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czystsze

Powietrze
ma być

Jakość powietrza 
w Wejherowie 

wciąż jest proble-
mem, szczególnie 

w okresie grzew-
czym. Dlatego 
wprowadzono 
plan, którego 

realizacja w ciągu 
kilku lat ma ogra-
niczyć zanieczysz-
czenie powietrza.

czytaj str. 3
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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: 
Niedziele 
w kwietniu 
bez zakupów

”@Brydzia Brydzia 

I bardzo dobrze! Ludzie zamiast 
iść z dziećmi na spacer to chodzą 
po sklepach i galeriach!

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Siedem goli na 
Wzgórzu Wolności

Kapitalne widowisko na 
Wzgórzu Wolności, ale główny 
bohater tego meczu był jeden! 
Co za hat-trick!

Zachód nad 
jeZiorem

Zdjęcie przepięknego zachodu 
słońca nad Jeziorem Wyspowo 
otrzymaliśmy od naszej stałej 
Czytelniczki. Dziękujemy!

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Ogromny 
pożar

Wypadki, pręd-
kość, alkohol

Spłonął budynek delikatesów 
przy ul. Pomorskiej w Gnie-
winie. Na miejsce udali się 
strażacy, w akcji ratowniczej 
brało udział 12 zastępów 
straży pożarnej.

Policja podsumowała akcję, 
która prowadzona była pod 
hasłem „Bezpieczny week-
end”. Podczas świątecz-
nego weekendu doszło do 
wielu zdarzeń drogowych. 

Mistrzowie 
historii
W Gniewinie rozstrzygnię-
to Powiatowy Konkurs 
Historyczny pt. „Czy 
znam życie i dokonania 
prezydentów II Rzeczypo-
spolitej?”

Wyrok dla 
Wiktorii

Jest wyrok w sprawie za-
bójstwa Agaty z Wejherowa. 
Sąd oddalił apelację od wy-
roku sądu pierwszej instancji 
i skazał Wiktorię Ś. na 11 lat 
pozbawienia wolności.

Z dawnych lat

W ramach serii „Region 
z dawnych lat” opubliko-
waliśmy zdjęcie z Rumi 
Janowa. Tu ponad 20 lat 
temu życie tętniło nie 
mniej, niż dziś w centrach 
handlowych.

17-latek 
z amfetaminą

Dzielnicowi z wejherow-
skiej komendy zatrzymali 
mieszkańca powiatu wej-
herowskiego, który miał 
przy sobie dwa zawiniąt-
ka z białym proszkiem. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Wstajesz, zaparzasz 
kawę lub herbatę 

i zastanawiasz się, od 
czego zacząć? Podpo-

wiadamy: od odwiedzenia 
naszego portalu GWE24.pl, na którym 
codziennie publikujemy najważniejsze 
i najnowsze informacje!
Ostatnio poruszyliśmy wiele tematów, które 
Was zainteresowały. Dużą oglądalność mia-
ły artykuły dotyczące wyroków wydanych 
przez sądy dla „Krystka” z Wejherowa oraz 
Wiktorii Ś. (wcześniej Wiktorii M.), która 
została uznana za winną zabójstwa Agaty 
z Wejherowa. 
Wielu kierowców z pewnością zaintereso-
wała natomiast informacja o prowadzonych 
w regionie działaniach policjantów mają-
cych na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
na drogach. Podczas akcji „Prędkość” na 

drogach zwiększono liczbę patroli policyj-
nych wyposażonych w mierniki prędkości. 
W akcji brały udział także pojazdy nieozna-
kowane wyposażone w wideorejestrator.
Chcesz wiedzieć, kiedy policja planuje 
kolejne akcje? Dowiesz się tego, zaglądając 
na portal GWE24.pl. 
Ponadto pisaliśmy o bardzo dobrym meczu 
wejherowskich piłkarzy oraz opublikowali-
śmy wizualizacje węzła integracyjnego, jaki 
powstaje w Rumi. 
Zachęcamy wszystkich do regularnego 
zaglądania na nasz portal oraz polubienia 
naszego profilu na facebooku. Codziennie 
najnowsze informacje z powiatu wejherow-
skiego, zapowiedzi najważniejszych wyda-
rzeń, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 
i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  NA GWE24.pL!
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10 tyle punktów Gryf 

Wejherowo zdo-

był w dotychczas 

rozegranych czterech me-

czach w bieżącym roku. 

REKLAMA                                                          363/2017/DB

W tym tygodniu w wejherow-
skim magistracie przedstawiciele 
władz miasta przedstawili obec-
ny stan jakości powietrza w mie-
ście oraz zaprezentowali Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Przypomnijmy, że tzw. „uchwa-
łę antysmogową” radni miasta 
przyjęli już w 2015 roku. 

- W ciągu ostatnich lat w Wej-
herowie średnioroczne stężenie 
pyłu zawieszonego PM 10, jak 
i częstotliwość dziennych prze-
kroczeń poziomu PM 10 po-
wietrza w ciągu roku znacząco, 
nawet dwukrotnie, spadły i znaj-
dują się poniżej dopuszczalnej 
normy – poinformowali na kon-

ferencji przedstawiciele władz 
miasta. - Na najbliższe lata za-
planowano kolejne intensywne 
działania w celu dalszej poprawy 
czystości powietrza.

- Prowadzimy działania w celu 
zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i jego ochrony w spo-
sób kompleksowy, wielokierun-
kowy i systematyczny – wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta miasta. - To nie tylko 
wymiana starych pieców na bar-
dziej ekologiczne źródła ciepła, 
o których najwięcej  się mówi, 
ale wiele innych działań. Ich 
podstawą jest Plan Gospodar-
ki Niskoemisyjnej, który został 

przyjęty przez Radę Miasta Wej-
herowa w 2015 r. Tzw. „uchwała 
antysmogowa” została opracowa-
na przez zespół ekspertów i była 
poprzedzona licznymi analizami 
z zakresu zużycia energii, emisji 
gazów cieplarnianych i zanie-
czyszczeń powietrza na obszarze 
miasta.

Dokument zawiera harmono-
gram 38 konkretnych działań na 
lata 2015 – 2020 (z perspektywą 
do roku 2030), które są w trak-
cie realizacji. Ich szacunkowa 
wartość to 180,7 mln zł do 2020 
roku (z perspektywą 277 mln zł 
do roku 2030).

Działania w ramach planu re-

Pokonać smog
WEJHEROWO | Jakość powietrza w Wejherowie wciąż jest problemem, szcze-
gólnie w okresie grzewczym. Dlatego wprowadzono plan, którego realizacja 
w ciągu kilku lat ma ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. 

alizowane są w kilku sektorach: 
Budownictwo - likwidacja po-

nad 250 starych pieców i zastą-
pienie ich bardziej ekologicznymi 
źródłami ciepła (gaz, sieć OPEC) 
w budynkach prywatnych, wspól-
not mieszkaniowych oraz ko-
munalnych; termomodernizacja 
budynków spółdzielni mieszka-
niowych, wspólnot mieszkanio-
wych oraz komunalnych; wymia-
na oświetlenia z tradycyjnego na 
energooszczędne w obiektach 
prowadzonych przez miasto Wej-
herowo.

Transport - budowa zintegro-
wanego węzła komunikacyjnego 
Wejherowo Śródmieście (Kwiato-
wa); budowa zintegrowanego wę-
zła komunikacyjnego Wejherowo 
Śmiechowo (Zryw); utwardzenie 
kolejnych dróg (w celu redukcji 
wtórnego unosu pyłu); budowa 
nowych tras rowerowych, ścieżek 
rowerowych i pieszych; wymiana 
oświetlenia ulicznego z tradycyj-
nego na energooszczędne; wymia-
na 5 autobusów w MZK Wejhero-
wo; wprowadzanie bezpłatnych 
przejazdów autobusami  MZK 
Wejherowo dla uczniów szkół 
podstawowych.

Edukacja ekologiczna – publi-
kacje, kampanie informacyjne, 
spektakle ekologiczne dla dzieci, 
spotkania z mieszkańcami, kon-
kursy i warsztaty ekologiczne dla 
dzieci i młodzieży oraz uniwersy-
tetów trzeciego wieku. 

Energetyka - inwestycje Okrę-
gowego Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej (modernizacja sieci 
ciepłowniczej, nowe przyłączenia 
budynków, montaż nowej instala-
cji odpylania istniejących kotłów 
węglowych w ciepłowni Nanice).

- W ciągu ostatnich czterech lat 
w Wejherowie średnioroczne stę-
żenie pyłu zawieszonego spadło 
i znajdują się poniżej dopuszczal-
nej normy - podkreśla wiceprze-
wodniczący rady miasta Wojciech 
Kozłowski -  Na najbliższe lata 
zaplanowano kolejne intensyw-
ne działania. Podsumowując: jest 
lepiej, ale przed nami jeszcze bar-
dzo dużo pracy. /raf/
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WEJHEROWO | Ustalono 
podział miasta na okręgi 
wyborcze. 

Wejherowscy radni przyjęli 
uchwałę w sprawie podziału 
miasta Wejherowa na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każ-
dym okręgu dla wyboru Rady 
Miasta podczas wyborów 
samorządowych, które od-
będą się jesienią 2018 roku. 
Zgodnie z uchwałą dokona-
no podziału miasta na cztery 
wielomandatowe okręgi 
wyborcze, z których wybie-
ranych będzie 21 radnych. 
Podstawowym, ustawowym 
kryterium stosowanym 
przy analizie podziału na 
okręgi wyborcze była norma 
przedstawicielstwa wyni-
kająca z podzielenia liczby 

mieszkańców gminy przez 
ustaloną liczbę radnych.
Jak powiedział Bogusław 
Suwara, sekretarz Wejhero-
wa, wrócono do okręgów 
z wyborów z roku 2010 
z niewielkimi zmianami. 
- Z dniem 31 sierpnia 2018 
r. weszła w życie ustawa 
o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udzia-
łu obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowanie niektórych 
organów publicznych, 
w której nałożono na radę 
Miasta obowiązek dokonania 
podziału gminy na okręgi 
wyborcze w terminie do 
1 kwietnia 2018 r. – mówi 
Bogusław Suwara. 
Uchwała podlega akcepta-
cji Komisarza Wyborczego 
w Gdańsku i Wojewody 
Pomorskiego. /raf/

Okręgi wyborcze

Mieszkańcy mogli zgłaszać 
swoje projekty do wtorku, 3 
kwietnia. Wejherowianie złożyli 
22 projekty, z czego 12 inwesty-
cyjnych i 10 nieinwestycyjnych.

- W tym roku wzrosła ilość 
projektów nieinwestycyjnych, 
co wskazuje że mieszkańcy za-
częli bardziej interesować się 
projektami z zakresu organizacji 
wydarzeń kulturalnych, spor-
towych i rekreacyjnych – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa.

Jak informuje Arkadiusz Krasz-
kiewicz w tegorocznej edycji, na 
realizację wejherowskiego bu-
dżetu obywatelskiego prezydent 
Krzysztof Hildebrandt przezna-
czył 1 mln złotych, z tego 950 
tys. zł na projekty inwestycyjne 
i 50 tys. zł na nieinwestycyjne. 

Maksymalna wartość zgłoszone-
go projektu inwestycyjnego nie 
może przekroczyć kwoty 200 tys. 
zł, a projektu nieinwestycyjnego 
– 10 tys. zł. 

