdynia Dąbrowa) oraz 
Koleczkowo.

Zaprojektowani także 28 przejść 
dla zwierząt w tym - w pobliżu 
Szemudu tzw. górne dla zwierząt 
dużych. Hałas na odcinku 11,88 
km zatrzymywać będą ekrany 
akustyczne.

anna walk

3 tylko tyle stopni 

w Wielkanocną 

niedzielę mają 

wskazać termometry 

w Wejherowie. 

Trasa Kaszubska 
coraz bliżej
REGION | Na 817 milionów złotych opiewa podpisana dziś - między gdańskim oddziałem Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad i firmą Polaqua - umowa na realizację 20 kilometrów drogi ekspresowej 
S6 Szemud - Gdynia. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2023 roku. 

Program adresowany jest do 
jednostek samorządu terytorial-
nego, będących zarządcami dróg 
i ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa uczniów na przejściach 
dla pieszych w pobliżu placówek 
oświatowych.

Przedmiotem wniosku było 
wyniesienie dwóch przejść dla 
pieszych w postaci progów płyto-
wych w miejscach łączących jed-
nostronne chodniki wzdłuż ulic 
Rekowskiej, Długiej i Podleśnej – 
jeden w rejonie ulicy Podleśnej, 
drugi w rejonie ulicy Długiej 
- oraz wykonanie nowego ozna-
kowania poziomego i pionowego 
w rejonie Szkoły Podstawowej 
nr 5 im. Jana Drzeżdżona przy 
ul. Rekowskiej, co znacząco ma 

poprawić bezpieczeństwo dzieci 
w drodze do szkoły. 

- Ulica ta łączy drogę woje-
wódzką nr 216 z Redy do Włady-
sławowa z Aleją Lipową – mówi 
Halina  Grzeszczuk. - Jest bardzo 
uczęszczana i częściowo przebie-
ga przez las. Samochody często 
rozwijają tam duże prędkości, 
nie zważając na bliskość szkoły. 
Mieszkańcy Redy, a zwłaszcza 
rodzice dzieci uczęszczających 
do „piątki”, wielokrotnie zwracali 
uwagę na ten problem – dodaje.

Reda wnioskowała o dotację 
w wysokości blisko 33 tys. zł. 
Łączny koszt inwestycji wynie-
sie około 36 400 zł. Zadanie ma 
zostać zrealizowane w ciągu roku 
od podpisania umowy. wa

Droga będzie bezpieczna
REda | Miasto wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 5 otrzymało dotację 
z programu „Bezpieczna droga do szkoły” Fundacji „Orlen – Dar serca”. 
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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
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W związku z trwającym okre-
sem rozliczeniowym, specja-
listki pomogły zainteresowa-
nym przede wszystkim złożyć 
zeznanie podatkowe za rok 
2017, a także odpowiadały na 
rozmaite pytania.

Spośród około 50 osób zain-
teresowanych pomocą przy wy-
pełnianiu PIT większość stano-
wili seniorzy. Byli to mieszkańcy 
Rumi, Gdyni, Luzina oraz Redy. 
Na wszelkie ich pytania odpo-
wiadały pracownice Urzędu 
Skarbowego w Wejherowie.

Ponadto podczas wypełniania 
PIT-u mieszkańcy mogli skorzy-
stać z listy rumskich organizacji 

pozarządowych, które posiadają 
status Organizacji Pożytku Pu-
blicznego (OPP) i przekazać na 
ich rzecz swój 1 procent.

Konsultacje zostały zorganizo-
wane z inicjatywy Urzędu Mia-
sta Rumi. Kolejne bezpłatne po-
rady dla mieszkańców odbędą 
się 3 kwietnia w godzinach od 
16:00 do 18:00 w biurze rachun-
kowym zlokalizowanym przy ul. 
Dąbrowskiego 17.

Urzędnicy pomogli 
wypełnić PIT
RUMIa | Kilkadzie-
siąt osób przybyło 
w piątek 23 marca 
do Urzędu Miasta 
Rumi, by skorzystać 
z otwartych konsul-
tacji z pracownikami 
Urzędu Skarbowego 
w Wejherowie. 

mAGdALENA mROWICKA, 
przewodnicząca Komisji 
Finansowo-Budżetowej

– To już pewnego rodzaju tradycja, że co roku 
w Urzędzie Miasta Rumi odbywają się bez-
płatne konsultacje dla mieszkańców. Podczas 
tych spotkań pracownicy urzędu skarbowego 
nie tylko pomagają wypełnić PIT, ale również 

zachęcają do przekazywania 1 procenta na rzecz organizacji pozarzą-
dowych. Warto też pamiętać, aby mieszkańcy, nawet ci niezameldowani, 
wskazywali w rozliczeniu Rumię jako miejsce zamieszkania. Dzięki temu 
gmina otrzyma środki, które można przeznaczyć na kolejne inwestycje.

uczcili pierwszy 
dzień wiosny
RUMIa | Jedni witają pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, topiąc 
marzannę, a inni uczestniczą w proekologicznych inicjatywach. 

Drugi z wymienionych sposo-
bów pożegnania zimy wybrały 
przedszkolaki i samorządowcy 
z Rumi, którzy wspólnie 21 marca, 
w parku, przy miejskim domu kul-
tury, zasadzili miododajne lipy.

Obaj zastępcy burmistrza Rumi: 
Piotr Wittbrodt i Marcin Kur-
kowski, a także przewodniczący 
miejskiej rady Ariel Sinicki wraz 
z przedszkolakami, będącymi 
podopiecznymi trzech publicz-
nych przedszkoli („Bajka”, „Pod 
Topolą”, „Słoneczna Jedynka”), 
posadzili symboliczne drzewka. 
Każda placówka otrzymała własną 
sadzonkę.

Akcja została zapoczątkowana 
w 2017 roku i ma na celu promo-
wanie proekologicznych zachowań 
u mieszkańców Rumi od najmłod-
szych lat. Inicjatywa wpisuje się 
również w dotychczasowe dzia-
łania miasta w zakresie ekologii 
i edukacji.

Rośliny miododajne, zwane rów-
nież pszczelarskimi oraz nektaro-
dajnymi, posiadają barwne, won-
ne, kwitnące długo i obficie kwiaty. 
Dostarczają one pszczołom surow-
ca do produkcji miodu – nektaru, 
spadzi i pyłku. Obecność tych ro-
ślin jest szczególnie istotna wiosną 
i w pierwszej połowie lata.

ARIEL SINICKI, 
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi:

– Dzięki tej akcji przedszkolaki będą mogły 
przyprowadzić tu swoich rodziców czy 
dziadków i opowiedzieć o swoim udziale w 
sadzeniu drzewek, które nawet nazwali. Na-
tomiast w przyszłości, już jako młodzież czy 
dorośli, z pewnością będą mieć sentyment do 
tego miejsca.

Sprawdź inne nasze tytuły na:

Kilka dni temu odbył się oficjalny odbiór ulicy Orzecho-
wej w Bolszewie. 
Jest to kolejne rozwiązanie drogowe mające na celu zmniej-
szenie ruchu samochodowego na ul. Zamostnej. Dzięki no-
wemu połączeniu między ulicami Długą i Wspólną do ulicy 
Słonecznej, mieszkańcy stale rozrastającego się osiedla przy 
ul. Parkowej będą mogą szybciej dostać się choćby do drogi 
krajowej nr 6. W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Wejhe-
rowo Henryk Skwarło wraz z zastępcą Maciejem Milewskim, 
jak również przedstawiciele głównego inwestora (firma wraz 
z gminą Wejherowo sfinansowała powstanie drogi). Inwesty-
cja obejmuje  jezdnię o długości 391 m wraz z chodnikiem, 
jak również zatokę autobusową i rondo (ul. Orzechowa wraz 
z drogami dojazdowymi). /UGW/

Ulica już gotowa

Wejherowski szpital wzbogaci 
się o nowy aparat USG.  Miasto 
Wejherowo przekazało 50 tys. 
złotych na zakup aparatu USG 
dla potrzeb Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej Szpitala 
im. F. Ceynowy w Wejherowie 
wchodzącego w skład Szpitali 
Pomorskich - taką decyzję na 
wniosek prezydenta miasta podję-
li wejherowscy radni na sesji.
Jak podkreśla Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, zakup aparatu USG 
zakupiony w ramach dotacji jest 
niezbędny dla prawidłowego funk-
cjonowania Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej, gdzie 
konieczny jest całodobowy dostęp 
pacjentów do takiej aparatury.

Kupią sprzęt
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Inicjatywa po raz kolejny od-
będzie się w formule metropoli-
talnej, wspólnie z Wejherowem, 
Gdynią, Sopotem i Gdańskiem. 
W tym roku Rumia przekazuje 
do dyspozycji mieszkańców 1,5 
mln złotych – najwięcej spo-
śród miast Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego. 

Projekt może złożyć każdy ru-
mianin, bez względu na wiek. 
Wystarczy zebrać 15 podpisów 
i w terminie od 3 do 30 kwiet-
nia przedłożyć odpowiedni 
dokument. Formularze zgło-
szeniowe i listy poparcia można 
pobrać na specjalnej platformie 
poświęconej budżetowi obywa-
telskiemu (www.rumia.budze-
t-obywatelski.org) lub odebrać 
w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Pomysły mogą dotyczyć za-

równo kwestii inwestycyjnych, 
takich jak place zabaw, ścieżki 
rowerowe, boiska czy remonty 
chodników, jak i spraw pro-
społecznych w postaci zajęć 
rekreacyjnych, warsztatów 
plenerowych oraz koncertów. 
W pierwszym przypadku sza-
cowana wartość pojedynczego 
projektu nie może przekroczyć 
250 tysięcy złotych, a w drugim 
kwota jest ograniczona do 50 
tysięcy.

Wypełniony formularz zgło-
szeniowy projektu do Budżetu 
Obywatelskiego w wersji papie-
rowej należy składać w Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzę-
du Miasta Rumi, a dokładniej  
w Biurze Podawczym. 

Natomiast wypełniony for-
mularz w wersji elektronicznej 

Złóż wniosek w Budżecie 
Obywatelskim!
RUMIa | Wielkimi krokami zbliża się piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi. W terminie od 3 do 
30 kwietnia każdy mieszkaniec miasta może zgłosić własny projekt. 

mARCIN KURKOWSKI, 
zastępca burmistrza Rumi

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
składania projektów w kolejnej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego w Rumi.  Inicjatywa 
ta by nie istniała, gdyby nie ciekawe po-
mysły oraz  zaangażowanie społeczników. 
Warto też podkreślić, że przeznaczone na 
ten cel pieniądze dają lokalnej społeczności 

ogromną szansę na realizację własnych 
pomysłów i zmianę swojego najbliższego otoczenia.
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można przesłać na adres mailo-
wy: budzetobywatelski@rumia.
eu, poprzez platformę ePUAP lub 
uzupełnić go za pośrednictwem 
strony internetowej www.rumia.
budzet-obywatelski.org. 

Warto wspomnieć, że prawie 

wszystkie pomysły, które po-
zytywnie zweryfikowano w po-
przednich edycjach rumskiego 
Budżetu Obywatelskiego, zo-
stały już zrealizowane. Ostatni 
projekt jest obecnie na ukoń-
czeniu.

Jeszcze tylko do wtorku 3 
kwietnia można składać pro-
jekty do IV Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018. 
Formularze zgłaszania projek-
tów i szczegółowe informacje 
można znaleźć na www.wej-
herowo.pl/budzetobywatelski. 
Wypełnione formularze wraz 
z podpisami 50. mieszkańców 
należy dostarczyć w oryginale 
do kancelarii Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie przy ul. 12 
Marca 195 lub Ratusza pl. Jaku-
ba Wejhera 8 do dnia 3 kwietnia 
2018 r.  do godz. 15.30.

