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Niebawem 
rozpoczyna się 
„Tydzień Bibliotek”. 
W bibliotekach 
z powiatu  
wejherowskiego 
przygotowano 
na ten czas 
sporo atrakcji.
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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: 
Zaparkujesz 
przy kościele pw. 
Chrystusa Króla

”@Justyna Grześ:

I super. W końcu parking, 
a nie cała ulica Majkowskie-
go zastawiona autami aż do 
przedszkola. Z własnej posesji 
nawet ciężko wyjechać. 

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Pokaż, jak spędzasz 
majówkę!

Poranne 
Mechelinki 
Zdjęcie z Mechelinek (gm. Kosa-
kowo) otrzymaliśmy od naszego 
stałego Czytelnika, Marcina 
Miotacza.

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Misie i znicze 
pod pomnikiem

Więcej patroli 
na drogach

Na Placu Jakuba Wejhe-
ra pojawiły się pluszowe 
misie i znicze. W ten sposób 
mieszkańcy Wejherowa 
uczcili pamięć Alfiego 
Evansa, który zmarł w nocy 
z piątku na sobotę. 

Trwa długi majowy week-
end, co wiąże się ze wzmo-
żonym ruchem na drogach. 
Nad bezpieczeństwem 
uczestników ruchu czuwa 
większa niż zazwyczaj licz-
ba funkcjonariuszy policji. 

Szpitale inwestują 
miliony
W wielu szpitalach prowa-
dzone są rekordowe inwe-
stycje. Przedsięwzięcia, które 
mają przyczynić się do po-
prawy jakości świadczonych 
usług medycznych, realizo-
wane są też w Wejherowie.

Zatrzymani 
z narkotykami

Funkcjonariusze Straży 
Granicznej z Władysławowa 
i KWP w Gdańsku na terenie 
powiatu wejherowskiego 
dokonali trzech zatrzymań 
w związku z posiadaniem 
narkotyków. 

Bezpłatne treningi 
nordic walking

We wtorek rusza kolejny cykl 
bezpłatnych treningów nordic 
walking. Zajęcia odbywać się 
będą w każdy wtorek przez 30 
tygodni w szesnastu miastach 
na terenie województwa po-
morskiego, m.in. w Wejherowie. 

Wpadł złodziej 
elektronarzędzi 

Czujnością i profesjonali-
zmem wykazał się dyżurny 
Komisariatu Policji w Redzie. 
Funkcjonariusz, wracając do 
domu po skończonej służbie, 
przyczynił się do zatrzyma-
nia złodzieja elektronarzędzi. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Długi, majowy 
weekend dobie-

ga końca. Ale to, 
że przez kilka dni 

można było nieco więcej 
wypocząć, zrelaksować się i spotkać 
się z przyjaciółmi nie oznacza, że 
w powiecie wejherowskim nic ważnego 
się nie wydarzyło. 
A wszystkie ważne informacje na 
bieżąco przekazywaliśmy na portalu 
GWE24.pl, gdzie codziennie publiku-
jemy najważniejsze i najistotniejsze 
wiadomości z powiatu. 
Kierowców z pewnością zaintereso-
wała informacja o planowanym już od 
wtorku zamknięciu ważnego, ruchli-
wego skrzy6żowania niemal w cen-
trum Wejherowa oraz zapowiedź akcji 

policjantów z drogówki. 
Oprócz tego pisaliśmy o sukcesach 
(oraz porażkach) naszych sportowców, 
zaprosiliśmy mieszkańców do udzia-
łu w bezpłatnych treningach nordic 
walking oraz zachęcaliśmy do udziału 
w koncercie Beaty Kozidrak z zespo-
łem Bajm, któy odbył się wczoraj. 
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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Stacja Kultury w Rumi
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Stacja Kultury w Rumi
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Rodzinny Park Miejski w Redzie
3 maja 2018 / 1300-1900

WASZE 
ZDJĘCIA

Trwa konkurs, który ogłosiliśmy 
przy współpracy z Crazy Carts 
- Akademią Driftingu w Redzie.  
Czekamy na zdjęcia z rodzinnych 
wyjazdów, zabaw na świeżym 
powietrzu, czy też gier w domu. 
Zdjęcia należy wklejać w komen-
tarze pod postem o konkursie na 
naszym Facebook’u. Zachęcamy 
do udziału w zabawie. 

