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Uwaga 
kierowcy!
Duże zmiany na drogach 
powiatu wejherowskiego. 
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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: 
W Redzie 
powstanie 
„Psi Park”

”@Beata Bednarska: 

Ta inwestycja jest bardzo 
potrzebna inwestycja. 

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Mieszkaniec Rumi 
zagrał w Milionerach

Park 
w wejherowie

Zdjęcie Parku im. Aleksandra 
Majkowskiego w wiosennym 
wydaniu wykonała Julia. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Weź udział 
w sadzeniu lasu!

Wpadł 
z narkotykami

Prawie dwa tysiące sadzonek 
drzew przygotowali leśnicy 
do posadzenia w okolicach 
Rumi. Już w najbliższą sobo-
tę, tj. 21 kwietnia, odbędzie 
się wielkie sadzenie lasu 
w leśnictwie Stara Piła. 

Do trzech lat więzienia grozi 
mężczyźnie, którego zatrzy-
mali policjanci z Posterunku 
Policji w Łęczycach. 26-
latek noc spędził w policyj-
nym areszcie. Niebawem 
zostanie przesłuchany. 

Zagłosuj 
i wybierz nazwę!
Finałowa trójka wybrana: 
Kòło, Metrower, a może 
MEVO? Jedna z tych 
propozycji stanie się nazwą 
Systemu Roweru Metropo-
litalnego. Plebiscyt potrwa 
do 22 kwietnia.

Spalał odpady 
w beczce

Mandatem karnym ukarany 
został mężczyzna, który 
spalał odpady w metalo-
wej beczce. Mieszkańca 
powiatu wejherowskiego na 
gorącym uczynku zatrzy-
mali strażnicy miejscy. 

Nietypowe 
zaproszenie

Kilkadziesiąt osób w Auchan 
odtańczyło przygotowany 
wcześniej układ choreogra-
ficzny, zaskakując klientów. 
Pokaz był nietypową formą 
zaproszenia na zbliżające się 
Mistrzostwa Polski Północnej. 

Kontrole 
na drogach

W poniedziałek na dro-
gach w regionie odbywały 
się wzmożone kontrole 
drogowe. Funkcjonariusze 
policji prowadzili działania 
pn. „Kaskadowy pomiar 
prędkości - TISPOL”. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Wstajesz, zapa-
rzasz kawę lub 

herbatę i zastana-
wiasz się, od czego 

zacząć? Podpowiada-
my: od odwiedzenia naszego portalu 
GWE24.pl, na którym codziennie 
publikujemy najważniejsze i najnowsze 
informacje!
Ostatnio poruszyliśmy wiele tematów, 
które Was zainteresowały. Z pewnością 
jedną z najważniejszych informacji 
minionego tygodnia, która poruszyła 
wiele osób, była śmierć kobiety i jej 
dziecka. Wszystko wskazuje na to, 
że kobieta popełniła samobójstwo, 
przyczynę śmierci dziecka wyjaśnia 
prokuratura. 
Na naszym portalu opisaliśmy też, 
jakie pomysły mają samorządowcy, 
aby zmniejszyć wydatki i oszczędzić 
miliony złotych, zapraszamy wszyst-

kich do udziału w akcjach sprząta-
nia (organizowanych z okazji „Dnia 
Ziemi”), informujemy kiedy odbędą się 
zaqwody dla prawdziwych twardzieli, 
czyli Runmagedon. 
Zachęcamy też do głosowania na na-
zwę roweru metropolitalnego, odwie-
dziliśmy Gniewino, gdzie podsumowa-
no 5-letni program rozwoju i odnowy 
wsi oraz zorganizowaliśmy konkurs, 
w którym nagrodami były narzędzia 
ogrodowe. 
Co ponadto? Sprawdź sam! Zachęcamy 
wszystkich do regularnego zaglądania 
na nasz portal oraz polubienia naszego 
profilu na facebooku. Codziennie naj-
nowsze informacje z powiatu wejhe-
rowskiego, zapowiedzi najważniejszych 
wydarzeń, konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  NA GWE24.pL!
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Fabryka Kultury w Redzie
21 kwietnia 2018 / 1800

WASZE 
ZDJĘCIA

Robert Chrzanowski wziął 
udział w popularnym teleturnie-
ju „Milionerzy”, który emitowa-
ny jest na antenie TVN. Choć 
historyk z Rumi nie doszedł do 
finału programu, to udało mu 
się wygrać 20 tys. zł.

MagDa 
MikulSka
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9 miejsce zajął powiat wej-

herowski w kategorii „po-

wiaty powyżej 120 tys. 

mieszkańców” w ogólno-

polskim, prestiżowym rankingu, 

organizowanym corocznie przez 

Związek Powiatów Polskich. 

REKLAMA                                                          114/2018/DBREKLAMA                                                          363/2017/DB

W uroczystości podpisania Aktu 
Erekcyjnego wraz z wmurowa-
niem kamienia węgielnego pod 
budowę kompleksu sportowego 
przy Szkole Podstawowej w Kiel-
nie wzięli udział m.in. Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski, Ga-
briela Lisius, starosta wejherowski 
i Ryszard Kalkowski, wójt gminy 
Szemud. 

Jednym z ważniejszych elemen-
tów obiektu będzie kryty basen, 
w skład nowej inwestycji wchodzi 
również sala gimnastyczna

Obiekt, który powstaje w Kiel-
nie, przeznaczony będzie do prze-
prowadzania szkolnych zajęć spor-
towych oraz pełnić będzie funkcję 
ośrodka rekreacyjno-sportowego. 
Będą tu organizowane imprezy 
środowiskowe, z centrum korzy-
stać będą też organizacje i klu-
by sportowe prowadzące zajęcia 
i treningi w różnych dyscyplinach 
sportu, obiekt będzie też otwarty 
dla mieszkańców.

- Mam nadzieję, że niedługo 
dożyjemy takich czasów, że nie 

będzie już żadnej – nawet małej – 
szkoły bez sali gimnastycznej oraz 
że także basenów będzie dużo – 
powiedział Dariusz Drelich, woje-
woda pomorski. 

Budowa kompleksu ma potrwać 
12 miesięcy i kosztować będzie 
około 20 mln zł.

To nie jedyna inwestycja reali-
zowana obecnie w gminie Sze-
mud. Trwa tu także budowa dróg 
i przebudowa sieci kanalizacyjnej. 
W poniedziałek oficjalnie przeka-
zano do eksploatacji ponad dwa 
kilometry pokrytych nawierzch-
nią bitumiczną dróg i rondo 
w centrum wsi Warzno. Inwestycja 
kosztowała 3,5 miliona złotych. 

- Dbamy o bezpieczeństwo nie 
tylko kierowców, ale też pieszych 
– powiedziała podczas oficjalnego 
odbioru inwestycji Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Tam, gdzie 
nie ma chodników, mieszkańcy 
poruszają się po ulicach i często 
są słabo widoczni dla kierowców, 
dlatego takie inwestycje są nie-
zmiernie istotne. /raf/

Powstaje centrum sportowe
GM. SZEMUD | W Kielnie budowane jest Gminne Centrum Spor-
towe. W tym tygodniu odbyła się uroczystość wmurowania kamie-
nia węgielnego pod tę inwestycję. 

Uwaga kierowcy – będą duże 
zmiany w ruchu drogowym w po-
wiecie wejherowskim. Związane 
jest to z ważnymi inwestycjami, 
realizowanymi przez starostwo 
powiatowe. 

zAMKNĄ SKRzYżOWA-
NIE NA TRzY MIESIĄCE

Jedną z najważniejszych w naj-
bliższym czasie zmian w infra-
strukturze drogowej jest plano-
wana przebudowa skrzyżowania 
ulic Judyckiego, Wniebowstą-
pienia i 12 Marca w Wejhero-
wie. Zaraz po długim, majowym 
weekendzie, skrzyżowanie zosta-
nie całkowicie zamknięte dla ru-
chu. Powstanie tam rondo. 

Kierowcy muszą więc być przy-
gotowani na to, że będą musieli 
wybierać alternatywne drogi. 
Skrzyżowanie będzie bowiem 
wyłączone z ruchu do końca 
lipca br.  Również autobusy ko-
munikacji miejskiej będą mieć 
zmienione trasy. O szczegóło-
wych zmianach w rozkładach 
i objazdach poinformujemy na-
szych Czytelników w kolejnych 
wydaniach Expressu Powiatu 
Wejherowskiego oraz na portalu 
GWE24.pl. 

Przedstawiciele starostwa po-
wiatowego zde3cydowali się 
przeprowadzić przebudowę cał-
kowicie zamykając skrzyżowa-
nie dla ruchu, aby maksymalnie 
skrócić czas trwania budowy. 
Inwestycja o wartości 2,1 mln zł 
realizowana jest wspólnie z mia-
stem Wejherowo. 

NA RONdzIE WYLĄdUJE 
hELIKOpTER

Na ukończeniu jest jedna z naj-

większych i najważniejszych dla 
powiatu inwestycja – rondo 
w Kielnie wraz z kilkusetmetro-
wym odcinkiem drogi.

- To jedna z najbardziej ru-
chliwych dróg, łącząca Szemud 
z Karczemkami, prowadząca da-
lej do Gdańska – wyjaśnia Witold 
Reclaf, wicestarosta wejherowski. 
- Na tej trasie dochodziło do licz-
nych wypadków, stąd jej przebu-
dowa była konieczna. Będzie to 
największe rondo w powiecie, 
o średnicy 34 metrów. Cieka-
wostką jest, że rondo zostało tak 
zaprojektowane, aby była moż-
liwość lądowania na nim heli-
koptera Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Ponadto w pobli-
żu znajduje się siedziba Straży 

Pożarnej. Gdyby więc doszło 
do jakiegoś zdarzenia drogowe-
go (zaznaczam, że powinno być 
ich znacznie mniej po przebu-
dowie), służby ratunkowe będą 
mogły bardzo szybko dotrzeć na 
miejsce i udzielić pomocy. Koszt 
inwestycji to ok. 7 mln zł, ma być 
ukończona do końca maja. 

pOłĄCzY dWA pOWIATY

Do końca września zostanie wy-
budowana całkowicie nowa dro-
ga, łącząca powiat wejherowski 
z kartuskim. Jest to trasa łącząca 
miejscowości Będargowo (gm. 
Szemud) i Kolonia (gm. Kar-
tuzy), prowadząca do Sianowa, 
gdzie znajduje się sanktuarium. 

Obecnie droga wprawdzie ist-
nieje, ale jest ona gruntowa – po 
modernizacji będzie mieć szero-
kość 6 m i zyska nową, asfaltową 
nawierzchnię. To kolejna inwe-
stycja łącząca drogą asfaltową 
powiat kartuski i wejherowski. 

O tym połączeniu mówiło się 
od lat, w końcu udało się do-
prowadzić do jego realizacji. 
Obecnie budowana jest tam ka-
nalizacja, zaś już po wakacjach 
kierowcy będą mogli pojechać 
nową trasą. Całkowity koszt in-
westycji to 5,1 mln zł, zaś dotacja 
z budżetu centralnego wyniesie 
ok. 2,3 mln zł. Pozostałą kwotę 
pokryją gmina Szemud i powiat 
wejherowski. 

rafał korbut

Nowe ronda i drogi
POWIAT | Nowe rondo z lądowiskiem dla helikoptera ratowniczego, zamknięte przez trzy miesiące skrzyżo-
wanie niemal w centrum Wejherowa i nowe połączenie drogowe z powiatem kartuskim. 
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Dzięki temu przedsięwzięciu 
samorządy mogą zaoszczędzić 
łącznie nawet kilkadziesiąt mi-
lionów złotych.