Przypomnijmy, że wejherowia-
nie po raz czwarty mogą bezpo-
średnio zadecydować o wydat-
kowaniu miejskich pieniędzy 
w ramach Budżetu Obywatel-

skiego. Do dyspozycji mieszkań-
ców jest 1 milion złotych.

W tegorocznej edycji, na jego 
realizację miasto przeznaczyło 
950 tys. zł na projekty inwesty-
cyjne i 50 tys. zł na nieinwe-
stycyjne. Maksymalna wartość 
zgłoszonego projektu inwesty-
cyjnego nie może przekroczyć 
kwoty 200 tys. zł, a projektu nie-
inwestycyjnego – 10 tys. zł.

Przypomnijmy, że można zgła-
szać wszelkiego rodzaju inicjaty-
wy związane m.in. z rekreacją, 
bezpieczeństwem publicznym 
oraz utrzymaniem czystości i po-
rządku, estetyzacją, remontami, 
utrzymaniem i przebudową 
przestrzeni publicznych.

Głosowanie odbywać się od 8 
do 22 czerwca. /raf/

Jeszcze zdążysz
złożyć projekt
WEJHEROWO | To już ostatnie dni na składanie projektów do Wej-
herowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Radni miasta Wejherowa podjęli kolejne decyzje związane ze 
wspieraniem wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła.  
Celem tych działań jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
w Wejherowie. Prezydent miasta zaproponował zwiększenie 
wydatków na wymianę starych kopcących pieców na ekologiczne 
źródła ogrzewania o 477 tys. zł, które obejmują: dotacje z budżetu 
miasta dla w kwocie 312 tys. zł dla wspólnoty mieszkaniowej przy 
ul. 12 Marca 179, Wniebowstąpienia 1, 1a, 3, 3a na podłączenie do 
sieci OPEC; dotacje z budżetu miasta dla wspólnot mieszkaniowych 
i osób fizycznych na wymianę pieców w ramach programu „Czyste 
powietrze Pomorza 2018”, na który do 30 kwietnia br. trwa nabór 
wniosków. Miasto sfinansuje do 5% kosztów w kwocie 90 tys. zł. Do-
datkowo do 30% kosztów sfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ze środków pozyska-
nych przez miasto w konkursie (środki te zostaną wprowadzone do 
budżetu z terminie późniejszym); 75 tys. zł na wymianę ogrzewania 
na gazowe w lokalach komunalnych. Radni przyjęli uchwały w po-
wyżej sprawie. Po dokonanej zmianie budżetu miasta łączna kwota 
przeznaczona w tym roku na wymianę pieców wyniesie już ponad 
2,1 mln zł - największej w historii. W tej kwocie ponad 700 tys. zł 
stanowią dotacje dla mieszkańców udzielane z budżetu Wejherowa 
na wymianę pieców. Ponadto Rada Miasta przeznaczyła 50 tys. zł na 
zakup system do pomiaru zanieczyszczenia powietrza. /raf/

Więcej na ekologię
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Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt podziękował wy-
różnionym pielęgniarkom oraz 
prezesowi i wiceprezesowi zarzą-
du Szpitali Pomorskich.

Uroczysta gala XXI edycji kon-
kursu odbyła się w Domu Tech-
nika NOT w Gdańsku. Nagrodę 
odebrał prezes zarządu a zarazem 
dyrektor naczelny szpitala An-
drzej Zieleniewski.

Pomorska Nagroda Jakości 
to wyróżnienie dla tych, któ-
rzy w praktyce stosują bądź 
zamierzają stosować filozofię 
zarządzania przez jakość. Na-
groda jest przyznawana co roku 
przez Pomorską Radę Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo–Tech-
nicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Gdańsku oraz 
Polski Rejestr Statków.

- Mimo licznych nagród przy-
znawanych w regionie, Pomor-
ska Nagroda Jakości jest jedną 
z najbardziej cenionych bo we-
ryfikuje to, co w wielu przedsię-
biorstwach i instytucjach jest co-
dziennością czyli wysoką jakość 
organizacji pracy, świadczonych 
usług oraz produkowanych wy-
robów – podkreśla dyrektor 
szpitala Andrzej Zieleniewski.

Nagroda Jakości 
trafiła do szpitala
POWIaT | Po raz pierwszy Pomorska Nagroda Jakości trafiła do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 

Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt na spotkaniu 
w ratuszu podziękował wyróż-
nionym pielęgniarkom - Małgo-
rzacie Hir, oddziałowej Oddziału 
Chorób Płuc oraz Magdalenie 
Dykas-Rogalewskiej, oddziałowej 
Oddziału Neurologii, które opra-
cowały elektroniczny system do-
kumentacji pielęgniarskiej, który 
zostanie wykorzystany w placów-
kach medycznych w całej Polsce. 
Gratulacje otrzymała również 

prezes zarządu Szpitali Pomor-
skich Jolanta Sobierańska–Gręda 
i wiceprezes Andrzej Zieleniewski 
a także Beata Wieczorek-Wójcik, 
dyrektor ds. pielęgniarstwa szpi-
tala za nadzór nad opracowaniem 
założeń planów opieki pielęgniar-
skiej w oparciu o Międzynarodo-
wą Klasyfikację Praktyki Pielę-
gniarskiej oraz nad wdrożeniem 
klasyfikacji do elektronicznej do-
kumentacji medycznej.

Laureaci i wyróżnieni uczestni-

cy mają możliwość przystąpienia 
do elitarnego klubu liderów sku-
tecznego zarządzania, który sta-
nowi platformę wymiany wiedzy 
i dobrych praktyk, ze szczególnym 
uwzględnieniem zarządzania ja-
kością. Nagroda daje znakomitą 
okazję do sprawdzenia potencjału 
organizacji i stworzenia możli-
wości przeprowadzenia głębokiej 
samooceny, zweryfikowanej oceną 
ekspercką. 

(DD)
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Dyskusja prowadzona była 
w ramach projektu „Let’s do it 
– South Baltic Initiatives to stop 
climate changes” dofinansowane-
go z programu Południowy Bał-
tyk Priorytet 5. 

- W poprzedniej debacie eko-
logicznej, która zorganizowana 
została w ubiegłym roku, starli 
się uczniowie – informuje Da-
riusz Tylki, koordynator projek-
tu. - Jedna grupa broniła tezy, że 
zmiany klimatyczne są wynikiem 
działalności człowieka, a druga 
była odmiennego zdania. To była 
bardzo burzliwa debata, która za-
kończyła się remisem. Teraz bar-

eksperci o środowisku
REda | O jakości powietrza 
rozmawiali uczestnicy debaty 
ekologicznej, która zorganizowa-
na została w Fabryce Kultury. 

dziej skupiamy się na słuchaniu niż 
dyskutowaniu.

Przybyli do Fabryki Kultury mieli 
okazję wysłuchania wystąpień eks-
pertów na temat inwestycji ekolo-
gicznych realizowanych na terenie 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
i okolic. Głos w debacie zabra-
li przedstawiciele Urzędu Miasta 
z Redy, Rumi, Wejherowa oraz pra-

cownik Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych. 
Litewscy goście, Dalie Mylidive 
i Renate Anuziene, zgromadzonym 
przybliżyli kwestię ochrony środo-
wiska na terenie Litwy.

Na finał debaty zorganizowane 
zostały warsztaty, w których uczest-
niczyli uczniowie i nauczyciele ze 
szkół z Redy i Wejherowa.

Uczestnikami zmagań były 
młode wilki morskie, czyli 
uczniowie redzkich szkół. Rejs 
po nieznanych wodach otwo-
rzył kapitan Tomasz Wiśniew-
ski - dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Redzie.

W kategorii klas 1-6 szkół 
podstawowych najlepszy oka-
zał się Kacper Komorowski ze 
Szkoły Podstawowej nr 5. Na 
drugim miejscu uplasowała się 
Maria Krzesińska z Prywatnej 
Szkoły Podstawowej im. Tony 
Halika w Redzie, a trzecim – ze-
spół ze Szkoły Podstawowej nr 
6 w Redzie.

Wśród nieco starszych wilków 
morskich, tj. uczniów klas siód-
mych szkół podstawowych i po-

nadgimnazjalnych oraz gimna-
zjalistów, królował zespół Wilga 
z Powiatowego Zespołu Szkół 
w Redzie. Na drugim miejscu 
uplasowała się grupa Cantabi-
le, a trzecie należało do zespołu 
Misie Kolorowe z Powiatowego 
Zespołu Szkół w Redzie. 

Za organizację I Miejskiego 
Konkursu Szantowego odpowia-
dał Miejski Dom Kultury i Po-
wiatowy Zespół Szkół z Redy. 
Uczestników zmagań oceniało 
jury w składzie: Tomasz Wi-
śniewski (dyrektor MDK), Joan-
na Klein Szalkowska (pedagog, 
nauczyciel muzyki) i Paulina 
Piotrowska (kierownik ds. kul-
tury MDK).

wa

młodzi na scenie
REda | Za nami I Miejski Konkurs Szantowy „Jantarowy Szlak”.

BANdERA „KLASY 1-6”:

1 miejsce - Kacper Komorowski 
2 miejsce - Maria Krzesińska 
3 miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej nr 6 
Wyróżnienie - zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2

BANdERA „KLASY 7-GImNAzJUm 
+ pONAdGImNAzJALNE”

1 miejsce - zespół Wilga 
2 miejsce - zespół Cantabile  
3 miejsce – zespół Misie Kolorowe
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Gmina przystąpiła do kampanii, organizowanej 
co roku przez miasto Gdańsk, ,,Rowerowy Maj 
2018”. Celem kampanii jest promowanie ak-
tywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, 
w tym w szczególności aktywności rowerowej.
Kampania dedykowana jest przedszkolom 
i szkołom podstawowym. Gmina Wejherowo 
wyłoniła szkołę podstawową w Bolszewie do 

udziału w tegorocznej edycji. Na koordynato-
rów gminnych wybrano przewodniczącego 
Komisji Kultury i Sportu Wojciecha Kuziel 
oraz Artura Kankowskiego z Urzędu Gminy 
Wejherowo. Koordynatorami szkolnymi zostali 
nauczyciele wychowania fizycznego Celina 
Czarnecka oraz Sławomir Toruńczak.
/raf/

Miesiąc z dwoma kółkami
GM. WEJHEROWO | Inicja-
tywa pod hasłem „Rowe-
rowy Maj” będzie w tym 
roku realizowana także 
w gminie Wejherowo. 

W ramach obchodów 
zorganizowanych będzie 
wiele wydarzeń zarówno 
o charakterze patriotycznym, 
jak i edukacyjnym. 
VI Dni Piaśnickie rozpoczną 
się już za tydzień, w piątek 6 
kwietnia. Tego dnia odbędzie 
się finał VI Olimpiady wiedzy 
o Martyrologii Piaśnicy 
(w godz. 11.00 -13.00 w Szko-
le Podstawowej w Bolszewie). 
W sobotę 7 kwietnia odbędą 
się uroczystości patriotyczne 
przy Pomniku Piaśnickim i X 
Biegi Piaśnickie z cyklu „Grand 

VI Dni Piaśnickie już za tydzień
GM. WEJHEROWO | zbliża 
się coroczne święto patrio-
tyczno – historyczne: VI Dni 
Piaśnickie. 

