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Pojadą na... 
wodór!

czytaj str. 3

Wodór przez wielu specjalistów 
określany jest „paliwem przy-
szłości”. Wejherowo ma szansę 
stać się jednym z pierwszych 
miast w Polsce, po którym będą 
jeździć autobusy napędzane 
właśnie wodorem. 
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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: 
Głosuj 
na Inspirownię!

”@Fundacja Pomysłodalnia 

Głosowanie trwa do 17 maja, ale 
liczy się każdy dzień! Obecny 
ranking nie pozostawia złudzeń, 
że walka będzie zacięta:)

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

„Ostre cięcie” 
w Wejherowie

Zachód słońca

Zdjęcie zachodu słońca 
w Gniewnie otrzymaliśmy 
od naszego stałego Czytelnika, 
Pana Marcina. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Wyłączenia 
prądu

Biegał 
z siekierą 

Planowane wyłączenia prądu 
na terenie powiatu wejhe-
rowskiego. Dzisiaj z brakiem 
energii elektrycznej muszą 
mierzyć się m.in. mieszkańcy 
Kębłowa. 

Agresywny mężczyzna 
biegał rankiem z siekie-
rą po drodze osiedlowej 
w Wejherowie. Napastnika 
obezwładnili strażnicy 
miejscy.

Padła wysoka 
wygrana
Szczęśliwiec, który złożył 
kupon w kolekturze przy 
ulicy Sobieskiego 280 
w Wejherowie, wygrał po-
nad 300 tysięcy złotych.

Łucznik 
zatrzymany

Do dwóch lat więzienia grozi 
mężczyźnie, którego za-
trzymali policjanci. 28-latek 
na jednym z wejherowskich 
osiedli strzelał do gołębi. 

Ogromny 
pożar

Niemal doszczętnie spłonął 
jeden ze sklepów w Gnie-
winie. Budynek był nowy. 
Został oddany do użytku 
w grudniu. 

5,5 kg 
marihuany

23-latek został zatrzy-
many przez wejherow-
skich policjantów. W jego 
mieszkaniu znajdowała 
się marihuana. Mężczy-
zna usłyszał już zarzuty.  

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Zaczynasz dzień 
od sprawdzenia, co 

dzieje się w Twoim 
regionie? A może 

chcesz się dowiedzie, ja-
kie wydarzenia kulturalne czy rozrywkowe 
planowane są na najbliższe kilka dni?
Zajrzyj na nasz portal GWE24.pl, gdzie 
codziennie znajdziesz nową porcję najważ-
niejszych informacji. 
A o czym pisaliśmy ostatnio? Tematów 
było sporo – poruszaliśmy zarówno sprawy 
dotyczące lokalnej polityki, społeczne, 
opisywaliśmy sukcesy sportowców, zaj-
rzeliśmy do placówek edukacyjnych, gdzie 
uczniowie zdobywali nowe umiejętności 
i uczyli się tajników zawodów. 
Nasi reporterzy byli wszędzie tam, gdzie 
działo się coś istotnego – odwiedziliśmy 
zatem Rumię, gdzie na starcie Biegu 
Wielkanocnego stanęła rekordowa liczba 
uczestników, uczestniczyliśmy w otwarciu 
nowego gabinetu fizjoterapii i jednocześnie 
klubu fitness, pojechaliśmy też do Redy, 

gdzie ma zostać otwarty pierwszy w powie-
cie park dla psów. 
Ponadto opisaliśmy, czym są tajemnicze 
„pudełka” i w jaki sposób mogą uratować 
ludzkie życie. Jeśli chcesz się tego dowie-
dzieć – zajrzyj na nasz portal GWE24.pl!
Opublikowaliśmy także wyniki Redzkiego 
Budżetu Obywatelskiego, rozmawialiśmy 
z Krzysztofem Wickim, który zdradził nam, 
czy jest przygotowany do gry w Ekstra-
klasie i zamieściliśmy zdjęcia ze zlotu 
zabytkowych samochodów. Wielbiciele 
„klasyków” będą mieli w najbliższy week-
end kolejną okazję do obejrzenia cieka-
wych pojazdów, tym razem tych na dwóch 
kółkach. Sprawdź na naszym portalu, gdzie 
i kiedy zorganizowana będzie ta wystawa. 
Zapraszamy do codziennego zaglądania na 
GWE24.pl – znajdziesz tu najnowsze informa-
cje, zapowiedzi, wywiady, konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  NA GWE24.pL!
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WASZE 
ZDJĘCIA

Andrzej Wierzbicki i Tomasz 
Schmidt przeprowadzali rewo-
lucję w jednym z wejherowskich 
warsztatów fryzjerskich. Odcinek 
z udziałem miejscowych fryzjerek 
na antenie TTV wyemitowany 
został po raz pierwszy w środę.

JARy 
OddzIaŁ 
zamknIęty
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22 tyle pomysłów zgłosi-

li mieszkańcy do wejhe-

rowskiego budżetu oby-

watelskiego. Lista zwe-

ryfikowanych projektów zostanie 

opublikowana do 23 kwietnia. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podpisał list inten-
cyjny z przedstawicielami władz 
Grupy LOTOS S.A. w sprawie 
współpracy dotyczącej realiza-
cji dostaw wodoru dla taboru 
MZK Wejherowo Sp.z o.o.  Jest 
to pierwszy krok do tego, aby 
w przyszłości po mieście jeździły 
autobusy na wodór.

W preambule listu intencyjnego 
zapisano chęć podjęcia współpra-

Z myślą o ekologii
WEJHEROWO | Wodór przez wielu specjalistów określany jest „paliwem przyszłości”. Wejherowo ma szansę 
stać się jednym z pierwszych miast w Polsce, po którym będą jeździć autobusy napędzane właśnie wodorem. 

KRzYSzTOf HILdEbRANdT, 
prezydent Wejherowa:

- Jesteśmy zainteresowani nowymi technolo-
giami, które z jednej strony podniosą komfort 
pasażerów poprzez zmniejszenie hałasu w 
autobusach, a z drugiej strony nie emitują 
zanieczyszczeń do środowiska. Jest to o tyle 
ważne, iż miejskie autobusy tylko w ciągu 
jednego roku pokonują na swoich liniach 
ponad 1 mln 700 tys. km i zużywają około 600 
tys. litrów paliwa.

Podczas uroczystego pożegna-
nia komendant Straży Miejskiej 
Zenon Hinca, w imieniu Krajowej 
Rady Komendantów Straży Miej-
skich i Gminnych RP, wręczył 
żegnanemu „Krzyż za Zasługi”, 
przyznany przez radę za ochronę 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego w Wejherowie.

Prezydent miasta Krzysztof Hil-
debrandt, dziękując Henrykowi 
Teclafowi za 26 lat sumiennej pra-
cy w Straży Miejskiej i w sumie 
50. lat pracy zawodowej, odniósł 
się do początków tworzenia tej 
formacji, gdy strażnicy pełnili 
służbę w błękitnych mundurach 
nawiązujących kolorem do armii 
gen. Józefa Hallera. Henryk Teclaf 
jest jednym z tych „błękitnych” 
strażników. Ze swoich obowiąz-
ków wywiązywał się bardzo do-

uhonorowany za lata służby
WEJHEROWO | Na emeryturę odszedł st. insp. Henryk Teclaf, 
wejherowski strażnik miejski z najdłuższym stażem pracy. 

brze. Zawsze był dyspozycyjnym 
funkcjonariuszem i przygotowanym 
do podejmowania różnego rodzaju 
interwencji

- Zawsze zależało mi żeby Wejhe-

rowo było miastem, gdzie panuje 
porządek, dyscyplina społeczna 
a mieszkańcy mają poczucie bezpie-
czeństwa. Straż Miejska wykonuje 
w tym zakresie bardzo ważną rolę 

a Pan swoją służbą wniósł osobisty 
wkład w to bezpieczeństwo – po-
wiedział prezydent Krzysztof Hil-
debrandt życząc emerytowanemu 
strażnikowi dużo zdrowia i pomyśl-
ności w realizacji dalszych planów 
życiowych.

Koledzy ze Straży Miejskiej wrę-
czyli Henrykowi Teclafowi na pa-
miątkę wieloletniej współpracy 
miecz symbolizujący walkę o popra-
wę bezpieczeństwa.

Henryk Teclaf w wejherowskiej 
Straży Miejskiej pracował od chwi-
li jej powołania tj. od 2 lutego 1992 
roku. Był jednym z 12. pierwszych 
strażników przyjętych do pracy 
z legitymacją nr 06 i jest pierwszym 
strażnikiem, który odchodzi na eme-
ryturę wypracowaną latami służby 
w Straży Miejskiej. W swojej karie-
rze zawodowej w Straży Miejskiej 
pracował na różnych stanowiskach, 
począwszy od patrolowego, kierow-
cy radiowozu, dyżurnego komendy, 
inspektora Wydziału Postępowań, 
a ostatnio - operatora miejskiego 
monitoringu. /raf/
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cy dotyczącej realizacji dostaw 
wodoru oraz związanej z tym 
infrastruktury dla autobusów ko-
munikacji miejskiej z ogniwami 
paliwowymi FCEB planowanymi 
do zakupu przez MZK Wejhero-
wo. Strony deklarują gotowość 
wzajemnej współpracy w okre-
ślonym w niniejszym liście inten-
cyjnym zakresie. 

Ideą przyświecającą podjęciu 
się trwałej, wzajemnej współ-
pracy pomiędzy stronami jest 
możliwość zastosowania najnow-
szych technologii umożliwiają-
cych dostawy wodoru oraz ich 
wykorzystanie w celu tankowa-
nia wodorem taboru miejskiego. 
Zakłada się, że współpraca obu 
stron umożliwi realizację ini-
cjatyw przyczyniających się do 
rozwoju najnowszych technolo-
gii mających wpływ na ochronę 
środowiska naturalnego oraz po-
prawę szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa.