Obecnie trwa wstępna weryfi-
kacja przez komisję  ds. budżetu 
obywatelskiego złożonych pro-
jektów. Lista zweryfikowanych 
projektów zostanie opubliko-
wana do 23 kwietnia br. Swoje 
uwagi i zastrzeżenia w ramach 
konsultacji społecznych wnio-
skodawcy będą mogli zgłaszać 
Komisji do 4 maja. Ostateczną 
listę projektów zatwierdzonych 
do głosowania prezydent mia-
sta Wejherowa ogłosi w dniu 14 
maja.  Głosowanie na projekty 
Budżetu Obywatelskiego odbę-
dzie się w terminie 8 - 22 czerw-
ca 2018 roku. /raf/

Wpłynęły 22 projekty
WEJHEROWO| Minął termin  składania projektów do czwartej 
edycji budżetu obywatelskiego. 



dzom gminy Gniewino za wspie-
ranie w organizowaniu patriotycz-
nych uroczystości poświęconych 
pamięci Ofiar - mówił Andrzej 
Miedziak. - Także szkołom z naszej 
gminy, które przygotowują część 
słowno-muzyczną na uroczystości. 
Dwa razy w roku, na wiosnę i je-
sień, młodzież szkolna z opiekuna-
mi  sprząta cmentarz, latem czyni 
OSP Rybno.  Należą się podzięko-
wania mieszkańcom za to, że sie-
ją i sadzą kwiaty w ogródkach po 
to, aby można  było upiększyć na 
jesień zbiorowe mogiły, a potrze-
ba 150-180 wazonów z kwiatami. 
Ilekroć będę brał do ręki to wyróż-
nienie, które otrzymałem, to będę 
myślał o tych, którzy wspierali 
mnie w zadaniach.

Przypomnijmy, że organizo-
wane w ciągu roku uroczystości 
na cmentarzu w Rybnie to nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej w dniu 
wyzwolenia wsi, w kwietniu bieg 
pamięci i uroczystość patriotycz-
na, w trzecią niedzielę września 
uroczystość patriotyczno-religij-
na i od zeszłego roku w dniach 
od 1 do 11 listopada akcja „Zapal 
znicz”. (dd)
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W ramach obchodów zorgani-
zowanych będzie wiele wydarzeń 
zarówno o charakterze patrio-
tycznym, jak i edukacyjnym. 

VI Dni Piaśnickie rozpoczną 
się już dziś, w piątek 6 kwietnia, 
finałem VI Olimpiady wiedzy 
o Martyrologii Piaśnicy (w godz. 
11.00 -13.00 w Szkole Podstawo-
wej 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 mło-
dzieży przy parkingu leśnym 
w Piaśnicy; godz. 10.30 - począ-
tek Biegu Głównego spod Bramy 

Piaśnickiej w Wejherowie, godz. 
11.00 – uroczystości pod Po-
mnikiem 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 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 Wejhero-
wo i miasta Wejherowo.

 /raf/

VI Dni Piaśnickie
GM. WEJHEROWO | Już dziś rozpoczyna się święto patriotyczno – 
historyczne: VI Dni Piaśnickie. 
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W tym roku Szkoła Podstawowa w Gniewinie obchodzi jubile-
usz 20-lecia nadania imienia Gabriela Narutowicza. Z tej okazji 
zorganizowano pierwszy Powiatowy Konkurs Historyczny, 
którego tematem było życie i dokonania trzech prezyden-
tów drugiej Rzeczypospolitej. Uczniowie musieli wykazać się 
szczegółową wiedzą na temat prezydenta Gabriela Naruto-
wicza, Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego. 
Do konkursu stanęły reprezentacje pięciu szkół z Łęczyc, Rumi, 
Żarnowca, Kostkowa i Gniewina. Uczniowie rywalizowali 
w etapie pisemnym i ustnym, a część finałowa odbyła się w sali 
widowiskowej Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliote-
ki w Gniewinie. Pytania prowadzono w formie teleturnieju 
„Jeden z dziesięciu”. Po bardzo wyrównanej walce udało się 
wyłonić zwycięzcę. Mistrzynią wiedzy została Zuzanna Reck 
z klasy III A Gimnazjum w Gniewinie. Drugie miejsce zajęła Julia 
Pendowska z Gimnazjum w Gniewinie a trzecie miejsce Jacek 
Bruhn z Gimnazjum w Łęczycach. Wyróżnieni otrzymała Sandra 
Grabska z Żarnowca i Szymon Topa z Rumi. Nagrody zwycięz-
com wręczył sekretarz gminy Gniewino Mikołaj Orzeł. (DD)

Mistrzowie wiedzy 
historycznej
GNIEWINO | W ramach obchodów 20-lecia nadania Szkole 
Podstawowej w Gniewinie imienia Gabriela Narutowicza, 
odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny pt. „Czy znam 
życie i dokonania prezydentów II Rzeczypospolitej?”
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W Muzeum Stutthof w Sztuto-
wie odbyły się obchody 56 rocz-
nicy utworzenia, poświęconego 
pamięci ofiar jednej z najwięk-
szych tragedii II wojny świato-
wej muzeum. Po raz pierwszy 
wręczono nagrody Muzeum 
Stutthof. Wśród uhonorowanych 

znalazł się Andrzej Miedziak, soł-
tys a zarazem kustosz cmentarza 
Ofiar Marszu Śmierci w Rybnie. 
Statuetka trafiła też do Tadeusza 
Spierewki, nauczyciela Zespołu 
Szkół im. Bohaterów Stutthofu 
w Rozłazinie.

-Nagrodę zawdzięczam wła-

Nagroda dla sołtysa rybna
REGION | Po raz pierwszy w historii wręczono nagrody Muzeum 
Stutthof. Wśród uhonorowanych znalazł się Andrzej Miedziak, sołtys 
a zarazem kustosz cmentarza Ofiar Marszu Śmierci w Rybnie.
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”Nagrodę zawdzię-
czam władzom 
gminy za wspie-
ranie w organizo-
waniu patriotycz-
nych uroczystości

„Szpitale Pomorskie” to spółka 
lecznicza samorządu wojewódz-
twa pomorskiego, w której funk-
cjonują 4 szpitale: Szpital Specja-
listyczny im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie, Pomorskie Cen-
trum Chorób Zakaźnych i Gruź-
licy w Gdańsku, Szpital Morski 
im. PCK w Gdyni oraz Szpital 
św. Wincentego a Paulo w Gdyni. 
Pracuje w nich blisko 3400 osób. 
Spółka została powołana do ist-
nienia 3 kwietnia ub. roku. 

Z okazji pierwszej roczni-
cy działalności w Filharmo-
nii Kaszubskiej w Wejherowie 
zorganizowano uroczystość 
z udziałem m.in. wicemarszałka 
województwa pomorskiego Paw-
ła Orłowskiego, radnych Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego, 
parlamentarzystów i samorzą-
dowców. Była to okazja do pod-
sumowania pierwszych 12 mie-
sięcy pracy w nowej strukturze. 

Podczas spotkania 52 pielę-
gniarkom i położnym ze wszyst-
kich 4 szpitali zostały wręczone 
Złote Czepki i Wyróżnienia – 

I urodziny szpitali
WEJHEROWO | 
Minął już rok, od kiedy 
wejherowski szpital 
stał się częścią spółki 
„Szpitale Pomorskie”. 

nagrody przyznawane przez Okrę-
gową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. 

- Wszystkie cztery szpitale rozwi-
nęły się inwestycyjnie i sprzętowo 
– mówi Jolanta Sobierańska-Gren-
da, prezes pomorskich Szpitali Sp. 
z o.o. - Ppołączenie szpitali w jedną 
spółkę był to bardzo dobry ruch. 
Nasze szpitale podobają się pacjen-
tom, jesteśmy dla pacjentów i sta-
ramy się, aby coraz lepsza jakość 

była odczuwalna dla naszych pa-
cjentów. Oczywiście |jeszcze wiele 
pracy przed nami...

- Dla nas najistotniejsze było wej-
ście z drugiego na trzeci poziom 
referencyjny – dodaje Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes Szpita-
li Pomorskich i dyrektor szpitala 
w Wejherowie. - To otworzyło 
przed nami nową ścieżkę rozwoju. 
Możemy myśleć o nowych spe-
cjalizacjach, nowych oddziałach, 

które mogą znaleźć się w szpitalu 
w Wejherowie. 

Władze spółki już dziś mówią 
o dalszym rozwoju Szpitali Pomor-
skich. A rozwój to przede wszyst-
kim inwestycje, które mają być re-
alizowane m.in. dzięki funduszom 
unijnym. 

- Chcemy też stale podnosić ja-
kość świadczonych przez nas usług 
– podsumowuje prezes Jolanta So-
bierańska-Grenda. /raf/
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KĄPINO | W związku 
z licznymi zapytaniami 
mieszkańców Kąpina 
w sprawie procedu-
ry przyłączenia do 
kanalizacji sanitarnej 
urząd gminy Wejherowo 
przypomina, ze całość 
spraw formalnych, łącz-
nie z zawarciem umowy, 
należy dokonywać 
w PEWIK Gdynia.

W zakresie rozlicza-
nia odprowadzanych 
ścieków Gmina ustaliła 
z PEWIK Gdynia zasady 
obowiązujące od lutego 
2018 r. Umowy miesz-
kańców na zaopatrzenie 
w wodę z gminą Wejhe-
rowo będą obowiązywać 
nadal i będą rozliczane 
na dotychczasowych 
zasadach. Gmina będzie 
przekazywać do PEWIK 
Gdynia kwartalną infor-
mację o zafakturowanym 
zużyciu wody i na tej 
podstawie mieszkańcy 
otrzymają faktury za 
odprowadzanie ścieków 
od przedsiębiorstwa.
/UGW/

Podłączenia 
do kanalizacji
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Przypomnijmy, że celem reali-
zacji węzła Janowo jest przede 
wszystkim usprawnienie ruchu 
drogowego oraz modernizacja 
okolicznej infrastruktury. Dzię-
ki tej inwestycji możliwa będzie 
również integracja różnych 
środków transportu. Oznacza 
to, że powstanie funkcjonalny 
i spójny system komunikacji 
drogowej, a co za tym idzie – 
zwiększy się liczba pasażerów, 
a zmniejszą się korki i emisja 
spalin.

Będzie to możliwe głównie 
dzięki modernizacji infrastruk-

tury drogowej. Projekt przewi-
duje powstanie w pobliżu sta-
cji SKM Rumia Janowo m.in. 
tunelu łączącego dwie części 
miasta, parkingów, ścieżek ro-
werowych, wiat i zatok autobu-
sowych, a także kładek dla pie-
szych oraz udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych. Inwestycję 
poprzedza również trwający re-
mont stacji kolejowej.

Wszelkie koszty związane 
z realizacją tej inwestycji mają 
wynieść niespełna 36 milionów 
złotych, z czego około 13 mi-
lionów stanowi unijne wsparcie 

pozyskane w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020.  Warto 
wspomnieć, że kwota unijnego 
dofinansowania może się jesz-
cze zwiększyć.

Obecnie zostały ukończone 
prace projektowe. Najprawdo-
podobniej w czerwcu miasto 
uzyska wszelkie pozwolenia 
i będzie dysponować dokumen-
tacją niezbędną do rozpoczęcia 
budowy, która planowo ma się 
zakończyć do 2020 roku.

Węzeł w Janowie coraz bliżej
RUMIA | Tunel łączący dwie części miasta, parkingi i ścieżki rowerowe – to tylko część infrastruktury, która powstanie w ramach 
inwestycji. Wizualizacje przedstawiają jej planowane efekty.

Jest jednak warunek - zabezpie-
czenie odpowiednich gruntów 
na ten cel. Tymczasem miasto 
nie ma obecnie działek, na któ-
rych można wybudować budynki 
z tego programu. Mogą się one 
jednak pojawić w przyszłości np. 
w wyniku zmiany planu zagospo-
darowania przestrzennego.