Uroczyste podpisanie doku-
mentu w tej sprawie odbyło się 
16 kwietnia w siedzibie stowa-
rzyszenia, które mieści się przy 
ulicy Długi Targ 39/40 w Gdań-
sku. Do współpracy zostało 
zaproszonych 57 samorządów, 
w tym Rumia, którą reprezento-
wał burmistrz Michał Pasieczny.

Spotkanie było nie tylko oka-
zją do podpisania dokumentu 
w sprawie dalszej współpracy, 

ale również do podsumowa-
nia dotychczasowych działań. 
W minionym roku samorządy 
z regionu zakupiły wspólnie 
m.in. paliwo do samochodów, 
gaz ziemny, olej opałowy czy 
energię elektryczną, co pozwoli-
ło na obniżenie kosztów niektó-
rych usług nawet o kilkadziesiąt 
procent.

Samorządy zrzeszone w Ob-
szarze Metropolitalnym Gdań-
sk-Gdynia-Sopot już siódmy rok 
z rzędu dokonują grupowych 
zakupów usług. Tylko w 2017 
roku udało się zaoszczędzić 

Milionowe oszczędności
RUMIA | Członkowie stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ponownie zdecy-
dowali się na wspólny zakup usług. 

Reda | Mieszkańcy mogą już 
zgłaszać projekty do Budżetu 
Obywatelskiego 2019.

Ledwo poznaliśmy zwycięskie 
projekty, które Reda zrealizuje 
w tym roku w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, a już zaczyna 
się przyjmowanie projektów 
na przyszły rok. Z uwagi na 

przynależność do Stowarzyszenia Samorządowego Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Reda dostosowuje 
swój  kalendarz działań, związanych z realizacją Budżetu 
Obywatelskiego do innych samorządów zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu. Obszar Metropolitalny wybiera projekty w roku 
poprzedzającym ich realizację - czyli w roku 2018 głosujemy 
na projekty realizowane w roku 2019. 
- Serdecznie zachęcamy mieszkańców Redy, aby przez naj-
bliższe cztery tygodnie, czyli do 18 maja, zgłaszali propozycje 
projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019 - zachęca Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy. - Projekty nadal będą 
dotyczyły realizacji potrzeb mieszkańców, a w razie potrzeby 
służymy pomocą przy wyjaśnieniu wszystkich problematycz-
nych kwestii.
Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta 
przeznaczona na finansowanie projektów zgłoszonych i wy-
branych przez mieszkańców, pod warunkiem, że ich realizacja 
jest możliwa w trakcie jednego roku kalendarzowego i jed-
nego roku budżetowego. Planowany koszt jednego projektu 
nie może przekroczyć 75 tys. zł. To więcej, niż w latach 2017 
– 2018, gdzie projekty nie mogły przekroczyć 50 tys. zł. Wszel-
kie niezbędne informacje dostępne są pod adresem: www.
bo.reda.pl lub pod nr telefonu 58 678 80 23. UM

Masz pomysł? 
Złóż wniosek!

w ten sposób prawie 37 mln zł. 
Największe oszczędności generu-
je wspólna dostawa energii elek-
trycznej. Dzięki tym zakupom 

zaoszczędzonych zostało blisko 30 
mln zł. Środki te samorządy mogą 
przeznaczyć na realizację innych 
zadań publicznych.

MIChAł pASIECzNY, 
burmistrz Rumi:

Rumia dzięki tym środkom m.in. utrzy-
muje bardzo wysoką, coroczną już, pulę 
finansową na budżet obywatelski, z 
którego realizowane są najważniejsze 
zdaniem mieszkańców inwestycje oraz 
działania społeczne.

Wielkimi krokami zbliża się 
Światowy Dzień Ziemi. W pro-
ekologiczne obchody po raz ko-
lejny włączają się mieszkańcy 
Redy, którzy w najbliższą so-
botę będą wspólnie sprzątać. 
Oczyszczanie koryta rzeki Redy 
połączone zostanie z festynem 
ekologicznym. Dla osób, które 
pojawią się w Rodzinnym Parku 
Miejskim, organizatorzy przygo-
towali mnóstwo atrakcji. Będzie 
można odwiedzić stanowisko 
selektywnej zbiórki odpadów 
i wymienić przyniesione baterie 
lub zużyte żarówki na sadzonki. 
Nie zabraknie też ciepłego po-
siłku z kuchni polowej i grilla 

rusza wielkie sprzątanie
REDA | Redzianie już po raz 
czwarty wyruszą na wielkie 
sprzątanie koryta rzeki Redy.

KRzYSzTOf KRzEMIńSKI, 
burmistrz Redy

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji 
współorganizowanej przez Fabrykę Kultury, 
Urząd Miasta w Redzie oraz Kajakowe Meandry. 
Zaczynamy o godz. 10 na moście przy ul. Rzecz-
nej. Finał sprzątania rzeki Redy odbędzie się 
w Rodzinnym Parku Miejskim, gdzie przewidzie-
liśmy mnóstwo ekologicznych atrakcji.

przewiduje się ogłoszenie konkur-
su fotograficznego, dokumentują-
cego najdziwniejsze śmieciowe 
znalezisko podczas akcji sprzą-
tania. Wyniki zostaną ogłoszone 

w trakcie czerwcowego festynu 
z okazji Dnia Dziecka. W wyzna-
czonych miejscach na terenie Par-
ku można będzie otrzymać ręka-
wice i worki na odpady. uM

godz. 10:00 – START AKCJI: Punkty zbiórki: 10:00 - most 
ul. Rzeczna | 11:00 – ul. Kazimierska | 11:30 - ul. Olchowa | 
12:00 - Amfiteatr 
godz. 13:00 – EKO GRA MIEJSKA 

Start i Meta:Park Miejski w Redzie •	
Zgłoszenia: ekoreda.zgloszenia24.pl •	
Zespoły:od 2 do 5 osób w tym min 1 osoba pełnoletnia •	
lub zgoda rodziców informacje w regulaminie 

godz. 13:00 – EKO pIKNIK W pARKU, finał Sprzątania rzeki 
Redy odbędzie się w Rodzinnym Parku Miejskim, w progra-
mie: Akcja-Segregacja (przynieś baterie lub zużyte żarówki 
a my wymienimy je na wiosenną sadzonkę), miejskie grillo-
wanie, kuchnia polowa i Redzka Orkiestra Dęta.

Program akcji i festynu:
miejskiego. 

- W tym roku, oprócz tradycyjnej 
akcji sprzątania, wraz z harcerza-
mi ze Szczepu Reaktywacja orga-
nizujemy Ekologiczną Grę Miej-
ską – mówi Grażyna Lemańczyk, 
kierownik Referatu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Urzędu 
Miasta w Redzie. - Gra ma na celu 
pokazanie miejsc najbardziej za-
grożonych powstawaniem dzikich 
wysypisk oraz monitorowanie licz-
by koszy miejskich na danym ob-
szarze. Liczymy, że poprzez udział 
w zabawie, zwiększy się świado-
mość ekologiczna mieszkańców 
naszego miasta. 

Dodatkowo w ramach festynu 
ekologicznego prowadzona będzie 
akcja informacyjna na temat segre-
gacji odpadów, szczególnie tej pro-
wadzonej na terenie Redy. Ponadto 

Przedstawiciele Urzędu Miasta 
Wejherowa zachęcają wszystkich 
mieszkańców do włączenia się 
w akcję porządkową, związaną 
z obchodzonym w najbliższą nie-
dzielę Dniem Ziemi. 

- W tym roku głównym tema-
tem „Dnia Ziemi” jest walka z za-
nieczyszczeniem spowodowanym 
odpadami plastikowymi – wy-
jaśnia Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Jak wiadomo plastiki stanowią 
duże zagrożenie dla ekologii, 
ponieważ rozkładają się bardzo 
długo.  Wspólnie z uczniami ze 
Szkoły Podstawowej nr 11 w pn 
o godz. 10.00 rozpoczynamy więc 
wielkie sprzątanie. Spod szkoły 
udamy się na tereny w okoli-

cy rzeki Redy, gdzie będziemy 
zbierać śmieci. Dodam, że akcja 
edukacyjna, związana z „Dniem 
Ziemi”, odbywa się we wszystkich 
miejskich szkołach. To ważne, bo 
oprócz tego, że staramy się dbać 
o czystość i ekologię, to od naj-
młodszych lat musimy też uświa-
damiać i edukować mieszkańców. 

W akcję sprzątania może włą-
czyć się każdy mieszkaniec. 
Zbiórka w poniedziałek, 23 
kwietnia, o godz. 10.00 na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 11 
w Wejherowie. Sprzątanie potrwa 
około 2 – 3 godzin. Miasto za-
pewnia wszelki niezbędny sprzęt, 
jak worki na śmieci czy rękawice, 
zapewnia też odbiór zebranych 
śmieci. /raf/

Zadbaj o porządek w mieście
WEJHEROWO | Akcja sprzątania Wejherowa odbędzie się już w naj-
bliższy poniedziałek. Udział w niej może wziąć dosłownie każdy. 
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W tym roku Rumia przekazu-
je do dyspozycji obywateli 1,5 
mln złotych – najwięcej spośród 
miast Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego. Pieniądze te dają lokalnej 
społeczności realną szansę na re-
alizację własnych pomysłów.

Projekt może złożyć każ-
dy mieszkaniec, bez względu 
na wiek. Wystarczy zebrać 15 
podpisów i do końca kwietnia 
przedłożyć odpowiedni doku-
ment. Formularze zgłoszeniowe 

i listy poparcia można pobrać 
na stronie www.rumia.budze-
t-obywatelski.org lub odebrać 
w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miasta Rumi.

Pomysły mogą dotyczyć zarów-
no kwestii inwestycyjnych, takich 
jak place zabaw, ścieżki rowero-
we, boiska czy remonty chodni-
ków, jak i spraw prospołecznych 
w postaci zajęć rekreacyjnych, 
warsztatów plenerowych oraz 
koncertów. W pierwszym przy-
padku szacowana wartość po-
jedynczego projektu nie może 
przekroczyć 250 tysięcy złotych, 
a w drugim kwota jest ograniczo-
na do 50 tysięcy.

Wypełniony formularz zgłosze-
niowy projektu do Budżetu Oby-
watelskiego w wersji papierowej 
należy składać w biurze obsługi 
Mieszkańców urzędu Miasta 
rumi, a dokładniej w Biurze Po-
dawczym.

Natomiast wypełniony formu-
larz w wersji elektronicznej moż-
na przesłać na adres mailowy: 
budzetobywatelski@rumia.eu, 
poprzez platformę ePUAP (na 
konto: /2215021/Skrytka_ESP) 
lub uzupełnić go za pośred-
nictwem strony internetowej 
poświęconej budżetowi obywa-
telskiemu www.rumia.budzet-
obywatelski.org.

Warto wspomnieć, że obecnie 
realizowane są zwycięskie projek-
ty zeszłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Rumi. Wszyst-
kie pomysły, które mieszkańcy 
wybrali w latach 2015-2017, zo-
stały już wykonane.

Masz pomysł na 
zmiany w Rumi? 
RUMIA | Trwa piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi, realizowanego w formu-
le metropolitalnej. Tylko do 30 kwietnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły.