Pod listem intencyjnym swoje 
podpisy złożyli: wiceprezes „Lo-
tosu” ds. produkcji i handlu Jaro-
sław Kawula, wiceprezes „Lotosu” 
ds. ekonomiczno-finansowych 
Mateusz Aleksander Bonca, pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt i prezes MZK Czesław 
Kordel. /raf/

Inwestycja o nazwie „Psi Park 
w Redzie” powstanie na działce 
przy ulicy Obwodowej 27. Celem 
parku będzie stworzenie na tere-
nie miasta wybiegu dla psów na 
terenie zielonym, wydzielonym 
i ogrodzonym. Na bezpiecznej 
przestrzeni zwierzęta będą mo-
gły swobodnie biegać, załatwiać 
się i używać swoich zabawek. 
Projekt obejmie wykonanie bez-
piecznego i ogrodzonego terenu, 
przeznaczonego dla aktywnego 
spędzania czasu dla psów. Plac 
zostanie wyposażony w dwie 
furtki ze śluzą, uniemożliwiającą 
przypadkowe opuszczenie terenu 
przez zwierzęta. Wybieg będzie 
wyposażony w regulamin, kosze 
na psie odchody z podajnika-
mi biodegradowalnych 
woreczków i w ław-
ki. Jeśli wystar-
czy środków 
f inansowych, 
dodatkowo „Psi 
Park” zostanie 
wyposażony w wiatę 
i poidła dla psów. Auto-
rem projektu jest Piotr 
Grudziński, którego 
wspiera Stowarzyszenie 
Redzka Kupa Wstydu. 
Jak podkreśla autor pro-
jektu, w Redzie miejsca 

do spacerowania z psem są ogra-
niczone. Powstanie wybiegu dla 
psów pozwoli stworzyć miejsce, 
gdzie właściciel ma zawsze moż-
liwość spuszczenia psa ze smyczy 
i cieszenia się swobodą swojego 
pupila. Liczne nieczystości za-
łatwiane przez czworonogów są 
rzadko sprzątane przez właścicieli, 
co uprzykrza życie mieszkańcom. 
Dzięki parkowi możliwe będzie 
zaspokojenie potrzeb psów i ich 
właścicieli oraz rozwiązany zosta-
nie problem puszczania psów bez 
smyczy w miejscach publicznych. 
Celem „Psiego Parku” będzie też 
edukacja w zakresie czystości 
i sprzątania po swoim psie, która 
korzystnie wpłynie na czystość 

chodników, placów 
i trawników a tak-
że poprawi estetykę 
miasta. Dodatkowo 

właściciele zwierząt 
będą mogli wymie-

niać się uwagami i do-
świadczeniem co do 

wychowania, kar-
mienia i lecze-
nia. Inwestycja 
ma kosztować 
prawie 50 ty-
sięcy złotych. 
(dd)

Powstanie pierwszy 
w powiecie park dla psów
REDA | Już wiadomo, że w Redzie powstanie pierwszy w powiecie 
wejherowskim park dla psów. Pionierska inwestycja zostanie zre-
alizowana dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego. 

Kontrolują piaskownice
WEJHEROWO | Stan techniczny i sanitarny 
placów zabaw i piaskownic sprawdzają 
miejscy strażnicy. 

Jak co roku w kwietniu, w ramach realizacji 
programu prewencyjnego „Bezpieczna pia-
skownica i plac zabaw”, Straż Miejska w Wej-
herowie przeprowadza kontrole piaskownic 
i placów zabaw pod kątem ich stanu sanitar-

nego i technicznego. Zgodnie z zaleceniami 
Sanepidu, piasek w piaskownicach powinien 
być wymieniany na świeży co najmniej dwa 
razy w roku. Nie jest też żadną nowością, że po 
zimie w piasku tym mogą znajdować się psie 
i kocie odchody.
Ważnym jest też stan techniczny urządzeń, na 
których bawią się dzieci. Co roku Straż Miejska 
zgłasza w tej kwestii swoje zastrzeżenia i wy-
znacza terminy na ich usuniecie. 
- Po zimie piasek należy wymienić we 

wszystkich piaskownicach – poinformowali 
przedstawiciele SM w Wejherowie. - Obecnie 
przeprowadzane kontrole wykazują poważne 
zaniedbania. Niektóre urządzenia zamonto-
wane na placach zbaw z drewna tj. siedziska 
i ławki zostały w zimie zdewastowane przez 
wandali. Usterki te powinny być usunięte 
w trybie natychmiastowym, a do tego czasu 
chociażby zabezpieczone. Za niezabezpie-
czenie takiego miejsca funkcjonariusz może 
nałożyć mandat do 500 złotych. /raf/
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Głosuj na Inspirownię!
WEJHEROWO | 
Członkowie Fundacji 
Pomysłodalnia po-
trzebują  wsparcia. 
Stworzyli projekt, który 
zabiega o grant w wy-
sokości 100 tys. zł. 

Ruszyła trzecia edycja programu 
zmieniającego oblicza polskich 
miast - LechStarter. Do finału 
ogólnopolskiego przedsięwzięcia 
dostała się między innymi Funda-
cja Pomysłodalnia, która stworzy-
ła projekt Inspirowni.

- Inspirownia to jest szereg dzia-
łań, które prowadzone mają być 
na terenie Wejherowa - wyjaśnia 
Magdalena Olszewska, prezes 
Fundacji Pomysłodalnia. - Cen-
trum Inspirowni stanowił będzie 
budynek Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
oraz przynależący do niego park, 
ale projekt swoim zasięgiem ma 
obejmować też inne części miasta. 
W jego realizację angażować bę-
dziemy mieszkańców.

Partnerami projektu są: wejhe-
rowski magistrat, Starostwo Po-

Biblioteka w Wejherowie oraz Spi-
chlerz Sztuki. Przedstawiciele po-
wyższych instytucji zachęcają do 
głosowania na Inspirownię, która 
ma zmienić oblicze Wejherowa.

- Chciałabym zachęcić wszyst-
kich, aby zagłosowali właśnie na 
ten projekt - mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. - Może on przyczy-
nić się do wypromowania naszego 
miasta i organizacji wielu cieka-
wych wydarzeń kulturalnych.

Więcej informacji na temat pro-
jektu Inspirowania i procedury 
oddawania głosów można odna-
leźć na stronie Fundacji Pomysło-
dalnia. Internetowe głosowanie 
na projekty zakwalifikowane do 
finału programu LechStarter trwa 
do 17 maja.  

Wa

wiatowe w Wejherowie, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie, 
Filharmonia Kaszubska, Miejska 

”Centrum Inspi-
rowni stanowił 
będzie budynek 
Muzeum Pi-
śmiennictwa i 
Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej 
oraz przynależą-
cy do niego park.

Zadbaj o zdrowie
WEJHEROWO | Miałeś uraz stawu? Cierpisz na bóle kręgosłupa? 
A może po prostu chcesz zadbać o swoją kondycję i zdrowie? Centrum 
Zdrowia i Rehabilitacji FactoryMed to miejsce, którego szukasz!

Kilka dni temu w Wejherowie 
został otwarty gabinet fizjotera-
pii, będący jednocześnie miej-
scem, gdzie można poćwiczyć 
i zadbać o kondycję. 

- Specjalizujemy się w fizjote-
rapii sportowej i ortopedycznej, 
leczeniu schorzeń i dolegliwości 
bólowych kręgosłupa, odnowie 
biologicznej, terapii manualnej 
i masażu leczniczym i sporto-
wym – wylicza Adam Makowski, 
fizjoterapeuta. - Wcześniej gabi-
net znajdował się w mniejszym 
pomieszczeniu, teraz powięk-
szyliśmy go o część rehabilitacji 
ruchowej. Dodatkowo0 jest przy-
gotowana sala do sportów walki 
i siłowych ze specjalistycznym 
sprzętem. 

FactoryMed to miejsce przede 
wszystkim dla osób, które potrze-
bują wsparcia w ćwiczeniach po 
urazach (np. stawu kolanowego,.
biodra, barku, itp.) czy po tera-
pii. 

- Często osoby, które np. mają 
problem z kręgosłupem, boją się 
zacząć ćwiczyć, boją się iść na si-
łownię – wyjaśnia Adam Makow-
ski. - Szczególnie, gdy nie znają 
poszczególnych sprzętów. Dlatego 
powstało to miejsce – dla naszych 
pacjentów, aby mieli możliwość 
ćwiczenia pod okiem trenera, 
ale jednocześnie pod opieką fi-
zjoterapeuty. Pacjenci mogą tu 
wychodzić ze swojej niepełno-
sprawności i wracać do zdrowia 

w sposób całkowicie bezpieczny, 
bez ryzyka urazu. 

Do  Centrum Zdrowia i Reha-
bilitacji FactoryMed może zgło-
sić się dosłownie każdy. Zarówno 
osoby, które potrzebują wspar-
cia fizjoterapeuty i dla których 
niezbędna jest rehabilitacja, jak 
i osoby zdrowe, które chcą po 
prostu zadbać o siebie. 

- Chyba nikogo nie trzeba prze-
konywać, że lepiej zapobiegać, niż 
leczyć – mówi Adam Makowski. 
- Dlatego wśród naszych klien-
tów są osoby, które dużo czasu 
spędzają w pracy za biurkiem lub 
wykonują zawód w jednej pozy-
cji, jak księgowi, kosmetyczki, 
dentyści. 

Pan Adam, założyciel Centrum 
Zdrowia i Rehabilitacji Factory-
Med, jest dyplomowanym fizjo-
terapeutą, w zawodzie pracuje od 
ok. 20 lat. Pozostali pracownicy 
centrum to także wysokiej klasy 
specjaliści – fizjoterapeuci i ma-
sażyści, wszyscy ukończyli studia, 
legitymują się dyplomami i zosta-
li dodatkowo wyszkoleni do tej 
pracy. To gwarantuje pacjentom 
najwyższą jakość świadczonych 
usług. 

Gabinet centrum Zdrowia 
i Rehabilitacji FactoryMed mie-
ści się w Wejherowie przy ul. so-
bieskiego 227 (poziom -1, wej-
ście jak do banku PKo). 

Tel. 885 339 100, e-mail: kon-
takt@factorymed.pl. /raf/

Za pomocą 
bezpłatnego sys-
temu informacji 
lokalnej samorzą-
dy przekazują na 
bieżąco informacje 
o sprawach wpływa-
jących na komfort 
życia mieszkańców. 
W Redzie również 
wdrożony został taki 
system.
- Aplikacja „Blisko” to 
narzędzie, dzięki któremu 
możemy błyskawicznie dotrzeć 

Trwa zbieranie wniosków do 
kolejnej edycji konkursu „Czy-
ste Powietrze Pomorza 2018”. 
Reda złoży w maju wniosek 
o dofinansowanie do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Wcześniej 
Urząd musi zebrać wnioski od 

zainteresowanych mieszkań-
ców.

- Wzór wniosku znajduje się 
na miejskiej stronie interneto-
wej – mówi Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza Redy. – 
Dofinansowanie obejmuje li-
kwidację kotłów opalanych wę-
glem lub koksem i zastąpienie 
ich kotłami opalanymi paliwem 
bardziej przyjaznym dla środo-
wiska, tj. gazem lub olejem opa-
łowym. Dotyczy to budynków 
jednorodzinnych z terenu Redy. 
Wnioskujący musi być właści-
cielem budynku.

W ramach programu można 
uzyskać dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w wysoko-
ści do 30 proc. kosztów kwalifi-
kowanych, jednak nie więcej niż 
5000 zł oraz do 10 proc. z bu-
dżetu miasta. Formularze wnio-
sków są do pobrania na stronie 
Urzędu Miasta w Redzie. Wa

Wymień piec z dotacją
REDA | Mieszkańcy mogą ubiegać się o dotację na wymianę stare-
go pieca. Wnioski przyjmowane są do poniedziałku.