Prix Kaszuby Biegają”. Godz. 
9.00 - rozpoczęcie biegu dzieci 
i młodzieży przy parkingu le-
śnym w Piaśnicy; godz. 10.30 - 
początek Biegu Głównego spod 
Bramy Piaśnickiej w Wejhero-
wie, godz. 11.00 – uroczystości 
pod Pomnikiem Głównym, 
godz. 13.30 - dekoracja lau-
reatów 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 poniedzia-
łek 9 kwietnia, o godz. 10.00 
wyruszy VI Gwiaździsty Rajd 
Piaśnicki im. mjr Edwarda Ła-
komego. Spotkanie wszystkich 
grup w Piaśnicy. Uczestnicy: 
uczniowie szkół gminy Wejhe-
rowo i miasta Wejherowo. /raf/
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Rada Miasta Wejherowa doko-
nała znaczącej zmiany budżetu 
Wejherowa na rok 2018. Tego-
roczne wydatki miasta wzrosną 
o prawie 11%, co jest w głównej 
mierze związane z rozliczeniem 
środków z roku ubiegłego. Po-
nadto rada zmieniła Wieloletnią 
Prognozę Finansową miasta. Za-
proponowana przez prezydenta 

Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta zmiana budżetu i WPF 
to przede wszystkim zwiększe-
nie wydatków na inwestycje.

- Po dokonanej zmianie bu-
dżetu, wydatki na wszelkiego 
rodzaju inwestycje w 2018 roku 
wyniosą 48,4 mln zł. Prawie 50 
mln zł w ciągu jednego roku 
na rozwój infrastruktury Wej-

herowa jest kwotą absolutnie 
rekordową w historii naszego 
samorządu. Warto podkreślić, 
że tylko niespełna 15 % tej kwo-
ty będzie pochodziło z kredy-
tów. Inwestycje finansujemy 
ze środków własnych, również 
z oszczędności z roku ubiegłe-
go, oraz pozyskanych dotacji ze 
środków zewnętrznych. Poziom 

Więcej na inwestycje

WEJHEROWO | Wzrost 
wydatków miasta i 
więcej inwestycji – to 
najważniejsze sprawy, 
którymi zajęli się radni 
miejscy podczas sesji. 

zadłużenia miasta pozostaje na 
względnie niskim poziomie. 
– mówi Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt - Na co 
wydajemy te pieniądze? Przede 
wszystkim na budowę dróg, 
w tym zwłaszcza bezkolizyjnych 
węzłów drogowych łączących 
północną i południową część 
miasta. Drogi stanowią aż 3/4 
wszystkich wydatków na inwe-
stycje. Jeśli zaś weźmiemy pod 
uwagę cały tegoroczny budżet 
miasta, to prawie co siódma zło-
tówka spożytkowana zostanie na 
drogi. Ponadto w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta 
zabezpieczyliśmy na tej sesji 10 
mln zł na budowę tunelu pod 
drogą krajową nr 6 w ramach 
Węzła Śmiechowo (Zryw) w la-
tach 2020-2021. Natomiast tunel 
pod torami kolejowymi na tym 
węźle sfinansuje kolej zgodnie 
z porozumiem, które wynego-
cjowałem z PKP PLK SA. Od 
kolei zależy też termin realizacji 
całej inwestycji. Chcę wyraźnie 
podkreślić, że drogi i bezkolizyj-
ne węzły drogowe są i pozostaną 
moim priorytetem.

Najważniejsze zmiany budżetu 
miasta na rok 2018 przyjęte na 
ostatniej sesji:

wydatki na inwestycje i re-•	
monty dróg wzrosną o pra-
wie 9 mln zł
457 tys. zł stanowią dotacje •	
na remonty wejherowskich 
zabytków.
400 tys. zł zostało przezna-•	
czonych dodatkowo na bu-
dowę nowych placów zabaw 

dla dzieci.
wydatki na wymianę sta-•	
rych pieców na ekologiczne 
źródła ogrzewania wzrosną 
o 477 tys. zł, do kwoty ponad 
2,1 mln zł - największej w hi-
storii. W tej kwocie ponad 
700 tys. zł stanowią dotacje 
dla mieszkańców udzielane 
z budżetu miasta na wymia-
nę pieców.

Wydatki bieżące: zwiększono 
m.in. o ponad 2 mln zł dotację 
na działalność Wejherowskie-
go Centrum Kultury, o ponad 
1,8 mln zł wynagrodzenia na-
uczycieli, o 1,3 mln zł środki 
na przedszkola i o 400 tys. zł na 
pokrycie kosztów pobytu miesz-
kańców Wejherowa w Domach 
Pomocy Społecznej.

W tegorocznym budżecie in-
westycyjnym ważne miejsce zaj-
mują wydatki na mieszkaniówkę, 
na wymianę starych pieców na 
ekologiczne źródła ogrzewania 
oraz na sport i rekreację, w tym 
na projekty Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego.

- Uważam, że wydatki w na-
szym budżecie są bardzo dobrze 
dobrane i korzystne dla wszyst-
kich mieszkańców Wejherowa, 
w pełni uzasadnione i potrzeb-
ne. – podsumowuje prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

Zmianę budżetu radni przyję-
li jednogłośnie, zaś Wieloletnią 
Prognozę Finansową znaczną 
większością głosów (16 za, 4 
osoby się wstrzymały od głosu, 
nikt nie był przeciw).

/raf/

Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt przekazał ko-
lejne już umowy na dotacje dla 
stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych. Podczas spotkania 
w ratuszu podpisano osiemnaście 
umów o łącznej wartości prawie 
90 tys. zł na działalność z zakre-
su ochrony zdrowia, sportu oraz 
kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego. Prezydent Wejherowa 
przyznał dotacje na 2018 rok dla 
59. organizacji pozarządowych na 
łączną kwotę 634 800 zł.

Dotacje przeznaczone są na 
realizację zadań zleconych przez 
miasto z zakresu sportu, ochrony 
zdrowia, profilaktyki uzależnienia 
od narkotyków, przeciwdziałania 
alkoholizmowi i innym patolo-
giom społecznym, kultury, sztuki 
i turystyki. Ich celem jest zwięk-
szanie aktywności społecznej 
wejherowian, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym, zaktywizowanie działal-
ności kulturalnej i sportowo-re-
kreacyjnej.

- Podpisujemy dzisiaj kolejne 
umowy dotacyjne ze stowarzysze-
niami, które realizują różnego ro-
dzaju działania dla wejherowian – 
podkreślił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - Cieszę 
się, że jest tyle organizacji otwar-
tych na drugiego człowieka. 

Podczas spotkania w urzędzie 

Kolejne dotacje dla stowarzyszeń
WEJHEROWO | Osiemnaście stowarzyszeń i organizacji otrzymało dotacje z budżetu miasta. 

w zakresie kultury fizycznej i sportu 
Klub Sportowy „Tytani” otrzymał 
27 tys. zł, Wejherowskie Towarzy-
stwo Tenisowe – 10 tys. zł, Klub 
Sportowy CHOPINA Wejherowo – 
1 tys. zł, Uczniowski Klub Sportowy 
”Jedenastka” - 5 tys., Stowarzyszenie 
wrotkarskie „Gdańskie Lwy” - 1 tys. 
zł, Stowarzyszenie Małe Trójmiasto 
Biega – 2 tys. zł, Stowarzyszenie 
Sportów Walki i Lekkiej Atletyki 
SHOTOKAN L.A. - 5 tys. zł, Klub 
Sportowy KS Wejherowo – 3 tys. zł, 
Wejherowski Klub Kulturystyczny 
i Sportów Siłowych „APOLLO” - 
1,5 tys. zł, Kurkowe Bractwo Strze-
leckie – 1 tys. zł.

W zakresie kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego Stowarzysze-
nie Naprzód Wejherowo otrzymało 
950 zł, Zrzeszenie Kaszubsko – Po-
morskie - 5,2 tys. zł, Stowarzyszenie 
artystów Plastyków PASJA – 4 tys. 
zł, Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych – 2 tys. zł, Stowa-
rzyszenie Miłośników Muzyki – 3,5 
tys. zł, Stowarzyszenie KLUB 96MC 
POLAND – 5 tys. zł.

W zakresie ochrony zdrowia Pol-
skie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego otrzymało

7 tys. zł, a Fundacja „Uśmiech 
dziecka” - 5,5 tys. zł.

/raf/

REKLAMA                                                             94/2018/DB

    WóJT GMINY 
    WEJHEROWO

informuje

że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Wejhero-
wo, ul. Transportowa 1 
oraz na stronie interne-
towej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wej-
herowo, został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do odda-
nia w dzierżawę sezono-
wą, oznaczoną w ewiden-
cji gruntów i budynków 
jako część działki o nr 
ewid.  579/1 o powierzch-
ni 0,4512 ha, położonej 
w Bolszewie.
Szczegółowe informacje 
o nieruchomościach ob-
jętych wykazem można 
uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomo-
ściami i Środowiska, tel. 
58 738 67 51.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
OGŁOSZENIE                                  93/2018/DB
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Już po raz kolejny przygotowa-
no wiele atrakcji tak, aby ucznio-
wie mogli  przeżyć go w sposób 
twórczy i jednocześnie wykazać 
się swoimi talentami. Dużym 
zainteresowaniem w tym dniu,  
cieszą się spotkania połączone 
z pokazami doświadczeń i eks-
perymentów, które przygotowują 
uczniowie interesujący się nauka-
mi przyrodniczymi.  W tym roku 
uczestnicy szkolnego koła przy-
rodniczego mieli okazję przygo-
tować i zaprezentować młodszym 
klasom eksperymenty odkrywa-
jące tajemnice świata biologii, 
chemii oraz fizyki. Nie brakowa-
ło pokazów, którym towarzyszyły 
efekty świetlne, cieplne i barwne. 
Młodzi badacze pokazali m.in. 
triki ze świeczkami, rosnącego 
potwora, wulkan sodowo- octo-
wy, latające torebki od herba-
ty oraz ciecz nieniutonowską.   

Tanecznym krokiem, 
pod rękę z nauką…
WEJHEROWO | 
W Społecznej Szkole 
Podstawowej nr 1 
w Wejherowie, pierw-
szy dzień wiosny 
obchodzony jest jako 
Dzień Nauki. 

Tworząc kolorową tęczę w szklance, 
udowodnili, że nie wszystkie ciecze 
mają jednakową gęstość, co powo-
duje, że się nie mieszają. Dużym 
zaskoczeniem dla widzów okazał 
się fakt, że cukier, w postaci skrobi, 
może nie być słodki i że występuje 
w wielu produktach spożywczych. 

      Uczniowie z wielkim zaintereso-
waniem obserwowali i wykonywali 
poszczególne zadania wyczekując 
na efekty. Radość i emocje towa-
rzyszące takim zajęciom pozwalają 
przekonać się, że nauka   może być  
przyjemna i fascynująca. 

Pierwszy dzień wiosny zakończo-

no w Społecznej czymś dla ciała, 
czyli konkursem tanecznym. Wy-
stąpiły cztery formacje taneczne 
i jeden solista. A że dla nas wszyscy 
są zwycięzcami, każdy z uczestni-
ków otrzymał medal i słodkość. 
Mamy nadzieję, że wiosna widząc 
nasze starania wkrótce przybędzie.

Konkursu „Dotyk teatru”, który miał się odbyć jeszcze 
w tym miesiącu, został przełożony. 

Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Wejherowie. Ten Powiatowy Przegląd Teatrów Jednego 
Aktora co roku jest okazją do świętowania Międzynarodowego 
Dnia Teatru, obchodzonego 27 marca. 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu wejherowskiego. Uczestników 
przeglądu zgłaszają szkoły, każda placówka może zgłosić do 
przeglądu trzech uczniów. Zadaniem uczestnika jest prezen-
tacja jednego tekstu w języku polskim. Forma prezentacji oraz 
użyte środki wyrazu artystycznego powinny mieć charakter 
inscenizowanego monodramu. Dopuszcza się używanie 
rekwizytów, scenografii, wykorzystywanie muzyki, układów 
choreograficznych. 
Jest to okazja do wyjątkowego spotkania z teatrem w kameral-
nych warunkach bibliotecznej sceny. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie karty 
zgłoszeniowej, którą, wraz z regulaminem, można znaleźć na 
stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.wejherowa.pl.
Konkurs odbędzie się w maju. /raf/

Dotyk teatru przełożony
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W konkursie uczestniczyło 64 
uczniów. Młodych recytatorów 
oceniało jury w składzie: aktorka 
Beata Buczek-Żarnecka, specjalist-
ka literatury, nauki i wydawnictw 
Mariola Seremak-Jankowska i dy-
rektorka MDK w Rumi Agnieszka 
Skawińska. Wśród poezji polskiej 

w kategorii klas I-III zwyciężyła 
Magdalena Kowalczyk z SP nr 6 
w Rumi, klas IV-VI - Łukasz Grzy-
wacz z SP nr 6 w Rumi, klas VII SP 
i oddziałów gimnazjalnych - Emilia 
Roszkowska z Podstawowej Ekolo-
gicznej Szkoły Społecznej w Rumi. 
Natomiast w poezji śpiewanej bez 

podziału na kategorie wiekowe 
zwyciężyła Aleksandra Pilarska 
z SP nr 8 w Wejherowie. Nagrody 
i dyplomy wręczyła wice dyrektor 
PZPOW Mariola Błaszczuk przy 
pomocy przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie - 
Wojciecha Rybakowskiego i Jacka 

recytowali i śpiewali
KULTURa | W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyły się elimi-
nacje powiatowe konkursu recytatorskiego poezji polskiej i poezji  śpiewanej.

Thiela. Z okazji jubileuszu 35-lecia 
eliminacji konkursu recytatorskiego, 
każdy uczestnik otrzymał dyplom, 
a młodsi uczniowie również upo-
minek w postaci kolorowanki i dłu-
gopisu. Na szczeblu wojewódzkim 
powiat wejherowski reprezentować 
będą laureaci: Magdalena Kowal-
czyk, Łukasz Grzywacz, Emilia 
Roszkowska i Aleksandra Pilarska. 
(DD)
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Wydarzenie zorganizowano pod 
hasłem: „Dobre i bezpieczne życie 
przypada w udziale tym, którzy 
nieustannie się o nie starają”. 

Uroczystość rozpoczęła się 
wspólnym tańcem zumba i po-
witaniem uczestników przez dy-
rektora szkoły Piotra Litwina. 
Na spotkanie przybyły zaproszo-
ne osoby, które niejednokrotnie 
wspierają szkołę w działalno-
ści opiekuńczo–wychowawczej 
i profilaktycznej. Swoje stano-
wiska zaprezentowała Komenda 
Powiatowa Policji w Wejherowie, 
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Wejherowie, 
Straż Miejska w Wejherowie, Straż 
Graniczna we Władysławowie , 18 
Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Wejherowie, Ochotnicza Straż 

Pożarna w Wejherowie i Falck 
Medycyna w Wejherowie. Służby 
mundurowe zaprezentowały swo-
ją działalność profilaktyczną oraz 
pracę na służbie. Przekonywały 
do zasad zdrowego stylu życia, 
wolnego od wszelkich używek, 
do porzucenia agresji i przemocy. 
Zachęcali uczniów do kierowa-
nia się w swoich wyborach aser-
tywnością. Ponadto Samorząd 
Uczniowski częstował uczniów 
i gości zdrowymi sałatkami oraz 
naturalnymi sokami. Na zakoń-
czenie rozstrzygnięto konkursy 
profilaktyczne. Nagrody i dyplo-
my zostały wręczone przez dy-
rektora Justynę Boszke, dyrektora 
Bożenę Kowalską, pedagog  Ma-
riolę Wadas i pedagog Ewelinę 
Trotzkę.  (DD)
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O zdrowiu 
i bezpieczeństwie
EdUKaCJa | W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie odbył się 
dzień profilaktyki.

BąDź NA
BIEżąCO gwe24.pl



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 30 marca 2018 9

Od lat prezydent Wejherowa 
wspiera prywatnych właścicieli, 
wspólnoty mieszkaniowe i różne 
instytucje przekazując dofinanso-
wania na remonty zabytkowych 
obiektów i budynków. W ciągu 
minionych dziesięciu lat, Wejhe-
rowo przekazało na  dofinansowa-
nie remontów i  prac konserwator-
sko-restauracyjnych w zabytkach 
ponad 4,1 mln złotych. 

- Zabytki są elementem dzie-
dzictwa kulturowego, stanowią 
materialny ślad przeszłości, często 
są także ucieleśnieniem i świadec-
twem jakiejś ważnej idei, budują 
naszą tożsamość – podkreśla pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. - Pełnią również ważną 
rolę w kształtowaniu przyjaznego 
otoczenia człowieka. O tym, jak 
ważna jest dla nas historia, świad-
czą prowadzone przez miasto in-
westycje m.in. rewitalizacja Śród-
mieścia czy renowacja Kalwarii 

Wejherowskiej. Otrzymaliśmy 
szereg nagród za przeprowadze-
nie renowacji tego obiektu kultu 
religijnego – tytuł laureata kon-
kursu „Polska Pięknieje - 7 cu-
dów unijnych funduszy”, nagrodę 
„Modernizacja Roku” oraz tytuł 
„Zadbany Zabytek” za wzorowe 
przeprowadzenie prac remonto-
wo – konserwatorskich w kon-
kursie Generalnego Konserwatora 
Zabytków. Miasto dofinansowu-
je także prace konserwatorskie 
w budynkach zabytkowych. Dzię-
ki temu od kilku lat pięknieją 
elewacje kościołów, zabytkowe 
kamienice i stare ołtarze.

REmONTY 
zABYTKOWYCh 

KAmIENIC 
I KOŚCIOłóW

Właściciele wejherowskich bu-
dynków wpisanych do rejestru 

zabytków, od ponad dziesięciu 
lat mogą liczyć na pomoc miasta 
w przeprowadzeniu remontów. 
Od 2007 r. Wejherowo przekaza-
ło na  dofinansowanie remontów 
i  prac konserwatorsko-restaura-
cyjnych w zabytkach ponad 4,1 
mln złotych. Do tej pory prace 
wykonano w 60 budynkach (bu-
dynkach wspólnot i obiektach 
sakralnych).

- Dzięki zaangażowaniu wej-
herowian i miasta poprawia się 
stan techniczny i wygląd wejhe-
rowskich zabytków – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Każdego roku prze-
znaczamy środki z budżetu mia-
sta na ten cel, wspierając wspól-
noty mieszkaniowe oraz zabytki 
sakralne. Renowacja zabytków 
nie tylko poprawia ich stan tech-
niczny, ale także estetykę obiektu, 
co – jak wszyscy widzimy - wpły-
wa pozytywnie na wizerunek ka-
mienic w śródmieściu miasta.

pOTENCJAł 
ARChITEKTONICzNY 

Wśród zabytków, które zosta-
ły odnowione dzięki wsparciu 
miasta znajdują się: Kalwaria 
Wejherowska oraz Ratusz. Dofi-
nansowanie otrzymały także ko-
ścioły – Klasztor  Franciszkanów 
- najstarszy sakralny zabytek 
Wejherowa wzniesiony w poło-
wie XVII w Wejherowie, Świętej 
Trójcy z 1755 r. – obecnie kole-
giata, poewangelicki, neogotyc-
ki kościół św. Stanisława Kostki 
z 1908 r., z pięcioma wieżami; 
konwikt św. Leona z 1872 r. 
zbudowany przez mieszkańców 
miasta dla reformatów pozba-
wionych dawnego klasztoru 
przez władze pruskie. 

- Zabytkowa architektura Wej-
herowa kryje w sobie ogromny 
potencjał, a poszczególne cenne 
obiekty i zachowane zabytkowe 
miasto mogą być znakiem fir-

mowym dzisiejszego Wejherowa 
- mówi Anita Jaśkiewicz-Sojak, 
Miejski Konserwator Zabytków 
w Wejherowie. - Jest to możliwe, 
pomimo iż miasto nie jest skan-
senem, lecz żywym modernizu-
jącym się organizmem, łączącym 
w sobie zarówno nowoczesne in-
stytucje kultury i współczesną ar-
chitekturę, jak i wciąż żywy ruch 
pielgrzymkowy, nieustający od 
czasów założenia Kalwarii.

mIASTO 
z ARTYSTYCzNą 

dUSzą

Wejherowo to również dosko-
nałe miejsce wypoczynku dla 
całej rodziny. Władze samo-
rządowe od kilku lat prowadzą 
rewitalizację historycznego za-
łożenia parkowego, które dzi-
siaj jest miejscem wypoczynku 
i rekreacji. W Parku Miejskim 
znajduje się amfiteatr, nowo-

czesny plac zabaw dla dzieci, 
kawiarenka, letnia scena, wy-
pożyczalnia rowerów wodnych, 
siłownia fitness i ścieżki Nordic 
Walking. Miasto posiada prężnie 
działający ośrodek kultury - Fil-
harmonię Kaszubską, budynek 
zwracający uwagę swoją śmiałą 
architekturą. Spacerując ulica-
mi Wejherowa można natrafić 
na kolumny z rzeźbami popu-
larnej na Kaszubach wyliczanki, 
zwanej nutkami kaszubskimi. 
Kaszubska melodia prowadzi 
ulicami Wejherowa umożliwia-
jąc zwiedzenie miasta i poznanie 
jego historii i tradycji. 

– Jesteśmy dumni ze swojego 
miasta i jego tradycji, dlatego 
staramy się, aby odwiedzający 
nas turyści zainteresowali się nie 
tylko konkretnymi zabytkami, 
ale też historią Wejherowa i kul-
turą regionu - mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent miasta.  
- Zapraszamy do Wejherowa.

Dbałość o zabytkową 
architekturę Wejherowa
WEJHEROWO | Odzwierciedlenie długiej historii miasta znajdujemy m.in. w jego historycznej zabudo-
wie. Władze, dbając o tradycję i dziedzictwo, prowadzą sukcesywnie rewitalizację miasta. 
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Wydarzenie rozpoczęło się 
w niedzielny poranek przy Bramie 
Oliwskiej. O godzinie 10 miała tam 
miejsce inscenizacja wjazdu Jezusa 
do Jerozolimy Kaszubskiej, później 
nastąpił przemarsz do Kolegiaty.

Pięć godzin później, na terenie 
Kalwarii Wejherowskiej rozpoczę-
ło się Misterium Męki Pańskiej. 
Duchowe i emocjonujące widowi-
sko zaprezentowali aktorzy ze sto-
warzyszenia Misternicy Kaszubscy, 

którzy przebrani w stroje z epoki 
zaprezentowali poszczególne wy-
darzenia Drogi Krzyżowej.

Misteria na terenie Kalwarii 
Wejherowskiej wystawiane są 
już od 2002 roku. Inscenizacji, 

w której udział biorą tysiące 
wiernych, towarzyszy muzyka 
skomponowana do słów Toma-
sza Pohla, przez muzyka jazzo-
wego - Cezarego Paciorka.