W Wejherowie wciąż są nie-
rozwiązane problemy mieszka-
niowe, władze miasta podejmują 
więc różne działania w celu ich 
rozwiązania. Podczas ostatniej 
sesji radni przyjęli uchwałę 
o wniesieniu działki budowla-

nej do zasobów Wejherowskie-
go Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, przeznaczonej na 
budowę budynku komunalnego.  
Budynek z 79. mieszkaniami, 
który powstanie przy ul. Łę-
gowskiego, będzie budynkiem 
komunalnym, o czynszach regu-
lowanych przez miasto i zasie-
dlany na podstawie decyzji pre-
zydenta miasta.

– Zasadniczym problemem 
jest to, że miasto musi posiadać 
działki przeznaczone pod bu-
downictwo wielorodzinne – wy-
jaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca 

prezydenta Wejherowa. - Dzisiaj 
jedyną taką działką jest ta prze-
kazana do WTBS-u pod budy-
nek komunalny. Innych działek 
miejskich na razie nie ma, co nie 
oznacza, że nie uwzględniamy 
możliwości realizacji Programu 
Mieszkanie Plus. Patrzymy na 
miasto, zastanawiając się, gdzie 
ewentualnie można by zmienić 
plany zagospodarowania prze-
strzennego, ale jest to bardzo 
trudne. Miasto jest ograniczone 
terenowo. Szukamy rozwiązań, 
gdyż zależy nam na budowie no-
wych mieszkań. /raf/

Wejherowscy radni podczas 
ostatniej sesji przyjęli uchwałę 
dotyczącą programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie miasta. Program 
realizuje w imieniu miasta Wej-
herowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych.

Celem Programu jest zapobie-
ganie bezdomności oraz ogra-
niczenie wzrostu populacji bez-
domnych zwierząt, jak również 
zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom miasta. Planowana 
wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację 
programu to 180 tys. zł. Uchwała 
była konsultowana z organizacja-

mi społecznymi zajmującymi się 
opieką nad zwierzętami i więk-
szość postulatów oraz uwag zo-
stała uwzględniona przez urząd 
miejski.

Do Programu włączone są lecz-
nice, przychodnie i gabinety we-
terynaryjne z Wejherowa: przy 
ul. Chopina 11 tel. 58 672 15 62, 
ul. Puckiej 33 tel. 58 672 13 04, 
Sobieskiego 241 tel. 58 672 22 
61, Morskiej 9A tel. 58 351 28 06, 
Ofiar Piaśnicy 4 tel. 603 395 712.

W zakresie egzekwowania prze-
strzegania przepisów o utrzyma-
niu w czystości i porządku przez 
właścicieli zwierząt domowych 
i gospodarskich oraz przestrze-
gania ustawy o ochronie zwierząt 
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Brak gruntów na mieszkanie Plus
WEJHEROWO | Rada Miasta Wejherowa jednogłośnie przyjęła uchwałę o przystąpieniu Wejherowa do 
rządowego Program Mieszkanie Plus. 

Zwierzęta pod nadzorem

WEJHEROWO | 180 tys. zł wejherowscy radni przeznaczyli na ten 
rok na realizację programu nad bezdomnymi zwierzętami. 

wskazana została Straż Miejska 
w Wejherowie tel. 58 677 70 40 
oraz wejherowska policja tel. 997.

W programie wskazano również 
schronisko dla zwierząt, z którym 
miasto podpisało umowę – OTOZ 
Animals w Dąbrówce przy ul. 
Rzemieślniczej 2, tel. 721 933 280 
lub 607 540 557. Zwierzęta gospo-
darskie mają zapewnione miejsce 
w gospodarstwie rolnym w Ka-
mieniu. /raf/

”Celem Programu 
jest zapobiega-
nie bezdomności 
oraz ograni-
czenie wzrostu 
populacji bez-
domnych zwie-
rząt, jak również 
zapewnienie 
bezpieczeństwa 
mieszkańcom 
miasta. Plano-
wana wysokość 
środków finan-
sowych przezna-
czonych na reali-
zację programu 
to 180 tys. zł.

MIChAł pASIECzNY, 
burmistrz Rumi:

- Chcąc uniknąć w przyszłości wielkich korków, nie tylko w Rumi, musimy zadbać 
o solidną siatkę połączeń drogowych oraz możliwość lepszego wykorzystania 
Szybkiej Kolei Miejskiej. Rozwiązania komunikacyjne w Europie pokazują, że tylko 
te miasta, które mają dobrze rozwinięty transport szynowy, obroniły się przed 
korkami. Tylko tam można się naprawdę sprawnie przemieszczać. Węzeł Janowo 
z tunelem da możliwość ułożenia lepszej siatki połączeń autobusowych oraz 
bezpłatnego pozostawienia samochodu lub roweru na parkingu zlokalizowanym 

bezpośrednio przy dworcu i przesiadkę do pociągu. Korzyści odczują też osoby 
podróżujące samochodami do pracy, ponieważ w końcu nie będą musiały jeździć dookoła miasta, aby 
wjechać na drogę krajową. Jadąc tunelem, nie okrążamy miasta, skracamy więc czas dojazdu, spalamy 
mniej paliwa, czyli będziemy mieli czystsze powietrze, co stanowi kolejny aspekt walki ze smogiem w 
Rumi. Zmniejszy się też natężenie ruchu na ul. Dąbrowskiego oraz na głównym rondzie, przy  McDonal-
d’s. Robimy w końcu to, co zostało zaplanowane jeszcze w czasach przedwojennych.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Powiat Wejherowski jest 
pierwszym powiatem 
w Województwie Pomor-
skim, który posiada apli-
kację. 
– Chcemy żeby mieszkań-
cy Powiatu Wejherowskie-
go, mieli stały dostęp do 
aktualnych wydarzeń, aby 
informacje o zagrożeniach 
pogodowych i utrudnie-
niach na przykład w dosta-
wie prądu docierały do jak 
największej liczby ludzi – 
mówiła podczas spotkania 
inaugurującego aplikację 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. 
Aplikacja jest darmowa, 
a korzystanie z niej cał-
kowicie bezpłatne. Ko-
munikator wymaga jedy-
nie połączenia z interne-
tem. Można ją pobrać na 
wszystkie systemy mo-
bilne w Google Play, APP 
Store oraz Windows Sto-
re, wpisując w wyszuki-
warkę „Blisko”. Serwisy, 
które są dostępne w za-
kładce to:
 -Aktualności – informa-
cje o wszelkiego rodzaju 
przedsięwzięciach kultu-
ralnych oraz sportowych 
organizowanych na tere-
nie Powiatu Wejherow-
skiego, a także informacje 
dotyczące promocji Po-
wiatu Wejherowskiego
-Państwowa Straż Pożar-
na - Komunikaty PSP 
-Pilne komunikaty – in-
formacje o zbliżających 
się nawałnicach, gradobi-
ciach lub innymi groźnych 
zjawiskach pogodowych.

Powiat Wejherowski 
w zasięgu ręki!

REGULAMIN
„Ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego 

na piosenkę o Wejherowie”
pod patronatem 

Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius

Organizatorzy:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego 
w Wejherowie 

Cele:
1. Promocja miasta Wejherowa – stolicy Powiatu Wejherowskiego
2.Promocja umiejętności i talentów kompozytorskich.

Zasady Konkursu: 
Przystępując do Konkursu, uczestnik oświadcza, że przy-1. 
sługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
nadesłanych utworów. W przypadku roszczeń wobec Orga-
nizatorów z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr oso-
bistych osób trzecich, związanym z korzystaniem z utwo-
rów, uczestnik Konkursu poniesie odpowiedzialność praw-
ną, pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane 
z roszczeniami tych osób.
Komisja oceniająca, powołana przez Organizatora będzie 2. 
brać pod uwagę wyłącznie utwory oryginalne, nigdzie 
wcześniej nie prezentowane, nie wykonywane publicznie 
i nie nagradzane na innych konkursach, zgłoszone przez ich 
autorów. Kompozytor może zgłosić do Konkursu 1 utwór. 
Zabronione jest zgłaszanie więcej niż jednego utworu przez 
tego samego kompozytora pod różnymi pseudonimami. 
Oceniane będą kompozycje przeznaczone na głos z for-3. 
tepianem (partia akompaniamentu nie jest obowiązko-
wa), do tekstów wskazanych i udostępnionych przez Or-
ganizatora, stanowiących plon „Ogólnopolskiego Kon-
kursu na tekst piosenki o Wejherowie”.
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy 4. 
Konkursowej w formacie PDF wraz z czytelnie wypełnio-
ną Kartą Zgłoszenia (druk dostępny na stronie internetowej 
Organizatora) na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl
Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONI-5. 
MEM podanym w Karcie Zgłoszenia, bez wskazania imie-
nia i nazwiska autora.  
Termin nadsyłania prac upływa 6. 15 maja 2018 r.
Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgod-7. 
nie z Regulaminem nie będą uwzględniane. 
Zgłoszone do Konkursu Kompozycje będą oceniane przez 8. 
profesjonalne Jury, powołane przez Organizatora. 
Laureaci Konkursu otrzymają 9. nagrody finansowe. 
O terminie ogłoszenia wyników Organizator poinformuje na 10. 
swojej stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl
Laureaci Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłat-11. 
nej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu 
utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo 
na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym pra-
wo pierwodruku.
Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na nieodpłat-12. 
ne upowszechnianie zgłoszonych utworów w ruchu śpie-
waczym. 
Uczestnicy Konkursu udzielają zgody Organizatorowi 13. 
na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego 
wszelkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi na 
potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami sta-
tutowymi Organizatora Konkursu oraz na przetwarzanie 
przez Organizatora swoich danych osobowych na cele Kon-
kursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2002, nr 101, poz.926 z późn. zm.). 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulami-14. 
nie bez podania przyczyn. 

Kontakt:
Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować 
do p. Aleksandry Janus – Dział Muzyki, Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. 
(58) 672 29-56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

Samorząd Powiatu Wejherowskiego uruchomił właśnie aplikację na 
smartfony BLISKO. To usługa, dzięki, której mieszkańcy Powiatu 
Wejherowskiego mogą być na bieżąco z tym, co wokół nich się dzie-
je. Korzyści z posiadania aplikacji jest wiele, wśród nich dostęp do 
aktualności, ostrzeżenia o nagłej zmianie pogody, a także komuni-
katy od służb mundurowych. 
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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 ramach zapowiadanych 
warsztatów dotyczących inno-
wacji edukacyjnych w klasach 
najmłodszych i współpracy 
Szkoły Społecznej nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Wejherowie 
i Akademii Marynarki Wojennej, 
Wydział Nauk Humanistycznych 
i Społecznych studentki Pedago-
giki pod opieką dr Aleksandry 
Kurowskiej-Susdrof przygoto-
wały warsztat dla uczniów klasy 
I na temat „ Tajemnic Powietrza”. 
Uczniowie poza wykonaniem 
doświadczeń pracowali również 
z kartami obserwacji. Uczyli się 
stawiać hipotezy, odpowiadać 
na pytania badawcze, przepro-
wadzili serię prób badawczych, 
wyciągali wnioski. Uczniowie 

Co musisz wiedzieć 
o powietrzu
WEJHEROWO | Jak 
Społeczna Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Wej-
herowie rozbudza 
ciekawość poznawczą 
uczniów oraz motywu-
je do nauki?

mieli okazje zaobserwować co 
dzieje się z nagrzanym powie-
trzem, na czym polega sprężanie 
i rozprężanie. Zrobili doświad-
czenia sprawdzając czy powietrze 
rozpuszcza się w wodzie. Było tez 
trochę magii -dmuchanie balonu 
bez użycia rąk! Studentki pamięta-
ły również o omówieniu zagadnień 
związanych z zanieczyszczeniami 

powietrza. Doświadczenia, które 
wzbudziło emocjonującą dyskusje 
dotyczyło wpływ dymu tytoniowe-
go na nasze zdrowie. Dzięki mini 
makiecie ludzkich płuc uczniowie 
mogli zaobserwować jakie szkody 
wyrządza palenie papierosów. To 
tylko niektóre ciekawostki. Ta-
jemnice i właściwości powietrza 
w formie warsztatów sprawiły na-

szym uczniom wiele radości a dla 
studentek były świetną okazją do 
praktyki. Zajęcia z wykorzystaniem 
eksperymentów rozwijają myśle-
nie analityczne i w sposób aktyw-
ny poszerzające wiedzę uczniów. 
Wspólne warsztaty są niewątpliwie 
wyjątkowym doświadczeniem za-
równo dla uczniów jak i studentów 
AMW!