Bądź na bieżąco!
REda | Gradobicie, koncerty czy awarie. dzięki bezpłatnej 
aplikacji „Blisko” o zagrożeniach i wydarzeniach możesz 
być informowany na bieżąco.

z informacją do mieszkańców – wyjaśnia 
Hanna Janiak, sekretarz Urzędu Miasta w Redzie. 
- Osoby, które pobiorą darmowy system na swój telefon, 
będą na bieżąco z informacjami związanymi ze zbliżającymi 
się zagrożeniami, awariami bądź wydarzeniami kulturalno-
społecznymi.
Aplikacja jest darmowa, a korzystanie z niej całkowicie bez-
płatne. Komunikator wymaga jedynie połączenia z interne-
tem. Aplikację można pobrać na wszystkie systemy mobilne 
w Google Play, APP Store oraz Windows Store, wpisując 
w wyszukiwarkę „Blisko”. WA

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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W sumie pod głosowanie 
poddano osiemnaście wnio-
sków. Najwięcej, bo 367 gło-
sów, zdobył projekt dotyczący 
remontu chodnika w ciągu ul. 
Długiej. Na drugim miejscu 
uplasował się wniosek związa-
ny z rozbudową placu zabaw 
w dzielnicy Betlejem, na który 
zagłosowało w sumie 360 osób. 
Trzeci w kolejności jest projekt 
budowy placu zabaw dla dzieci 
i młodzieży w dzielnicy Reda 
Ciechocino – 297 głosów. Dzię-
ki aktywności mieszkańców, 
w Redzie powstanie też park dla 
psów, a także bezpieczny przy-
stanek autobusowy przy Szkole 
Podstawowej nr 6.

WYSOKA fREKWENCJA

- W porównaniu z poprzednią 
edycją frekwencja podczas gło-
sowania była wyższa – zapewnia 
Hanna Janiak, sekretarz Urzędu 
Miasta w Redzie. - W ubiegłym 
roku w głosowaniu uczestniczy-
ło około 1500 osób, a teraz gło-
sów było o ponad tysiąc więcej. 
Wzrost frekwencji może być 

Budżet obywatelski 
rozstrzygnięty
REDA | Mieszkańcy postawili na poprawę bezpieczeństwa i budowę placów zabaw. Ogłoszone zostały 
wyniki głosowania drugiej edycji redzkiego budżetu obywatelskiego.

KRzYSzTOf KRzEMIńSKI,
burmistrz Redy

Bardzo zależy nam na wszelkich działaniach 
budujących poczucie lokalnej wspólnoty, a do 
takich niewątpliwie należy budżet obywatel-
ski. Jest to forma konsultacji społecznych 
ukazujących, które obszary i kierunki rozwoju 
Redy są dla mieszkańców najważniejsze.

efektem zmiany sposobu oddawa-
nia głosów. Głosować można było 
wyłącznie elektronicznie. Niosło 
to za sobą pewne utrudnienia, ale 
urzędnicy cały czas służyli miesz-
kańcom pomocą i informacją.

Łączny, szacunkowy koszt reali-
zacji zadań wyniesie blisko 250 tys. 
zł. Realizacja pomysłów inwesty-
cyjnych mieszkańców ma zakoń-
czyć się w tym roku. 

bĘdzIE KOLEJNA EdYCJA

Od wtorku, czyli 17 kwietnia, 
można zgłaszać pomysły, które 
miasto będzie realizowało w 2019 
roku. Podczas trzeciej edycji redz-
kiego budżetu obywatelskiego na-
stąpi synchronizacja terminu gło-
sowania z pozostałymi miastami 
Obszaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot. 

- Zasady składania wniosków 
pozostają bez zmian – zapewnia 
Hanna Janiak. - Propozycje in-
westycji i działań prospołecznych 
zgłaszać można osobiście w Urzę-
dzie Miasta lub elektronicznie za 
pomocą strony redzkiego budżetu 
obywatelskiego. Liczymy na pomy-
słowość i aktywność mieszkańców. 
Warto zaznaczyć, że trzecia edycja 
redzkiego budżetu obywatelskiego 
to też szansa na realizację projek-

zWYCIĘSKIE 
pROJEKTY:
pROJEKT NR 12 
- Remont chodnika w ciągu 
ulicy Długiej na odcinku 
ok. 200 mb - 367 głosów 
 
pROJEKT NR 4 
- Rozbudowa placu zabaw 
w dzielnicy Betlejem 
- 360 głosów 
 
pROJEKT NR 6 
- Budowa placu zabaw 
dla dzieci i młodzieży 
w dzielnicy Reda 
Ciechocino - 297 głosów 
 
pROJEKT NR 7 
- Psi Park Reda 
- 213 głosów 
 
pROJEKT NR 11 
- Bezpieczny przystanek 
autobusowy przy SP-6 
- 183 głosów

tów, które wcześniej nie zostały 
wybrane do wykonania.

Przypomnijmy, że budżet oby-
watelski funkcjonuje również na 
terenie Rumi i Wejherowa. Miesz-
kańcy powyższych miast zazwy-
czaj stawiają przede wszystkim na 
rekreację i bezpieczeństwo.WA

Do nauki progra-
mowania można 
wykorzystać wiele ele-
mentów powszechnie 
obecnych w przed-
szkolach i szkołach, 
na przykład układanki 
typu sudoku czy 
klocki. Nauczyciele 
w Społecznej Szkole 

Podstawowej nr 1 
w Wejherowie od tego roku wykorzystują maty edukacyjne 
i wprowadzają kodowanie na dywanie.
Maty idealnie sprawdzają się do wszystkich aktywności z wyko-
rzystaniem kolorowych kubeczków, obrazków, cyfr, liter, figur, 
strzałek i …….OzoBotów. Małych, ale bardzo inteligentnych 
robotów-  zdobywców tytułu Zabawka Roku 2016 w Polsce.
OzoBoty zabierają dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, 
rozwiązywania problemów i pracy grupowej. Za pomocą koloro-
wych kodów dzieci (w wieku od 6 lat) programują zadania, które 
wykonuje robot. Ilość zabawy i nauki jest nieograniczona. Mała 
błyskająca światełkami kuleczka, poruszająca się po  kartkach 
podbiła od razu serca dzieciaków i nauczycieli. Wzbudza tyle 
dobrych emocji, pomaga nam na wielu zajęciach. 
Trudno opisać ile radości maluje się na dziecięcych buziach, gdy  
robot rozbłyskuje zaplanowanym przez nie kolorem światła, rów-
niutko pokonuje trasę, zatrzymuje się we wskazanych miejscach, 
tańczy i zawraca. Kiedy już się uda dopracować trasę, to każdy 
chce, aby robot pokonywał ją wielokrotnie. Nie ma biegania do 
toalety, picia ani podjadania. Nikomu nie nudzi się obserwo-
wanie kolejnej rundy. Z wypiekami na twarzy dzieci odkrywają 
znaczenie słów: pauza, turbo, rotacja, tornado itp.
Do OzoBotów dołączyły  dwa Photony. Pierwsze na świecie 
interaktywne roboty, które „rozwijają się razem z dzieckiem”, 
pomagają najmłodszym poprzez zabawę i rywalizację nauczyć 
się logicznego myślenia, podstaw programowania, szybkiego 
podejmowania decyzji, ale też tzw. umiejętności miękkich. Kiedy 
nauczyciel wyjmuje je z pudełka  zawsze słyszy jęk zachwytu!
1o kwietnia 2018 roku zachwyt był podwójny, bowiem w zaję-
ciach otwartych z nowoczesną technologią w szkole Społecznej 
oprócz dzieci uczestniczyli również ich rodzice. Roboty podbiły 
serca wszystkich. 
Radość  uczestniczących w zajęciach, ich uśmiech, motywacja 
i tempo nauki - bezcenne!

Roboty do roboty!
WEJHEROWO | Programowanie staje się dziś ważnym 
trendem w edukacji. 
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Pierwsze spotkanie odbyło się 
w piątek 6 kwietnia w Domu Kul-
tury Janowo. W spektaklu uczest-
niczyli uczniowie i nauczyciele 
z I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Książąt Pomorskich w Rumi. 

Specjalnie dla nich wystawiono 
sztukę pt. Noc Helvera w reżyse-

rii Agnieszki Skawińskiej, dyrek-
tora Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi. W tytułową rolę wcie-
lił się Piotr Lewicki, absolwent 
wspominanego liceum, nato-
miast towarzyszącą mu Karlę 
zagrała Magdalena Bochan-Ja-
chimek.

AGNIESzKA SKAWIńSKA,
dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Rumi:

– „Lekcje z teatrem” stanowią rozszerzenie projektu 
„Lekcje z kulturą” i są skierowane do młodzieży. 
Dzięki tym spotkaniom nauczyciele mogą omawiać 
z licealistami tematy i zagadnienia, które artyści 
poruszyli na scenie. W przypadku Nocy Helvera są 
to kwestie takie jak: decyzje oraz ich konsekwencje, 
nauka pokory, umiejętność radzenia sobie z porażka-
mi, a także życie z osobą niepełnosprawną. 

Ruszyły „Lekcje z teatrem”
RUMIA | Uczniowie 
rumskich szkół podsta-
wowych uczestniczą 
w projekcie „Lekcje 
z kulturą”, natomiast ich 
starsi koledzy zostali 
zaproszeni do udziału 
w inicjatywie „Lekcje 
z teatrem”. 

Sztuka opowiada o trudnych 
relacjach, które panują pomię-
dzy Helverem a Karlą. Cała akcja 
toczy się w mieszkaniu przed-
stawionych postaci. Tytułowy 
bohater ulega coraz większym 
wpływom społeczno-politycznej 
zmilitaryzowanej grupy, co osta-

tecznie prowadzi go do zguby.
Był to pierwszy spektakl, któ-

ry odbył się w ramach projektu 
„Lekcje z teatrem”, skierowanego 
do wszystkich uczniów z rum-
skich szkół ponadpodstawowych. 
Spotkania będą się odbywać cy-
klicznie.

Bezpłatna prezentacja sa-
mochodów odbyła się z okazji 
otwarcia wiosennego sezonu dla 
zapaleńców i działaczy ze stowa-
rzyszenia miłośników motory-
zacji „FSO Pomorze”.

Swoje pojazdy, głównie polskie 
fiaty, bezpłatnie zaprezentowało 
około 100 wystawców z całego 
Pomorza. Oprócz tego na od-
wiedzających zlot czekały atrak-
cje w postaci wspólnego grilla 
oraz zabaw dla najmłodszych. 