Aktorzy ze stowarzyszenia Mi-

sternicy Kaszubscy uświetniają tak-
że projekt Verba Sacra - Modlitwy 
Katedr Polskich. Przedstawiane 
przez nich krótkie pantomimiczne 
scenki stają się tłem, do czytanych 
po kaszubsku, przez Danutę Sten-

kę, dziejów Józefa Egipskiego.
Dziś – w Wielki Piątek – na Kal-

warii Wejherowskiej odbędzie się 
kolejne Misterium Męki Pańskiej. 
Start przy Pałacu Piłata o godz. 
10.00.  /Gb, rK/

Misterium i wjazd do Jerozolimy
WEJHEROWO | Sceny z ostatniej drogi Jezusa Chrystusa odegrano w Niedzielę Palmową na Kalwarii Wejherowskiej. Wcześniej tego dnia odtworzono wjazd Jezusa do Jerozolimy.
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W Niedzielę Palmową odbyło 
się wręczenie nagród laureatom 
Miejskiego Konkursu Wielkanoc-
nego. Konkursowe prace oceniało 
jury pod kierunkiem Tomasza 
Wiśniewskiego, dyrektora Miej-
skiego Domu Kultury. Wyłonić 
zwycięzców nie było łatwo, bo 
uczestnicy zmagań reprezento-
wali bardzo wysoki i wyrównany 
poziom.

Autorką najpiękniejszej palmy 
wielkanocnej okazała się Anna 
Krajewska ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Redzie. Na drugiej pozycji 
uplasował się Przemysław Gruba, 
a na trzeciej znalazła się Agniesz-
ka Doppke. Nagrodę proboszcza 
Parafii św. Wojciecha zdobyła Na-
talia Kozerska, a burmistrza Redy 
- Joanna Czerwionka. Jeżeli cho-
dzi o kategorię „puzzle z jajkiem”, 
to najwyżej oceniona została pra-
ca Amelii Skurtys z Niepubliczne-
go Przedszkola „Omnibusek”. Na 
drugim miejscu uplasowała się 
Lena Chruścińska, a na trzecim 
Oliwka Mielewczyk. Wśród jajek 
wielkanocnych królowała pra-
ca Kingi Kulikowskiej ze Szko-

Laureaci zostali nagrodzeni
REda | Rozstrzygnięty został XXII Miejski Konkurs Wielkanocny.

ły Podstawowej nr 3. Na drugim 
miejscu znalazł się Wiktor Sopek, 
a trzecim – Natalia Andruszyńska. 
Jeżeli chodzi o wazon lub doniczkę 
z motywem wiosennym, to najwyżej 
oceniona została praca Sebastiana 
Niklasa ze Szkoły Podstawowej nr 
3. Nikola Czarnecka zajęła drugie 
miejsce, a Nina Łuchniak - trzecie. 
Wśród mandali najwyżej oceniona 
została praca Bartosza Gruby ze 

Szkoły Podstawowej nr 3. Na dru-
gim miejscu w powyższej z kon-
kurencji uplasowała się Magdalena 
Leszczyńska, a trzecim - Aleksandra 
Wasiuta.

Laureaci XXII Miejskiego Kon-
kursu Wielkanocnego otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Uhonorowani zostali 
w Kościele św. Wojciecha w Ciecho-
cinie. wa

Koleżankom 

ElżbIECIE bOETChER 
I JUsTyNIE KOy

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

TATy
składają:

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój 
wraz z Radnymi 

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński
oraz pracownicy Urzędu
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Wielkanocne  jajo
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Dzieci, które najładniej pokolo-
rują obrazek wielkanocnego jaj-
ka, otrzymają od nas atrakcyj-
ne nagrody! 
Do rozdania mamy wejściówki do Sali 
Zabaw Croco Roco w Redzie i Croco-
landia w Wejherowie, ponadto za-
proszenia do Crazy Carts (samocho-
dziki do driftowania) w Redzie! 
A zatem – kredki, pisaki, pędz-
le w dłoń! Technika jest dowol-
na, świąteczne jajo może być 
pokolorowane, wyklejane, 
albo... to już zależy od Was. 

Kolorowanki prosimy 
o wysłanie 
do 13 kwietnia na 
adres: Expressy, 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo. 
Nie zapomnijcie podać 
swojego adresu i nu-
meru kontaktowego!
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OGŁOSzENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu 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 ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w re-
jonie ul. Sobieskiego i ul. 3 Maja, wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko

w dniach od 06.04.2018r. do 26.04.2018r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, 
w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Rumi. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie do-
stępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środo-
wisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  roz-
wiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 10.04.2018r. o godzinie 15.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
10.05.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

REKLAMA                                             22/2018/RLOGŁOSZENIE                                           97/2018/DB

Zespoły Czarownice i Sha-
dow z Masta Dance przywiozły 
dwanaście medali z odbywają-
cych się w Białych Błotach Mi-
strzostw Polski World Artistic 
Dance Federation.

Przez dwa dni 2,5 tys. tance-
rzy z całej Polski rywalizowało 
w kategoriach Contemporary 
Ballet, Jazz Dance i Artistic 
Show, prezentując choreogra-
fie solowe, duety, mini forma-
cje i formacje. Reprezentacja 
UKS Masta Dance wystąpiła 
w dwóch kategoriach wieko-
wych: 8-11 lat (Czarownice) 
i 12-15 lat (Shadow).

- Nasze grupy spisały się do-
słownie na medal i wypadły 
wyśmienicie na tle dużej kon-
kurencji, która prezentowała 
bardzo wysoki poziom - ko-
mentuje główny trener i cho-
reograf, Marta Miotke. - Cieszę 
się, że po raz kolejny ciężka 
praca, zaangażowanie i pasja do 
tańca naszych dzieci, instrukto-
rów oraz rodziców została do-
ceniona i przyniosła tak spekta-

Tancerki na medal
RUMIa | Całą kolek-
cję medali przywio-
zły rumskie tancerki 
z Mistrzostw Polski. 

kularne efekty.
Tytuł Mistrza Polski w poszcze-

gólnych kategoriach wywalczyły 
Emilia Mrozowska i Aleksandra 
Witkowska oraz grupy Czarowni-
ce i Shadow. Rumskie tancerki sta-
wały też kilkakrotnie na podium 
jako Wicemistrzowie Polski, 

Skład reprezentacji UKS Masta 
Dance: Emilia Mrozowska, Julia 

Leszczyńska, Julia Zajda, Oliwia 
Skrzypek, Wiktoria Drewnik, 
Lena Czaja, Maja Itrych, Laura 
Sobolewska, Liwia Konkol, Mał-
gorzata Jakubowska, Aleksandra 
Witkowska, Helena Miłek, Zuzan-
na Zaradny, Oliwia Kielch, Marta 
Lipowska, Wiktoria Androłojć, 
Oliwia Sosnowska, Anna Suro-
wiec, Julia Mrozowska, Karolina 

Oglęcka, Oliwia Dziugan, Joanna 
Pobłocka, Agata Szefka, Wiktoria 
Pastuszczak, Amelia Herrmann, 
Wiktoria Wieleba, Marta Kor-
nowska, Julia Rendaszka, Maja Le-
wandowska, Małgorzata Gierczak, 
Małgorzata Masacz, Dominika 
Pstrągowska, Daria Styn, Agata 
szaposznikow, Martyna Jakubow-
ska, Natalia Krzykowska. /raf/

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie 
oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Aleksandra 
Majkowskiego w Wejhero-
wie zapraszają do udziału 
w „Ogólnopolskim kon-
kursie kompozytorskim 
na piosenkę o Wejhe-
rowie” pod patronatem 
starosty wejherowskiego 
Gabrieli Lisius.
Przypomnijmy, że w ubie-

głym roku odbył się konkurs na tekst piosenki o Wejherowie 
organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wej-
herowie pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa 
i przy współpracy z wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Wyłoniono wówczas 5 najlepszych - zdaniem jurorów - tek-
stów, które zostały zakwalifikowane do konkursu na melodię. 
Są to: „Melodia mojego miasta” - Jerzy Kozerski, „Wejherowsko 
chóranka” - Jerzy Kozerski - Witold Bobrowski, „Jakubowy gród” 
- Maria i Jerzy Kozerscy, „Wejherowo nasze miasto” - Izabela 
Minga i „Gdzie tak pięknie szumią drzewa” - Henryk Połchowski.
Regulamin konkursu dla muzyków, karta zgłoszenia oraz 
wykaz tekstów dostępne są na stronie internetowej wejhe-
rowskiego urzędu miasta www.wejherowo.pl. Organizatorzy 
przewidują atrakcyjne nagrody. Termin nadsyłania prac 
upływa 15 maja 2018 roku.  /raf/

Miasto będzie mieć 
swoją piosenkę
Trwa ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na piosenkę 
o Wejherowie. 
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Dotacja została przyznana 
w ramach rządowego programu 
na rzecz rozwoju i konkuren-
cyjności regionów.  Samorządy 
mogą składać wnioski do 15 
kwietnia.

-  To znakomita informacja dla 
wszystkich samorządów, zwłasz-
cza tych mniejszych, mniej za-
możnych, które na wsparcie do 
tej pory nie mogły liczyć.  Zgod-
nie z programem samorządy 
będą mogły otrzymać od 60 do 
80 procent dofinansowania in-
westycji– poinformował podczas 
konferencji prasowej wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich.  

Nabór wniosków potrwa do 15 
kwietnia br. Listę zadań wstęp-
nie zakwalifikowanych do dofi-
nansowania wojewoda - do 15 
maja br. - przekaże Ministerstwu 
Inwestycji i Rozwoju. Ostatecz-
nego zakwalifikowania zadań na 
listę podstawową oraz rezerwo-
wą dokona po 31 maja br.

Wysokość dotacji uzależniona 
będzie od zamożności wnio-
skujących powiatów i gmin. 
Maksymalna kwota, która może 
otrzymać samorząd to 5 mln zł. 
Wszystkie samorządy zostały już 
poinformowane o rozpoczęciu 
programu. Na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej PUW 
opublikowane zostały szczegó-
ły dotyczące naboru wniosków 
wraz z formularzami do wypeł-
nienia.

- W 2018 roku rząd na budowę 
i remont dróg lokalnych w całej 
Polsce przeznaczy łącznie 1,3 
mld złotych. To o 500 mln zł 
więcej niż było zaplanowane 
w budżecie na rok 2017 - po-
wiedział we wtorek 20 marca br. 
podczas spotkania z wojewoda-

Miliony złotych na drogi
POMORZE | Ponad 27 
mln zł otrzyma woje-
wództwo pomorskie na 
poprawę drogowej in-
frastruktury w gminach 
i powiatach. 

mi premier Mateusz Morawiecki.
To extra wsparcie rządowe, na ra-

zie jednoroczne, na poprawę stanu 
dróg w gminach i powiatach, jest 
niezależne od realizowanego rów-
nolegle Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019.  

Program umożliwia dofinansowa-
nie budowy, przebudowy i remon-
tów dróg lokalnych w wysokości 60 
lub 80 proc. w zależności od wskaź-
nika dochodów podatkowych na 
jednego mieszkańca w danej gmi-
nie czy powiecie. Gmina może zło-
żyć wniosek o dofinansowanie jed-
nego zadania, a miasto na prawach 
powiatu lub powiat - dwóch zadań. 
Samorząd będzie mógł otrzymać 
maksymalnie do 5 mln zł. Skorzy-
stają głównie jednostki samorządu 
terytorialnego, które  mają słabsze 
budżety i dotąd  nie składały wnio-
sków o dofinansowanie poprawy 
dróg, bo nie były w stanie pokryć 
wkładu własnego w wysokości 50 
proc. wartości inwestycji.

Wojewoda zaznaczył, że chodzi 
głównie o poprawę dostępności do 
centrów gospodarczych lub spo-

łeczno-kulturalnych, do terenów 
inwestycyjnych oraz o moderniza-
cję węzłów łączących drogi gminne 
i powiatowe z drogami wyższego 
rzędu. Dofinansowanie może być 
też przeznaczone na inwestycje 
w skrzyżowania, obiekty mostowe 
(most, wiadukt, estakada, kładka), 
sygnalizację świetlną, ciągi piesze 
lub pieszo-rowerowe. Celem ma 
być też poprawa bezpieczeństwa na 
drogach lokalnych.