Dzieci z klas młodszych Społecznej Szkoły Podstawowej nr 
1 w Wejherowie uwielbiają wszelką manualną twórczość. 
Ich bogata wyobraźnia potrzebuje zaledwie delikatnej pod-
powiedzi, by małe paluszki czarowały, zachwycały, urzekały 
swą zręcznością.
Dzieci z radością przyjęły zaproszenie na sobotnie warszta-
ty. Tasiemki, koraliki, piórka, krepina, guziczki, pastele... Przy 
barwnych kogutkach, barankach i kurczaczkach czas płynął 
zbyt szybko. Piękne „palemki-panienki” wzbudzały zachwyt 
rodziców. Współpraca i dzielenie się pomysłami  były dodat-
kowymi elementami sobotniego spotkania. Przyjemność 
i pracowitość zostały połączone, a efekt  naszych zdolnych 
rączek  każdy może sam zobaczyć i podziwiać. /SSP/

Sobotnie czary-mary
WEJHEROWO | Marcowe słońce i nadchodzące święta 
zachęcały do przygotowywania wielkanocnych dekoracji. 

Fot. SSP nr 1 w Wejherowie

W tym tygodniu w Filharmonii 
Kaszubskiej odbyła się uroczysta 
Inauguracja Roku Akademickie-
go Choczewskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W trakcie wy-
darzenia miało miejsce podpisa-
nie porozumienia o współpracy 
pomiędzy Wydziałem Elektroni-
ki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej, a nowo 
powstałym Uniwersytetem. 
W spotkaniu uczestniczyli staro-
sta wejherowski Gabriela Lisius 
oraz członek zarządu Jacek Thiel.

Seniorzy będą mogli wziąć 
udział w zajęciach z zakresu psy-
chologii i socjologii, języków ob-
cych czy zasad bezpieczeństwa. 
Wykłady organizowane będą 
w sali wystawowo-konferencyjnej 
Urzędu Gminy, natomiast zajęcia 
manualne – w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Choczewie i salach 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Lubiatowie. 

Uniwersytet powstał, aby zaspo-
koić potrzeby edukacyjne osób 
dojrzałych. Seniorzy wielokrotnie 
podkreślają, że często nie nadą-
żają za szybkimi zmianami, na-
stępującymi w obecnym świecie 
i za postępem technologicznym. 
Nowa uczelnia to płaszczyzna ko-
munikacji społecznej, dzięki któ-
rej seniorzy będą mogli zdobyć 
wiedzę z wielu dziedzin, ale też 
poznawać pełnych zaangażowa-
nia i energii ludzi w podobnym 
wieku. 

Kluczową misją Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, który powstał 
w gminie Choczewo, jest aktywi-
zacja osób powyżej 50. roku ży-
cia, integracja społeczna i umoż-
liwienie realizowania własnych 
pasji. /raf/

Nowy uniwersytet 
już działa
CHOCZEWO | Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność.
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Z głębokim bólem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śP. 
dh ALFONsA LANGI

wieloletniego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie
wieloletniego członka Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Wejherowie  

i Zarządu Powiatowego OSP RP w Wejherowie
Prezesa Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie

rodzinie i bliskim zmarłego składamy 
wyrazy głębokiego współczucia

druhowie
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Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!
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Na stronie www.rowermetro-
politalny.pl można już zgłaszać 
propozycje nazw dla jednośla-
dów, które w przyszłości pojawią 
się również w Rumi. Budowa 
systemu roweru miejskiego jest 

ogromnym sukcesem współpra-
cy metropolitalnej. Realizacja 
projektu ma przyczynić się do 
zwiększenia mobilności podróż-
nych, stworzenia atrakcyjnej al-
ternatywy przemieszczania się 

oraz uzupełnić istniejący system 
komunikacji miejskiej.

Aktywne włączanie mieszkań-
ców w prace nad projektem ma 
pozytywnie wpłynąć na stopnio-
wą zmianę przyzwyczajeń komu-

Nazwij Rower Metropolitalny
RUMIA | Veturilo w Warszawie, Wavelo w Krakowie. A jaką nazwę będzie miał 
System Roweru Metropolitalnego na Pomorzu? O tym zadecydują mieszkańcy. 

nikacyjnych. Pierwszym krokiem 
w tym kierunku będzie możliwość 
zaproponowania własnej nazwy 
Roweru Metropolitalnego. Można 
tego dokonać poprzez formularz 
dostępny na stronie www.rower-
metropolitalny.pl, w terminie do 
8 kwietnia.

– Nazwa powinna nawiązywać 
do obszaru metropolitalnego, rowe-
rów, mobilności miejskiej i składać 
się z maksymalnie dwóch wyrazów 
– instruuje Krzysztof Perycz-
szczepański, kierownik projektu 
„Budowa Systemu Roweru Metro-
politalnego OMG-G-S”. – Zgłosze-
nie powinno dodatkowo zawierać 
uzasadnienie tej nazwy – dodaje.

Między 8 a 15 kwietnia kapituła 
złożona z przedstawicieli lokal-
nych mediów oraz Biura Stowa-
rzyszenia Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, będącego 
organizatorem konkursu, wyłoni 
od 3 do 5 nazw, które zakwalifikują 
się do ścisłego finału.

Drugi etap konkursu ruszy 16 
kwietnia i potrwa tydzień – wte-
dy internauci będą mogli oddać 
głos na wybraną przez siebie pro-
pozycję.

– Chcemy wybrać nazwę, która 
stanie się swego rodzaju marką. Ko-
jarzona będzie z najnowocześniej-
szym w Europie systemem rowerów 
publicznych – mówi michał Gla-
ser, dyrektor biura Obszaru Me-

tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. – Autor zwycięskiej nazwy 
otrzyma także atrakcyjną nagrodę: 
6-letni karnet na korzystanie z Ro-
weru Metropolitalnego – dodaje.

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 uzasadni-
ły wybór nazwy i nagrodzi je vo-
ucherami do kina, miesięcznymi 
karnetami na rower metropolital-
ny czy gadżetami od partnerów.

Projekt będzie funkcjonował 
w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, 
Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, 
Kartuzach, Sierakowicach, Somo-
ninie, Stężycy, Władysławowie, 
Żukowie, Pruszczu Gdańskim 
oraz Rumi. W Rumi zostanie zain-
stalowanych około 25 stacji, a do 
dyspozycji mieszkańców będzie 
około 80 rowerów.

Przedsięwzięcie jest współfinan-
sowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie ze środków unij-
nych wynosi ponad 17,2 miliona 
złotych.

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa

Za darmo i bez skierowania 
przebadaj się i sprawdź, 
czy nie jesteś chory. 
Badania EKG, ciśnienia, 
poziomu cukru to tylko 
niektóre z propozycji, jakie 
za darmo oferuje pacjen-
tom Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Słupsku 
w poniedziałek, 9 kwietnia 
2018 r.Porady odbywają się 
w ramach Tygodnia dla serca. 
Będzie on obchodzony od 17 
do 24 kwietnia. Będzie więc 
można wykonać bezpłatne 
badania EKG, ciśnienia, 
poziomu cukru, określe-
nia wskaźnika BMI i WHR 
(pomiar stosunku bioder do 
pasa). EKG od razu odczyta 
lekarz. Kardiolog podpowie, 
jak zadbać o serce i kiedy 
należy zgłosić się do lekarza. 
Psycholog określi podatność 
na stres. Natomiast dietetyk 
podpowie, jak skompono-
wać dietę obniżającą poziom 
cholesterolu.
Dodatkowo odbędą się 
szkolenia z zasad udzielania 
pierwszej pomocy w nagłym 
zatrzymaniu krążenia. 
Instruktorzy pokażą też, jak 
właściwie uprawiać nordic 
walking oraz gimnastykę 
ogólnousprawniającą. Chętni 
będą mogli obliczyć wskaź-
nik masy ciała, zmierzyć 
obwód pasa, WHR. /raf/

Tydzień 
dla serca

OGŁOSZENIE                                                                     100/2018/DB
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Dzięki organizowanemu od 11 lat 
przedsięwzięciu osoby potrzebujące 
i samotne miały okazję uczestniczyć 
w świątecznej uroczystości. Wydarze-
nie organizowane jest od 2007 roku. 
Inicjatorami byli pracownicy miej-
skiego ośrodka pomocy społecznej 
oraz harcerze z hufca ZHP Rumia. 

Zaczęło się od skromnego, kilku-
osobowego spotkania. Obecnie z tej 
formy pomocy korzysta cyklicznie 
kilkudziesięciu potrzebujących. 

Wszystkie te osoby mogą liczyć 
również na paczki żywnościowe, po-
zyskane między innymi ze Związku 
Stowarzyszeń „Bank Żywności”.

W organizację śniadania wielka-
nocnego zaangażowani są pracow-
nicy socjalni, społecznicy ze Stowa-
rzyszenia Nasza Rumia, harcerze z 
hufca ZHP Rumia, księża oraz sa-
morządowcy. Środki na organizację 
inicjatywy zostały w pełni zabezpie-
czone w miejskim budżecie.

Wielkanocne śniadanie 
dla potrzebujących
RUMIA | Kilkadziesiąt osób skorzystało z zaproszenia na śniadanie wielkanocne, które przygotowano w Domu Harcerza.

ARIEL SINICKI,
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi:

– Miasto stara się, jak tylko może, pomagać 
mieszkańcom, którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej. Co roku gmina 
przeznacza na ten cel środki finansowe. Dzięki 
tym pieniądzom osoby potrzebujące i samotne 
choć przez chwilę mogą poczuć świąteczną 
i rodzinną atmosferę. 

Świąteczne spotkanie
REDA | W pierwszym w mieście spotkaniu wielkanocnym dla osób 
starszych i samotnych wzięło udział ponad sto osób.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
660 731 138
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Z inicjatywy radnej Teresy Tka-
czyk, przewodniczącej Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Redzie 
oraz dyrektora Miejskiego Domu 
Kultury,  w salkach katechetycz-
nych przy kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Redzie 
odbyło się w Wielką Sobotę pierw-
sze  Redzkie Spotkanie Wielkanoc-
ne, zorganizowane z myślą o oso-
bach starszych i samotnych.

Wydarzenie zostało zorganizo-
wane pod patronatem burmistrza 
Krzysztofa Krzemińskiego i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Ka-
zimierza Okroja. W akcję czynnie 
włączyli się proboszczowie redz-
kich parafii, parafialne zespoły 
Caritas oraz Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Redzie, redz-
cy harcerze i radni.

- Cieszymy się, że na nasze zapro-
szenie odpowiedziało tyle osób – 
mówi Kazimierz Okrój, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Redzie. 
– Przy świątecznym stole zasiadło 

prawie 100 osób, co pokazuje, że 
takie inicjatywy są potrzebne.