Choć było to dopiero pierwsze 
wydarzenie tego typu, odbywa-
jące się na terenie miejskiego 
domu kultury, to już dziś można 
mówić o sporym zainteresowa-

niu podobnymi inicjatywami.
– Pogoda nam bardzo dopisa-

ła, przez co frekwencja przerosła 
nasze oczekiwania. Wydarzenie 
przyciągnęło całe rodziny. Wła-
ściwie to zlot zorganizowany 
w dawnym klimacie przeobraził 
się częściowo w rodzinny piknik, 
a towarzyszyła temu niezwy-
kle miła atmosfera – podkreśla 
agnieszka skawińska, dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi.

Kolejna podobna inicjatywa 
odbędzie się na tym samym te-
renie 2 czerwca. Będzie to dru-
ga edycja charytatywnego rajdu 
„W drodze po szpik”.

RUMIA | Około 100 pojazdów, reprezentujących głównie kla-
syczną polską motoryzację, można było podziwiać w niedzielę (8 
kwietnia) przy Miejskim Domu Kultury w Rumi. 

Zlot klasycznych 
samochodów

WóJt Gminy 
WejheroWo

informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wejherowo, ul. Trans-
portowa 1 oraz na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wejhero-
wo, w dniu 17 kwietnia 2018 r. 
zostanie wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczo-
nych do zbycia, oznaczonych 
w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działki o nr ewid. 
612/72 o pow. 0,0558 ha, ob-
ręb Bolszewo, nr 207/9 o pow. 
0,0974 ha, obręb Kniewo, nr  
670 o pow. 0,5000 ha, obręb 
Kąpino.
Szczegółowe informacje o nie-
ruchomościach objętych wy-
kazem można uzyskać w Re-
feracie Gospodarki Nierucho-
mościami i Środowiska, tel. 
58 738 67 51.

REKLAMA                                                           11/2018/PR

OGŁOSZENIE                                108/2018/DB
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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                                                                                                                                                   91/2018/DB

W międzyszkolnym konkursie 
o nazwie „Cud, miód w kuchni” 
wzięło udział pięć szkół: Branżo-
wa Szkoła I stopnia Nr 5 z Wej-
herowa, Powiatowy Zespół Szkół 
nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczy-
nialskiego  z Wejherowa, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z So-
monina, Zespół Szkół Hotelar-
sko-Gastronomicznych z Gdyni, 
Zespół Szkół nr 1 z Władysła-
wowa oraz Niepubliczna Szkoła 
Rzemiosła z Wejherowa. 

Jak sama nazwa konkursu 
wskazywała, tematem przewod-
nim był miód pszczeli. 

Cud, miód w kuchni
WEJHEROWO | Królik, 
frykadele drobiowe, 
kaczka z puree ziem-
niaczanym z chrzanem, 
łosoś, mus z jabłka 
pieczonego - a wszyst-
ko to z naturalnym 
miodem. W Niepu-
blicznej Szkole Rze-
miosła w Wejherowie 
zorganizowano konkurs 
kulinarny. 

w Kościerzynie, przewodniczący 
jury. - O tym, kto zwyciężył, de-
cydował przede wszystkim smak 
przygotowanych potraw, ale też wy-
gląd i prezentacja. 

- Uczniowie uczestniczący w tego 
rodzaju konkursach zyskują bardzo 
dużo, przede wszystkim dokształ-
cają się – dodaje Brunon Gajewski 
Starszy Powiatowego Cechu Rze-
miosł w Wejherowie. - Mogą pod-
patrzeć, jakie pomysły mają ich 
koledzy, a tym samym poszerzyć 
swoją wiedzę. Dotyczy to oczy-
wiście nie tylko kucharzy, ale też 
przedstawicieli innych zawodów: 
np. złotników czy fryzjerów. Każ-
dy zakład ma przecież jakieś swoje 
opracowane metody, inne recep-
ty, każdy uczestnik może więc coś 
wartościowego wynieść. 

Na konkurs zaproszono wielu 
gości, m.in. przedstawicieli władz 
powiatowych. 

- W szkołach prowadzonych 
przez powiat też korzystamy z ta-
kiej formy zdobywania wiedzy, jak 
konkursy – mówi Wojciech Ryba-
kowski, członek zarządu powiatu 
wejherowskiego. - To rzeczywiście 
daje młodzieży swoich umiejętno-
ści pod presją konkurencji i rywa-
lizacji. Jest to też doskonałe przy-
gotowanie do późniejszej pracy 
zawodowej. Trzeba bowiem pamię-
tać, że jak taki młody człowiek trafi 
później do zakładu pracy, to tam też 
jest pewnego rodzaju presja: ocze-
kiwania przełożonego i klientów. 
Tu uczą się tego, na razie jeszcze 
w formie zabawy i porównania z in-
nymi uczestnikami.

/raf/

- Każda szkoła wytypowała 
dwóch uczniów, którzy reprezen-
towali daną placówkę w konkursie 
– wyjaśnia Iwona Chrzanowska-
Drewa, dyrektor szkoły. - Do wy-
konania były dwie potrawy: danie 
główne i deser. Taki konkurs to dla 
uczniów szansa na sprawdzenie 
siebie i porównanie  swoich umie-
jętności z innymi oraz wymiana 

doświadczeń między szkołami. 
Uczestnicy mieli praktycznie 

pełną dowolność w wyborze skład-
ników i sposobie przyrządzania 
konkursowych potraw. Warunek 
był jeden – w składzie musiał 
znajdować się miód. Uczniowie 
używali go w rozmaity sposób - do 
marynowania, do sosu, do deseru 
– łącząc go z różnymi składnikami 

i przyprawami, jak np. z cynamo-
nem, goździkami i anyżem. 

W komisji konkursowej zasiedli 
znani kucharze, na co dzień pracu-
jący w hotelach i restauracjach. 

- Poziom był bardzo wysoki 
i wyrównany, uczestniczy używali 
różnych technik przygotowując 
potrawy – mówi Sławomir Miotk, 
szef kuchni w Starym Browarze 

I MIEJSCE - 
Wojciech Niziński 
z ZSH-G w Gdyni

II MIEJSCE - 
Agata Mudlaff 
z ZS nr 1 
z Władysławowa

III MIEJSCE - 
dominika Cieszyńska
 z ZSP w Somoninie

NAGROdA
SpECJALNA - 
Agnieszka Meyer 
z NSR w Wejherowie 
oraz Urszula potrykus 
z BS I st. nr 5 
z Wejherowa

WYNIKI 
KONKURSU:

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138

Tydzień później (7 lipca) do 
wspólnego treningu zaprosi Ewa 
Chodakowska, która przybędzie 
do Rumi ze swoją ekipą w ramach 
trasy „Be Active Tour”.

Kolejne sportowe wydarzenie 
odbędzie się 13 lipca, wówczas 
swój 11. camp poprowadzi Mar-
cin Gortat. 

Miłośnicy różnorodnych sma-
ków będą mogli napełnić swoje 
brzuchy podczas zlotu food truc-
ków, który potrwa aż dwa dni (21 
i 22 lipca).

Tegoroczny „Lipiec w Rumi” za-
kończy się mocnym muzycznym 
akcentem, a dokładniej koncer-
tem w wykonaniu Polskiej Orkie-
stry Muzyki Filmowej (28 lipca).

RUMIA | Cykl rozpocznie się 1 lipca, jako pierwsi na scenie pojawią 
się bracia Szczepaniak z zespołu Pectus, a zaraz po nich Ewa Farna. 

Poznaliśmy gwiazdy 
Lipca w rumi!
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Młodzież szkół podstawowych 
z gminy i miasta Wejherowa 
wzięła udział w olimpiadzie 
wiedzy o Martyrologii Piaśnicy. 
Ostateczne wyniki ukształto-
wały się następująco: I miejsce 
Nikola Małaszycka z SP Bolsze-
wo, II miejsce Mateusz Cirocki 
z SP 6 Wejherowo i Mikołaj Ro-
manowski z SP Bolszewa. Wy-
różnienia otrzymali Weronika 
Zaborowska z SP Bolszewo, Ja-
kub Lubocki z SP 6 Wejherowo 
i Dominik Noweta z SP Bolsze-
wo. W sobotę w Wejherowie od 
Bramy Piaśnickiej do grobów 
w Piaśnicy wystartował bieg 
główny na dystansie 10 km w ra-
mach cyklu „Kaszuby Biegają”, 
w którym pobiegło ponad 700 
zawodników. Tradycyjnie celem 
imprezy było upamiętnienie po-
ległych w Lesie Piaśnickim oraz 
promocja gminy a także popula-
ryzacja biegania jako najprost-
szej formy ruchu i profilaktyki 
chorób cywilizacyjnych. W tym 
samym dniu przy pomniku 
głównym w Piaśnicy odbyła się 
uroczystość patriotyczno-religij-
na ku czci ofiar pomordowanych 
przez hitlerowców w 1939 roku. 
Uczestniczyły w niej delegacje 
władz samorządowych z powia-
tu puckiego i wejherowskiego, 
organizacje państwowe, poczty 
sztandarowe szkół i kombatan-
tów, służb mundurowych i oko-
liczni mieszkańcy. W zadumie 
i skupieniu zaznaczono ducho-
wą łączność z ofiarami wielkiej 
piaśnickiej tragedii. 

-Pochylmy głowy przed osoba-
mi, zgładzonymi w imię barba-
rzyńskiej ideologii. Złóżmy hołd 
ofiarom wojennego kataklizmu, 
by pamięć o tamtych tragicz-
nych wydarzeniach była ciągle 

Za nami VI Dni Piaśnickie
GM. WEJHEROWO | Już po raz szósty odbyły się Dni Piaśnickie Gminy Wejherowo, w ramach których przygotowano imprezy 
o charakterze patriotycznym, naukowym, sportowym i rekreacyjnym.

żywa w naszych sercach i umy-
słach – mówił wójt gminy Henryk 
Skwarło.

Nabożeństwo poprowadził ks. 
prałat Daniel Nowak. Program arty-
styczny wykonali uczniowie Samo-
rządowego Gimnazjum w Bolsze-
wie. Po apelu poległych, kompania 
honorowa Marynarki Wojennej 
oddała salwy honorowe a hodow-
cy gołębi pocztowych wypuścili 
w niebo ptactwo. Na zakończenie 
liczne delegacje państwowe i samo-
rządowe złożyły wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem. W poniedziałek 
zaproszono uczniów szkół z gminy 
i miasta Wejherowa na Gwiaździ-
sty Rajd Piaśnicki im. Mjr Edwarda 
Łakomego do Piaśnicy. (dd)
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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 planowaniu 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 ustawy 
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, dla obszaru położonego w Rumi, w pasie pomiędzy ul. 
Mickiewicza a ul. Derdowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 20.04.2018r. do 11.05.2018r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 24.04.2018r. 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 25.05.2018r. na adres: Urząd 
Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
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Niedawno podpisano umo-
wę na wykonanie tego zadania, 
realizowanego w partnerstwie 
z gminą Choczewo. Pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 
85% wartości inwestycji (niemal 
800 tys. zł). Inwestycja obejmuje 
wykonanie na terenie gminy Wej-
herowo modernizacji oświetlenia 
parkowego obejmującego 80 źró-
deł LED z zaprogramowanym 
ograniczeniem mocy, moderni-
zację oświetlenia zewnętrznego 
obejmującego 719 opraw oświe-
tleniowych, montaż 26 zegarów 
astronomicznych, 26 liczników 
czasu pracy we wszystkich szaf-
kach oświetleniowych oraz mon-
taż wysięgników. 