Pewną niedogodnością jest, że 
inwestycje będą musiały być zreali-
zowane i rozliczone do końca 2018 
roku. Jeżeli z rozmaitych powodów 
(np. skarg ekologów czy odwo-
łań od przetargów), samorząd nie 
będzie w stanie zakończyć w tym 
terminie inwestycji, otrzyma pie-
niądze za część wykonaną, a kosz-
ty przeniesione na rok następny, 
będzie musiał pokryć ze środków 
własnych.

W związku z tym, największe 
szanse realizacji mają projekty, któ-
re posiadają już gotową dokumen-
tację projektowo-techniczną, a naj-
lepiej też pozwolenie na budowę. 
anna Kłos

”Program 
umożliwia 
dofinansowa-
nie budowy, 
przebudowy 
i remontów 
dróg lokalnych 
w wysokości 
60 lub 80 proc. 
w zależności 
od wskaźnika 
dochodów po-
datkowych na 
jednego miesz-
kańca w danej 
gminie czy 
powiecie. 

Największymi beneficjentami 
są Fundacja Gdański Festiwal 
Muzyczny i Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie.

W ramach konkursu „Rozwój 
kultury w województwie pomor-
skim w roku 2018”, organizacje 
pozarządowe będą realizować 
najróżniejsze działania – po-
cząwszy od organizacji imprez 
festiwalowych, poprzez kon-
kursy, aż po wydawanie książek 

Kultura dofinansowana
POMORZE | Siedemdziesiąt 
projektów artystycznych 
otrzymało dofinansowanie 
samorządu województwa 
pomorskiego. 

i czasopism kulturalnych. Łącznie, 
na dotacje do artystycznych ini-
cjatyw marszałek województwa 
pomorskiego przeznaczył milion 
złotych.

Więcej niż połowa puli zostaje 
w Trójmieście

– Tak jak w latach ubiegłych, 
chcieliśmy wspomóc maksymalnie 
dużo podmiotów. Staraliśmy się 
tak rozdzielić środki, by były one 
wystarczające do realizacji każde-
go zakwalifikowanego projektu – 
tłumaczy Władysław Zawistowski, 
dyrektor Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego. Nieco 
ponad połowa puli – 570 tys. zł 
– trafiło do instytucji z Trójmia-
sta. Dofinansowanie otrzymały 23 
projekty z Gdańska, 10 z Sopotu 

i 6 z Gdyni. Wśród nich znalazły 
się m.in. sopocki Międzynarodo-
wy Festiwal Literatury i Teatru 
Between.Pomiędzy, Festiwal Pol-
skich Sztuk Współczesnych R@
Port i Gdańsk DocFilm Festival.

Inne inicjatywy z Pomorza, które 
uzyskały dofinansowanie, to m.in. 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Chrześcijańskiej Gospel w Osie-
ku, Festiwal Muzyki Organowej 
w Pelplinie, Komeda Jazz Festival 
w Słupsku czy Międzynarodowy 
Plener Rzeźbiarski w Klukach. 

– Gama dofinasowanych pro-
jektów jest bardzo szeroka. Mamy 
takie, które służą podtrzymywa-
niu tradycji naszego regionu albo 
promują dzieła naszych lokalnych 
artystów i twórców, na przykład 
dofinansowanie dla czasopism li-

terackich. Inne służą rozwojowi 
kultury ludowej i promują arty-
stów amatorów. Są też inicjatywy 
prezentujące kultury mniejszości 
narodowych i etnicznych – tłuma-
czy Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

Wśród tegorocznych beneficjen-
tów największe dofinansowanie 
(60 tys. zł) otrzymali: Fundacja 
Gdański Festiwal Muzyczny, która 
przygotowuje festiwal Korzenie 
i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie na wydawanie miesięcznika 
społeczno-kulturalnego „Pomera-
nia”. Niedużo mniej, bo 50 tys. zł 
dofinansowania, otrzymało Słup-
skie Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne – organizator Festiwalu 
Pianistyki Polskiej. 

/raf/

zARząD POWIATU 
WEJHEROWSKIEGO

ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko

Dyrektora Powiatowego zespołu Szkół nr 1 
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, 

ul. Bukowa 1.

Dyrektora Powiatowego zespołu Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie, 

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279.

Dyrektora Powiatowego zespołu Szkół 
Policealnych  im. zdzisława Kieturakisa 

w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 5.
      
Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie inter-
netowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie www.po-
wiat.wejherowo.pl w dziale Aktualności i na podstronie 
Wydział Edukacji, w Biuletynie Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie www.bip.powiat.wejhe-
rowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  
w Wejherowie.

Już dziś zgłoś swoją firmę do konkursu o nagrodę Gryfa 
Gospodarczego.  Do konkursu o nagrodę Gryfa Gospodarczego 
można zgłaszać się do 31 maja 2018 r. To szansa na zdobycie 
jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla pomorskich 
przedsiębiorstw. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zwycięzców 
poznamy we wrześniu. Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej 
cenionych regionalnych nagród, przyznawaną wspólnie przez 
organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa 
pomorskiego. Tegoroczna, 19. edycja Gryfa Gospodarczego wpro-
wadza sporo nowości: przede wszystkim to zmienione kategorie 
konkursowe, które odzwierciedlają najważniejsze dla gospodarki 
regionu obszary rozwojowe. Po raz pierwszy konkurs łączy kilka 
ważnych inicjatyw gospodarczych, umożliwiając wyróżnienie tak-
że tych podmiotów, które budują otoczenie biznesu i wpływają na 
rozwój przedsiębiorczości w regionie. Ważne miejsce w tegorocz-
nej edycji zajmuje edukacja biznesowa, stąd pojawiły się kategorie 
umożliwiające nagrodzenie organizacji wspierających uczniów 
i studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie. W tym roku 
konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach: lider 
innowacji, lider eksportu, lider inwestycji, lider odpowiedzialność 
społecznej, pomorski start-up, lider kształcenia zawodowego 
i lider przedsiębiorczości młodzieżowej. Kapituła konkursu przyzna 
też statuetkę Gryfa Gospodarczego w kategorii gmina przyjazna 
przedsiębiorcom. Media i instytucje patronujące konkursowi 
dodatkowo przyznają jednemu z finalistów Gryfa Medialnego. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja, zaś uroczysta gala wręcze-
nia nagród odbędzie się 21 września 2018 r. /raf/

Liderzy biznesu poszukiwani

OGŁOSZENIE                99/2018/DB
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Na stronie  www.rowerme-
tropolitalny.pl ruszył konkurs, 
w którym każdy może wziąć 
udział. Można w nim zgłaszać 
propozycje nazw dla jednośla-
dów, które w przyszłości pojawią 
się na Pomorzu.

- Budowa systemu roweru 
miejskiego jest ogromnym suk-
cesem współpracy metropoli-
talnej – podkreślają przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku. - Realizacja projek-
tu ma przyczynić się do zwięk-
szenia mobilności podróżnych, 
stworzenia atrakcyjnej alterna-
tywy przemieszczania się oraz 
uzupełnić istniejący system ko-
munikacji miejskiej.

Aktywne włączanie mieszkań-
ców w prace nad projektem ma 
pozytywnie wpłynąć na stop-
niową zmianę przyzwyczajeń 
komunikacyjnych. Pierwszym 
krokiem w tym kierunku będzie 
możliwość zaproponowania wła-
snej nazwy Roweru Metropo-
litalnego. Można tego dokonać 
poprzez formularz dostępny na 
stronie rowermetropolitalny.pl  
w terminie do 8 kwietnia.

- Nazwa powinna nawiązywać 
do obszaru metropolitalnego, 
rowerów, mobilności miejskiej 
i składać się z maksymalnie 
dwóch wyrazów - instruuje 
Krzysztof Perycz-Szczepański, 
kierownik projektu „Budowa 

Systemu Roweru Metropolital-
nego OMG-G-S”. - Zgłoszenie 
powinno dodatkowo zawierać 
uzasadnienie tej nazwy.

Między 8 a 15 kwietnia kapi-
tuła złożona z przedstawicieli 
lokalnych mediów oraz Biura 
Stowarzyszenia Obszar Me-
tropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot, będącego organizatorem 
konkursu, wyłoni od 3 do 5 
nazw, które zakwalifikują się do 
ścisłego finału. Drugi etap kon-
kursu ruszy 16 kwietnia i potrwa 
tydzień - wtedy internauci będą 
mogli oddać głos na wybraną 
przez siebie propozycję.

- Chcemy wybrać nazwę, która 
stanie się swego rodzaju marką. 

Stwórz nazwę dla roweru
KONKURS | Veturilo w Warszawie, Wavelo w Krakowie - a jaką nazwę będzie miał System Roweru 
Metropolitalnego na Pomorzu? Zdecydują o tym mieszkańcy. 

Kojarzona będzie z najnowocze-
śniejszym w Europie systemem 
rowerów publicznych – mówi 
Michał Glaser, dyrektor biura 
Obszaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot. - Autor zwycię-
skiej nazwy otrzyma także atrak-
cyjną nagrodę: 6-letni karnet na 
korzystanie z Roweru Metropoli-
talnego.

Nagrody, w postaci rocznych 
karnetów na przejazdy metropo-
litalnym rowerem, przewidziano 
też dla autorów pozostałych nazw 
zakwalifikowanych do finału.

Drobne podarunki nie ominą 
również głosujących. Spośród 
nich kapituła wybierze te osoby, 
które najbardziej kreatywnie uza-
sadniły wybór nazwy i nagrodzi 
je voucherami do kina, miesięcz-
nymi karnetami na rower metro-
politalny czy gadżetami od part-
nerów.

Projekt będzie funkcjonował 
w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, 
Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, 
Kartuzach, Sierakowicach, Somo-
ninie, Stężycy, Władysławowie, 
Żukowie, Pruszczu Gdańskim 
oraz Rumi. W naszym mieście zo-
stanie zainstalowanych około 25 
stacji, a do dyspozycji mieszkań-
ców będzie około 80 rowerów.

/raf/
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To będzie jubileuszowa, 25. 
edycja plebiscytu na najpięk-
niejszą pomorską wieś i zagro-
dę. Zgłoszenia do plebiscytu 
można składać do 30 marca 
2018 r. Najpiękniejsza wieś 
otrzyma 30 tys. zł nagrody. 
Zwycięzców poznamy jesienią.

Ideą konkursu jest poprawa 
wizerunku obszarów wiej-
skich, a także ochrona wartości 
kulturowych i przyrodniczych. 
Ważna jest również aktywi-
zacja społeczności lokalnych, 
które wspólnie działają żeby 
uatrakcyjnić miejsce w któ-
rym żyją. Konkursowa komisja 
oceniać będzie między innymi 
wygląd zabudowań i wspól-
nych terenów zielonych. Liczyć 
się będzie także pielęgnowanie 
miejscowych tradycji, promo-
wanie lokalnych produktów czy 
wyrobów rzemieślniczych. Do-
datkowe punkty można zdobyć 
za działania ekologiczne, jak na 
przykład pozyskiwanie energii 
ze źródeł odnawialnych.

Zwycięska pomorska wieś 

otrzyma 30 tys. zł. Oprócz 
tego we wsi zostanie ustawiona 
specjalna tablica informująca 
o zdobyciu tytułu najpiękniej-
szej. Za zajęcie pierwszego 
miejsca w kategorii zagroda, 
można zdobyć 5 tys. zł. na-
grody. W każdej z kategorii, 
oprócz miejsc na podium, zo-
staną przyznane również trzy 
wyróżnienia.