Pokarmy poświęcił ksiądz pro-
boszcz Marian Świątek, udzielając 
przybyłym świątecznego błogo-
sławieństwa. Do stołu zapraszał 
przewodniczący Kazimierz 
Okrój, który osobiście częstował 
gości i zachęcał do degustacji . 
Całe spotkanie poprowadził dy-
rektor Fabryki Kultury Tomasz 
Wiśniewski, a liczną grupę gości 
stanowili parafianie z Rekowa, 
przybyli ze swoim proboszczem, 
ks. Fabianem Tokarskim.

- Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do organi-
zacji spotkania – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. – W 
takim gronie zebraliśmy się po raz 
pierwszy, ale z pewnością będzie-
my ten zwyczaj kontynuować.

Wszyscy przybyli otrzymali świą-
teczne upominki, które wręczał bur-
mistrz miasta Redy w towarzystwie 
swojej zastępczyni – p. Teresy Kania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się 26 kwietnia o godz. 14:30 
w sali nr 11, Urzędu Gminy Wejherowo ul. 
Transportowa 1.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi mogą być 

Przestrzenny plan dla Gowina
GM. WEJHEROWO | Wójt gminy 
Wejherowo poinformował o wy-
łożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu 
Gowina w gminie Wejherowo.

wnoszone na piśmie z podaniem oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r. Uwagi 
do projektu planu będą rozpatrywane przez 
Wójta Gminy Wejherowo w terminie do 21 dni 
od dnia upływu terminu ich składania. Jednocze-
śnie odstąpiono od przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie 
Wejherowo. /UGW/
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Przed nami 55. jubileuszowy 
Ekstremalny Rajd na Orien-
tację Harpagan. Kilkaset kilo-
metrów tras oraz ponad tysiąc 
uczestników, którzy zmierzą się 
z dystansem, mapą i własny-
mi słabościami bez względu na 
pogodę. Wiosenna edycja rajdu 
odbędzie się w Choczewie w po-
wiecie wejherowskim w dniach 
20 - 22 kwietnia 2018 r.

Orientacja jest świetnym spo-
sobem na spędzenie wolnego 
czasu z rodziną czy przyjaciół-
mi, bowiem łączy aktywność fi-
zyczną i umysłową, w pięknych 
okolicznościach przyrody.

Ekstremalny Rajd na Orien-
tację Harpagan jest największą 
tego typu imprezą w Polsce. 
Odbywa się dwa razy w roku 

w kwietniu i październiku nie-
przerwanie od 1989 r. Ponad 
tysiąc uczestników mierzy się 
z dystansem, mapą i własny-
mi słabościami bez względu na 
pogodę.  Baza imprezy jest za 
każdym razem inna, ale zawsze 
zlokalizowana w województwie 
pomorskim. Większość rywa-
lizacji odbywa się na terenach 
leśnych, a wszystkie punkty 
kontrolne są potwierdzane przy 
użyciu chipów Sport Ident. Na 
najdłuższych trasach uczestni-
cy, którzy ukończą je w całości 
w limicie czasowym, nagradzani 
są „Certyfikatem Harpagana”, 
a wśród obecnych na zakończe-
niu losowane są nagrody.

Uczestnicy przemierzają trasy 
korzystając z otrzymanych na 

Rodzinny rajd na orientację

POMORZE | Rozpoczęła 
się wiosna na pomor-
skich drogach. 

Budowa mostów oraz 
remonty nawierzchni, 
a do tego całkowita 
przebudowa drogi - tak 
wygląda wiosna na dro-
gach wojewódzkich na 
Pomorzu.
Robotnicy wrócili na 
plac budowy w ciągu 
drogi wojewódzkiej 188 
pomiędzy Człuchowem 
a Debrznem. Odcinek 
ten w dalszym ciągu jest 
zamknięty dla ruchu, za 
wyjątkiem pojazdów, 
które dojeżdżają do nie-
ruchomości położonych 
przy szosie. Pozostali kie-
rowcy muszą korzystać 
z wytyczonego objazdu 
przez Barkowo. Dodat-
kowo na wjeździe do 
Debrzna został wprowa-
dzony ruch wahadłowy.  
Na jednej z najważniej-
szych dróg Kaszub, czyli 
drodze wojewódzkiej 
212 prace trwają pomię-
dzy Kartuzami a Moju-
szem. Modernizacja trasy 
obejmuje budowę no-
wych skrzyżowań i zatok 
przystankowych. Powsta-
ją też chodniki i drogi 
dla rowerzystów. W kilku 
miejscach wprowadzony 
został ruch wahadłowy. 
Sterować nim będą sy-
gnalizatory. W zależności 
od tempa prac na kolej-
nych odcinkach wprowa-
dzana będzie zmieniona 
organizacja ruchu.
Wznowione zostały prace 
na budowie obwodnicy 
Wicka w ciągu drogi 214. 
Remontowany jest także 
odcinek pomiędzy Biało-
gardą a Łebą. Powstająca 
infrastruktura pozwoli na 
szybszy i bezpieczniejszy 
dojazd do nadmorskie-
go kurortu. Na razie 
jednak kierowcy muszą 
przygotować się na ruch 
wahadłowy. Zależnie 
od miejsca będzie on 
sterowany sygnalizacją 
świetlną lub przez pra-
cowników budowy.
W dalszym ciągu trwają 
prace na powiślańskiej 
wojewódzkiej 521. 
Pomiędzy Prabutami 
a Kwidzynem przebu-
dowywane są chodniki 
i kładziona jest nowa 
nawierzchnia. Wpro-
wadzony został ruch 
wahadłowy, który powo-
duje znaczne utrudnienia 
w przejeździe. Drogowcy 
zalecają objazd przez 
Gardeję i Jaromierz. 
/raf/

Ruszyły 
roboty 
na drogach

CHOCZEWO | Biegasz, jeździsz na rowerze? Rodzinny weekend z mapą i kompasem jest dla Ciebie!

Na wzrost liczby pasażerów 
z pewnością wpłynęły zmiany 
w rozkładzie jazdy. Od wiosny 
pociągi na linii Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej jeżdżą częściej. 
Łącznie składy Szybkiej Kolei 
Miejskiej przewiozły 324,4 tys. 
podróżnych. Ostatni raz  pasa-
żerowie w pociągach liczeni byli 
w grudniu 2017 r. Marcowy wy-
nik jest o około 20 proc. lepszy. 

Największy wzrost liczby pasa-
żerów został zaobserwowany na 
odcinku aglomeracyjnym. 

– Jest to niewątpliwie zasłu-
ga cyklicznego rozkładu jazdy, 
jaki wprowadziliśmy na linii Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej 
w marcu tego roku – mówi Mie-
czysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. Dzięki 
temu pociągi kursują w równych 

odstępach czasu, a godziny od-
jazdów są lepiej dopasowane do 
komunikacji miejskiej w Gdań-
sku i Gdyni. – Oczywiście nie da 
się ułożyć idealnego rozkładu dla 
wszystkich, ale statystyki jedno-
znacznie pokazują, że atrakcyj-
ność połączeń na linii PKM cały 
czas rośnie – dodaje. W grudniu 
2017 roku z pociągów na odcinku 
aglomeracyjnym skorzystało oko-
ło 150 tys. pasażerów. Natomiast 
w marcu 2018 r. pociągi przewio-
zły 190 tys. osób.  

Dobra oferta na odcinku regio-
nalnym również przyczyniła się 
do zwiększenia liczby pasażerów. 
– Kilkunastoprocentowe wzrosty 
na regionalnym odcinku odno-
towujemy regularnie od czasu 
skierowania pociągów z Koście-
rzyny do Gdyni przez Gdańsk 

PKm z kolejnym rekordem
POMORZE | W marcu 2018 r. pociągi Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej przewiozły ponad 300 tys. pasażerów.

Wrzeszcz. Teraz, wprowadzone 
równe odstępy czasu pomiędzy 
pociągami dodatkowo przyczyniły 
się do pozyskania nowych pasa-
żerów – cieszy się wicemarszałek 
Ryszard Świlski. Łącznie pocią-
gi SKM do Kartuz i Kościerzyny 
przewiozły w marcu 2018 r.  około 

130 tys. osób. W grudniu minio-
nego roku pasażerów było o około 
15 tys. mniej.

Sercem układu Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej jest niezmienne 
stacja Gdańsk Wrzeszcz. Korzysta 
z niej aż 23 proc. pasażerów pocią-
gów SKM. Kolejarze policzyli rów-

nież pasażerów dwóch porannych 
pociągów pomiędzy Gdańskiem 
Wrzeszczem a Gdynią Główną. 
Okazało się, że  dla większości pa-
sażerów przystankiem końcowym 
są stacje Gdańsk Wrzeszcz i Strzy-
ża, a w Gdyni dworzec główny 
i przystanek Gdynia Stadion. /raf/

Wybór Choczewa na miejsce 
bazy jest nieprzypadkowy, bo do-
stępność lasów daje uczestnikom 
szansę przeżycia wyjątkowej przy-
gody nad Morzem Bałtyckim. Jak 
zapowiadają organizatorzy nieza-
pomniane widoki, punkty kontro-
lne na plaży czy zapierające dech 
wschody słońca nad Bałtykiem 
gwarantowane. Po raz pierwszy 
rajd odbędzie się nad samym mo-
rzem.

Rajd łączy uczestników startu-
jących na trasach pieszych (100 
km, 50 km, 25 km 10 km), rowe-
rowych (200 km, 100 km, 50 km) 
oraz mieszanej pieszo-rowerowej 
(150 km). Zadaniem startujących 
jest pokonanie danej trasy, przy 
pomocy mapy i kompasu odnaj-
dując po drodze zaznaczone na 
mapie punkty kontrolne. Uczest-
nicy sami planują trasę na podsta-
wie mapy i w każdej chwili mogą 
wrócić do bazy rajdu.

W piątek, 20 kwietnia o godzinie 
21.00 rozpocznie się 24-godzinny 
marsz na orientację, podczas 
którego uczestnicy mają do po-
konania 100 kilometrów. Jest to 
najdłuższa czasowo trasa, ale nie 
jedyna na tym rajdzie.

Jeśli Twoją pasją są rowery, 
sprawdź swoje możliwości i umie-
jętności na trasach rowerowych. 
Do pokonania jest dystans 200 km 
w czasie 14 godzin. Jeżeli ten dy-
stans jest za długi lub też startu-
jesz pierwszy raz, spróbuj swoich 
sił na trasach o długości 100 km 
lub 50 km. Ważne, że trasę usta-
lasz sam i w każdej chwili możesz 
skrócić dystans wracając wcze-
śniej do bazy rajdu.

Chciałbyś wystartować na trasie 
pieszej i rowerowej? Nie wiesz któ-
rą wybrać? Trasa Mieszana będzie 
dla Ciebie idealna. 50 km pieszo 
oraz 100 km rowerem to trasa ma-
rzeń dla najwytrwalszych.

Zapisy na stronie rajdu harpa-
gan.pl. /raf/

starcie kolorowych map, na któ-
rych zaznaczone są tzw. punkty 
kontrolne. Ich charakterystyka 
jest bardzo zróżnicowana. Mogą 
to być zarówno elementy topo-
graficzne (skrzyżowanie, gór-
ka, jezioro), jak i krajoznawcze 
(pomniki przyrody ożywionej 
i nieożywionej, punkty widokowe, 
inne ciekawe miejsca). Po odnale-
zieniu takiego punktu w terenie, 
dokonywane jest jego potwierdze-
nie, poprzez zbliżenie chipa elek-
tronicznego do stacji stojącej przy 
punkcie. W zależności od chęci 
i możliwości, pamiętając o limi-
cie czasowym obowiązującym na 
danej trasie, uczestnik następ-
nie zmierza do mety. Kompas się 
przyda, ale można sobie poradzić 
bez niego.