”Projekt może 
złożyć każdy 
mieszkaniec, 
bez względu na 
wiek. Wystar-
czy zebrać 15 
podpisów i do 
końca kwietnia 
przedłożyć od-
powiedni doku-
ment. Formula-
rze zgłoszeniowe 
i listy poparcia 
można pobrać 
na stronie www.
rumia.budzet-
obywatelski.org

OGŁOSZENIE                                106/2018/DB

Nie żyją 
matka 
i dziecko 
Zwłoki 31-letniej ko-
biety i 3-miesięcznego 
dziecka ujawniono na 
terenie jednego z do-
mów w Wejherowie. 

- We wtorek około godz. 
16 dyżurny otrzymał zgło-
szenie o ujawnieniu zwłok 
31-latki i 3-miesięcznego 
dziecka – informuje asp. 
sztab. Anetta Potrykus, 
oficer prasowy KPP w Wej-
herowie. - Na miejsce 
natychmiast skierowani 
zostali policjanci. Zgłosze-
nie zostało potwierdzone.
Policja nie chce ujawniać 
szczegółów zdarzenia. Jak 
jednak wynika z nieofi-
cjalnych ustaleń, pod 
uwagę brane są dwie 
wersje. Pierwsza zakła-
da, że kobieta najpierw 
udusiła dziecko, a potem 
popełniła samobójstwo. 
Według drugiej matka 
znalazła martwe nie-
mowlę, a potem odebrała 
sobie życie.  Wa



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Aktualnie trwają intensywne 
prace remontowe przy budo-
wie ronda w Kielnie, w gmi-
nie Szemud, które zakończyć 
się mają do końca maja br.
– To obecnie nasza najwięk-
sza inwestycja drogowa re-
alizowana w powiecie, któ-
rej łączny koszt wyniesie 7 
mln zł – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Witold Rec-
laf. – Przedsięwzięcie w po-
łowie zostało sfinansowane 
ze środków Powiatu Wejhe-
rowskiego i gminy Szemud. 
Większość prac ziemnych zo-
stała już wykonana, a obec-
nie trwają prace brukarskie.
Prace budowlane rozpoczęły 
się także przy budowie dro-
gi Będargowo – Kolonia, łą-
czącej powiat wejherowski 
z kartuskim. W tej chwili 
trwają roboty związane z bu-
dową kanalizacji deszczo-
wej. Przewidywany termin 
zakończenia zadania to ko-
niec września br. 
– Mówimy o odcinku o dłu-
gości 1,7 km w gminie Sze-

mud, prowadzącym do gra-
nicy naszego powiatu – wy-
jaśnia Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Wybudo-
wana zostanie zupełnie nowa 
droga, ponieważ istniejąca 
jest leśna i nieutwardzona.
Warto dodać, że na to za-
danie Powiat Wejherowski 
otrzymał dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-
2019 w kwocie 1,3 mln zł. 
Dofinansowanie może zo-
stać zwiększone o kolejny 
mln zł przez Pomorski Urząd 
Wojewódzki, po uzyskaniu 
oszczędności poprzetargo-
wych.
W Wejherowie, podobnie jak 
w latach poprzednich, będą 
również kontynuowane re-
monty i modernizacje dróg. 
Niebawem ruszyć ma rozbu-
dowa ulicy Rybackiej w Wej-
herowie, która poprawi płyn-
ność ruchu samochodowe-
go w tym miejscu. W ramach 
zadania wybudowany zosta-

nie pas prawoskrętu do dro-
gi krajowej nr 6.
– To bardzo potrzebna inwe-
stycja, na którą od wielu lat 
czekają mieszkańcy Wejhero-
wa – zaznacza Wicestarosta 
Wejherowski Witold Reclaf. 
Na liście zaplanowanych za-
dań drogowych znalazła się 
również modernizacja ulicy 
Chopina oraz ulicy 12 Mar-
ca w Wejherowie, na któ-
rych powstaną ronda. Przy-
pomnijmy, że na remont uli-
cy Chopina powiat przekazał 
miastu Wejherowo dodatko-
wo mln zł.
– Inwestycje podniosą za-
równo komfort, jak i bezpie-
czeństwo użytkowników oraz 
przyczynią się do zwiększe-
nia przepustowości tych ulic 
i skrócenia czasu przejazdu 
– podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 
Na wniosek Burmistrza Mia-
sta Rumi Powiat Wejherow-
ski przekazał także 500 tys. 
zł na planowaną w tym roku 
inwestycję w gminie Ru-

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie

ma zaszczyt zaprosić
na wernisaż wystawy

z okazji 25-lecia działalności artystycznej

BRYGIDY ŚNIATECKIEJ
KASZUBSKA SYMFONIA BARW,

który odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godz.18.00
w siedzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej 2 a 

Program wernisażu:

 1. Powitanie
2. Koncert w wykonaniu uczniów Państwowej 

Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie 

 3. Wprowadzenie do wystawy i słowo o Autorce 
 4. Rozmowa

5. Otwarcie wystawy
 6. Poczęstunek

Inwestycje drogowe w powiecie
W przyjętym na ten rok budżecie Powiatu Wejherowskiego, aż 22 mln zł zostało przeznaczone na inwestycje związane z poprawą sta-
nu powiatowych dróg. Wśród nich znalazła się modernizacja drogi na odcinku Będargowo – Kolonia, budowa ronda w Kielnie czy 
rozbudowa ulicy Rybackiej w Wejherowie. Ponadto milion zł powiat przekazał miastu Wejherowo na przebudowę ulicy Chopina.

„20 lat funkcjonowania Po-
wiatu Wejherowskiego” 
to temat wykładu, który 7 
kwietnia br. wygłosiła go-
ścinnie dla studentów Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Rumi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. 
W swoim wystąpieniu sta-
rosta przypomniała, że 11 
października 1998 r. odby-
ły się wybory do samorządu 
trzech szczebli – rad gmin 
oraz po raz pierwszy do rad 
powiatów i sejmików woje-
wództw. 
– Przybliżanie idei samo-
rządności jest bardzo ważne 
i to nie tylko wśród młodych 
ludzi, ale także wśród uczest-
ników Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku – mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Li-
sius. – W ciągu dwudziestu 
lat funkcjonowania nastąpił 
dynamiczny rozwój nasze-

Starosta wygłosiła wykład na rumskim UTW
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rumi wysłuchali wykładu wygłoszonego przez Starostę 
Wejherowskiego na temat historii i roli samorządu Powiatu Wejherowskiego, z okazji przypadającej 
w tym roku 20. rocznicy funkcjonowania powiatów w Polsce. Podczas prelekcji starosta podkreśliła, że 
utworzenie powiatów wyzwoliło ogromny potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych i zwiększyło 
wpływ mieszkańców na warunki życia w ich małych ojczyznach.

go samorządu. Przy współpra-
cy z partnerami, mieszkańca-
mi, organizacjami pozarządo-
wymi, a także dzięki wsparciu 
środków unijnych można było 
wykonać wiele ważnych zadań 

inwestycyjnych, drogowych 
czy oświatowych. 
Warto przypomnieć, że w cią-
gu dwóch dekad Powiat Wej-
herowski zrealizował wiele 
istotnych zadań z zakresu in-

frastruktury drogowej, pomo-
cy społecznej, polityki spo-
łecznej oraz rodziny, akty-
wizacji osób bezrobotnych, 
edukacji, w tym dotyczących 
wsparcia szkolnictwa zawo-

dowego w powiecie. Gro tych 
zadań, jak zaznaczyła starosta, 
udało się  wykonać korzysta-
jąc z funduszy unijnych. Tylko 
w obecnej kadencji powiat po-
zyskał blisko 50 mln zł m.in. 

na: szkolnictwo zawodowe, 
modernizację obiektów szkol-
nych, budowę Książnicy prof. 
Gerarda Labudy czy termomo-
dernizację powiatowych bu-
dynków.

Prace budowlane na rondzie w Kielnie.
mia. Chodzi o przebudowę 
ulicy Dębogórskiej na odcin-
ku o długości około 280 me-

trów, od ronda im. Jana Paw-
ła II do ronda im. Płażyńskie-
go w Rumi.

To tylko niektóre z inwestycji 
zaplanowanych w Powiecie  
Wejherowskim  na ten rok.
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Pożyczki dla Mikro i Małych firM 
z województwa pomorskiego

Skontaktuj się z naszymi pośrednikami

MAłA pOżYCzKA:

Na rozwój firmy/ do 250 tysięcy złotych/ 
łączna pula środków: 30 milionów złotych  

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.•	
Towarzystwo Rozwoju Powiśla •	
Polska Fundacja Przedsiębiorczości •	
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.•	

pOżYCzKA TURYSTYCzNA:

Na wsparcie branży usługowej czasu wolnego/ 
do 750 tysięcy złotych/ łączna pula środków:  
55 milionów złotych

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. •	
Wielkopolska Agencja Rozwoju   •	
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

OGŁOSZENIE                                    71/2018/RL

REKLAMA                                    68/2018/RL
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Mistrzowskie dyplomy ode-
brali elektrycy, którzy niedaw-
no ukończyli kurs Master BSR 
Elektryk. Aby otrzymać dyplom, 
każdy z uczestników musiał zdać 

egzamin mistrzowski. Kurs był 
przeprowadzony w ramach pro-
jektu realizowanego wspólnie 
przez Powiatowy Cech Rzemiosł 
MiŚP oraz Parlament Hanzeatyc-

ki z siedzibą w Hamburgu (jest 
to stowarzyszenie około 50 or-
ganizacji zrzeszających przedsię-
biorców z obszaru basenu Morza 
Bałtyckiego). 

Elektrycy mistrzami
WEJHEROWO | Dyplom mistrzowski to dla każdego rzemieślnika bardzo ważny dokument, poświadcza-
jący jego umiejętności i zawodową wiedzę. Uroczystość wręczenia takich dyplomów elektrykom odbyła się 
w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie. 

BRUNON GAJEWSKI, 
prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Wejherowie:

- Taką uroczystość w Szkole Rzemiosła 
zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Zależa-
ło nam m.in. na tym, aby młodzież ucząca 
się w tej szkole zobaczyła, jak ważne jest 
zdobycie dyplomu mistrzowskiego. Taki 

dokument to dla pracodawcy pewnego rodzaju gwarancja, że 
osoba posiadająca dyplom jest dobrze przygotowana do wyko-
nywania zawodu i ma odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 
Ponieważ technologia wciąż się rozwija, rzemieślnicy muszą się 
dokształcać. My, organizując takie kursy, umożliwiamy im posze-
rzanie wiedzy i umiejętności. Kształcenie zawodowe jest obecnie 
nie tylko bardzo potrzebne, ale wręcz niezbędne. Rzemieślnik, 
który skończy szkołę, może oczywiście kontynuować edukację, 
ale może też bez problemu zdobyć pracę i zacząć zarabiać. To 
daje dużo szersze możliwości. 

dARIUSz GOBIS,
dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Gdańsku i wiceprzewodniczący 
Parlamentu Hanzeatyckiego:

- Wręczając dziś dyplomy mistrzowskie podsumo-
wujemy tylko jeden z wielu realizowanych przez nas 
projektów. Mają one ogromne znaczenie dla kształ-
cenia młodych pokoleń w zawodach szczególnie po-

trzebnych dla naszego rynku pracy. Projekt, który właśnie zakończyliśmy, po-
legał na próbie wypracowania jednolitego sposobu kształcenia zawodowego. 
Realizowaliśmy to m.in. porównując metody kształcenia w Niemczech, Danii 
oraz na Litwie i na Łotwie. Ten sposób nauki zawodów, czyli połączenie teorii 
i praktyki zdobywanej w funkcjonujących firmach bazującej na współpracy 
z rzeczywistymi klientami, daje doskonałe wyniki. Ponieważ system walidacji 
kwalifikacji zawodowych w rzemiośle jest podobny w innych państwach Unii 
Europejskiej, mamy płaszczyznę porównania kompetencji zawodowych na-
szych pracowników. Umożliwia to im podejmowanie pracy nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą, gdzie już dziś są zarówno rozpoznawalni, jak i cenieni.