Umowę podpisał wójt gminy 
Henryk Skwarło, gminę Chocze-
wo reprezentował wójt Wiesław 
Gębka.

Gmina zaoszczędziła
GM. WEJHEROWO | Oświetlenie przy drogach w gminie Wejhe-
rowo zostanie wymienione na nowoczesne i energooszczędne. 

Modernizacja oświetlenia dro-
gowego przyczyni się do znacznej 
oszczędności poboru energii – na 
ternie gm. Wejherowo nastąpi 
zmniejszenie zużycia o 67%, nato-
miast w gminie Choczewo o 71%. 
Ma to bezpośrednie przełożenie 
na zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Zakończenie 
prac przewiduje się na koniec maja 
bieżącego roku. /uGW/
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LUZinO | to dobra wia-
domość dla kierowców 
– korki, które tworzą się 
na skrzyżowaniu w Luzi-
nie, mają się zmniejszyć. 

Problemy zaczęły się po 
przebudowie skrzyżowa-
nia krajowej „szóstki” z ul. 
Wilczka w Luzinie. Prze-
programowano wówczas 
sygnalizację świetlną. 
I – jak się okazało – takie 
ustawienie świateł spo-
wodowało brak płynności 
ruchu. Przed światłami od 
strony Strzebielina zaczął 
tworzyć się zator. 
Jak wyjaśniają przed-
stawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, przeprogra-
mowanie sygnalizato-
rów było niezbędne ze 
względów bezpieczeń-
stwa. Na skrzyżowaniu 
dochodziło bowiem do 
wielu kolizji. Często kie-
rowcy, skręcający z Luzina 
w kierunku Strzebielina, 
nie ustępowali samocho-
dom poruszającym się od 
strony Kębłowa. Postano-
wiono więc wprowadzić 
dodatkowy cykl świateł. 
Niestety, efektem tego jest 
konieczność dłuższego 
oczekiwania na zmianę 
światła, a co za tym idzie 
brak płynności ruchu. 
GDDKiA postanowiła 
więc wprowadzić korektę 
w programie sterującym 
sygnalizacją świetlną. 
Powinno to poprawić 
sytuację na skrzyżowaniu.  
/raf/

Poprawią 
sygnalizację
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daży mieszkań komunalnych, 
oraz z finansowego wsparcia 
udzielonego przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Oczywiście 
potrzeby gminy są dużo większe, 
dlatego powstał plan, aby w prze-
ciągu kilkunastu lat sukcesywnie 
zastępować stare budynki na 
osiedlu przy ulicy Reja takimi 
nowoczesnymi i przyjaznymi dla 
mieszkańców budynkami. 

- Janowo może się już cieszyć z nie-
mal ukończonego dworca. Kiedy 
prace pierwszego etapu Węzła Ja-
nowo doczekają się zakończenia? 
Mam na myśli w pełni ukończony 
dworzec wraz z automatami bile-
towymi.

To moim zdaniem kolejny 
ogromny sukces naszego mia-
sta. Po wielu latach udało się 
porozumieć z SKM w sprawie 
modernizacji jednego z najmniej 
estetycznych peronów na całej 
linii szybkiej kolei miejskiej. To 
efekt współpracy pomiędzy mia-
stem a firmą kolejową oraz wielu 
spotkań i rozmów. Już w prze-
ciągu niecałych dwóch miesięcy, 
powinniśmy mieć do dyspozycji 
nowoczesny, przystosowany dla 

osób niepełnosprawnych i matek 
z dziećmi (z windami), oświetlo-
ny, monitorowany, z pełną infor-
macją dla pasażerów przystanek 
Rumia Janowo. 

- Można już oszacować, kiedy roz-
pocznie się drugi etap budowy Wę-
zła Janowo?

W połowie roku powinniśmy 
mieć już wszystkie dokumenty 
i uzgodnienia pozwalające na 
ogłoszenie przetargu. Jeżeli nie 
wydarzy się nic nieoczekiwane-
go, to prace budowlane zaczną 
się jeszcze w tym roku.

- na wszystkie powyższe inwestycje 
pozyskane zostały duże środki ze-
wnętrzne. W jaki sposób udaje się 
pozyskać tak duże kwoty?

Na wszystkie 28 wygranych przez 
miasto projektów udało się już 
zdobyć około 60 milionów zło-
tych ze środków zewnętrznych.
To głównie zasługa Burmistrza 
Michała Pasiecznego, jego do-
boru pracowników w urzędzie 
miejskim, współpracy z całą Radą 
Miejską, Urzędem Marszałkow-
skim, Urzędem Wojewódzkim 
czy Starostwem Wejherowskim, 
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- niedawno ogłoszono plany za-
gospodarowania Zagórza oraz 
Wzgórza Markowca. W jakich 
etapach będzie realizowana ta 
inwestycja i na jakim etapie się 
obecnie znajduje?

W 2017 roku Burmistrzowi 
Michałowi Pasiecznemu udało 
się podpisać umowę z Marszał-
kiem Województwa na projekt 
rewitalizacji Zagórza i Wzgó-
rza Markowca. Zdobyliśmy 
unijne dofinansowanie w wy-
sokości blisko 13 mln złotych 
(10 mln na inwestycje, 3 mln 
na działania prospołeczne). 
Obecnie zakończyło się już 
projektowanie inwestycji i zło-
żono całą dokumentację zwią-
zaną z uzyskaniem pozwoleń 
na budowę w Starostwie Po-
wiatowym. Na każdym etapie 
przygotowywania projektu 
odbywały się konsultacje i spo-
tkania z mieszkańcami, aby 
czuli się na swoim osiedlu jak 
najlepiej. Musimy jednak pa-
miętać, iż ta inwestycja będzie 
realizowana na wielu płaszczy-
znach i dlatego całość projektu 
będziemy mogli oceniać do-
piero w 2022 roku.

- czy Zagórze ma szansę stać się 
miejscem, gdzie także rumianie 
nie mieszkający w tej dzielnicy 
będą spędzać wolny czas?

Takim miejscem będzie na 
pewno Wzgórze Markowca, 
którego również dotyczy rewi-
talizacja, a którego szczyt (22 
tys. metrów kwadratowych) 
udało się po wielu latach na-
być dla gminy. W tym roku 
będą tam trwały niezbędne 
prace archeologiczne, ale 
już niedługo powstanie tam 
przepiękny teren rekreacyjny 
z wieżą widokową, małym 
amfiteatrem, placem zabaw, 
ścieżką historyczną oraz wie-
loma innymi atrakcjami dla 
naszych młodszych i starszych 
mieszkańców.

- Miasto osiągnęło porozumienie 
w sprawie środków na budowę 
mieszkań komunalnych. będą to 
pierwsze takie mieszkania od 25 
lat. czy to sygnał, że na kolejne 
takie budynki nie trzeba będzie 
czekać tak długo czy raczej nowy 
budynek wystarczy na potrzeby 
miasta?

Bardzo się cieszę, że po po-
nad ćwierćwieczu udało się 
spiąć projekt budowy nowych 
mieszkań komunalnych. Nie-
długo ogłosimy przetarg na 
budowę, która sfinansowana 
głównie zostanie ze środków, 
pozyskanych z wprowadzo-
nego przez Burmistrza przed 
trzema laty, programu sprze-

Węzeł integracyjny 
największym wyzwaniem
ROZMOWA | Z Arielem Sinickim, przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi rozmawia Krzysztof Grajkowski.

a także firmami prywatnymi. 
Nasze miasto w przeciągu kilku 
lat czeka ogromna przemiana. 
Powstanie wiele inwestycji, o któ-
rych mieszkańcy marzyli i mówili 
od lat. Część z nich jest już reali-
zowana (SKM Janowo, rondo Pi-
leckiego, promenada wzdłuż Za-
górskiej Strugi, program Kawka, 
rewitalizacja Zagórza), inna część 
jest na etapie koncepcji, uzgod-
nień, w trakcie projektowania lub 
zdobywania środków (budowa 
nowego urzędu miejskiego, stacja 
SKM Biała Rzeka, remont Stacji 
Rumia Główna, przebudowa ron-
da Jana Pawła II). 

- na jakich projektach skupia się 
obecnie praca Rady Miejskiej 
Rumi?

W budżecie główne wyzwanie 
w roku bieżącym to oczywiście 
największa inwestycja w historii 
naszego miasta, czyli węzły inte-
gracyjne, ale pracujemy także nad 
wieloma innymi projektami, które 
bardzo zmienią Rumię. Najważ-
niejsze z nich oprócz wymienio-
nych już wyżej to: budowa  tuneli 
pod torami na wysokości Auchan 
oraz przy Hodowlanej, budowa 
bieżni na stadionie miejskim, za-
daszenie targowiska, ścieżki ro-
werowe wzdłuż Gdańskiej i Żoł-
nierzy I Dywizji WP, przebudowa 
ronda Jana Pawła II, sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu Sta-
rowiejskiej i Wybickiego, plano-
wanie nowego parku miejskiego 
na janowskich błoniach, rozwój 
terenów inwestycyjnych czy też 
budowa wielu kolejnych ulic. Po-
mimo tak wielu różnych dużych 
projektów, pamiętamy również 
o małych sprawach, które dotyka-
ją naszych mieszkańców. W bu-
dżecie zarezerwowano środki na 
modernizację kolejnych kilome-
trów chodników, utwardzanie 
bocznych ulic płytami yomb czy 
też prace związane z poprawą es-
tetyki w naszym mieście (zielone 
nasadzenia, nowy mural itp.). 
Chcemy, aby mieszkańcy dobrze 
się czuli w swoim mieście i byli 
dumni z tego, że żyją w Rumi.