”Baza imprezy 
jest za każdym 
razem inna, ale 
zawsze zlo-
kalizowana w 
województwie 
pomorskim. 
Większość ry-
walizacji odby-
wa się na tere-
nach leśnych.
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W Starostwie Powiatowym w Wejherowie 
odbyły się eliminacje miejsko-gminne do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Drużyna 
z Koła „Sporty pożarnicze” z Powiatowego Ze-
społu Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
wystąpiła w składzie: Julia Wojewska i Kacper 
Szlonszkiewicz z klasy II LO oraz Weronika 

Pardyla i Jakub Groth z klasy I LO. Eliminacje 
odbyły się w trzech grupach wiekowych dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Zespół PZPOW star-
tował w grupie trzeciej, gdzie w wyznaczonym 
czasie musiał indywidualnie rozwiązać test któ-
ry pokazał, że zagadnienia z wiedzy pożarniczej 
nie są takie łatwe. Po części pisemnej wszyscy 

uczestnicy udali się do Ochotniczej Straży Po-
żarnej, gdzie druhowie zaprezentowali sprzęt 
i swoją pracę. Komisja konkursowa przyznała 
Kacperowi Szlonszkiewiczowi pierwsze miejsce 
a Jakubowi Grothowi trzecie miejsce. Zwycięzcy 
awansowali do dalszego etapu konkursu w eli-
minacjach powiatowych. Pozostałe członkinie 
zespołu znalazły się za podium.  (dd)

Młodzież zapobiega pożarom
WEJHEROWO | Dru-
żyna Powiatowego Ze-
społu Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych 
w Wejherowie zajęła 
wysokie lokaty w 
Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega 
Pożarom”.
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BURMIStRZ 

MIaSta RUMI 

ogłasza nabór na wolne 
stanowiska pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi:

Główny specjalista lub 1. 
Inspektor – Pełnomoc-
nik ds. Budżetu Obywa-
telskiego, w niepełnym 
wymiarze czasu pracy 
0,25 etatu,

Główny specjalista 2. 
lub Inspektor – Pełno-
mocnik ds. Profilakty-
ki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, w niepeł-
nym wymiarze  czasu 
pracy 0,4 etatu.

Szczegółowa treść ogłoszeń 
o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Rumi oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi /www.
bip.rumia.pl/

Komisja konkursowa 
przyznała Kacperowi 
Szlonszkiewiczowi 
pierwsze miejsce 
a Jakubowi Grothowi 
trzecie miejsce. Zwy-
cięzcy awansowali do 
dalszego etapu kon-
kursu w eliminacjach 
powiatowych.

Uczestnikami były młode 
wilki morskie, czyli uczniowie 
wszystkich redzkich szkół. Rejs 
po wodach nieznanych otworzył 
kapitan Tomasz Wiśniewski, dy-
rektor Miejskiego Domu Kultury 
w Redzie. Armatorem statku, któ-
ry zabrał uczniów klas 1-6 oraz 
siódmych, gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych, jest Fabry-
ka Kultury, czyli MDK w Redzie 
oraz Powiatowy Zespół Szkół 
z Redy.

Jury, w skład którego wchodzili 
przedstawiciele MDK i kadry pe-
dagogicznej wydało następujący 
werdykt:

BANdERA „KLASY 1 - 6”:
1 miejsce - Kacper Komo-•	
rowski (SP5, szanta „Morskie 
opowieści”)
2 miejsce - Maria Krzesińska •	
(Prywatna Szkoła Podstawowa 
im. Tony Halika w Redzie, szanta 

„Hej me Bałtyckie Morze”)
3 miejsce - Zespół z SP6 •	
(szanta „Gdzie ta keja”)
Wyróżnienie - Zespół z SP2 •	
(szanta „Hiszpańskie dziew-
czyny”)

BANdERA „KLASY 7 - 
GIMNAzJUM + 
pONAdGIMNAzJALNE”:

1 miejsce - Zespół Wilga (PZS •	
W Redzie, szanta „Ballada o 
wikingu”)
2 miejsce - Zespół Cantabile •	
(SP4, szanta „Keja”)
3 miejsce - Zespół Misie Kolo-•	
rowe (PZS w Redzie, szanta „4 
zegary”)

Każdy z laureatów został mia-
nowany starszym marynarzem, 
a laureaci pierwszych miejsc 
awansowali na starszego oficera. 
Gratulujemy wszystkim wilkom 
morskim! /raf/

żeglarskie i morskie pieśni
REDA | Po raz pierwszy w Redzie odbył się miejski konkurs szanto-
wy „Jantarowy Szlak”.

ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
NaPISaŁEŚ aRtYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

OGŁOSZENIE                                 101/2018/DB
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Organizatorem wydarzenia jest 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Rumi. Udział w biegu jest 
bezpłatny, a warunkiem uczest-
nictwa jest zgłoszenie swojego 
udziału, posiadanie stroju spor-
towego oraz zaświadczenia lekar-
skiego lub zgody rodziców. Każdy 
biegacz otrzyma na starcie kartę, 
którą musi wypełnić i oddać na 
mecie.

– Poprzez organizację tych za-
wodów chcemy przede wszystkim 
podkreślić radość płynącą ze świąt 
wielkanocnych. Zależy nam rów-
nież na propagowaniu idei brater-
stwa i jedności wśród mieszkańców 
Rumi, a także promowaniu bie-
gania jako świetnego sposobu na 
rekreację – mówi jolanta Król, 
pełniąca obowiązki dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi. 

Trzej najlepsi zawodnicy oraz 
zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych zostaną na-
grodzeni statuetkami oraz meda-
lami. Ponadto wśród wszystkich 
uczestników zostaną rozlosowane 
nagrody rzeczowe oraz słodycze, 
a po ukończonym biegu będzie 
można liczyć na kiełbaskę z grilla 
oraz ciepły napój.

Zapisy będą się odbywać w dniu 

Weź udział w XX Biegu 
Wielkanocnym
RUMIA | Dzieci, młodzież, 
dorośli i seniorzy – wszy-
scy, bez względu na wiek 
i płeć, mogą wziąć udział 
w XX Biegu Wielkanoc-
nym, który odbędzie się 
w sobotę (7 kwietnia). 

Szczegółowy 
program zawodów:
 
zApISY Od GOdz. 9.00 – 10.10,

10.00 •	 – otwarcie zawodów,
10.10 •	 – zapoznanie z trasą biegu,
12.30 •	 – zakończenie zawodów.

pROGRAM BIEGU:
10.15 •	 – kategoria dziewcząt, rok ur. 2007 i 
młodsze – dystans 350 m,
10.25•	  – kategoria chłopców, rok ur. 2007 i 
młodsi – dystans 350 m,
10.30 •	 – kategoria dziewcząt, rok ur. 

2005/2006 – dystans 700 m,
10.40 •	 – kategoria chłopców, rok ur. 
2005/2006 – dystans 700 m,
10.45 •	 – kategoria dziewcząt, rok ur. 
2002/2004 – dystans 2100 m,
10.55 •	 – kategoria chłopców, rok ur. 
2002/2004 – dystans 2100 m,
11.05 •	 – bieg główny kobiet i mężczyzn, 
rok ur. 2001 i starsi – dystans 4200 m,
11.45 •	 – dekoracja zwycięzców poszcze-
gólnych biegów,
12.30 •	 – zakończenie zawodów.

Trasa biegu oraz regulamin można znaleźć 
na stronie MOSiR-u Rumia.

zawodów (7 kwietnia) w godzinach 
od 9:00 do 10:10 w biurze zawo-
dów zlokalizowanym na „polanie 

przy Zochlinie” (Rumia, ul. Jana III 
Sobieskiego 84A). Około godziny 
9:15 i 9:45 pod Szkołą Podstawową 

numer 9 oraz halą MOSiR staną au-
tokary, które bezpłatnie podwiozą 
uczestników na miejsce zmagań.

REDa | tej osobistości nie trzeba chyba nikomu przed-
stawiać – dziś będzie okazja do spotkania z Robertem 
Janowskim. 

Charyzmatyczny odtwórca głównej, męskiej roli w legendar-
nym musicalu „Metro”, doskonale znany z programu „Jaka 
to melodia” a jednocześnie autor poezji, tekstów piosenek, 
niezapomnianych recitali i wokalista – Robert Janowski bę-
dzie gościem podczas Biesiady Literackiej, która odbędzie się 
dziś, w piątek 6 kwietnia, o godz. 17:00 w miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Redzie. Wstęp wolny. /raf/

Biesiada z Robertem 
Janowskim

Odyseja Umysłu to niewątpliwie 
najbardziej niezwykłe i twórcze 
wydarzenie na edukacyjnej mapie 
Polski. Młodzi uczestnicy potra-
fią zrobić coś z niczego, są pełni 
inicjatywy i świeżych pomysłów. 
Zupełnie samodzielnie tworzą 
innowacyjne urządzenia, skom-
plikowane struktury, rozbudo-
wane fabuły przedstawień, dając 
wyraz swoim talentom i świetnie 
się przy tym bawiąc. Przy okazji, 
rozwijając wiedzę i kompetencje, 
budują cenny kapitał na przyszłe 
życie. 

W tym roku 7-osobowej druży-
nie dziewcząt z klasy 6 ze Szkoły 

Odyseuszki zbierają na wyjazd
WEJHEROWO | Grupa dziew-
cząt zdobyła tytuł mistrzowski 
w Odysei Umysłów i ma szansę 
na zagraniczny wyjazd, gdzie bę-
dzie reprezentować nasz region. 

Podstawowej Sióstr Zmartwych-
wstanek, pod czujnym okiem 3 tre-
nerów, udało się uzyskać zaszczytny 
tytuł mistrzowski, który pozwala 
na reprezentowanie naszego mia-
sta, gminy i wreszcie kraju w pre-
stiżowym Eurofestiwalu. Podczas 
pobytu drużyna będzie promować 
regionalizm i będzie miała okazję 
pokazać, jak piękny i zarazem egzo-
tyczny dla innych grup kulturowych 
jest język kaszubski. Będzie też mo-
gła zaprezentować najpiękniejszy 
regionalny skarb – bursztyn oraz 
haft kaszubski. Podczas pobytu na 
Eurofestiwalu odbywa się tzw. Wie-
czór Kulturowy, na którym drużyny 
z poszczególnych krajów prezentują 
swoją przynależność regionalną. 
Ponadto odbywa się uroczysty po-
chód, podczas którego drużyny po-
kazują swoje regionalne stroje, mają 
możliwość zaprezentowania regio-
nalnych piosenek, wierszy, tańców. 
Jeden z dni jest przeznaczony na 
wymianę towarową, podczas której, 
komunikując się wyłącznie w języku 
angielskim, reprezentanci poszcze-

gólnych narodów, mają możliwość 
podzielenia się regionalnymi pa-
miątkami, sami zaś mają możliwość 
nabycia niezapomnianych tworów 
przywiezionych z najdalszych za-
kątków świata. 

Szkoła z Wejherowa jest jedyną 
szkołą z Kaszub, która będzie repre-

zentować region na Eurofestiwalu
- Wyjazd do EJB Werbellinsee 

w Niemczech zaplanowany jest 
w dniach 26 kwietnia – 2 maja – wy-
jaśnia Iwona Brzezińska, koordyna-
tor projektu i główny trener grupy 
Odysei Umysłu SP Sióstr Zmar-
twychwstanek Wejherowo. - Nasza 
grupa liczy 7 Odyseuszek, 3 trene-
rów i kierowca. Wyjazd jest kosz-
towny, do 10 kwietnia musimy na 
niemieckie konto przelać 400 euro 
od osoby. Jest to pokrycie kosztów 
zakwaterowania i wyżywienia. Do 
tego dochodzi kwota transportu  
w wysokości 3tys. złotych i kwo-
ta 300 złotych za pomoc tłumacza 
podczas rozwiązywania tzw. Pro-
blemu Spontanicznego, czyli twór-
czego zadania, w którym liczy się 
nieszablonowe myślenie i współ-
praca drużynowa. Dlatego szukamy 
osób, które zechciałyby nas wes-
przeć finansowo. 