Kurs składał się z 320 godzin za-
jęć teoretycznych, 92 godzin zajęć 
pedagogicznych oraz praktyki wy-
nikającej z codziennej pracy osób 
uczestniczących w programie. 
Uczestniczyli w nim pracownicy 
firm oraz przedsiębiorcy, zrzeszeni 
w wejherowskim cechu. 

- Dyplom mistrzowski to powód 
do dumy - powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhero-
wa, gratulując nowym mistrzom. 
- Zdobycie go wymaga dużo pra-
cy. Najpierw trzeba być czeladni-
kiem, uczyć się fachu i zdobywać 
doświadczenie, by w końcu zostać 
mistrzem. Nauka jest bardzo waż-
na w życiu, a nauka w rzemiośle 
nadaje byt i przyszłość. Dodam 
jeszcze, że wejherowscy rzemieśl-
nicy mają bardzo dobrą opinię nie 
tylko w Polsce, ale i poza granicami 
naszego kraju. A dobrych fachow-
ców się poszukuje i ceni.  /raf/
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W tym roku konkurs przebie-
gał pod hasłem obchodów 100-
lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Do placówki 
wpłynęło 180 prac plastycznych 
i fotograficznych, z czego jury 
w składzie Magdalena Cyman-
Szlas, Marzena Hazuka-Beraś, 
Piotr Litwin i Daniel Zaputo-
wicz wyłoniło 56 laureatów. 
Uroczystość uświetnił występ 
wychowanek Studia Wokalnego 
Moniki Kitel w osobach Marty 
Plichty, Magdaleny Mikulskiej 
i Mai Stefaniszyn. Zgromadzo-
nych gości przywitała wicedy-
rektor placówki Mariola Błasz-
czuk, która przedstawiła krótki 
rys historyczny powiatu wejhe-
rowskiego. Po występie zadano 
laureatom zagadki na temat po-
wiatu, nagradzając dzieci upo-
minkami. I tak, w kategorii prac 
plastycznych, wśród klas I-III 
szkół podstawowych zwycięży-
li Maciej Łach z MDK w Rumi 
i Lena Jażdżewska ZS w Chocze-
wie, klas IV-VI Małgorzata Dy-
lak z MDK w Rumi, Julia Block 
z PZPOW w Wejherowie i Julia 

Chmielecka z PZPOW w Wej-
herowie, klas VII i gimnazjal-
nych Weronika Glock z PZPOW 
w Wejherowie oraz szkół śred-
nich Weronika Hoppe z PZS 
nr 1 w Rumi i Sylwia Magulska 
z PZPOW w Wejherowie. Nato-
miast w kategorii fotograficznej, 
zwyciężyli Paweł Lesner z SP 
11 w Wejherowie, Agnieszka 
Figlon z Salezjańskiego Gim-
nazjum w Rumi i Barbara Styn 
z Powiatowego Zespołu Szkół nr 
1 w Rumi. (dd)

Powiat okiem młodego 
plastyka i fotografa
KULTURA | W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie podsumowano konkurs plastyczno-foto-
graficzny „Powiat wejherowski okiem plastyka i fotografa”. 

GM. WeJHeROWO | Gościem specjalnym podczas ostatnich 
obrad radnych gminy Wejherowo był poseł na Sejm Kazimierz 
Plocke. Podkreślił wyjątkową sprawność działania i wyróżniającą 
się na tle innych samorządów aktywność gminy Wejherowo.
Wójt gminy Henryk Skwarło przedstawił sprawozdanie z działal-
ności w okresie międzysesyjnym, zaś radni podjęli szereg uchwał. 
Dotyczyły one nadania nazw ulic w Sopieszynie, Zbychowie 
i Gowinie, zmiany budżetu gminy na 2018 r. oraz zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 i podziału gminy 
Wejherowo na stałe obwody głosowania.  Jednomyślnie podjęto 
uchwały ws. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz jego zmiany dla fragmentu Gościcina oraz 
zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu 
urodzenia więcej niż dwojga dzieci.  /raf/

Nazwy ulic i zmiany w budżecie
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Mural będzie zdobić ścianę 
budynku przy ulicy Gdańskiej 
24 w Rumi. Na zwycięzcę czeka 
łącznie 17 tysięcy złotych.

W ramach konkursu, na ścianie 
budynku, zlokalizowanego przy 
jednej z najbardziej uczęszcza-
nych ulic w mieście, ma powstać 
mural o wymiarach 11,3 na 15,4 
metra. Istotne jest wykorzystanie 
naturalnych elementów środowi-
ska, znajdujących się przed ścia-
ną budynku, czyli drzew. Ponad-
to malowidło powinno budzić 
pozytywne emocje i ukazywać 
miasto jako nowoczesne, kre-
atywne i przyjazne środowisku.

Konkurs na projekt i wykona-
nie muralu ma charakter otwar-
ty, a uczestnikami mogą być oso-
by pełnoletnie lub całe zespoły. 

Każdy może zgłosić dowolną 
liczbę projektów. Ostateczny ter-
min nadesłania prac upływa 10 
maja 2018 roku.

Zwycięzca konkursu otrzyma 
2000 złotych za projekt oraz 
15000 złotych na wykona-
nie muralu w terminie do 25 
czerwca.

Więcej szczegółowych infor-
macji na temat konkursu można 
uzyskać w Referacie Promocji 
i Komunikacji Społecznej Urzę-
du Miasta Rumi (pokój 113), 
pod numerem tel. 58 679 65 01, 
lub adresem e-mail: promocja@
um.rumia.pl. 

Regulamin konkursu, wraz 
z niezbędnymi załącznikami, 
można znaleźć na stronie miasta: 
www.rumia.eu. 

Będzie nowy mural. 
trwa konkurs
RUMIA | Graficy, projektanci, plastycy, uczniowie, a nawet amato-
rzy – wszyscy mogą wziąć udział w konkursie na najlepszy projekt 
wielkoformatowego malowidła ściennego.

Tym razem FORCECON, ina-
czej niż w przypadku poprzed-
nich edycji, które odbywały się 
w grudniu, organizatorzy posta-
nowili zorganizowani imprezę 
pod koniec maja (w piątek 25 
maja). Impulsem ku temu była 
zaplanowana, właśnie na ten 
termin, premiera nowego filmu 
z uniwersum Star Wars „Solo”, 
którego projekcja odbędzie się 
na FORCECON-nie. 

Zlot tradycyjnie rozpocznie się 
na wejherowskim rynku pod po-
mnikiem Jakuba Wejhera, ucha-
rakteryzowanego w tym dniu na 
postać Lorda Vader’a. Główne 
atrakcje odbędą się w Wejhe-
rowskim Centrum Kultury, do 
którego uczestnicy oraz grupy 

O misiu, który... wysiadywał jajo
RUMIa | Czy mały niedźwiadek może wysiedzieć ptasie jajo? 
Małemu Tymoteuszowi nawet nie przyjdzie do głowy, że moż-
na nie zaopiekować się znalezionym kukułczym jajkiem! 

A co z tego wyniknie dowiedzą się najmłodsi, którzy obejrzą 
spektakl pt. „Tymoteusz wśród ptaków”.  „Tymoteusz wśród 
ptaków” jest jednym z sześciu utworów teatralnych napisanych 
przez Jana Wilkowskiego, w których głównym bohaterem 
jest mały miś Tymoteusz. Niedźwiadek z Rymcimcimowa jest 
jeszcze malutkim zwierzakiem, lecz mimo młodego wieku może 
pochwalić się mnóstwem przygód. Ciekawość świata dopro-
wadza bohatera do wielu wesołych, a czasami kuriozalnych 
sytuacji.  Tym razem Tymek znajduje w lesie porzucone kukułcze 
jajo i postanawia je wysiedzieć. Tacie Tymoteusza bardzo się 
to nie podoba, ponieważ to nie zadanie dla misia. Tymoteusz 
nie daje za wygraną i stawia na swoim, ale decyzja będzie 
miała swoje konsekwencje, bo jajko trzeba będzie uchronić 
przed wygłodniałym lisem i innymi niebezpieczeństwami. Jak 
zakończy się historia i czy z jajka wykluje się kukułka? Tego już 
wkrótce dowiedzą się mali widzowie sceny teatralnej w Porcie 
Rumia.  Teatrzyk pt. „Tymoteusz wśród ptaków” odbędzie się 
21 kwietnia w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Spektakl zostanie odegrany 
trzykrotnie o godz.: 13:00, 15:00 oraz 17:00. Udział w wydarze-
niu jest bezpłatny! /raf/

FORCECON już w maju
WEJHEROWO | Już za niewiele ponad miesiąc odbędzie się III Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen. 

aktywności na świeżym powie-
trzu.

Dużą gratką dla fanów, będzie 
z pewnością, wystawa największej 
w Polsce kolekcji modeli i dioram.

Podczas FORCECON-u odbędą 
się także obchody 15-lecia działal-
ności polskiego oddziału Legionu 
501 - największej na świecie grupy 
rekonstrukcyjnej Star Wars.

O szczegółach, nowych atrak-
cjach, gościach Zlotu i zaplanowa-
nych wydarzeniach, organizato-
rzy informować będą w mediach 
i w internecie. Warto już dziś 
zaplanować sobie wspomniany 
majowy piątek na spotkanie z Lor-
dem Vaderem i innymi bohaterami 
Gwiezdnej Sagi! 

/raf/

rekonstrukcyjne udadzą się w uro-
czystej paradzie. Organizatorzy 
zapewniają, że na zlocie pojawią 
się wszystkie sprawdzone podczas 

poprzednich edycji atrakcje, takie 
jak: Strefa Gier, Strefa Malucha, 
czy różnego rodzaju konkursy, ale 
zaplanowano także liczne nowe 
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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/DBREKLAMA                                                            393/2017/DB

Czy można bezprzewodowo 
obsługiwać żurawia? Jak wyglą-
da mały pływający dom ekolo-
giczny? Czy strumień światła 
wystarczy, by sterować pojaz-
dem? Na te i wiele innych pytań 
z zakresu elektroniki, motory-
zacji, turystyki i budownictwa 

odpowiedzieli uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z Pomorza 
– laureaci konkursu „Razem do 
zawodu”.

Gala wręczenia nagród odbyła 
się w Pomorskim Parku Nauko-
wo-Technologicznym w Gdyni. 
Nagrody wręczał wicemarsza-

łek województwa pomorskiego 
Wiesław Byczkowski.

W konkursie „Razem do zawo-
du” wystartowało 195 uczniów 
szkół zawodowych, którzy utwo-
rzyli 46 zespołów projektowych. 
Każdy zespół pod okiem opie-
kuna przygotowywał nowator-

ski projekt w jednej z czterech 
kategorii: technologie informa-
cyjne i komunikacyjne (ICT), 
elektronika; transport, logistyka 
i motoryzacja; turystyka, sport 
i rekreacja; budownictwo.