WęZEł JAnOWO, wizualizacja

Oryginalny Tricycle z 1890 roku, 
rowery wojskowe z czasów II 
Wojny Światowej, a także rowery 
miejskie z lat 60. XX wieku będzie 
można obejrzeć podczas wystawy 
w Porcie Rumia. 
Już w sobotę 14 kwietnia Port Ru-
mia Centrum Handlowe Auchan 
zaprasza na kolejne spotkanie z cy-
klu „Akademia Małych Odkryw-
ców”. Tym razem na żądne wiedzy 
maluchy będą czekać magiczne po-
kazy chemiczne, wśród których nie 
zabraknie wybuchów, mgieł, pian, 
a nawet… złotego śniegu! Mieszan-
ki substancji dostępnych w kuchni, 
takich jak płyn do mycia naczyń czy 
sacharoza dadzą efekt przypomina-
jący czarnego węża, wulkan, rośliny 
i inne efektowne zjawiska. Prowa-
dzący będą wyjaśniać proste zjawi-
ska chemiczne, tak aby zaciekawić 
małych naukowców i zachęcić do 
poszerzania wiedzy.
Od 14 do 29 kwietnia Port Rumia 
Centrum Handlowe Auchan zapra-
sza również na wyjątkową wystawę 
zabytkowych rowerów. Wszyscy 
odwiedzający będą mogli obejrzeć 
niezwykłe egzemplarze, m.in. ory-
ginalny trójkołowiec z 1890 roku, 
replikę bicykla, czyli roweru z bar-
dzo dużym kołem z przodu i ma-
łym z tyłu. Wśród wystawianych 
jednośladów będą również rowery 
wojskowe, które wykorzystywano 
podczas II wojny światowej i w la-
tach 50. XX w., rowery transporto-
we, a także liczne modele spotyka-
ne na ulicach i drogach Europy od 

1940 do 1990 roku. Nie zabraknie 
popularnych rowerów produkcji 
polskiej, niemieckiej czy radziec-
kiej, takich jak m.in. romet czy 
ukraina. 
W weekend kończący wystawę 
Port Rumia Centrum Handlowe 
Auchan zaprasza najmłodszych do 
udziału w zabawach. Dzieci za po-
mocą farb ozdobią gipsowe modele 
motocykli i będą mogły sprawdzić 
się jako kierowcy samochodzików 
poruszanych pedałami. Nie za-
braknie okazji do śmiechu podczas 
wspólnych zabaw. 
Zajęcia z cyklu „Akademia Małych 
Odkrywców” odbędą się w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Au-
chan 14 kwietnia w godz. 12:00 - 
18:00. Wystawa zabytkowych rowe-
rów odbędzie się w dniach 14 - 29 
kwietnia. Ekspozycję będzie można 
oglądać w godzinach pracy galerii 
handlowej – od poniedziałku do so-
boty od 9.00 do 21.00, a w niedzielę 
handlową 29 kwietnia od 9.30 do 
20.00. Udział w wydarzeniach jest 
bezpłatny! /raf/

Zabytkowe rowery 
i pokazy chemiczne
RUMIA | Wystawa zabytkowych rowerów i pokazy chemiczne dla dzieci – 
szykuje się ciekawy weekend w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan.

22 kwietnia w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Pucku rozkwitną 
„Pola nadziei na Pomorzu”. Głównym celem akcji jest pozy-
skiwanie funduszy na potrzeby pacjentów hospicjów oraz 
propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.

22 kwietnia wolontariusze 
w żółtych koszulkach będą 
kwestować na ulicach, skwe-
rach, placach, przy kościołach 
w Pucku, Gdyni, Sopocie, 
Gdańsku i okolicach. Istotnym 
elementem akcji jest szerzenie 
mody na wolontariat a znakiem 
rozpoznawczym wolontariu-
sze, którzy zbierają do puszek 

pieniądze na rzecz podopiecznych hospicjów, wręczając w zamian 
kwiat żonkila - symbol nadziei na odrodzenie. Na trasie włączają-
cych się w akcję miast odbędzie się sztafeta motocyklistów, która 
wyruszy z Pucka już o godzinie 9:00. Witana będzie w kolejnych 
hospicjach przez ich pracowników, przyjaciół i wolontariuszy. 
O godzinie 12:00  przy molo w Gdańsku Brzeźnie dołączą do nich 
pojazdy zabytkowe, które wezmą udział w Żonkilowej Paradzie, 
która dotrze aż pod fontannę Neptuna w Gdańsku. Planowane 
są także wydarzenia dodatkowe: w Pucku o 11:00 nordic walking 
od portu rybackiego brzegiem Zatoki Puckiej i o 12:00 mecz 
koszykówki SMS Cetniewo vis wolontariusze w PCKZiU, w Sopocie 
o 13:30 koncert „Pełen Nadziei” w kościele św. Jerzego, w Gdańsku 
o 14:30 występy muzyczne i taneczne „Żonkil Dance” na Długim 
Targu, w Gdyni o 19:00 Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny” 
Gdynia i goście w kościele Ojców Franciszkanów. (DD)

Wielka kwesta żonkilowa
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Inicjatywa skierowana jest przede 
wszystkim do osób niepełnospraw-
nych i starszych (65+), a jednocze-
śnie stanowi kolejny etap realizowa-
nej w mieście polityki senioralnej. 
Głównym celem projektu jest uła-
twienie niesienia pomocy wspo-
mnianym mieszkańcom w sytuacji 
zagrożenia ich zdrowia lub życia.

– Zestaw, który bezpłatnie przeka-
zujemy zainteresowanym, składa się 
z plastikowego pojemnika, oznaczo-
nego specjalnym nadrukiem, karty 
informacyjnej oraz dwóch naklejek 
do umieszczenia na lodówce i we-
wnętrznej stronie drzwi wejściowych 
do mieszkania. Oznaczenie to pozwala 
służbom niemal natychmiast zlokali-
zować pudełko – wyjaśnia Piotr Witt-

brodt, zastępca burmistrza Rumi.
W pojemniku służby ratownicze 

znajdą informacje, takie jak: kontakt 
do rodziny, zdiagnozowane choroby 
i uczulenia, nazwy leków przypisanych 
na stałe przez lekarza oraz wskazanie 
miejsca, w którym senior przechowu-
ję pełną dokumentację medyczną.

Ratownicy medyczni, lekarze, 
strażacy czy pracownicy socjal-
ni w przypadku braku kontaktu 
z poszkodowaną osobą, właśnie 
dzięki temu pudełku, mogą znacz-
nie sprawniej ocenić jej stan zdro-
wia, zaplanować dalsze działania 
i skontaktować się z rodziną.

– Najważniejsze jest, by wypełnio-
ną kartę informacyjną włożyć do 
pudełka,  a pudełko do lodówki. Ten 

prosty sposób przechowywania infor-
macji medycznej pozwoli na szybsze 
i łatwiejsze udzielenie pomocy. Jest 
to czynność, która naprawdę może 
uratować życie – podkreśla zastępca 
burmistrza Rumi.

Pierwsze pudełka zostały wręczone 
na zakończenie środowej konferencji. 
dalsza bezpłatna dystrybucja roz-
pocznie się 18 kwietnia, pojemniki 
będą wydawane w urzędzie Miasta 
Rumi, a dokładniej w pokoju 010.

Gmina dysponuje obecnie 3000 
pudełek życia. Program jest reali-
zowany przez Wydział Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Rumi. Jego 
realizacja będzie długofalowa, a licz-
ba pudełek uzupełniana według po-
trzeb mieszkańców.

Wręczono pierwsze 
pudełka życia w Rumi
RUMIA | Rozpoczyna 
się realizacja projektu 
pn. „Pudełko życia”. 
Z tej okazji 11 kwietnia 
w Stacji Kultura odbyła 
się konferencja prasowa, 
podczas której przedsta-
wiono ogólne założenia 
przedsięwzięcia oraz 
wręczono seniorom 
pierwsze pudełka. 

OGŁOSZEniE
 

Burmistrza miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), 
oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Rumi:
- Uchwały nr XLiV/575/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przystą-
pienia do zmiany uchwały Rady miejskiej Rumi nr XXiV/232/2016 z dnia 
19 maja 2016r. dla stref 3.mn/U, 4.KdW i fragmentu strefy 44.KdW w re-
jonie ul. torfowej.

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczącej w/w projektu zmiany miejscowego planu.

Załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego 
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Bur-
mistrza Miasta Rumi na adres: Urząd miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-
230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl 
w terminie do dnia 07.05.2018r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

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 ustawy 
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, dla obszaru po-
łożonego w Rumi w rejonie ulicy Krakowskiej wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko

w dniach od 20.04.2018r. do 11.05.2018r.
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 25.04.2018r. o godzinie 15.30.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
25.05.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

V Wejherowski Dzień Promocji Zdrowego Stylu Życia 
zorganizowano w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych 
im. Z. Kieturakisa w Wejherowie. W programie znalazła się 
edukacja profilaktyki onkologicznej, zaś uczestnicy mieli 
możliwość indywidualnych konsultacji z dietetykiem, sto-
matologiem i kosmetyczką. Każdy mógł też zdobyć wiedzę 
odnośnie terapii relaksacyjnych, zaś dla dzieci przygotowa-
no gry i zabawy. Organizatorzy zadbali też o poczęstunek. 
- Ten dzień połączony był z Dniem Otwartym Szkoły – wy-
jaśnia Waldemar Skrzynecki, dyrektor placówki. - Jesteśmy 
szkołą policealną, która kształci osoby dorosłe przede 
wszystkim w zawodach społeczno-medycznych. Wydarze-
nie było doskonałą okazją do obejrzenia naszych pracowni 
i zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. 
Współorganizatorem wydarzenia, które ma na celu pro-
mowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, było Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie. /raf/

Promowali zdrowy 
styl życia
POWiat | Konsultacje dietetyczne, stomatologiczne 
i kosmetyczne, terapie relaksacyjne, gry i zabawy dla 
dzieci oraz wiele innych atrakcji przygotowano z okazji 
dnia Promocji Zdrowego Stylu Życia. 
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM działkę ogrodniczą, spokojna okolica, 
domek, oczko wodne, szklarnia, tel. 538 443 446

WYNAJMĘ

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

WEJHEROWO Centrum wynajmę pokój umeblo-
wany z używalnością kuchni, pani pracującej i 
niepalącej - cena 500 zł, tel. 609 793 947

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

Mam do wynajęcia garaż na 12 marca, 180 zł/m, 
tel. 691 929 193

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

STARSzY, samotny Pan, bez nałogów, szuka ka-
walerki, ewentualnie pokoju gościnnego 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 zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEdAM Samsung Galaxy II plus, dotykowy, 
nowy, 350 zł, dzwonić do godz. 16ej, tel. 58 679 
11 26

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

PRACA

pANA do pracy w Ośrodku wczasowym w Jastar-
ni, tel. 503 665 464

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROfESJONALNA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

zIEMNIAKI ekologiczne Vineta z certyfikatem 
sprzedam, 0,8 zł, sadzeniaki, duże od 1 zł, trans-
port, tel. 510 78 50 78  

bECzKI plastikowe, 200 l, tel. 511 841 826

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

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

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

ROzSIEWACz KOS 450 zł, brony zawieszane 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, po-
rąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 
477

ROTACJNA supska, stan dobry, 1750 zł, Częstko-
wo, tel. 510 751 837

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

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

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SpRzEdAM szafę 2-drzwiową, na obuwie i kurtki, 
135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

ObORNIK bydlecy, pług 3 skby oraz inne, tel. 600 
667 860 

SpRzEdAM komplet, sofę rozkładaną, 3 + 2 fotele 
+ stolik, Wejherowo, tel. 538 443 446

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

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

SpRzEdAM sofę rozkładaną dwójkę, 200 zł, fotel 
rozkładany dziecinny 80 zł, Wejherowo, tel. 517 
159 871

bLACHY stal do wypieku, 40 - 60 cm, tel. 694 
642 709

SpRzEdAM całkiem nowy w oryginalnie zamknię-
tym kartonie masażer do rozłożenia np. na łózko, 
cena 5 000 zł, info 889 866 663

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!