Chętni do pomocy mogą skon-
taktować się z panią Iwoną, tel. 
600745042, e-mail: kasiwonka@
poczta.onet.pl. /raf/

”Wyjazd do EJB 
Werbellinsee 
w Niemczech za-
planowany jest 
w dniach 26 kwiet-
nia – 2 maja – wy-
jaśnia Iwona Brze-
zińska, koordynator 
projektu i główny 
trener grupy Odysei 
Umysłu SP Sióstr 
Zmartwychwstanek 
Wejherowo.

Stacja Kultura w Rumi i Polska 
Animacja zapraszają na kolejną 
odsłonę Ogólnopolskiego Festi-
walu Polskiej Animacji O!PLA.

Festiwal rozpocznie się 10 
kwietnia o godzinie 18:00. W tym 
dniu odbędzie się pokaz konkur-
sowy kategorii Studyjnej. Będą to 
animacje, które zostały wyreży-
serowane przez profesjonalistów 
i są finansowo wspierane przez 
studia produkcyjne np. Studio 
Munka- Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich, Animoon, FUMI 
Studio.

- Pokażemy 8 filmów, projekcja 
potrwa około 95 minut – infor-
mują organizatorzy. - Po zakoń-
czeniu pokazów odbędzie się 
głosowanie na film, który naj-
bardziej podobał się publiczno-
ści. Wyniki zostaną wysłane do 
Łodzi. Rumska publiczność jest 
jednym z ogniw decydujących 
o wygranej filmu w tej kategorii!

Warto wziąć udział w pokazie 
i zobaczyć, że polska animacja 
stoi na bardzo wysokim pozio-
mie i porusza ważne tematy.

Wstęp wolny! /raf/

animacja na festiwalu
RUMIA | Festiwal Polskiej Animacji odbędzie się już w przyszłym 
tygodniu w Stacji Kultura. 
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Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Stowarzyszenia 
„Misternicy Kaszubscy” przyciągnął tłumy. Misterium 
odbyło się równolegle z Drogą Krzyżową, którą prowadził 
o. Daniel Szustak.
Wejherowskie Misterium Męki Pańskiej odbywa się na kal-
warii Wejherowskiej od 2002 roku. Rekonstrukcja historycz-
na męczeństwa i śmierci Jezusa Chrystusa, przedstawienie 
Jego męki, pobudza wyobraźnię uczestników Misterium i 
zmusza do refleksji. Inscenizacja, która organizowana jest 
przez Wejherowskie Centrum Kultury wraz ze Stowarzysze-
niem Misterników Kaszubskich pod patronatem Prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, zyskała status 
jednej z najważniejszych rekonstrukcji historycznych w 
regionie. Wieloletnim reżyserem widowiska jest Wojciech 
Rybakowski. W roli Chrystusa wystąpił Artur Szymerowski, 
a w roli Piłata – Adam Hebel.
Na każde Misterium przybywa kilka tysięcy wiernych i 
pątników a widowisko ma charakter zarówno religijny, jak i 
historyczny. Stanowi ono połączenie uroczystości religijnej 
z inscenizacją teatralną. Trwa dwie godziny i szczegółowo 
przedstawia ostatnie godziny z życia Chrystusa kończące 
się ukrzyżowaniem I złożeniem do grobu. W inscenizację 
oprócz aktorów-amatorów ze Stowarzyszenia „Misternicy 
Kaszubscy” włączają się różne środowiska m.in. harcerze, 
strażacy, ministranci, ratownicy PCK i inni, którzy swoją 
aktywnością wspomagają organizację tego przedsięwzię-
cia. W ten sposób wszyscy włączają się duchowo i fizycznie 
w atmosferę Świąt Wielkiej Nocy. /raf/

Misterium na Kalwarii
WEJHEROWO | Jak co roku w Wielki Piątek na kalwa-
ryjskich wzgórzach w Wejherowie odbyło się Miste-
rium Męki Pańskiej. 

Fot. wejherowo.pl

Po wielu mroźnych i śnieżnych dniach w końcu przyszła długo oczekiwana wiosna. Wiele osób sięgnęło po aparaty fo-
tograficzne i telefony, aby uwiecznić obiektywem pierwsze widoczne oznaki tej pory roku. Poniżej publikujemy zdjęcia 
nadesłane przez naszych Czytelników. Dziękujemy!

W końcu widać wiosnę!

Sprawdź inne nasze tytuły na:



NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

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

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

2 pOKOJE dla 4-6 pracowników, studentów, 
kuchnia, łazienka, 400 zł osoba / miesiąc, 
Rumia, tel. 510 785 078

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 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 Samsung Galaxy II plus, doty-
kowy, nowy, 350 zł, dzwonić do godz. 16ej, 
tel. 58 679 11 26

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

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

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

RÓŻNE

zIEMNIAKI ekologiczne Vineta z certyfika-
tem sprzedam, 0,8 zł, sadzeniaki, duże od 1 
zł, transport, tel. 510 78 50 78  

BECzKI plastikowe, 200 l, tel. 511 841 826

SIANOKISzONKA, 120 x 120, dobra, 70 ro-
tacyjna, 1750 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

SpRzEdAM rowery, rożne, cena od 200 zł, 
tel. 603 661 240 

SpRzEdAM tanio wersalkę na gwarancji 
w kolorze brązowym, 200 cm x 120 cm po 
rozłożeniu, cena 480 zł, tel. 510 501 955

SpRzEdAM odkurzacz, przeciwalergiczny 
do prania dywanów i tapicerek 950 zł, tel. 
790 290 835, Sierakowice

ROzSIEWACz KOS 450 zł, brony zawiesza-
ne 3, cena 650 zł, tel. 600 667 860

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

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

ROTACJNA supska, stan dobry, 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

SKUpUJEMY 
STARE MILITARIA 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, części zabytko-
wych pojazdów, odznaczenia, wyposa-

żenie wojskowe), Oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

info@oldmilitaria.pl

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

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

REKLAMA                  49/2018/DB

06-04-2018
Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 2d dubbing                 11:30
Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 2d dubbing                 16:00
Maria Magdalena 2d dubbing                        18:00
fucus i Koleczkowianie / Wielka 60-tka    19:00
Maria Magdalena 2d dubbing                        20:30

07-04-2018
Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 2d dubbing                 11:30
Gnomeo i Julia. Tajemnica 
zaginionych krasnali 2d dubbing                 16:00
Maria Magdalena 2d dubbing                        16:30
Maria Magdalena 2d dubbing                      18:00
Twarz                                                     19:00
player One 2d napisy                      20:30

MARIA MAGdALENA / pREMIERA
08.04.2018 - 18:00, 20:30 
09.04.2018 - 16:30, 18:00
10.04.2018 - 16:00, 18:30 
11.04.2018 - 17:00, 20:00

TWARz / pREMIERA
08.04.2018 - 20:30
09.04.2018 - 20:30 
11.04.2018 - 20:30 
12.04.2018 - 21:00
13.04.2018 - 19:30
15.04.2018 - 20:30

pLAYER ONE 2d dUBBING / pREMIERA
08.04.2018 - 15:30 
09.04.2018 - 19:00
11.04.2018 - 17:00
13.04.2018 - 20:30
15.04.2018 - 15:30
16.04.2018 - 19:30 
21.04.2018 - 17:30
22.04.2018 - 18:00 
24.04.2018 - 20:30

złE pSY / pREMIERA
Start: 2018-04-20 19:30
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WKS GRYF 
WEJHEROWO

www.gryfwejherowo.com.pl

1%
Przekaż 

KRS 0000275298

Mecz zaczął się idealnie dla 
Gryfa – szybka akcja dała mu 
prowadzenie. Wojowski szybko 
zagrał do Kołca, ten dośrodkował 
na głowę Koziary, który pokonał 
Kalinowskiego uderzeniem obok 
słupka. W 30.  1-1 – dośrodko-
wanie z prawej strony zamknął 
niepilnowany Machalski, który 
z dwóch metrów pokonał Dawi-
da Lelenia. Później Gryf zdołał 
ponownie objąć prowadzenie 
– w 38. minucie dośrodkował 
Michał Ciarkowski, najwyżej 
wyskoczył Krzysztof Wicki i gło-
wą skierował piłkę do siatki. Do 
przerwy Gryf prowadził ze Zni-
czem 2-1.

W drugiej połowie nie trzeba 
było długo czekać na gola dla 
Gryfa. Z zamieszania po do-
środkowaniu z rzutu wolnego 
skorzystał Krzysztof Wicki, któ-
ry z bliska wbił piłkę do bramki, 
strzelając swojego drugiego gola. 
Gryf podwyższył prowadzenie 
w 66. minucie – po faulu bram-
karza na zawodniku Gryfa sę-
dzia podyktował rzut karny. Do 
piłki podszedł Krzysztof Wicki 
i precyzyjnym strzałem umieścił 
piłkę w siatce. Gospodarze mieli 
kolejne doskonałe sytuacje, ale to 
Znicz zdobył bramkę – kwadrans 

przed końcem po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego krycie zgubił 
Małachowski i głową pokonał 
Lelenia. W 88. minucie było 4-3 
– z dystansu huknął  Tarnowski 
i Leleń znów musiał wyciągnąć 
piłkę z siatki. Gryf ostatecznie 
zdołał utrzymać zwycięstwo.

-Nie ma jakiejś wielkiej radości 
w naszych szeregach. Wciąż cze-
ka nas długa walka o utrzymanie, 
a zawsze może przyjść seria pora-
żek i sytuacja w tabeli nagle znów 
bardzo trudna – powiedział po 
meczu trener Gryfa, obchodzący 
tego dnia swoje urodziny Jarosław 
Kotas.

Po kolejnej wygranej żółto-czar-
ni są na czele strefy spadkowej, ale 
ma rozegranych więcej spotkań 
niż drużyny z niższych miejsc.

Siedem goli i hat-trick
II LIGA | Gryf w środę powrócił na Wzgórze Wolno-
ści i znów wygrał! Tym razem pokonał Znicz Prusz-
ków, a hat-trick zdobył Krzysztof Wicki, który grał 
na pozycji... stopera.

GRYf WEJhEROWO – zNICz pRUSzKóW 4-3
Koziara 2’, Wicki 38’, 49’, 66’k – Machalski 30’, 76’, Tarnowski 88’

Gryf: Leleń – Brzuzy, Kamiński, Wicki, Sobociński, Goerke – Wojow-
ski, Kołc, Nadolski, Ciarkowski (86.Maciejewski) – Koziara (72.Gabor)

znicz: Kalinowski – Wasielewski, Klepczarek, Rybak, Machalski, 
Smoliński (72.Fabiszewski), Kubicki (83.Zagórski), Małachowski, 
Podliński, Rackiewicz (68. Stryjewski), Tarnowski
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Chyba każdy kibic Gryfa przed rozpoczęciem 
rundy w ciemno wziąłby 10 punktów w pierwszych 
czterech meczech, nie dziwi więc coraz lepsza 
atmosfera w szeregach żółto-czarnych. Euforię 
tonuje jednak trener, który zauważa, że w każdym 
momencie może przyjść gorsza forma. Dlatego 
ważne, aby dobra seria trwała jak najdłużej.
Mecz z Radomiakiem Radom na pewno nie będzie 
łatwy – zielono-biali walczą o awans. Tyle tylko, że 
dwie poprzednie próby wejścia do I ligi zakończyły 
się niepowodzeniem, a stało się tak przez nieuda-

ną rundę wiosenną. Początek obecnej rundy także 
nie napawa optymizmem radomskich kibiców 
– z czterech meczów Radomiak wygrał dwa oraz 
dwa przegrał i jeśli Warta Poznań i Olimpia Elbląg 
wygrają swoje zaległe mecze to podopieczni Je-
rzego Cyraka wypadną nawet z czołowej czwórki. 
Radomiak nie może sobie pozwolić na kolejne 
i wpadki i jedno jest wiadome – nie będzie mu 
brakowało motywacji. Patrząc na zespół Gryfa 
w tej rundzie można być pewnym, że wejherowia-
nom także.