- Chodziło o to, żeby projekty 
wyróżniały się pomysłowością 

Razem do zawodu
POMORZE | Pierwsza edycja konkursu „Razem do zawodu” za nami. Najlepsi i najbardziej kreatywni 
uczniowie z pomorskich szkół zawodowych zostali nagrodzeni.

i innowacyjnymi rozwiązaniami 
– powiedział wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego Wiesław 
Byczkowski. – Mają też ułatwić 
absolwentom szkół zawodowych 
znalezienie zatrudnienia w fir-
mach branżowych. 

Jury spośród zaprezentowanych 
prac nagrodziło 13 zespołów oraz 
przyznało 15 wyróżnień. W jednej 
z kategorii dwa projekty zajęły ex 
aequo pierwsze miejsce. 

- Jako województwo pomorskie 
jesteśmy liderem dostrzeżono nas 
w ministerstwie i otrzymałem 
zaproszenie, aby zreferować, jak 
w naszym województwie wyglą-
da przywrócenie dobrego zawodu 
i rangi kształcenia zawodowego 
– podsumowuje Dariusz Męczy-
kowski, przewodniczący Komisji 
Nauki, Edukacji. Kultury i Spor-
tu oraz członek Komisji Budżetu 
i Finansów Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego. - Do rozmów 
dotyczących kształcenia zawodo-
wego wielokrotnie zapraszaliśmy 
przedsiębiorców i tych, którzy 
będą decydować o atrakcyjności 
rynku pracy. Naszym celem było 
i jest umożliwienie młodzieży 
zdobycia takiego wykształcenia, 
które umożliwi im zdobycie do-
brej pracy i dobrych zarobków 
w naszym kraju. Dziś jesteśmy na 
dobrej drodze. Jak się widzi tak 
wielu młodych ludzi zaangażowa-
nych w takie projekty to bardzo 
cieszy i motywuje nas do dalszej 
pracy na rzecz naszej kochanej 
młodzieży  

/raf/
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WeJHeROWO | Wejherowski 
oddział ZUS zaprasza na 
szkolenie pt. Pakiet Nowego 
Przedsiębiorcy.

Inspektorat ZUS w Wejhe-
rowie zaprasza do udziału 
w bezpłatnym szkoleniu pt. 
„Pakiet Nowego Przedsię-
biorcy. Rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej oraz 
zmiany w obowiązujących 
przepisach”.
Szkolenie odbędzie się 27 
kwietnia w siedzibie inspek-
toratu przy ul. Sobieskiego 
294. Początek o 10.00.
Podczas szkolenia omó-
wione zostaną zasady 
podlegania ubezpieczeniom 
społecznym i ubezpieczeniu 
zdrowotnemu przez osoby 
prowadzące działalność 
gospodarczą, zbiegi tytułów 
do podlegania ubezpie-
czeniom społecznym przez 
osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą, podstawy 
wymiaru składek,  a także 
obowiązki spoczywające na 
płatnikach składek w zakre-
sie sporządzania i przekazy-
wania do ZUS dokumentów 
ubezpieczeniowych.
Zgłoszenia uczestnictwa 
przyjmowane są telefo-
nicznie pod numerem: (58) 
572-97-17. /raf/

Szkolenie dla 
przedsiębiorców

REKLAMA                                                               77/2018/RL
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Na wejherowskim rynku miesz-
kańcy miasta i okolicznych miej-
scowości bawili się, jednocześnie 
wyrażając swoje wsparcie dla osób 
z autyzmem.

Światowy Dzień Wiedzy o Auty-
zmie to święto obchodzone corocz-
nie 2 kwietnia, mające na celu pod-
noszenie świadomości społecznej 
na temat autyzmu. Ze względu na 

Wielkanoc świętowanie przełożo-
no na 12 kwietnia. Uroczystości na 
placu Jakuba Wejhera rozpoczęły 
się przemarszem, zdominowanym 
przez niebieski kolor, który koja-
rzony jest z autyzmem. W pocho-
dzie wzięli udział m.in. przedsta-
wiciele władz miasta, delegacje 
wejherowskich szkół i przedszkoli 
czy klubów sportowych.

Kolor niebieski – 
symbol wsparcia

WEJHEROWO | W Wejherowie obchodzony był 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

– Chodzi o uświadomienie spo-
łeczeństwu, jak wygląda autyzm. 
Osoby ze spektrum autyzmu są 
bardzo źle odbierane w społeczeń-
stwie, często są dyskryminowane. 
Jest to druga największa grupa 
społeczna z dysfunkcją – podkreśla 
Arkadiusz Raguza, prezes Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Autyzmem.

- Obecnie jest to zaburzenie, któ-
re występuje u bardzo wielu osób. 
Z osobami autystycznymi spoty-
kamy się na każdym etapie eduka-
cyjnym, ale również w miejscach 
publicznych – mówi Małgorzata 
Woźniak, dyrektor Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalne-
go w Wejherowie. – Świadomość 
odnosząca się do tego zaburzenia 
powinna być bardzo szeroka. Ma 
służyć przede wszystkim zaakcep-
towaniu takich osób w społeczeń-
stwie.

Oprócz działań edukacyjnych, 
podczas wejherowskiego święta 
można było wziąć udział w licyta-
cjach gadżetów przekazanych przez 
kluby sportowe, firmy i osoby 
prywatne. Pod ratuszem zorgani-
zowano pokaz wozów bojowych 
– strażackich i wojskowych – oraz 
umundurowania policji. Obcho-
dy Dni Autyzmu wspierały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Bol-
szewa oraz Kębłowa. Na miejscu 
był też Klub Integracji Społecznej 
Śródmieście. Wsparcie zapew-
nili wolontariusze, w większości 
uczniowie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 w Wejherowie. 
/raf/

Mając tego świadomość  przykła-
damy szczególną uwagę do metod 
i jakości nauczania języków. Nasza 
kadra nieustannie poszerza swoje 
umiejętności dzięki uczestnictwie 
w licznych konferencjach, sympo-
zjach dydaktycznych oraz wymia-
nach językowych z nauczycielami 
z całego świata. Dbamy o to, aby 
nasi uczniowie mieli dostęp do 
wysokiej jakości materiałów dy-
daktycznych oraz najnowszych 
zdobyczy technologii. 

MULTIMEdIA 

Książka i podręcznik, mimo 
że nadal są istotnym elementem 
w nauce języka, ustępują nieco 
pola nowoczesnym technolo-
giom. Społeczna zapewnia swoim 
uczniom dostęp do różnorakich 
platform i aplikacji multimedial-
nych. Zajęcia przygotowywane 
i prowadzone są z myślą o zaan-
gażowaniu wszystkich zmysłów 
ucznia, pobudzając jednocześnie 
jego ciekawość i chęć do pracy.

UCzĄC INNYCh 
UCzYMY SIEBIE

Uczniowie podczas zajęć wcielają 
się w rolę nauczyciela, opracowują 
własne pomysły, prowadzą lekcje, 

debaty, prelekcje  i warsztaty te-
matyczne. Dzięki temu uczą się od 
siebie nawzajem, poszerzając swo-
ją wiedzę, rozwijając umiejętność 
pracy w grupie oraz wrażliwość.

ANGIELSKI NIE TYLKO 
NA ANGIELSKIM

Istotnym aspektem nauki języka 
obcego jest różnorodność przeka-
zywanej wiedzy. Młodzież od klasy 
siódmej ma możliwość  nauki an-
gielskiego w połączeniu z innymi 
przedmiotami. Nauka biologii, 
science i historii z wykładowym 
angielskim pozwala na znacznie 

większą styczność z językiem i pod-
nosi efektywność jego nauki. 

SpOłECzNA NA pOdIUM

Uczniowie Społecznej od naj-
młodszych klas mają możliwość 
rywalizacji międzyszkolnej, są też 
regularnie nagradzani i wyróżniani 
w rozmaitych konkursach: ogólno-
polskich, wojewódzkich, kuratoryj-
nych, oratorskich i  multimedial-
nych. Wszechstronność naszych 
uczniów pozwala im na umiejętne 
wykorzystanie wiedzy i osiągnięcie 
sukcesu na wielu płaszczyznach. 
Monika cannon-Tymińska

Succesfull english – efekty nauki  
angielskiego w Społecznej
WEJHEROWO | Znajomość języków obcych jest obecnie jedną z kluczowych umiejętności i wielo-
krotnie warunkuje ścieżkę kariery młodych ludzi.

RUMIa | Oryginalny Tricycle z 1890 roku, rowery wojskowe 
z czasów II wojny światowej, a także rowery miejskie z lat 
60. XX wieku można obejrzeć na wystawie.

Do 29 kwietnia Centrum Handlowe Auchan Port Rumia zapra-
sza również na wyjątkową wystawę zabytkowych rowerów. 
Wszyscy odwiedzający mogą obejrzeć niezwykłe egzemplarze, 
m.in. oryginalny trójkołowiec z 1890 roku, replikę bicykla, 
czyli roweru z bardzo dużym kołem z przodu i małym z tyłu. 
Wśród wystawianych jednośladów znalazły się również rowery 
wojskowe, które wykorzystywano podczas II wojny światowej 
i w latach 50. XX w., rowery transportowe, a także liczne mo-
dele spotykane na ulicach i drogach Europy od 1940 do 1990 
roku. Nie zabrakło popularnych rowerów produkcji polskiej, 
niemieckiej czy radzieckiej, takich jak m.in. romet czy ukraina.
W weekend kończący wystawę Port Rumia Centrum Handlowe 
Auchan zaprasza najmłodszych do udziału w zabawach. Dzieci 
za pomocą farb ozdobią gipsowe modele motocykli i będą 
mogły sprawdzić się jako kierowcy samochodzików poru-
szanych pedałami. Nie zabraknie okazji do śmiechu podczas 
wspólnych zabaw. Wystawa zabytkowych rowerów czynna 
jest od poniedziałku do soboty od 9.00 do 21.00, a w niedzielę 
handlową 29 kwietnia od 9.30 do 20.00. Udział w wydarzeniach 
jest bezpłatny. /raf/

Czar starych rowerów
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za nami Mistrzostwa Polski 
Pracowników samorządowych 
w Piłce siatkowej. wyłonienie 
najlepszych drużyn było głów-
nym celem zmagań, ale nie je-
dynym. do czego przyczyniają 
się tego typu zawody?

Na pewno zwiększa się 
sprawność samorządowców 
i poziom sportowy jest coraz 
wyższy. Dochodzi również 
do wymiany doświadczeń 
pomiędzy poszczególnymi 
ekipami, co przyczynia się do 
rozwoju samorządów i to nie 
tylko w strefie sportowej. Tak 
jak kiedyś, to my jeździliśmy 
na różne mistrzostwa, pod-
glądając to, co robią inne sa-
morządy, to teraz inni przy-
jeżdżają do nas i pytają się, 
jak organizujemy zmagania, 
że wszystko jest dopięte na 
ostatni guzik. Wspominają 
rok 1997 i pierwsze mistrzo-
stwa, kiedy to w Redzie funk-
cjonowała jedna sala spor-
towa. Teraz dysponujemy 
sześcioma halami sportowy-
mi, stadionem, boiskami pił-
karskimi i czterema kortami 
do tenisa ziemnego, a także 
lodowiskiem wraz z letnim 
kortem tenisowym.

Mistrzostwa Polski Pracowni-
ków samorządowych w Piłce 
siatkowej to jedna z wizytówek 
redy. jak doszło do organizacji 
ogólnopolskich zmagań?