Plebiscyt organizowany jest 
już po raz 25. Wsie i zagrody 
najpierw rywalizują w etapach 
gminnych i powiatowych. Do 
etapu wojewódzkiego przecho-
dzi po jednym zwycięzcy danej 
kategorii z każdego powiatu. 
Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród ma miejsce na 
uroczystej gali organizowanej 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego. 
W zeszłym roku o laur w etapie 
wojewódzkim rywalizowało 
13 wsi. Miano najpiękniejszej 
otrzymała wieś Wróblewo 
w gminie Suchy Dąb. 

/raf/

Najpiękniejsze wsie
Pomorskie wsie i zagrody znów będą walczyć o tytuł najpiękniejszej.

Wielki Piątek, 30 marca bę-
dzie dla pracowników Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
dniem wolnym od pracy. Dyżur 
pełnić będzie część pracow-
ników Sal Obsługi Klientów, 
a także Centrum Obsługi Tele-
fonicznej. 

Sytuacja ta spowodowana jest 
koniecznością odebrania dnia 
wolnego za Święto Trzech Kró-
li, które przypadło w sobotę. 

W tym dniu, pracować będą 
jedynie osoby, których obec-
ność w pracy jest konieczna ze 
względu na potrzebę zapewnie-
nia funkcjonowania placówek 
ZUS w niezbędnym zakresie. 

Pracownicy Sal Obsługi Klien-
tów we wszystkich pomorskich 
placówkach będą pełnić dyżur 
jak w każdy piątek od godziny 
8 do godziny 15. Klienci będą 

ZuS dziś czynny krócej
WEJHEROWO | W Wielki Piątek wejherowski oddział ZUS będzie 
czynny, ale w ograniczonym zakresie. 

mogli złożyć dokumenty oraz 
uzyskać część zaświadczeń.  

W takich samych godzinach bę-
dzie można skorzystać z pomocy 
pracowników Centrum Obsługi 
Telefonicznej (22 560 16 00). 

/raf/
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAm

SpRzEdAm działkę budowlaną, Kębło-
wo Nowowiejskie/Lębork, 1100 m2, cena 
39.000 zł, tel. 602 306 210

SpRzEdAm działkę ogrodniczą z domkiem, 
szklarnia, tel. 517 159 871

SpRzEdAm działkę ogrodniczą, Wejherowo 
Cementownia, zagospodarowana, 28 tys., 
tel. 507 254 040  

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

SpRzEdAm działki budowlane w Żukowie 
pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone 
droga utwardzona kostka polbruk. Cena 
150zł/m2.

WYNAJmĘ

pOSzUKUJĘ WYNAJąĆ

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 Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

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

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

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

RÓŻNE
ROTACYJNA supska stan dobry, 1750 zł, 

Częstkowo, tel. 510 751 837

SpRzEdAm kanapę w kolorze brązowym na 
gwarancji, 200x120 po rozłożeniu cena 480 
zł, tel. 510 501 955 

SpRzEdAm rower 3 przerzutki, Shimano, 
bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 486 424

OBORNIK bydlęcy, Pług 3 skby oraz inne, 
tel. 600 667 860 

SIANOKISzONKA, 120x120, dobra, 70 rota-
cyjna, 1750 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

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, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, 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

Tim
Tim – mały pies, mroźna 
zima i okropny strach 
o własne życie.

Klamra
Klamra kocha wolność 
i swobodę. Jest niereformo-
walną uciekinierką.

Pianka
Starsza, nikomu już nie po-
trzebna, malutka sunia z lekką 
nadwagą i krzywym zgryzem.

Delor
Szukamy właściciela psa!!! 
Piękny, zadbany Delor trafił 
do schroniska.

Ciasteczko
Psiak przeszedł traumę po 
stracie właściciela. Miał dom 
i pana, który o niego dbał 
jak umiał.

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

WIEŻA. JASNY dzIEń.
wtorek, 03 kwietnia 2018, 18:30
środa, 04 kwietnia 2018, 18:30
czwartek, 05 kwietnia 2018, 18:30

GNOmEO I JULIA. TAJEmNICA 
zAGINIONYCh KRASNALI / pREmIERA
wtorek, 03 kwietnia 2018, 11:30
wtorek, 03 kwietnia 2018, 16:00
środa, 04 kwietnia 2018, 11:30
środa, 04 kwietnia 2018, 16:00
czwartek, 05 kwietnia 2018, 11:30
czwartek, 05 kwietnia 2018, 16:00

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

mARIA mAGdALENA / pREmIERA
Start: 2018-04-06 18:00

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

Gminna Spółdzielnia 
“SCh” Sierakowice 
zATRUdNI 

SpRzEdAWCĘ 
– mAGAzYNIERA. 

CV proszę składać 
w sekretariacie firmy lub 

na e-mail:
 sekretariat@schsierakowice.pl

03-04-2018
Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 2d dubbing                 11:30
Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 2d dubbing                16:00
Wieża. Jasny dzień                      18:30

04-04-2018
Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 2d dubbing                 11:30
Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 2d dubbing                 16:00
Wieża. Jasny dzień                       18:30

REKLAMA                  49/2018/DB
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W IX zawodach Pomerania Cup 
uczestniczyło ponad 470 zawod-
ników, którzy reprezentowali 30 
klubów oraz 5 krajów. Widzowie 
obejrzeli setki ciekawych poje-
dynków. Gospodarzy reprezento-
wał klub Karate SAKURA-Rumia.

-Sportowcy z klubu SAKURA 
zdobyli 32 medale, w tym 2 zło-
te, 10 srebrnych i 20 brązowych. 

W klasyfikacje medalowej nasz 
klub uplasował się na 11. miejscu 
– informuje Rafał Brodecki, jeden 
z organizatorów. – Warto wspo-
mnieć, że od lat są to największe 
olimpijskie zawody karate na Po-
morzu – dodaje.

Celem zmagań było nie tylko 
wyłonienie najlepszych zawod-
ników, ale także popularyzacja 

sportu, jakim jest karate WKF 
oraz promocja promocja Rumi, 
powiatu wejherowskiego i całego 
Pomorza. Łączna pula nagród 
wyniosła 25 tysięcy złotych.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Klub Sportowy Karate SA-
KURA-Rumia, Urząd Miasta 
Rumi oraz starostwo wejherow-
skie.

Święto karate
SPORTY WaLKI | W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi odbył się 
Międzynarodowy Puchar Pomorza w Karate WKF.
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Co prawda grupy ostatecznej 
rozgrywki o Mistrzostwo Polski 
były znane już wcześniej, dopiero 
w poniedziałek wieczorem poja-
wiła się oficjalna informacja – tur-
niej finałowy zostanie rozegrany 
w dniach 2-6 maja w Rumi!

Klub Akademia Piłki Siatko-
wej Rumia na portalu facebo-
ok napisał: „Dzięki jak zwykle 
dobrej współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 
burmistrzem Rumi Michałem Pa-
siecznym oraz Starostwem Wej-
herowskim udało nam się przed-
stawić ofertę nie do przebicia!”.

Siatkarski turniej rozpocznie 
się w środę, 2. maja, a zakończy 
w niedzielę 6. maja. Wystąpi na 

nim 8 najlepszych drużyn w Pol-
sce, a jednym z faworytów jest 
APS Rumia. Przez wcześniejsze 
eliminacje (Mistrzostwa Pomo-
rza, Ćwierćfinały oraz Półfinały 
Mistrzostw Polski) młode siat-
karki przeszły jak burza, z reguły 
awans zapewniając sobie już po 
dwóch z trzech meczów.

Podopieczne Roberta Sawic-
kiego trafiły do grupy z MUKS 
Dargfil Tomaszów Mazowiecki, 
Pałacem Bydgoszcz i UMKS Mos 
Wola Warszawa. Oprócz tego na 
MP zagrają: Energetyk Poznań, 
MKS Dąbrowa Górnicza, Impel 
Wrocław oraz Legionovia Legio-
nowo.

 Krzysztof Grajkowski

mistrzostwa Polski w rumi!
SIaTKÓWKa | Przebili inne oferty i będą gościć najlepsze młodzieżowe 
drużyny w Polsce! Finały Mistrzostw Polski kadetek odbędą się w Rumi. 

Grający w II lidze dorosły 
zespół ApS przegrał 
pierwszy mecz dwume-
czu z UKŻpS Kościan 
w fazie play-off.

Awans rumskich siatkarek 
do fazy play-off możliwy 
był dzięki temu, że zajęły 
one 7. miejsce w sezonie 
zasadniczym. Spośród 8 
drużyn jedna awansuje do 
I ligi. Wygląda jednak na 
to, że nie będzie to APS 
Rumia – podopieczne 
Tomasza Kordowskiego 
przegrały na hali MOSiR 
z UKŻPS Kościan 0-3 
(22:25, 14:25, 18:25) i tylko 
zwycięstwo większą 
różnicą punktów może 
odmienić losy dwumeczu. 
Drugi mecz odbędzie się 
w Kościanie 7. kwietnia.

KOŚCIAN 
LEpSzY 
Od ApS-U
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W SKRóCIE

Pobiegli 
na przełaj

W poniedziałek na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odbyły się miejskie 
zawody w drużynowych bie-
gach przełajowych. Zwycię-
żyła Szkoła Podstawowa nr 
4, która zwyciężyła zarówno 
w kategorii chłopców, jak 
i dziewcząt oraz zarówno 
wśród dzieci, jak i wśród 
młodzieży szkolnej.

przywieźli 
medale z Litwy

Wspólna reprezentacja Wej-
herowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego i GOSRiT Luzino 
rywalizowała na Międzyna-
rodowych Mistrzostwach 
Litwy w Wisaginii. Wywal-
czyła ona 3 medale w tym 
dwa złote. Zwyciężyły Nikola 
Siecińska z Rybna (kat. 
kadetek starszych do 50 kg) 
oraz Zuzanna Kalbarczyk z 
Kębłowa (kat. juniorek do 65 
kg), a brązowy medal zdobył 
mieszkający w Luzinie Adam 
Wróbel. Był to pierwszy w 
tym roku międzynarodowy 
turniej podopiecznych Rafa-
ła Karcza.

Zwycięstwo 
w Goręczynie

Powiat wejherowski zajął 
pierwsze miejsce w Turnieju 
Tenisa Stołowego Szkół 
Licealnych pod nazwą „Dwie 
rakiety”. Walka o czołowe 
lokaty na zawodach w Gorę-
czynie była niezwykle wyrów-
nana, ale drużyna naszego 
powiatu pokazała klasę, 
wygrywając bezapelacyjnie 
cały turniej. Indywidualnie 
najlepszymi zawodniczkami 
okazały się Magdalena Płotka 
oraz Katarzyna Płotka.

dyżUr 
rePOrtera SPOrtOWeGO

Poniedziałek     |     godz. 1000-1200

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

Mecz w hali Zespołu Szkół 
nr 1 był pojedynkiem sąsiadów 
z ligowej tabeli. Sąsiadów tych 
dzieliła jednak znaczna różnica 
punktowa, więc Szczypiorniak 
nie miał szans przeskoczyć 
Tytanów. Wejherowianie na-
tomiast wciąż liczą się w wal-
ce o ligowe podium - przed tą 
kolejką zajmowali 5 pozycję 
z niewielką stratą do ekip znaj-
dujących się wyżej w ligowej 
klasyfikacji.

Pojedynek zaczął się od dwóch 
punktów zdobytych przez dru-
żynę gości, ale był to najgor-
szy moment Tytanów w tym 
meczu. Już po kilku minutach 
był remis, a potem gospodarze 
zaczęli zdobywać przewagę. Po 
dobrej grze Tytanów było 5-4, 
a potem różnica punktowa ro-
sła. Żółto-czerwoni pod koniec 
pierwszej połowy doprowadzili 

Zdecydowane 
zwycięstwo Tytanów
PIłKa RęCZNa | 
Żółto-czerwoni dali 
w Wejherowie pokaz 
gry i przekonująco 
pokonali zespół Szczy-
piorniaka Olsztyn. 

do stanu 13-7, a zespoły zeszły do 
przerwy przy stanie 13-9.