FEsTyn 
W PARku
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45 aż tyle projektów 

zgłosili mieszkańcy 

do tegorocznej edycji 

rumskiego budżetu 

obywatelskiego. Większość propo-

zycji ma charakter inwestycyjny. 

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich organizuje Tydzień Bibliotek - program 
promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on 
na celu podkreślanie roli czytania i biblio-
tek w poprawie jakości życia, edukacji oraz 
zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. Tydzień rozpoczyna się już 8 
maja i potrwa do 15 maja. 

Na te dni bibliotekarze z placówek w po-
wiecie wejherowskim przygotowali dodatko-
we atrakcje. Co zatem będzie się działo przez 
najbliższe kilka dni? 

pOWIATOWA BIBLIOTEKA 
pUBLICzNA W WEJhEROWIE

7 maja, poniedziałek: 11:00 „Chatka Za-•	
jączka” spektakl w wykonaniu aktorów z 
Teatru Władca Lalek ze Słupska
8 maja, wtorek: 17:00 .Kino w Bibliote-•	
ce”- emisja filmu nagrodzonego czterema 
Oscarami. Prowadząca spotkanie - Kinga 
Krajkowska.
9 maja, środa: 8:30 Otwórz się na bibliote-•	
ki z powiatu wejherowskiego”- prezentacja 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie; 
17:00 .Słodki wieczór poezji” - promocja 
debiutanckiego tomiku poezji Kazimie-
rza Wójcika .Rymy niesforne”. Prowadzą-
ca spotkanie - Wanda Kantecka, wieczór 
umili występ harfiarki Barbary Karlik. 
10 maja, czwartek: Konkurs Czytelniczy •	
„(DO)wolność czytania”. 
11 maja, piątek: 17:00 „Sumienie Amazo-•	
nii” - spotkanie autorskie z Arkadym Ra-
dosławem Fiedlerem
12 maja, sobota: 10:00 .Uwolnij swoją eks-•	
presję” - warsztaty malarskie dla młodzie-
ży prowadzone przez Longinę Wysocką; 
11:00 „Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd ro-
werowy współorganizowany z Biblioteką i 
Centrum Kultury w Wejherowie
14 maja, poniedziałek: 11:00 .Powiatowy •	
Dzień Bibliotekarza”- uroczyste obchody 
Powiatowego Dnia Bibliotekarza, w któ-
rych udział wezmą bibliotekarze z terenu 
powiatu wejherowskiego.

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
pUBLICzNA W WEJhEROWIE

8 maja, wtorek – 15 maja, wtorek: (DO)•	
wolność czytania – to ogólnopolski pro-
gram, którego celem
jest podkreślanie roli czytania i bibliotek •	
w  poprawie  jakości  życia,  edukacji  oraz  
zwiększenie prestiżu  zawodu biblioteka-
rza i zainteresowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa

8 maja, wtorek: 12.00 Biblioteka konkur-•	
sowo! - uroczyste zakończenie Powiato-
wego Konkursu Czytelniczego
9 maja, środa: Maraton biblioteczny - zaję-•	
cia  dla  grup  zorganizowanych,  zapisy  w 
wypożyczalni  dla dzieci  i młodzieży
10 maja, czwartek: Biblioteka teatralnie. •	
11.00 spektakl dla dzieci  pt. „Zakocha-
ny Troll” w wykonaniu  teatru Gargulec; 
16.00 uroczyste spotkanie z członkami 
bibliotecznych klubów DKK i „Errata” i 
wyróżniających się czytelników wypoży-
czalni dla dorosłych
11 maja, piątek: Biblioteka – miejsce spo-•	
tkań. 10.00 prelekcja Rafała Dębskiego i 
Dariusza Domagalskiego pt. „Broń śre-
dniowiecza”; 17.00 spotkanie poetyckie z 
Darią Węsierską oraz wernisaż wystawy 
malarstwa słuchaczy WUTW pod kierun-
kiem Elżbiety Bieńko - Kornackiej
12 maja, sobota: W bibliotece rodzina się •	
zgrywa! 14.00 – 17.30  turniej gier plan-
szowych dla całych rodzin. Wstęp wolny, 
15 maja, wtorek: W bibliotece w kręgu •	
zdrowia i urody. 17.00 – projekt „W kręgu 
kultury. Krąg zdrowia i urody” - spotkanie 
z Michałem Konkelem pt. „Ziołowy de-
toks na wiosnę”

STACJA KULTURA 
– MBp W RUMI

9 maja, środa: 18:00 Wernisaż wystawy •	
prac ceramicznych 
10 maja, czwartek: 17:00 Warsztaty z two-•	

rzenia kreatywnej książki
11 maja, piątek: 18:00 Spotkanie autorskie •	
z Barbarą Piórkowską Notatki na spódni-
cy. O pisarkach i poetkach Pomorza (w ra-
mach Tygodnia Bibliotek oraz cyklu Siła 
tkwi w Kobiecie). 
12 maja, sobota: 11:00 Gra miejska - Po-•	
szukiwacze książek; 12:00 Zajęcia czytel-
niczo-plastyczne z Małgorzatą Adamus 
dla dzieci w wieku 5 ? 10 lat

MEdIATEKA – MBp W REdzIE

8 maja, wtorek: 10:30 i 12:00 „Nasze ulu-•	
bione bajki” - spotkania z przedszkolaka-
mi połączone z pasowaniem na czytelnika
9 maja, środa: 10:30 i 12:00 „Nasze ulu-•	
bione bajki” - spotkania z przedszkolaka-
mi połączone z pasowaniem na czytelnika; 
16:00 Ludzie, zwierzęta, krajobrazy Nami-
bii – spotkanie z podróżnikiem i fotogra-
fem Tomaszem Iwaniukiem
10 maja, czwartek:11:00 i 12:30 „Ostry dy-•	
żur literacki” - spotkania promujące czy-
telnictwo wśród dzieci i młodzieży
11 maja, piątek: 17:00 Biesiada literacka •	
z Leszkiem Długoszem, poetą, wokalistą, 
kompozytorem i artystą w kabarecie lite-
rackim „Piwnica pod Baranami”
14 maja, poniedziałek: 10:30 Warsztaty •	
komiksowe z udziałem pisarza Daniela 
Odua i jednym z najbardziej uzdolnionych 
polskich rysowników komiksowych Woj-
ciechem Stefańcem

/raf/

Dla książkowych 
moli i nie tylko
POWIAT | Niebawem rozpoczyna się „Tydzień Bibliotek”. W bibliotekach z powiatu wejherowskiego przy-
gotowano na ten czas sporo atrakcji. 
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W spotkaniu, które zorga-
nizowane zostało w czwartek, 
wzięło udział kilkadziesiąt osób. 
Z przybyłymi do Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej senator z ra-
mienia Prawa i Sprawiedliwości 
rozmawiał o polityce społecznej 
państwa.

- Jeżeli chodzi o liczbę urodzeń 
w kraju, to powoli, ale pojawia się 
progres, co bardzo nas cieszy - 
mówił do zebranych senator Szy-

mański. - W 2017 roku na świat 
przyszło 403 tys. dzieci, a rok 
wcześniej 382 tys. To oznacza, że 
prowadzone przez państwo dzia-
łania przynoszą już oczekiwane 
efekty.