W pewnym sensie dość 
przypadkowo. W latach 90. 

Staramy się, aby nasza 
oferta była różnorodna
Z Jerzym Conradi, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie, rozmawia Anna Walk.

600m Jakub Hoge. Staramy się, 
aby nasza oferta była bardzo 
różnorodna. Dlatego, gdy tylko 
zbierze się kilkunastoosobowa 
grupa zainteresowana uprawia-
niem innej dyscypliny sportu, 
której nie ma w naszej ofercie, 
to my udostępniamy jej boiska 
i organizujemy dla niej trenera. 
Swoją ofertę kierujemy zarów-
no do dzieci i młodzieży, jak 
i osób dorosłych. Zatrudniamy 
świetny zespół doświadczonych 
pracowników i wykształconych 
fachowców z uprawnieniami 
trenerskimi.

w Miejskim ośrodku sportu 
i rekreacji cały czas coś się dzieje. 
jakie wydarzenia organizowane 
będą w ciągu najbliższych kilku 
tygodni?

Rocznie organizujemy po-
nad 180 zawodów sportowych 
w różnych konkurencjach. Po-
cząwszy od zmagań o zasięgu 
miejskim, poprzez zawody po-
wiatowe i wojewódzkie, a skoń-
czywszy na turniejach ogólno-
polskich. Większe imprezy to: 
Grand Prix Wybrzeża w tenisie, 
Amatorskie Tenisowe Mistrzo-
stwa Polski Regionu Północne-
go – Family Cup, Dni Redy, Po-
wiatowa Liga Piłki Nożnej, ligi 
tenisowe i siatkarska. Prawdo-
podobnie w tym roku będzie-
my też gospodarzem ogólno-
polskich finałów Family Cup, 
które zaplanowane zostały na 
ostatni weekend sierpnia. Przy-
pomnę, że to impreza, w której 
swoje pierwsze kroki stawiały 
m.in. Agnieszka i Urszula Ra-
dwańskie. Udział w niej bierze 
około 120 zawodników z całej 
Polski.

Miejski ośrodek sportu i reakcji 
niebawem wzbogaci się o nowy 
obiekt. kiedy oddany zostanie do 
użytku stadion lekkoatletyczny?

Myślę, że na przełomie maja 
i czerwca nowy obiekt będzie 

już gotowy. Zakończenie prac 
jest jednak uzależnione od wa-
runków atmosferycznych, bo 
Polski Związek Lekkiej Atletyki 
zastrzegł, że nie można układać 
nowej nawierzchni przy dużej 
wilgotności powietrza i tem-
peraturze poniżej 10°C. W ra-
mach zadania istniejąca bieżnia 
żużlowa wymieniona zostanie 
na poliuretanową. Dodatkowo 
funkcjonowały będą skocznie 
do skoku wzwyż i dal, a także 
rzutnie do pchnięcia kulą oraz 
rzutu oszczepem. Powstanie 
również dodatkowy parking, 
żeby każdy mógł podjechać 
samochodem i pobiegać sobie 
o dowolnej godzinie – nawet 
w nocy i wczesnym rankiem.

czy nowy obiekt zaspokoi 
wszystkie potrzeby inwestycyjne 
Miejskiego ośrodka sportu i re-
kreacji?

Ta inwestycja zaspokoi nasze 
potrzeby pod względem lekkiej 
atletyki. Gdy mówimy o piłce 
nożnej, to bardzo brakuje nam 
trzeciego boiska piłkarskiego ze 
sztuczną nawierzchnią. To jest 
moje i piłkarzy marzenie, aby 
taki obiekt powstał na miejscu 
boiska klepiskowego przy Ko-
misariatu Policji, tym bardziej 
że piłkarze nie będą mogli ko-
rzystać z boiska trawiastego 
w Powiatowym Zespole Szkół, 
bo prowadzone będą tam pra-
ce związane z jego rozbudową. 
W planach jest jeszcze budowa 
wielofunkcyjnej hali sportowej 
lub balonowej, bo zapotrze-
bowanie jest dużo większe niż 
możliwości naszych redzkich 
szkół. Dodatkowo zabiegamy 
o środki na zakup i montaż 
windy dla osób niepełnospraw-
nych. Mamy już gotowy pro-
jekt i pozwolenie na budowę. 
Jeśli w tym roku nie uda nam 
się otrzymać dofinansowania, 
inwestycja realizowana będzie 
w przyszłym roku.

w Jaworznie odbywały się spo-
tkania samorządów, które za-
interesowane były organizacją 
mistrzostw. Wówczas nie było 
dużego wyboru, jeżeli chodzi 
o dyscypliny sportowe, a nasze 
możliwości były dość ograni-
czone, więc zaproponowaliśmy 
siatkówkę. Tak to się wszystko 
zaczęło. W pierwszych Mistrzo-
stwach Polski Pracowników Sa-
morządowych w Piłce Siatkowej 
wzięło udział dwanaście dru-
żyn, ale stale się rozwijaliśmy. 
Jeżeli wprowadzaliśmy zmiany, 

to były one konsekwencją uwag 
i pomysłów uczestników zma-
gań. Obecnie w mistrzostwach 
średnio uczestniczy od 26 do 
43 zespołów. Istnieje podział na 
kategorie wiekowe: Open, +45, 
+50 i minimum trzy kobiety 
muszą znajdować się w każdej 
z drużyn. Jest to największa sa-
morządowa impreza w Polsce.

Piłka siatkowa w minionym ty-
godniu królowała w redzie, ale 
Miejski ośrodek sportu i rekre-
acji stawia nie tylko na promocję 

siatkówki. jakie inne dyscypliny 
sportowe propaguje?

Oferujemy bezpłatne zajęcia 
dla mieszkańców w różnych 
dyscyplinach, m.in. lekkiej 
atletyce, tenisie, piłce nożnej - 
również dla przedszkolaków, 
judo, fitness, nordic walking, 
gry zespołowe oraz zajęcia 
rehabilitacyjne dla seniorów 
i osób niepełnosprawnych. Do 
tego mamy hotelik na 50 miejsc 
i dobrze wyposażone studio 
rekreacyjne, które prowadzi 
Mistrz Polski juniorów na 

”Oferujemy bez-
płatne zajęcia 
dla mieszkańców 
w różnych dys-
cyplinach, m.in. 
lekkiej atletyce, 
tenisie, piłce noż-
nej - również dla 
przedszkolaków, 
judo, fitness, nor-
dic walking, gry 
zespołowe oraz 
zajęcia rehabili-
tacyjne dla senio-
rów i osób niepeł-
nosprawnych.

Projekt pod nazwą „Wymiana 
dla wszystkich” jest między-
narodowym stowarzyszeniem, 
działającym na rzecz nauczania 
w szkołach. Badane są efekty 
edukacyjne uczniów w ramach  
międzynarodowych wymian 

młodzieży, opartych na wy-
korzystaniu działań artystycz-
nych. Dotyczy to przeważnie 
uczniów klas VIII w systemie 
edukacyjnym Danii lub mło-
dzieży w wieku 13-15 lat. Ze 
strony polskiej projekt wspiera 

Delegacja z powiatu 
zwiedziła duńskie szkoły
EDUKACJA | W corocznym spotkaniu edukacyjnym Stowarzyszenia 
„Wymiany dla wszystkich” w Danii uczestniczyła polska delegacja 
nauczycieli i pedagogów z powiatu wejherowskiego. 

Wejherowskie Centrum Kultury. 
Na czterodniowe spotkanie do 
Gminy Guldborgsund w Danii 
przybyły 42 osoby w tym przed-
stawiciele Polski, Litwy i Szwecji. 
Powiat wejherowski reprezento-
wali pracownicy Urzędu Miasta 
w Redzie, Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Wejherowie i Szkół 
Podstawowych w Redzie oraz Wej-
herowskiego Centrum Kultury. 
Dla gości przygotowano kolację 
w Centrum Średniowiecza, pre-
zentację lidera Centrum dla Dzieci 
oraz wykład badacza z University 
College Absalon o „Internalizacji 
w szkołach” i wynikach uczenia się 
po wymianie młodzieży. Delegacja 
odwiedziła szkołę i mikrobrowar 
w Vaeggerloese oraz plażę nad Mo-
rzem Bałtyckim. W hostelu goście 
nauczyli się kilku duńskich tańców 
ludowych. Wizytowano też szkołę 
w Nykoebing i Stubbekoebing oraz 
na wyspie Lolland. Projekt „Wy-
miany dla Wszystkich” jest dofi-
nansowany przez program komisji 
europejskiej Erasmus+, z którego 
w zeszłym roku skorzystało 500 
młodych ludzi. (dd)

Szkoleniowy wyjazd związany 
był z przygotowaniami do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Obywatelskiej „Senior Obywatel”. 
Początkowo przedstawicieli Redy 
po Sejmie oprowadzała Henryka 
Krzywonos-Strycharska, ale ze 
względu na obowiązki poselskie 
posłanka przekazała grupę w ręce 
pracownika Kancelarii Sejmu. 
Po odwiedzeniu najciekawszych 
i najważniejszych miejsc gmachu 
uczestnicy wycieczki zasiedli na 
galerii i przysłuchiwali się deba-
cie sejmowej. 

- Był to bardzo intensywny 
dzień – zapewnia Teresa Kania, 
zastępca burmistrza Redy – Cie-
szymy się, tym bardziej że dla 
większości osób była to pierwsza 
wizyta w Sejmie. Mamy nadzieję, 

Seniorzy z wizytą w Sejmie
REDA | Słuchacze redzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
skorzystali z zaproszenia poseł 
Henryki Krzywonos-Strychar-
skiej i odwiedzili Sejm RP. 

że zdobyta wiedza przyda się w eli-
minacjach wojewódzkich Ogólno-
polskiej Olimpiady Wiedzy Oby-
watelskiej „Senior Obywatel”.

Wyjazd do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej został dofinansowany 
przez Urząd Miasta w Redzie. 
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WYCIĄG  Z  OGŁOSZeNIa  
O  PIeRWSZYCH  PRZeTaRGaCH  USTNYCH  NIeOGRaNICZONYCH  

Na  SPRZedaŻ  NIeRUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH  W  RUMI,  
PRZY UL. HeLSKIeJ, STaNOWIĄCYCH  WŁaSNOŚĆ  GMINY MIeJSKIeJ RUMIa

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanych:

I. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Helskiej, oznaczona jako działka nr 72/2 
o powierzchni 838 m2, obręb 18, zapisana w księdze wieczystej KW Gd1W/00004041/4 
Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą 
Nr VI/56/2011 z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami 
Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochow-
ską działka nr 72/2 leży w obszarze oznaczonym symbolem 13.M – co oznacza, że są to te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków do czterech 
mieszkań oraz usług nieuciążliwych jako funkcji towarzyszącej, w tym przedszkole w jed-
nostce 12.M (działka nr 24). 
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00004041/4 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 330.000.00 zł netto. Wadium 33.000,00 zł – wnoszone w pienią-
dzu.
 
II. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Helskiej, oznaczona jako działka nr 74/2 
o powierzchni 844 m2, obręb 18, zapisana w księdze wieczystej KW Gd1W/00003454/5 
Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą 
Nr VI/56/2011 z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami 
Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochow-
ską działka nr 74/2 leży w obszarze oznaczonym symbolem 13.M – co oznacza, że są to te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków do czterech 
mieszkań oraz usług nieuciążliwych jako funkcji towarzyszącej, w tym przedszkole w jed-
nostce 12.M (działka nr 24). Na działce od strony ul. Poznańskiej znajduje się studzienka ka-
nalizacyjna. 
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00003454/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 330.000.00 zł netto. Wadium 33.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi odbędą się według wyżej podanej kolejności w dniu 25 maja 
2018 roku od godziny 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
pok. 100. Wadium należy wnieść do dnia 21 maja 2018 roku w pieniądzu. do wylicy-
towanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VaT.
     