Utrzymać kurs
po dwóch meczach w Wej-
herowie podopiecznych 
Jarosława Kotasa czeka 
trudny wyjazd na mecz do 
Radomia. RAdOMIAK – GRYf

SOBOTa, 7 KwieTnia, 16:00

Pierwsze minuty to 
rwana gra w środku 
pola, choć oba zespo-
ły próbowały prze-
dostać się pod pole 
karne rywali i kilka-
krotnie się to udało, 
jednak bez większego 
zagrożenia bramki. 
Momentami to go-
ście zamykali Gryfa 
na własnej połowie 
i próbowali atakiem 
pozycyjnym dopro-
wadzić bo otwarcia wyniku. Blisko 
było w 34. minucie, ale w dużym 
zamieszaniu w polu karnym piłka 
nie trafiła do graczy Wisły, lecz prze-
chwycił ją Dawid Leleń. Naprawdę 
pięknego gola mógł zdobyć w 42. 
minucie Paweł Wojowski, ale piłka 
nieznacznie minęła okienko bramki 
przyjezdnych. W pierwszej połowie 
zabrakło goli.

Na drugą połowę Gryf wyszedł 
z zamiarem walki o zwycięstwo 
i dopięli swego w 61. minucie – do-
granie z rzutu rożnego przedłużył 

Krzysztof Wicki, piłka znalazła się 
pod nogami Łukasza Nadolskie-
go, który z bliska zdobył pierwszą 
bramkę w rundzie wiosennej na 
Wzgórzu Wolności. Przez najbliższe 
10 minut Gryf kilkakrotnie mógł 
podwyższyć prowadzenie, ale wy-
nik nie uległ zmianie. Niewykorzy-
stane sytuacje o mało nie zemściły 
się w 74. minucie, jednak Ploj trafił 
w poprzeczkę. Co jakiś czas robiło 
się gorąco pod bramką, ale ostatecz-
nie gospodarze zachowali czyste 
konto (po raz trzeci z rzędu!) i 3 
punkty zostały w Wejherowie.

Odczarowali 
Wzgórze Wolności
II LIGA | Żółto-czarni przerwali długą serię bez zwycięstwa u siebie. 
W sobotę ograli w Wejherowie Wisłę Puławy.

GRYf WEJhEROWO – WISłA pUłAWY 1-0
Nadolski 61’

Gryf: Leleń – Brzuzy, Kamiński, Wicki, Sobociński, Goerke – Wo-
jowski, Nadolski, Kołc, Ciarkowski – Czychowski (46.Okuniewicz)

Warta: Madejski – Żemło, Pielach, Ploj, Szymankiewicz, Patejuk 
(67.Meschia), Pożak (46.Zmorzyński), Hirsz (62.Kobiałka), Sedlew-
ski, Poznański, Maksymiuk
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W SKRóCIE

Mistrzostwa 
samorządowców

W Redzie odbędą się XXII 
Mistrzostwa Polski Pracow-
ników Samorzadowych w 
Piłce Siatkowej. Mistrzostwa 
odbędą się w czterech 
halach sportowych (Hale 
ZSP, SP nr 4, SP nr 3 oraz 
SP nr 2). Turniej ten odbywa 
się od 1997 roku, w zeszłym 
roku w kategorii OPEN 
triumfował Urząd Miasta 
Milicz, przed UM Bielsk 
Podlaski oraz Urzędem Gmi-
ny Stare Pole I. Rozpoczęcie 
zawodów w czwartek, 12 
kwietnia.

Zwycięstwo 
na początek wiosny

Od zwycięstwa rozpoczęły 
rundę wiosenną zawodnicz-
ki GOSRiT Luzino, które wy-
grały w Pruszczu Gdańskim 
z Czarnymi 1:0. Jedynego 
gola dla podopiecznych 
trenera Sylwestra Piątka 
zdobyła, wracająca do 
drużyny po kontuzji Anna 
Miszka. Skład GOSRiT 
Luzino: Nikola Kankowska 
- Anna Miszka, Oliwia Falk 
(41’ Andżelika Kotłowska), 
Weronika Mutke, Julia 
Fajter, Nikola Małaszycka 
(73’ Anna Grudzińska), 
Magda Lińska, Milena Fajter, 
Ewelina Barra, Maria Lińska, 
Bernadetta Landowska.

Zagrają 
o puchar Wójta
W Luzinie 15 kwietnia odbę-
dzie się Drużynowy Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Luzino. W hali 
widowiskowo-sportowej 
zmierzą się zespoły trzy-
osobowe. Więcej informacji: 
Waldemar Płota, tel: 603 
954 578.

dyżur 
rePOrtera SPOrtOWeGO

Poniedziałek     |     godz. 1000-1200

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

znamy już laureatów 
tegorocznej edycji 
redzkiej Ligi Baśki 
Kaszubskiej. Mistrzem 
kart został Tadeusz 
Sychowski, pokonu-
jąc w finale Jerzego 
Grubbę (II miejsce) 
i Mariusza Kozakiewi-
cza (III miejsce). 

Miłośnicy karcianych 
zmagań spotykali się 
cyklicznie od listopada 
do marca w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Redzie, aby rywali-
zować o cenne punkty 
w klasyfikacji generalnej 
Ligi Baśki Kaszubskiej. 
Osiemnaście turniejów 
we wtorkowe wieczory, 
zawsze gromadziły przy 
stołach sporą grupę 
graczy. Zawodnik Tadeusz 
Sychowski potwierdził, 
że w tej edycji nie ma 
sobie równych. Udowodnił 
to, wygrywając ostatnią 
dziewiętnastą rundę z 97 
punktami. Wicemistrzem 
został Jerzy Grubba z 92 
punktami. Trzecie miejsce 
zajął Mariusz Kozakie-
wicz z 86 pkt, czwarte 
Jan Bach z 80 pkt, piąte 
Kazimierz Sychowski z 84 
pkt. Na uczestników cze-
kały gorące napoje oraz 
poczęstunek. Najlepszym 
graczom zostały wręczone 
medale i puchary. Mistrz 
Baśki otrzymał puchar 
przewodniczącego rady 
miasta Redy Kazimierza 
Okroja. Symboliczne 
dyplomy powędrowały 
w ręce najlepszej dziesiąt-
ki. Organizator ufundował 
również nagrody rzeczowe. 
Po ceremonii wręczania 
nagród odbyło się uroczy-
ste krojenie tortu przez 
mistrza kart i degustacja 
przy stolikach. (dd)

Na cztery kolejki przed końcem 
sezonu 2017/2018 pozostało wiele 
pytań co do końcowych rozstrzy-
gnięć II ligi. Zwycięzca co prawda 
jest znany (SMS II Gdańsk), ale 
skład pierwszej piątki wciąż jest 

niewiadomą. 
Tytani, którzy w pewnym mo-

mencie sezonu znajdowali się już 
nawet na podium, zajmują obecnie 
5. miejsce w tabeli. Sytuacja w ligo-
wej klasyfikacji jest jednak skom-

Gonić za czołówką
PIŁKA RĘCZNA | Żółto-czerwoni w weekend powrócą do ligowej 
rywalizacji – o kolejne punkty powalczą w Toruniu.

plikowana – niemal każda z drużyn 
ma inną liczbę rozegranych meczów. 
Zajmujący 3. miejsce w tabeli Sam-
bor Tczew grał zaledwie 15-krotnie, 
Tytani zagrali 16 meczów, zaś inne 
zespoły mają za sobą 17 spotkań, na-
tomiast wicelider, MKS Brodnica ma 
aż 18 rozegranych meczów. Tak więc 
bardzo trudno przewidzieć kolejność 
w najlepszej piątce II ligi.

Jeśli Tytani chcą wspiąć się ponad 
5. pozycję, muszę wygrać najbliższe 

spotkanie – rywalem wejherowian 
będzie drużyna AZS UMK Toruń, 
która zajmuje 8. miejsce w liczącej 11 
zespołów tabeli i dotychczas wygrała 
zaledwie 3-krotnie. W poprzednim 
meczu Tytanów z AZS-em było 29-
24 i wydaje się, że będący w dobrej 
formie wejherowianie są w stanie 
osiągnąć podobny wynik. Mecz od-
będzie się w sobotę, a po tym spo-
tkaniu Tytani rozegrają jeszcze trzy 
mecze, w tym dwa u siebie.

”Jeśli Tytani chcą 
wspiąć się ponad 
5. pozycję, muszę 
wygrać najbliższe 
spotkanie – rywa-
lem wejherowian 
będzie drużyna AZS 
UMK Toruń.

Mistrz baśki 
wyłoniony

Derbowy remis
PIŁKA NOŻNA | Wikęd Luzino zremisował u siebie z Orkanem Rumia, a Stolem 
Gniewino pokonał na wyjeździe Pogoń Lębork.
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” Ligowa wiosna nabiera tempa 
– przed świętami odbyła się 21. 
kolejka IV ligi. Jeszcze w środę sój 
mecz rozegrał Stolem Gniewino. 
Podopieczni Tomasza Dołotki po-
jechali do Lęborka, gdzie właści-
wie całkowicie pozbawili swoich 
rywali szans na powrót do III ligi. 
Po pierwszej połowie było 1-0 dla 
Pogoni, a po przerwie Stolem do-
rzucił jeszcze trzy trafienia. Pogoń 
zdobyła zaledwie jedną bramkę 
i z kretesem przegrała. Lęborski ze-
spół musi uznać próbę powrotu na 
wyższy ligowy szczebel za nieuda-
ną, natomiast Stolem wciąż znajdu-
je się w czołówce tabeli – zajmuje 
5. miejsce, jednak do będącej na 
4. miejscu Pogoni traci zaledwie 
punkt, a ma do rozegrania dwa me-
cze więcej.

W Wielką Sobotę w Luzinie od-
był się mecz Wikędu z Orkanem. 

Faworytem była drużyna gospo-
darzy, jednak w lokalnych derbach 
padł ostatecznie wynik 1-1. Rezul-
tat na pewno bardziej zadowala 
zespół z Rumi, który dzięki niemu 
awansował na 14. miejsce w tabe-
li. Wikęd natomiast pozostał na 6. 
pozycji.

W miniony weekend wyjazdowe 
zwycięstwo ze Sztormem w Mo-
stach zaliczyły grające w V lidze Or-
lęta Reda, które obecnie znajdują się 
na 5. miejsce w ligowej klasyfikacji.

O kolejne punkty czwartoligowcy 
powalczą w sobotę. O 16:00 Orkan 
podejmie wicelidera, Grom Nowy 
Staw, Stolem w Gniewinie o 12:00 
zagra z Aniołami Garczegorze, na-
tomiast Wikęd Luzino na wyjeździe 
zmierzy się z Kaszubią Kościerzy-
na. Orlęta Reda zagrają w niedzielę 
– o 12:00 podejmą KS Kamienica 
Królewska. KG

Faworytem była 
drużyna gospo-
darzy, jednak 
w lokalnych 
derbach padł 
ostatecznie wy-
nik 1-1. Rezultat 
na pewno bar-
dziej zadowala 
zespół z Rumi, 
który dzięki 
niemu awanso-
wał na 14. miej-
sce  w tabeli.