Kwestia niżu demograficznego 
była wyłącznie jednym z tematów, 
które podczas spotkania z miesz-
kańcami poruszył Antoni Szy-
mański. Senator mówił również 
o wzroście wydatków z budżetu 
centralnego przeznaczanych na 
politykę rodzinną. Dodatkowo 
poruszył sprawę sytuacji rynku 
pracy i lawinowym wzroście licz-
by rozwodów.

- W Polsce małżeństwa, czy też 
związki rodziców dzieci, są bar-
dzo mało trwałe – przekonywał 
senator z ramienia PiS. - W Pol-
sce rocznie dochodzi od 65 tys. 
rozwodów i separacji. Jeżeli nie 
utrwalimy związków, to nie za-
trzymamy tego negatywnego 
trendu.

Antoni Szymański to polityk, 
socjolog, pedagog, działacz kato-
licki i samorządowiec. Wa

O polityce rodzinnej 
z mieszkańcami
WejherOWO | Mówił o wsparciu rodzin, niżu demograficznym i fali rozwo-
dów w kraju. Senator Antoni Szymański spotkał się z mieszkańcami Wejherowa.

Sprawdź inne  nasze tytuły na:



Mieszkańcy przygotowali łącznie 
45 propozycji, z czego większość 
o charakterze inwestycyjnym. Te-
raz nastąpi formalna weryfikacja 
złożonych wniosków. Prace w tym 
zakresie ruszą 7 maja i zakończą 
się 3 sierpnia. 

Nowe boiska, doświetlenia przejść 
dla pieszych, remonty ulic i chod-
ników, montaż tzw. kaczkomatów, 
modernizacja rowerowego mia-
steczka, kolejne strefy do rekreacji, 
a także zagospodarowanie terenu 
wokół ruin starego kościoła – to tyl-
ko część pomysłów inwestycyjnych. 

Natomiast projekty prospołeczne 
dotyczą między innymi stworzenia 
serialu dokumentalnego o historii 
miasta, przeprowadzenia kursu 
tańca, organizację pikniku rowe-
rowego oraz kontynuację projektu 
„Stacja jazzik”. 

W najbliższy poniedziałek (7 
maja) rozpocznie się weryfikacja 
zgłoszonych projektów. Komisja 
sprawdzi, czy dokumentacja jest 
kompletna i spełnia wszelkie wy-
mogi formalne. Proces ten zakoń-
czy się 3 sierpnia. Pomysły, które 
przejdą weryfikację, zostaną pod-
dane głosowaniu.

W tym roku, podobnie jak w po-
przedniej edycji Budżetu Obywa-
telskiego w Rumi, do dyspozycji 
mieszkańców jest 1,5 mln złotych. 
Maksymalna wartość projektów 
inwestycyjnych wynosi 250 tysię-
cy złotych, a prospołecznych 50 
tysięcy.
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Pomimo, że dotychczasowe 
działania przynoszą efekty, sa-
morząd rozważa kolejne kroki. 

Dzięki szkoleniu na rzeczo-
znawców, które zostało prze-
prowadzone w 2017 roku 
w Kartuzach przez Centralne 
Laboratorium Pomiarowo-Ba-
dawcze, specjalne certyfikaty 
uzyskało 4 strażników miejskich 
z Rumi. W ten sposób munduro-
wi zyskali uprawnienia, pozwala-
jące na profesjonalne pobieranie 
próbek popiołu z przydomowych 
pieców. 

– Wynagrodzenie dla zewnętrz-
nego rzeczoznawcy za pobranie 
próbek kosztuje każdorazowo tyle, 
ile kosztowało nas łącznie wyszko-
lenie 4 strażników. Obecnie płyną 
więc z tego korzyści ekonomiczne, 
prewencyjne oraz ekologiczne, 
bo rzeczywiście przekłada się to 
na czystsze powietrze – podkre-
śla roman Świrski, komendant 
Straży Miejskiej w Rumi.