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach interneto-
wych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskaza-
nych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 16.04.2018r.

OGŁOSZeNIe
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po-• 
łożonego w Rumi, zwanego „CeYNOWY” dla strefy 26.U/MW wraz z prognozą od-
działywania na środowisko,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po-• 
łożonego w rejonie ulic Towarowej, Kapitańskiej, Komandorskiej i płk. dąbka 
w Rumi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi • 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 
2016r. dla stref d24.MN,U, d31.U i d022.Kd-d wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko,

w dniach od 27.04.2018r. do 17.05.2018r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pra-
cy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o w/w dokumen-
tach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-
rających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie przeprowa-
dzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami w sali nr 100 
tut. Urzędu w dniu 8.05.2018r. 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  
31.05.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

WóJT GMINY WeJHeROWO
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Trans-
portowa 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo, w dniu 17 kwietnia 2018 
r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do zbycia w formie darowizny, oznaczonych w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid. 13 o pow. 
0,8000 ha, obręb Bieszkowice, nr 275/104 o pow. 0,0137 ha, 
275/56 o pow. 0,1377 ha, 275/101 o pow. 0,0772 ha, obręb 
Gowino, nr  41 o pow. 0,3100 ha, obręb Reszki.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wy-
kazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Środowiska, tel. 58 738 67 51.

BURMISTRZ MIaSTa RUMI
 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi: 

Inspektora lub Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatel-
skich, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

W świątecznym wydaniu 
Expressu Powiatu Wejherow-
skiego opublikowaliśmy kolo-
rowankę. Prace w ramach wiel-
kanocnego konkursu można 
było przesyłać do 13 kwietnia. 
W sumie wpłynęło ponad trzy-
dzieści zgłoszeń. Nagrodzenie 
zostali wszyscy uczestnicy 
zabawy. Wejściówki do sali 
zabaw Croco Roco w Redzie 
otrzymują: Karolina Perszon, 
Zuzanna Kustusz, Oliwier Do-
minik, Nikodem Kustusz, Kor-
nelia Dominik, Arletta Waw-
rzyńska, Martyna Nowicka, 
Julia Wiśniewska, Jan Rudziń-
ski, Kacper Wiśniewski, Pa-
trycja Thiel, Zuzanna Preuss, 
Karolina Myszkier oraz Oliwia 
Bieszke. Zaproszeniami do sali 
zabaw Crocolandia w Wej-
herowie uhonorowani zosta-
li: Natalia Kos, Agata Gafka, 
Nadia Konkel, Maja Konkel, 
Jolanta Ledmann, Paweł Ry-
chert, Agata Zakroczyńska, 
Milena Ptach, Nikola Szreder, 
Agnieszka Lademann, Zuzia 
Matwiej, Aleksandra Ryszow-
ska, Amelia Formela, Aleksan-
dra Itrich, Amanda Formela, 
Paweł Formela, Faustyna Ba-

Pokolorowali i wygrali
Kilkadziesiąt zgłoszeń wpłynęło do nas w ramach konkursu świątecznego. Poziom prac był bardzo wysoki 
i wyrównany, więc postanowiliśmy nagrodzić wszystkich uczestników zabawy. 

jończak, Szymon Szur oraz Ja-
dwiga Giergińska. Amelia Bianga 
i Olivier Łynka wygrali nagrody 
od Crazy Carts w Redzie. 
Aby móc skorzystać z całodobo-
wych wejściówek do Crocolan-
di i Croco Roco, wystarczy, że 
laureat zabawy pojawi się w sali 
zabaw, do której wygrał zapro-
szenie i powoła się na wygraną 
w Expressie Powiatu Wejherow-
skiego. Jednorazowa wejściówka 
do sali zabaw ważna jest przez 
miesiąc, począwszy od 23 kwiet-
nia. Nagrody do Crazy Carts są 
do odbioru w redakcji Expressu 
Powiatu Wejherowskiego, która 
mieści się w Wejherowie przy ul. 
Gniewowskiej 7. wa

Sprawdź inne nasze tytuły na:
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TWARz / pREMIERA
piątek, 20 kwietnia 2018, 18:00
sobota, 21 kwietnia 2018, 21:00 
niedziela, 22 kwietnia 2018, 18:30

pLAYER ONE 2d dUBBING / pREMIERA
sobota, 21 kwietnia 2018, 17:30 
niedziela, 22 kwietnia 2018, 18:00
wtorek, 24 kwietnia 2018, 20:30

złE pSY / pREMIERA
piątek, 20 kwietnia 2018, 19:30 
sobota, 21 kwietnia 2018, 17:00
niedziela, 22 kwietnia 2018, 21:00

NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM działkę ogrodniczą, Wejherowo Cemen-
townia, zagospodarowana, 28 tys, tel. 507 254 040  

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

SpRzEdAM działkę ogrodniczą z domkiem, szklar-
nia, tel. 517 159 871

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

SpRzEdAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

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

WYNAJMĘ

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

NOWY Dom wysoki standard z garażem w Bolszewie, 
cena 2800 m-c, tel. 514 200 701

MIESzKANIE centrum Wejherowa, cena 880 zł/m-c, 
całkowicie umeblowane, tel. 510 273 000

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

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSzY, samotny Pan, bez nałogów, szuka kawa-
lerki, ewentualnie pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUpIĘ

KUpIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do re-
montu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SpRzEdAM
pIAGGIO Ciao, 1995 r., 2T, 1 os., sutomatic, czarny, 
cena: 2 400 zł, Tczew, tel. 574 797 077

OdKURzACz samochodowy, 12 volt, 48wat, 40 zł, 
odstąpię, tel. 505 796 568

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

PRACA

pANA do pracy w Ośrodku wczasowym w Jastarni, 
tel. 503 665 464

SKUpUJEMY 
STARE MILITARIA 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, 
części zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, 

info@oldmilitaria.pl

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

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

REKLAMA                   107/2018/DB

REKLAMA                  49/2018/DB

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

STAłY związek, 32-latek szuka pani do 47 lat, tel. 
690 526 075

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

RÓŻNE

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

SpRzEdAM całkiem nowy w oryginalnie zamkniętym 
kartonie masażer duży do rozłożenia cena 5 000 zł 
info 889 866 663

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

SpRzEdAM wannę akrylową z uchwytami 70 x 140, 
cena 100 zł, tel. 58 / 778 17 35

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

SpRzEdAM kanapę rozkładaną na gwarancji w kolo-
rze brązowym, 200 cm x 120 cm po rozłożeniu, cena 
450 zł, tel. 510 501 955

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

BECzKI plast, 200 l., tel. 511 841 826

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

ROzSIEWACz KOS 450 zł, brony zawieszane, 3, cena 
650 zł, tel. 600 667 860

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

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

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

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

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

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

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

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

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

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NApISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

20-04-2018
piotruś Królik 2d dubbing      11:30
piotruś Królik 2d dubbing      16:00
Twarz       18:00
złe psy 2d napisy      19:30
player One 2d napisy      20:30

21-04-2018
piotruś Królik 2d dubbing      11:30
piotruś Królik 2d dubbing      15:30
złe psy 2d napisy      17:00
player One 2d dubbing      17:30
do zakochania jeden 
krok 2d napisy       19:30
Twarz       21:00
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www.gryfwejherowo.com.pl
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Przekaż 

KRS 0000275298

Pierwszą doskonałą okazję mie-
li gospodarze – w 4. minucie wy-
soką piłkę strącił być może najro-
ślejszy na boisku Krzysztof Wicki, 
jednak świetną obroną główki 
popisał się Marcin Cabaj. W 20. 
minucie mieliśmy otwarcie wy-
niku – Paweł Wojowski świetnym 
strzałem zmieścił piłkę pod po-
przeczką bramki. W 29. minucie 
mogło być 2-0 – bramkarz Gar-
barni źle obliczył lot piłki zagranej 
spod chorągiewki, dopadł do niej 
Piotr Kołc, jednak uderzył nad 
poprzeczką. Do końca pierwszej 
części spotkania przewagę miał 
Gryf, który grając z dala od wła-
snej bramki budował ataki, które 
miały dać drugą bramkę. Przed 
przerwą jednak kolejne gole nie 
padły, gospodarze zostawili po 
sobie (po raz kolejny tej wiosny) 
bardzo pozytywne wrażenie.

W pierwszych minutach po 
zmianie stron Gryf nie pozwa-
lał Garbarni przedostać się pod 
bramkę, a w 56. minucie sytuacja 

JUNIORZY | W poprzednich kolejkach juniorzy Gryfa dwa razy wygrali, raz zremisowali i raz przegrali.

Minimalną wygraną mogą pochwalić się zespół juniora młodszego, który pokonał 1-0 Start Miastko. Zawodnicy z rocznika 
2005 mają za sobą imponującą wygraną w bardzo wysokim rozmiarze. Zwyciężyli oni bowiem Iskrę Gdynia aż 9-0. Rok 
młodsi zawodnicy musieli z kolei uznać wyższość rówieśników z niedalekiego Gniewina – Stolem pokonał żółto-czarnych 
3-2, choć Gryf w końcówce miał szansę doprowadzić do podziału punktów. Drugi zespół rocznika 2006 w drugiej połowie 
odrobił stratę jednego gola i zremisował 1-1 w spotkaniu wyjazdowym z UKS Jedynka Reda.

NIEzłY WEEKENd MłOdYCh GRYfITÓW

Punkty stracone 
w końcówce
II LIGA | W meczu 
z Garbarnią Kraków 
niemal wszystko szło 
po myśli żółto-czar-
nych. Do 88. minuty...

żółto-czarnych jeszcze bardziej się 
poprawiła – sędzia usunął z boiska 
Garzeła, gracza gości. Po niespełna 
dziesięciu minutach gry w prze-
wadze gola zdobył będący ostatnio 
w niesamowitej formie Krzysztof 
Wicki – piłka spadła wprost pod 
nogi stopera Gryfa, który nie zapo-
mniał, że wielokrotnie grał w ataku 
i z kilku metrów nie dał szans Caba-
jowi. Grająca w osłabieniu Garbar-
nia zdawała się godzić z przegraną, 
ale w 88. minucie sędzia podykto-
wał rzut karny dla gości, którego 
wykorzystał Kalemba. Zaraz po 
wznowieniu gry piłka przedostała 
się pod pole karne Gryfa i arbiter 
podyktował rzut wolny. Do piłki 
podszedł Kalemba i uderzył kąśliwie 
na bramkę Lelenia, który przepu-
ścił piłkę i było 2-2. Do końca Gryf 
próbował odzyskać zwycięstwo, ale 
Garbarnia zdołała utrzymać wynik.