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

TWARz / pREMIERA
13.04.2018 - 19:30
15.04.2018 - 20:30

pLAYER ONE 2d dUbbING / pREMIERA
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

SKUpUJEMY 
STARE MILITARIA 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odzna-
czenia, wyposażenie wojskowe), 

Oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

info@oldmilitaria.pl

REKLAMA                  49/2018/DB

13-04-2018
piotruś Królik 2d dubbing     11:30
piotruś Królik 2d dubbing     16:00
Maria Magdalena 2d dubbing     16:30
Maria Magdalena 2d dubbing     18:00
Twarz      19:30
player One 2d dubbing     20:30

14-04-2018
piotruś Królik 2d dubbing     11:30
piotruś Królik 2d dubbing     15:30
Maria Magdalena 2d dubbing     18:00
Maria Magdalena 2d dubbing     20:30

REKLAMA                   107/2018/DB
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Stolem Gniewino dalej jest 
w dobrej formie. W środku 
tygodnia Stolem zmierzył się 
z drużyną Bytovii II Bytów 
i na boisku rywala ograł go 1-0 
i awansował do ćwierćfinału. 
Tam w grze pozostały także:  
Sokół Zblewo, KP Starogard 
Gdański, Wierzyca Pelplin, Bał-
tyk Gdynia, Sopocka Akade-
mia Piłkarska, GKS Przodkowo 
i Pogoń Lębork. W sobotę na-
tomiast podopieczni Tomasza 
Dołotki gościli u siebie przy-
zwoity zespół Aniołów Gar-
czegorze, ale odprawili go bez 
punktów. Zwycięstwo 2-1 było 
dla piłkarzy z Gniewina trzecią 
wygraną z rzędu. Stolem dzięki 
tej wygranej skorzystał z po-
rażki Pogoni Lębork i awan-
sował na 4. miejsce w tabeli. 
Kwestię awansu rozstrzygną 
między sobą Radunia Stężyca 
oraz Grom Nowy Staw, Stolem 
natomiast zapewne powalczy 
o podium ligowej klasyfikacji.

Drugi remis z rzędu zanoto-
wali zawodnicy Wikędu Lu-
zino, którzy mimo nie najlep-
szego występu, zremisowali na 
trudnym terenie w Kościerzy-
nie z miejscową Kaszubią 1-1. 
Bramkę dla Wikędu zdobył 
junior Łukasz Murakowski. 
Luziński zespół pozostał na 6. 
miejscu w tabeli IV ligi.

W SKRÓCIE

trenerzy z Cypru 
w Luzinie
Szkoleniowcy AEL Limas-
sol, klubu piłkarskiego, 
który grał w zeszłej edycji 
Ligi Europy, poprowadzili 
w poniedziałek trening 
z drużyną juniora młodsze-
go GOSRiT Luzino. Wspól-
ny trening cypryjskich 
trenerów oraz polskich 
szkoleniowców i zawod-
ników odbył się w ramach 
projektu Erasmus Sport.

koszykarska 
rywalizacja
Wejherowo oraz Bojano 
okazały się najlepsze 
w powiatowych zawodach 
w koszykówkę. Oba turnieje 
odbyły się w Szkole Podsta-
wowej nr 8 w Wejherowie. 
Najpierw w mini koszykówce 
rywalizowały dziewczęta 
ze szkół podstawowych 
– wygrała Szkoła Podsta-
wowa w Bojanie przed SP 
nr 8 w Wejherowie oraz SP 
w Bolszewie. Rywalizację 
w koszykówce chłopców wy-
grał zespół gospodarzy – SP 
nr 8 w Wejherowie wyprze-
dziła SP nr 1 w Lęborku oraz 
SP w Krokowej.

Rumia gospodarzem 
mistrzostw Polski
W Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Rumi w dniach 
10-11 maja odbędą się I 
Mistrzostwa Polski Branży IT 
w tenisie stołowym. Zamie-
rzeniem organizatorów jest 
połączenie współzawodnic-
twa sportowego z ekspozy-
cją najnowszych trendów 
oraz innowacji czołowych 
firm branży IT. Do udziału 
zaprasza Leszek Kucharski, 
wicemistrz świata i Europy, 
olimpijczyk i wielokrotny 
mistrz Polski. 

Stolem w formie!
PIłKA nOŻnA | 
Piłkarskie drużyny 
z naszego powiatu 
mają za sobą kolejną 
serię spotkań. 

Coraz trudniejsza jest sytuacja 
Orkana. Piłkarze z Rumi przegra-
li u siebie z wiceliderem IV ligi, 
Gromem Nowy Staw 0-2 i spadli 
na przedostatnie miejsce w tabe-
li. Za Orkanem jest tylko Sokół 
Wyczechy, który w całym sezonie 

zdobył zaledwie 3 punkty, a w mi-
niony weekend przekroczył ba-
rierę 100 straconych bramek.

W weekend Orkan zagra mecz 
ważny w kontekście utrzymania 
w IV lidze - rywalem w sobo-
tę będzie Start Miastko. Wikęd 

w sobotę o 16:00 zagra u siebie 
z Cartusią Kartuzy, a Stolem 
w ten sam dzień o 13:00 u siebie 
zmierzy się z niedawnym rywa-
lem w Pucharze Polski, Bytovią 
II Bytów. 

Krzysztof Grajkowski
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młodzi sympatycy prężnie 
rozwijającego się w Polsce 
crossfitu zmierzyli się 
w Powiatowym Zespole 
Szkół w Wejherowie.

Powiatowa licealiada 
w crossficie była pierwszą 
tego typu imprezą w na-
szym powiecie. Głównym 
celem zawodów była 
promocja tej dynamicznie 
rozwijającej się dyscypliny 
sportowej oraz uczczenie 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Waż-
nym aspektem zawodów 
była również idea zdrowe-
go odżywiania połączona 
z degustacją wyrobów 
przygotowanych przez 
młodzież klas III.

W zawodach wzięło udział 
30 zawodników i zawod-
niczek z całego powiatu 
wejherowskiego. Zwycięz-
cą w rywalizacji dziewcząt 
została Sandra Rogala 
z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Wejherowie, 
na drugim stopniu podium 
znalazła się Agnieszka 
Mudlaff z Powiatowego 
Zespołu Szkół w Redzie, 
natomiast brązowy medal 
otrzymała Hasmik  Israyely-
an z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Wejherowie. 
W rywalizacji chłopców 
najlepszym okazał się 
Dawid Górski z Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 3 
w Wejherowie, a pozostałe 
miejsca na podium zajęli 
uczniowie z Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie, a mianowicie Jan 
Tatarowicz oraz Łukasz 
Potrykus.

Pierwsza 
taka 
licealiada!

Mecz Tytanów z AZS UMK 
Toruń był kolejnym, istotnym 
rozdziałem walki o jak najlep-
sze miejsce w klasyfikacji II ligi. 

Przed spotkaniem w Toruniu 
podopieczni trenera Paździochy 
byli na 5. miejscu w tabeli, lecz to, 
że Tytani mają rozegranych mniej 

Pewna wygrana tytanów
PIłKA RęCZnA | Żółto-czerwoni pewnie pokonali rywali z Torunia 
i pozostają w grze o czołowe lokaty II ligi.

meczów niż rywale z wyższych 
miejsc, każe wierzyć, że wejhero-
wianie skończą sezon na wyższej 
pozycji.

Pierwszą bramkę w tym meczu 
rzucił AZS, ale potem to Tytani za-
częli wypracowywać sobie przewa-
gę. Po kwadransie było już 10-5 dla 
gości. AZS próbował odrabiać stra-
ty, ale wejherowianie nie pozwalali 
rywalom zbliżyć się do siebie. Do 
przerwy było 18-10 dla Tytanów.

W drugiej połowie kibice na hali 
w Toruniu dalej oglądali koncer-
tową grę gości i nieco bezradnych 
gospodarzy, którzy nie potrafili 

już nawiązać walki z żółto-czarny-
mi. Mecz zakończył się wynikiem 
37-24 dla Tytanów, którzy znów 
osiągnęli wyraźne zwycięstwo. Na 
pochwałę zasługuje postawa całego 
zespołu, a w szczególności wycho-
wanka – Radosława Sałaty, który 
zdobył dla Tytanów najwięcej bra-
mek.

W drużynie Tytanów zagrali: 
Zwolakiewicz, Kudełka (1 bram-
ka), Szreder (4), Jurkiewicz (1), 
Bartoś (5), Koss (3), Przymanow-
ski (3), Warmbier (5), Piastowski, 
Sałata (8), Nowosad, Kierat (2), 
Grabowski (5) i Sikora.
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Tym razem wśród biegaczy 
przewagę stanowiły dzieci oraz 
młodzież. Za organizację wyda-
rzenia tradycyjnie odpowiadał 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Rumi.

Celem cyklicznych zawodów 

Rekordowa frekwencja 
na Biegu Wielkanocnym

RUMIA | Dwudziesty 
Bieg Wielkanocny, który 
odbył się w minioną 
sobotę, przyciągnął re-
kordową liczbę uczest-
ników – aż 216 osób. 

JOLANTA KRÓL, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi:

– Zawody po raz pierwszy odbyły się na polanie 
przy Zochlinie, przy ulicy Sobieskiego. Chcieliśmy 
sprawdzić, jak przyjmie się nowy teren i okazał 
się on strzałem w dziesiątkę. Pobiegło z nami 216 
osób, do tej pory rekordowa frekwencja wynosiła 
201 uczestników. Co ciekawe, najliczniejszą grupę 
stanowiły dziewczynki z rocznika 2007 i młodsze, 
których było aż 59. Bardzo mnie to cieszy.

jest podkreślenie radości świąt 
wielkanocnych, krzewienie idei 
braterstwa i jedności wśród miesz-
kańców Rumi, a także propago-
wanie biegania jako atrakcyjnej 
formy rekreacji ruchowej. Jubile-
uszowa edycja okazała się jednak 
wyjątkowa. 