O ile w pierwszej połowie 
Szczypiorniak nawiązywał walkę 
z Tytanami, rak w drugiej części 
spotkania widzieliśmy deklasację 
w wykonaniu gospodarzy. Żół-
to-czerwoni zaczęli od zdobycia 
pięciu bramek z rzędu, następnie 
dalej powiększali przewagę nad 
Szczypiorniakiem. Po ponad 45 
minutach gry było już 25-13 i było 
jasne, że Tytani nie oddadzą tego 
zwycięstwa. Ostateczni podopiecz-
ni Pawła Paździochy wygrali 34-
18. W grze Tytanów, szczególnie 
połowie, zagrało niemal wszystko. 

Nie brakowało odbiorów i skutecz-
ności, a wyjątkowo dobry mecz 
w bramce rozegrał Tomasz Zwola-
kiewicz.

TYTANI WEJhEROWO -
SzCzYpIORNIAK OLSzTYN 
34-18

W składzie Tytanów zagrali: To-
masz Zwolakiewicz, Przemysław 
Kudelka (5 bramek), Kacper Szreder 
(2 bramki), Sławomir Jurkiewicz (4 
bramki), Tomasz Bartoś (5 bramek), 
Robert Wicon (1 bramka), Tomasz 
Turek (1 bramka), Hubert Koss (1 
bramka), Michał Przymanowski (2 

bramki), Przemysław Warmbier (1 
bramka), Rafał Wicki, Piotr Jan-
kowski (2 bramki), Radosław Sała-
ta (1 bramka), Damian Nowosad, 
Mateusz Kieras (1 bramka), Cezary 
Grabowski (8 bramek).

-Jestem zadowolony, że mogłem 
dziś w trakcie meczu zastosować 
rotację w składzie, zagrało dziś 
wielu zawodników, często się wy-
mieniali, wchodzili wypoczęci 
i głodni gry. Oprócz tego cieszę 
się, że w drugiej połowie znacznie 
poprawiliśmy skuteczność w ataku 
– powiedział po meczu trener ty-
tanów, Paweł Paździocha.

Ze względu na ujemne 
temperatury i opady śniegu, 
tuż przed samymi zawo-
dami, organizator skrócił 
najdłuższy dystans Mega 
do 55 kilometrów przy 1100 
metrach przewyższenia. 
Krótsza trasa pod nazwą 
Speed wynosiła 34 km i 600 
metrów samych podjazdów. 
Na najdłuższej trasie zwycię-
żył Przemysław Ebertowski, 
przed Danielem Majkowskim 
i Krzysztofem Krzywym. 

ROWEROWY CYKL zAINAUGUROWANY
KOLARSTWO | W sobo-
tę w Luzinie odbyła się 
inauguracja cyklu mTB 
pomerania maraton 2018. 
Na starcie pojawiło się 
239 kolarzy.

Wśród kobiet wygrała Monika 
Kulling, która wyprzedziła 
Marzenę Janczarską i Justy-
nę Machowską.
Dystans Speed najszybciej 
pokonał Paweł Szczygielski, 
finiszując przed Jakubem 

Krzemińskim i Michałem 
Lenzem. W rywalizacji kobiet 
triumfowała Aleksandra Za-
błocka, wyprzedzając Kasię 
Kuczorską i Kingę Toma-
szewską.

Płynne i równe rozpoczę-
cie rundy uniemożliwiły 
piłkarzom warunki pogodowe 
w ostatnich tygodniach – 
w miniony weekend Orkan 
grał swój drugi mecz tej 
wiosny, a Wikęd i Stolem – 
dopiero pierwszy.
Wikęd nie zawiódł w spotka-
niu z ostatnią drużyną w tabe-
li. Zespół z Luzina wygrał 3-0 
i pewnie zgarnął trzy punkty, 
przy okazji ogrywając swoich 
młodych piłkarzy. Wikęd zaj-
muje 6. miejsce w tabeli.  
O dobrej inauguracji nie 
może mówić Stolem. Piłkarze 
z Gniewina nieoczekiwanie 
ulegli rezerwom Arki Gdynia. 
Żółto-niebiescy zadali Stole-
mowi dwa ciosy, gniewinianie 
zdołali odpowiedzieć jedną 
bramką pod koniec spotkania. 
Mimo porażki podopieczni 
Tomasza Dołotki pozostali na 
5. miejscu w tabeli.
Orkan zmazał plamę po ostat-
niej porażce, a kibice w Rumi 
oglądali prawdziwy festiwal 
bramek – padło ich aż 7, ale 5 
strzelił Orkan i zdecydowanie 
wygrał z Powiślem Dzierzgoń. 
Zajmuje jednak niskie, 15. 
miejsce w tabeli IV ligi.
W Wielką Sobotę w Luzinie 
odbędą się lokalne derby – 
Wikęd zmierzy się o 12:00 
z Orkanem Rumia. KG

Wygrane 
Wikędu 
i Orkana
PIłKa NOŻNa | Wiosenne 
rozgrywki powoli nabierają 
tempa. W weekend swoje mecze 
zagrali wszyscy czwartoligowcy 
z naszego powiatu.
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Już w pierwszych minutach 
zespół gospodarzy zobaczył, że 
drużyna z Wejherowa nie będzie 
dla zielono-białych dostarczy-
cielem łatwych trzech punktów. 
Gryf próbował pressingu, nie po-
zwalał się zdominować. Oddawał 
też strzały na bramkę Warty, nie 
przyniosły jednak one zmiany 
rezultatu. W 20. minucie szansę 
mieli gospodarze, jednak strzał 
głową Dejewskiego obronił Dawid 
Leleń. Poza celną główką Warta 
nie potrafiła zagrozić bramce go-
ści, a przed przerwą mogło być 
1-0 dla Gryfa – z dystansu mocno 
strzelił Piotr Kołc, jednak bram-
karz poznanian, Adrian Lis odbił 
piłkę, ratując swój zespół przed 

golem do szatni. Do przerwy nie 
padły gole.

W drugiej części spotkania wi-
dać było zmianę nastawienia w ze-
spole Warty, który spróbował od-
ważniej zaatakować. Piłka częściej 
gościła pod polem karnym Gryfa, 
jednak nie przyniosło to gola dla 
gospodarzy. W 64. minucie na-
stąpiło otwarcie wyniku, ale ku 
zawodowi poznańskich kibiców, 
to goście zdobyli bramkę. Pra-
wym skrzydłem pomknął Paweł 
Wojowski i sprzed linii końcowej 
zagrał do Ciarkowskiego, który 
z kilku metrów pokonał bramka-
rza. Faworyt próbował odrobić 
straty, ale Gryf do samego końca 
utrzymał korzystny wynik.

-Cieszymy się bardzo z tych 
trzech punktów. - powiedział po 
meczu trener Gryfa, Jarosław 
Kotas. – To był mecz podobny 
do tego z ŁKS-em, z tą różnicą, 
że wykorzystaliśmy swoją oka-
zję. Dla wielu ten rezultat to na 
pewno niespodzianka, ale w tej 
drużynie jest jakość. Właściwie 
każdy z zawodników dał dziś 
drużynie dużo, przez pomocni-
ków, bocznych obrońców, trzy 
wieże - Wickiego, Sobocińskiego 
i Kamińskiego, po Lelenia, który 
na pewno cieszy się z kolejnego 
czystego konta. 

Gryf awansował na 17. miejsce 
w ligowej tabeli. Wejherowianie 
wyprzedzili Gwardię Koszalin.

WARTA 
pOzNAń 
- GRYf 
WEJhEROWO 
0-1
Ciarkowski 64’

WARTA: Lis – Jasiński (72.
Żmijewski), Kieliba, Dejewski, 
Patrzykąt, Cierpka, Marciniak, 
Janicki, Brzostowski (46. Przy-
była), Kiełb, Piceluk (60. Kita)

GRYf: Leleń – Brzuzy, Wicki, 
Sobociński, Kamiński, Goer-
ke – Wojowski (87.Wicon), Na-
dolski, Kołc, Ciarkowski – Czy-
chowski (74.Gabor)

Poznań zdobyty!
II LIGa | Podopieczni Jarosława Kotasa sprawili w Poznaniu dużą niespodzian-
kę pokonując pretendenta do awansu.

Chociaż mecz w Wielką So-
botę będzie pierwszym meczem 
rundy wiosennej rozegranym 
w Wejherowie, Gryf Wejherowo 
naprawdę może być zadowolony 
ze zdobyczy punktowej w dwóch 
pierwszych meczach. Mimo że 
żółto-czarni grali na trudnych te-
renach (Łódź i Poznań) z druży-
nami walczącymi o awans, udało 
im się przywieźć 4 punkty. Jest to 
wynik powyżej oczekiwań, więc 
tym bardziej duży jest apetyt na 
zwycięstwo u siebie.

Na wygraną w Wejherowie Gryf 
czeka bardzo długo – ostatni raz 
pokonał tu rywala 22 kwietnia 
2017 roku, czyli blisko rok temu. 
Od tego czasu Wzgórze Wolno-
ści jest twierdzą... ale dla rywali 
żółto-czarnych. Powodów, aby 
wierzyć w przełamanie Gryfa jest 
kilka – podopieczni Jarosława 
Kotasa dobrze grali w sparingach, 

a w dwóch meczach drugiej run-
dy potwierdzili, że utrzymanie 
jest w ich zasięgu. 

Wisła Puławy, przynajmniej na 
papierze, wydaje się mniej wyma-
gającym rywalem, niż ŁKS i War-
ta. Spadkowicz z I ligi niemal 
przez cały sezon znajduje się nad 
strefą spadkową, ale wciąż nie 
może być pewny pozostania w II 
lidze. Wiosną Wisła rozegrała do-
tychczas jedno spotkanie – w Pu-
ławach 2-1 wygrał inny uczestnik 
walki o utrzymanie, MKS Klucz-
bork.

Gryf w poprzedni weekend po-
kazał, że stać go na zwycięstwa, 
a sobotnia wygrana mogłaby 
znaczyć więcej, niż tylko 3 punk-
ty – może sprawić, że stadion na 
Wzgórzu Wolności przestanie 
być miejscem gościnnym dla 
przyjezdnych, a stanie się twier-
dzą gospodarzy.

JUNIORzY | miniony week-
end upłynął pod znakiem 
wysokich wyników. z trzech 
meczów, jakie drużyny 
rozegrały zespoły młodzie-
żowe, Gryf wygrał jeden.

Najstarsi spośród junio-
rów nie rozegrali swojego 
spotkania, ale i tak dopisali 
sobie trzy punkty. Wal-
kower oddał Orzeł Trąbki 
Wielkie, który wycofał 
się z rozgrywek. Grający 
w Lidze Wojewódzkiej 
B1 zespół z roczników 
2001/2002 przegrał z Arką 
Gdynia 0-3. Zespół roczni-
ka 2003, który w tym roku 
roku gra swój pierwszy 
sezon w Centralnej Lidze 
Juniorów, dostał srogą 
lekcję – przegrał z Pogonią 
Szczecin aż 0-12. Bardzo 
zadowolony może być za 
to rocznik 2005, 
który pokonał 
na wyjeź-
dzie Profan 
Gościcino 
8-0.

Powrót na 
Wzgórze 
Wolności

II LIGa | Wejherowscy piłkarze po 
długiej zimie nareszcie powrócą na 
własny obiekt, by walczyć o zwycię-
stwo. Rywalem będzie Wisła Puławy.

GRYf WEJhEROWO – WISłA pUłAWY
sobota, 31 sierpnia, 14:00

SAmE 
pOGROmY!
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