Podczas kursu mundurowi po-
znali sprzęt oraz wszelkie środki 
ochrony, które są wymagane od 
rzeczoznawcy. Strażnicy zostali 
także zaznajomieni z teoretycz-
nymi zagadnieniami oraz odbyli 

Miasto walczy ze smogiem
rUMIA | Specjalne 
szkolenie dla straż-
ników miejskich 
i nowoczesne czujniki 
czystości powietrza – 
między innymi w ten 
sposób gmina zamierza 
walczyć ze smogiem 
w Rumi. 

praktyczne warsztaty w zakresie 
pobierania i plombowania próbek. 
Na koniec otrzymali też instruk-
cje, jak prawidłowo udokumento-
wać te czynności.

Każde wejście strażników na 
prywatną posesję w celu dokona-
nia takiej kontroli musi zostać jed-
nak poprzedzone pisemnym upo-
ważnieniem burmistrza. Wówczas 
mundurowi mogą sprawdzić 
nie tylko, czym mieszkańcy palą 
w piecu, ale również zweryfikować 
stan szamba i kanalizacji, przejrzeć 
pojemniki na odpady oraz ocenić 
ogólny ład. Interwencje podej-
mowane są przede wszystkim na 
wniosek mieszkańców.

– Widać zaangażowanie miesz-
kańców, w tym sezonie grzewczym 
liczba zgłoszeń się podwoiła, a żad-
nego z nich nie zostawiamy bez 
kontroli. Większość z nich wciąż 
przeprowadzana jest tradycyjnie, 
czyli przez zajrzenie do pieca – wy-
jaśnia komendant. – Do tej pory 
dokonaliśmy trzech pobrań próbek, 
wszystkie wykazały popełnienie 
wykroczenia i zakończyły się postę-
powaniem mandatowym. Oznacza 
to, że nie musieliśmy kierować do 
sądu wniosków o ukaranie.

Strażnicy miejscy z Rumi co 
roku w sezonie grzewczym nakła-
dają około kilkunastu mandatów 
za spalanie śmieci. Ich wysokość 

waha się od 20 do 500 złotych, 
a w przypadku odmowy przyjęcia 
mandatu lub gdy sytuacja się po-
wtarza, mundurowi kierują wnio-
sek do sądu. W takim przypadku 
kara finansowa może wynieść na-
wet 5000 złotych. Sankcje te nie 
wszystkich jednak odstraszają.

– Muszę przyznać, że mieszkań-
cy Szmelty oraz centrum cyklicznie 
zgłaszają problemy dotyczące spa-
lania śmieci w domowych piecach. 
Podkreślają, że powietrze jest tam 
zanieczyszczane, co jest odczuwal-
ne – wyjaśnia krzysztof Woźniak, 
przewodniczący Komisji Bezpie-
czeństwa Rady Miejskiej Rumi. – 
Obecnie, by poprawić tę sytuację, 

miasto testuje specjalistyczne czujni-
ki powietrza. Natomiast mieszkańcy 
zaproponowali zakup drona słu-
żącego do walki ze smogiem. Takie 
rozwiązanie sprawdzają Katowice 
oraz Gliwice, jednak dopiero, gdy 
pojawią się ekspertyzy świadczące 
o ich skuteczności, będziemy mogli 
rozważyć taki wydatek. 

Pomiary stężeń pyłu PM10 [μg/
m3] oraz bezo(a)pirenu [ng/m3] 
trwają w Rumi od października 
2015 roku i są realizowane w dwóch 
lokalizacjach (Plac Kaszubski 1 
oraz ulica Sabata 12) przez Agen-
cję Regionalnego Monitoringu At-
mosfery Aglomeracji Gdańskiej, na 
zlecenie gminy. 

Ponadto w ubiegłym roku sa-
morząd nawiązał współpracę 
z Politechniką Gdańską, w ra-
mach projektu „e-Pionier”. Zespół 
naukowców podjął się wówczas 
zaprojektowania i zbudowania no-
woczesnego miernika PM10, który 
umożliwiłby gminie stworzenie 
sieci monitoringu jakości powie-
trza. Uzyskane wyniki, dzięki plat-
formie internetowej, byłyby ogól-
nodostępne, w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego. 