GRYf 
WEJhEROWO 
– GARBARNIA 
KRAKÓW 2-2
Wojowski 20’, Wicki 65’ – Ka-
lemba 89’k, 90’

GRYf: Leleń – Kamiński, Na-
dolski, Wicki, Sobociński, Wo-
jowski, Goerke, Kołc, Gulczyń-
ski, Ciarkowski, Okuniewicz

GARBARNIA: Cabaj – Pietras, 
Serafin (78.Gawle), Masiuda, 
Siedlarz (46.Krykoun), Garzeł, 
Wojcieszyński (67.Kostruba-
ła), Furtak, Wójcik, Kalemba, 
Kiebzak

Bardzo dobrze wygląda początek rundy wiosen-
nej w wykonaniu Gryfa Wejherowo. 14 punktów 
w 6 meczach to znakomity dorobek biorąc pod 
uwagę, że podopieczni grają o utrzymanie w II 
lidze. Ostatni mecz wydaje się wciąż wypadkiem 
przy pracy, choć z pewnością nie umknął trene-
rowi, Jarosławowi Kotasowi, fakt, że znów piłka-
rze stracili gole w ostatnich fragmentach meczu 
i że tym razem nie uszło im to na sucho. Remis 
z Garbarnią nie zmienia faktu, że Gryf wciąż po-
zostaje niepokonany.
Smaku porażki zaznał za to najbliższy rywal żół-
to-czarnych, czyli Siarka Tarnobrzeg. Podopiecz-
ni Włodzimierza Gąsiora wygrali swój pierwszy 

mecz tej rundy, ale potem przegrali trzy kolejne spotkania. Szczególnie 
teraz, przed własną publicznością będą więc chcieli przełamać złą passę. 
Siarka zajmuje 7. miejsce w tabeli ale teoretycznie ma wciąż szanse na 
awans. Do tego potrzebuje jednak wygranej z Gryfem, dla którego stwier-
dzenie „możemy wygrać z każdym” nie jest tylko czczym banałem.

Pracowity tydzień 
przed Gryfem
II LIGA | Żółto-czarni w sobotę zagrają kolejny mecz, a potem czeka 
ich bardzo krótki odpoczynek – w środku tygodnia rozegrają zaległe 
spotkanie z Olimpią Elbląg.

SIARKA TARNOBRzEG – GRYf WEJhEROWO
sobota, 21. kwietnia, 15:00
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Już w środę Gryf rozegra kolejne spotkanie – przez warunki pogodowe 
nie odbyło się ono w pierwotnym terminie. Tym razem przeciwnikiem wej-
herowian będzie Olimpia Elbląg. Zespół prowadzony od 2013 roku przez 
Adama Borosa w ligowej tabeli czai się za plecami Radomiaka Radom i ŁKS
-u, jednak elblążanie nie wygrali trzech ostatnich meczów i jeśli marzy im 
się I liga, to jest to dla nich ostatni moment na nawiązanie walki.

Gryf bardzo dobrze wspomina wyjazd do Elbląga w ubiegłej rundzie. Żół-
to-czarni wygrali w Elblągu 3-1, a gole dla zespołu prowadzonego wówczas 
przez Piotra Rzepkę zdobyli Gierszewski, Brzuzy i Goerke. Dwaj ostatni 
grają w zespole z Wejherowa i prawdopodobnie wystąpią w środę na Wzgó-
rzu Wolności.

GRYf WEJhEROWO – OLIMpIA ELBLĄG 
środa, 25. kwietnia, 17:00
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W SKRÓCIE

Piłkarska liga 
ruszyła
W minioną niedzielę ruszyła 
Luzińska Liga Sołecka. To 
już 18. edycja rozgrywek, 
w których piłkarze gra-
ją o tytuł mistrza gminy. 
W Wyszecinie, gdzie miej-
scowe Cyklopy pokonały 
Robakowo 8:2. Nie mniej 
ciekawie było w Luzinie, 
gdzie miejscowa drużyna 
przegrała z ubiegłorocz-
nym zwycięzcą rozgrywek, 
Kębłowem 0:1. W Sycho-
wie gospodarze wygrali 
z Sychowem 3:0. Ostatni 
mecz kolejki zakończył się 
zwycięstwem Kochanowa 
nad Barłominem 5:0. 

reda najlepsza 
w siatkówkę

W hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3  w Redzie 
odbyły się Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Siatkowej Dziew-
cząt.  Zwycięzcą turnieju 
została po raz drugi historii 
drużyna gospodarzy, która 
wygrała bezapelacyjnie 
wszystkie swoje spotkania.  
Forma dziewcząt z Redy 
pozwala mieć nadzieję na 
uzyskanie dobrego wyniku 
w Półfinale Wojewódzkim, 
do którego uzyskały awans.

trwają zapisy 
do ligi tenisa
Ruszy co prawda dopiero 15 
maja, ale już można się za-
pisywać – fani rywalizacji na 
kortach mogą się już zapisy-
wać do Redzkiej Ligi Tenisa 
2018. Rozgrywki potrwają od 
maja do września, koszt za-
pisu to 40 zł. Chętni powinni 
zgłosić się do Referentu ds 
Sportu redzkiego MOSiR-u, 
Macieja Paczkowskiego (tel. 
500 023 077).

www.gwe24.pl/sport Piątek, 20 kwietnia 201816

W tegorocznych mistrzostwach 
uczestniczyło 25 zespołów. Me-
cze eliminacyjne rozgrywano na 
salach sportowych w PZP, SP 4 
i SP 3. Wieczorami zawodnicy 
regenerowali siły w hotelu Lido 
w Juracie na dyskotece. Uro-
czyste zakończenie mistrzostw 
połączono z wieczorkiem samo-

rządowym w hotelu River Style 
Hotel & SPA w Redzie. Opra-
wę muzyczną zapewnił zespół 
Detko Band. W kategorii open, 
w finale A zwyciężyło Starostwo 
Powiatowe I w Człuchowie. Na 
miejscu ósmym uplasował się 
Urząd Gminy Luzino. W finale B 
zwyciężył Urząd Miasta w Ostro-

łęce. W kategorii 45+ wygrał 
Urząd Miasta II w Gliwicach, po-
konując starostwo w Człuchowie 
i urząd w Goleniowie. Na piątym 
miejscu uplasował się Urząd 
Gminy II Choczewo. W ostatniej 
kategorii wiekowej 50+ zwycię-
żył Urząd Miasta III w Gliwi-
cach. Trzecie miejsce wywalczył 

Samorządowcy 
rywalizowali 
pod siatką
SIATKÓWKA | Zakończyły się, trwające cztery dni, XXII Mistrzostwa Polski 
w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych. 

Urząd Gminy III Choczewo. 
Laureaci poszczególnych miejsc 

otrzymali medale, puchary i dy-
plomy, które wręczali m.in. staro-
sta wejherowski Gabriela Lisius, 
etatowy członek zarządu powia-
tu Jacek Thiel i burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński. 

Najlepszą siatkarką została 
wybrana Marcelina Krukowska 
z Milicza, najlepszym siatkarzem 
open Arkadiusz Dzięgielewski 
z Człuchowa, siatkarzem 45+ Ar-
kadiusz Świerczyński z Goleniowa, 
siatkarzem 50+ Tomasz Nowak 
z Częstochowy i najlepszym siat-
karzem open finału B – Andrzej 
Kubeł z Ostrołęki. Najambitniejszą 
zawodniczką została Izabela Sma-
rzyńska z Choczewa, najstarszą 
zawodniczką Małgorzata Łabińska 
z Płocka a najstarszym zawodni-
kiem Janusz Siejko z Gliwic (1950 
r.), a najmłodszą siatkarką okazała 
się Justyna Kowalczyk z Ostrołęki 
(1996 r.). Wybrano również miss 
i mistera mistrzostw. Tytuł po-
wędrował do Wioletty Krzeczek 
z Krakowa i Bartosza Węgrzyna 
z Człuchowa. (daria dunajska)
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Nie najlepszy weekend 
zaliczyli czwartoligowcy 
z naszego powiatu. Wygrał 
tylko Wikęd Luzino.

O tym, jak dynamiczna jest 
obecnie tabela IV ligi bole-
śnie przekonał się Stolem 
Gniewino, który w miniony 
weekend zaliczył spory 
spadek. Podopieczni Toma-
sza Dołotki mieli za sobą 
serię trzech wygranych 
meczów z rzędu i gościli 
u siebie zespół Bytovii II 
Bytów, którzy niedawno 
pokonali w Pucharze Polski. 
Rezerwy pierwszoligowej 
drużyny wzięły rewanż na 
Stolemie, pokonując go 

WYGRANA 
WIKĘdU, 
pORAżKA 
STOLEMA

Puchar Świata w kickboxingu 
WAKO, należący do najbardziej 
pretiżowych ewentów z serii 
World Kickboxing Series odbę-
dzie się w dniach 20-22 kwiet-
nia w austriackim Innsburcku. 
Tylko jeszcze 5 turniejów na 
świecie ma taką wysoką rangę, 
nie licząc Mistrzostw Świata 
i Europy, które odbywają się na 
przemian co dwa lata. Puchar 
w Austrii należy do najmocniej 
obsadzonych zawodów kickbo-
xingu na świecie.

Paulina Stenka, niespełna 18-
letnia kickbokserka GOSRiT 
Luzino, będąca podopieczną 
trenera Rafała Karcz, otrzyma-
ła nominację do Reprezento-
wania naszego Kraju w formule 
pointfighting (walka przery-
wana) oraz kick-light (walka 
ciągła) w wadze do 70 kg. Na 
starcie w tych zawodach blisko 
2000 zgłoszeń do tego turnieju. 
Paulina jako Mistrzyni Polski 
w formule kick-light 2018 oraz 
Mistrzyni Polski w formule po-
intfighting (2017) ma pewne 
miejsce w składzie Reprezenta-
cji Polski. W sztabie trenerskim 
na Puchar Świata jest też Rafał 
Karcz, który obecnie jest trene-
rem Kadry Narodowej junio-
rów. Paulina jest stypendystką 
Gminy Luzino. Wyjazd Pauli-
ny i trenera sfinansuje Polski 
Związek Kickboxingu.

w Gniewinie 2-0, sprawiając 
przy tym sporą niespodziankę. 
Stolem przez porażkę u siebie 
spadł na 7. miejsce w ligowej 
tabeli.
Lepiej poradził sobie Wikęd. 
Cartusia Kartuzy postawiła 
gospodarzom w Luzinie spory 
opór, ale jedna bramka, którą 
zdobyli podopieczni Grzego-
rza Lisewskiego, rozstrzygnęła 
spotkanie na ich korzyść. Trzy 
punkty zainkasowane przez 
Wikęd pozwoliły awansować 
z 6. na 5. miejsce w ligowej 
klasyfikacji.
Pogarsza się sytuacja piłkarzy 
z Rumi. Orkan zaliczył trzecią 
porażkę tej wiosny. Tym razem 
uległ na wyjeździe drużynie 
Startu Miastko 1-2. Porażka 
boli tym bardziej, że Start to 
rywal Orkana w walce o utrzy-
manie w IV lidze. Rumski ze-
spół pozostał na przedostat-
niej pozycji w tabeli i musi 
przygotować się do trudnej 
gry o pozostanie w gronie 
czwartoligowców.

W weekend do zdobycia 
będą kolejne punkty. Na wła-
sne boisko wróci Orkan Ru-
mia, który w sobotę o 16:00 
zmierzy się z Arką II Gdynia. 
Wyjazd czeka Wikęd – luzi-
nianie w niedzielę zagoszczą 
na boisku lidera, Raduni 
Stężyca. Stolem także czeka 
trudne wyjazdowe spotkanie 
– rywalem w Słupsku będzie 
w niedzielę miejscowy Gryf, 
którzy zajmuje trzecie miej-
sce w tabeli.
Krzysztof Grajkowski
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