Trzej najlepsi zawodnicy oraz 
zwycięzcy poszczególnych katego-
rii wiekowych zostali nagrodzeni 
statuetkami oraz medalami. Po 
ukończonym biegu każdy mógł 
liczyć na drożdżówkę, grillowaną 
kiełbaskę oraz gorący napój. Po-
nadto wśród wszystkich uczestni-
ków zostały rozlosowane nagrody 
rzeczowe oraz słodycze.

Bieg główny rozegrano na dystansie 10 km od Bramy Piaśnickiej na ul. Ofiar 
Piaśnicy do grobów w Piaśnicy w ramach VI Dni Piaśnickich Gminy Wejherowo. 
Celem imprezy było upamiętnienie pomordowanych przez hitlerowców w Lesie 
Piaśnickim oraz promocja gminy Wejherowo a przy okazji popularyzacja biega-
nia jako najprostszej formy ruchu i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 
W biegu głównym na 10 km wystartowało ponad 700 zawodników. 561 z nich 
dotarło do mety w Piaśnicy. W tym roku zwyciężył Łukasz Ławicki z Gdyni, 
uzyskując czas 34 min i 51 sek. Drugie miejsce zajął Norbert Borzęcki z Koszali-
na z czasem 34 min 51 sek. a trzecie miejsce zdobył Maciej Kwarta z Bolszewa 
z czasem 35 min 43 sek. Pierwszą kobietą, która dotarła do mety w Piaśnicy była 
Maria Maj-Roksz z Wejherowa, uzyskując czas 39 min 56 sek. i tym samym zaj-
mując 25 miejsce. Druga była Aleksandra Baranowska-Trzasko z Gdyni z czasem 
41 min 27 sek. (37 miejsce) a trzecia Joanna Rutkowska z Luzina z czasem 42 
min 4 sek. (41 miejsce). 
Po każdym z biegów uczestnicy otrzymywali pamiątkowe medale, ciepły posi-
łek i napoje. Za zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w poszczególnych 
kategoriach wiekowych wręczano puchary. Dekoracji laureatów medalami i pu-
charami dokonywali m.in. wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło i zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. (DD)

Ponad 700 zawodników Biegów Piaśnickich
W sobotę z okazji dni 
Piaśnickich odbyły się X 
Biegi Piaśnickie z cyklu 
„Grand Prix Kaszuby 
Biegają” oraz biegi 
towarzyszące dla dzieci 
i młodzieży.
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Tegoroczny rajd rowerowy li-
czył 23 kilometry i przebiegał 
trasą z Bolszewa przez Orle, 
cmentarz w Rybnie, Piaśnicę do 
Bolszewa. Wszyscy wystartowa-
li z Artparku w Bolszewie i tam 
też zakończyli imprezę. Na po-
stoju w Piaśnicy można było za-
błysnąć wiedzą na temat zbrodni 
piaśnickich w ramach konkursu 
o martyrologii oraz zjeść ciepłą 
grochówkę. Rowerzyści złoży-
li również kwiaty pod jednym 
z pomników.

Organizatorzy zapewnili wszyst-
kim uczestnikom rajdu jazdę 
w tempie spacerowym z uwagi na 
liczne rodziny z małymi dziećmi 
oraz seniorów. Jak zawsze dopi-
sała słoneczna pogoda i przemiła 
atmosfera wycieczki.

Celem imprezy było upamięt-
nienie pomordowanych przez 
hitlerowców w Lesie Piaśnickim 
oraz popularyzacja turystyki ro-
werowej jako najprostszej formy 
ruchu i profilaktyki chorób cy-
wilizacyjnych. daria dunajska

rajd Piaśnicki za nami
REKREACJA | Już po raz piąty Bolszewski Klub Rowerowy „Cyklista” 
zorganizował Rowerowy Rajd Piaśnicki w ramach obchodów VI Dni 
Piaśnickich Gminy Wejherowo.

maSZ CiEKaWy 
tEmat/ ZdJĘCiE?
NAPISZ DO NAS!

k.grajkowski@expressy.pl
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Pierwszą dobrą sytuację w me-
czu miał Gryf – w 13. minucie 
Ciarkowski wpadł w pole karne 
i uderzył z ostrego kąta, ale nie 
trafił w bramkę. W 26. minu-
cie groźną akcją odpowiedzieli 
gospodarze - po strzale zawod-
nika Radomiaka piłkę wypuścił 
Leleń - futbolówka jednak nie 
przekroczyła linii bramkowej 
i ostatecznie została wybita za 
bramkę.  Przed przerwą z dy-
stansu uderzył Szuprytowski, ale 
dobrą interwencję zaliczył Da-
wid Leleń.

W drugiej połowie ciekaw-
szych akcji dalej było jak na 
lekarstwo. Losy meczu rozstrzy-
gnęły się po ponad godzinie gry. 
W 61. minucie na boisku poja-

mogę Cię powitać jako najlepszego obrońcę Gryfa 
Wejherowo, czy całej ii ligi?

Nie mnie to oceniać. Od tego są działacze, trenerzy, 
menadżerowie i kibice. Ze swojej strony robię wszyst-
ko, ażeby było jak najlepiej i są tego efekty. Mam siły 
na całe 90 minut, co skutkuje dobrą i solidną grą.

Zdaniem trenera jesteś już gotowy na grę w wyższej 
lidze, być może nawet w Ekstraklasie...

Miło to słyszeć. Trener obserwuje mnie nie tylko na 
meczach ale i na treningach, więc wie, co mówi. 
W piłce liczy się nie tylko dobra gra na boisku ale także 
przygotowanie fizyczne i mentalne. Podzielam opinię 
trenera. Jestem gotowy na grę w Ekstraklasie.

Wcześniej grałeś jako napastnik, teraz występujesz 
w obronie. Jaka pozycja bardziej Ci odpowiada?

Zdecydowanie gra w obronie. Moim ogromnym atu-
tem są wygrywane pojedynki główkowe, dodatkowo 
przewiduję zamiary napastnika, dzięki czemu wiem jak 
odpowiednio się ustawić. Obrona to moja mocna stro-
na. Udowodniłem to w Radomiu zatrzymując Leandro, 
najlepszego strzelca II ligi.

Swego czasu interesowała się tobą ekstraklasowa 
Polonia Warszawa a ostatnio pierwszoligowa Puszcza 
niepołomice. Czyżby do trzech razy sztuka?

Mam taką nadzieję. Wszystko zależy ode mnie. Naj-
ważniejsze są jednak kolejne mecze i to, aby utrzymać 
dobrą formę.

Kolejny rywal na kolanach
II LIGA | Podopieczni 
Jarosława Kotasa konty-
nuują znakomitą passę 
i poprawiają swoją 
sytuację w tabeli.

WICKI: 
Jestem gotowy 

na grę w Ekstraklasie
Z Krzysztofem Wickim, stoperem Gryfa Wejherowo 
i autorem niedawnego hat-tricka w meczu ze 
Zniczem Pruszków rozmawia Magdalena Kotas.

RAdOMIAK 
RAdOM 
- GRYf 
WEJHEROWO 
0-1
Okuniewicz 65’

RAdOMIAK: Gostomski - 
Grudniewski, Klabnik, Świ-
dzikowski, Skowron (79.
Winsztal), Mazan, Agu, Co-
lina (73.Wróbel), Mikita (59.
Jabłoński), Szuprytowski, 
Leandro (67.Rolinc)

GRYf: Leleń - Brzuzy, Gul-
czyński, Wicki, Sobociński, 
Goerke - Wojowski (90.Ma-
ciejewski), Kołc, Nadolski, 
Ciarkowski - Koziara (61.Oku-
niewicz)

wił się Piotr Okuniewicz i już 4 
minuty później otworzył on wynik 
meczu. Napastnik Gryfa zamknął 
dośrodkowanie świetną główką. 
Radomiak starał się wyrównać, ale 
bezskutecznie. Tuż przed końcem 
meczu z boiska usunięty został za-
wodnik Gryfa, Rafał Maciejewski. 

Mimo gry w przewadze w ostat-
nich minutach, Radomiak nie zdo-
łał zmienić losów meczu.

-Przed początkiem rundy powie-
działem piłkarzom, że w jesteśmy 
w stanie ograć każdego w II lidze 
i to się sprawdza. - powiedział tre-
ner Gryfa, Jarosław Kotas.

Zdobycz 13 punktów w pierw-
szych pięciu meczach rundy 
wiosennej to dorobek, o którym 
nawet pretendenci do awansu 
mogą jedynie pomarzyć. W kil-
ka tygodni Gryf wydostał się ze 
strefy spadkowej i teraz to rywale 
muszą gonić żółto-czarnych.

Euforii jednak w Wejhero-
wie nie ma i nie będzie, dopóki 
widmo spadku wciąż jest realne. 
Trener Gryfa, Jarosław Kotas 

Iść za ciosem!
II LIGA | Nawet jeśli trener Ko-
tas próbuje (słusznie) tonować 
nastroje, trzeba to przyznać 
– Gryf jest już rewelacją rundy 
wiosennej, więc rywale z pew-
nością go nie zlekceważą.

powtarza, że kryzys formy z pew-
nością nadejdzie, podobnie jak i 
przyjdą zawieszenia i urazy. Już w 
najbliższym meczu nie będzie on 
mógł skorzystać z Rafała Macie-

jewskiego i Pawła Brzuzego, którzy 
są zawieszeni za kartki. 

W sobotę na Wzgórze Wolno-
ści przyjedzie Garbarnia Kraków, 
która także nie może narzekać na 

ostatnią formę – piłkarze z Mało-
polski wygrali 2 ostatnie spotka-
nia i zdecydowanie oddalili się od 
strefy spadkowej. W ostatniej ko-
lejce krakowianie pokonali innego 
uczestnika walki o utrzymanie – 
MKS Kluczbork, robiąc tym samym 
przysługę Gryfowi. Tym razem jed-
nak Garbarnia będzie grać wyłącz-
nie o swoje. Najlepszym strzelcem 
drużyny jest Tomasz Ogar (6 bra-
mek), a bramki strzeże Marcin Ca-
baj, który w przeszłości grał m.in. w 
Cracovii.

Poprzedni mecz żółto-czarnych 
zakończył się zwycięstwem 1-0 Gar-
barni, która bramkę zdobyła w 90. 
minucie meczu. Teraz jednak Gryf 
prezentuje wysoką formę, więc moż-
liwy jest z pewnością wynik odwrot-
ny. Tym bardziej, że rezultat 1-0 jest 
na razie ulubionym wynikiem piłka-
rzy ze Wzgórza Wolności.

GRYf WEJHEROWO – GARbARNIA KRAKÓW
SObOTA, 14 KWIETNIA, 16:00
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