Czujniki testowe zostały zamonto-
wane na przełomie marca i kwietnia 
bieżącego roku. Są one zlokalizowa-
ne w pięciu miejscach zwiększone-
go ryzyka zanieczyszczenia PM10. 
Pomiar będzie realizowany do koń-
ca czerwca bieżącego roku.

– Obecnie nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć, w którym dokładnie re-
jonie Rumi jest najgorzej, a w któ-
rym najlepiej, jeśli chodzi o czystość 
powietrza. Interwencje zdarzają się 
w całym mieście, dlatego właśnie 
potrzebujemy rozbudowanej sieci 
czujników – podsumowuje roman 
Świrski, komendant Straży Miej-
skiej w Rumi.

Wpłynęło 45 projektów
rUMIA | Zakończył się pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 
2019 w Rumi, czyli zgłaszanie projektów. 

”Nowe boiska, 
doświetlenia 
przejść dla pie-
szych, remonty 
ulic i chodników, 
montaż tzw. kacz-
komatów, moder-
nizacja rowero-
wego miasteczka, 
kolejne strefy do 
rekreacji, a także 
zagospodarowanie 
terenu wokół ruin 
starego kościoła.

Ostateczną listę projek-
tów do Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego, 
które zostaną poddane 
pod głosowanie, poznamy 
już niedługo, 14 maja. 

Projekty pozytywnie 
zweryfikowane w ramach 
Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2018 są 
opublikowane na stronie 
internetowej wejherowskie-
go urzędu miasta wejhero-
wo.pl/budzetobywatelski 
w zakładce „lista projektów 
do konsultacji”. Trwają kon-
sultacje z mieszkańcami.
Każdy mieszkaniec może 
zapoznać się ze zweryfiko-
wanym przez komisję ds. 
budżetu obywatelskiego 
projektem w ramach kon-
sultacji społecznych i wnieść 
uzasadnione uwagi oraz 
zastrzeżenia, które należy 
złożyć na piśmie do 4 maja 
br. do Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. Ostateczną 
decyzję w sprawie uwag 
do projektów podejmie 
komisja.
Po zatwierdzeniu pro-
jektów przez prezydenta 
Wejherowa, 14 maja br. 
zostaną one opublikowane, 
a mieszkańcy zadecydują 
o wyborze projektów do re-
alizacji podczas głosowania, 
które odbędzie się 8 do 22 
czerwca. Przypomnijmy, że 
realizacja projektów nastąpi 
w 2019 roku. 
Wśród 22 projektów pod-
danych pod konsultacje 
społeczne, 12 to projekty 
inwestycyjne, a 10 - nieinwe-
stycyje.
Pytania dotyczące Budżetu 
Obywatelskiego należy 
kierować pod tel. 58 677 70 
00 lub adres elektroniczny: 
budzetobywatelski@wejhe-
rowo.pl. /raf/

W oczekiwaniu 
na głosowanie

Od 7 maja br. zostanie zamknięta ul. Kwiatowa na 
odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do 
skrzyżowania z ul. Spacerową. 

Z użytkowania zostanie wyłączony przejazd kolejowy 
w ciągu ul. Kwiatowej. Dotyczy to zarówno ruchu samo-
chodowego jak i pieszego. Objazd dla samochodów do 
ul. Kwiatowej od drogi krajowej nr 6 realizowany będzie 
poprzez przejazd kolejowy w ciągu ul. Sienkiewicza, ul. 
10 Lutego, rondo przy dworcu PKP. Zamknięcie przejazdu 
spowodowane jest przystąpieniem do pierwszych prac 
związanych z budową tunelu pod torami w ciągu ul. 
Kwiatowej. Ruch pieszych zostanie skierowany do tunelu 
pod krajową „szóstką” i torami kolejowymi z wyjściem/
wejściem przy dworcu PKP.  Wyjazd z ul. Kwiatowej w kie-
runku drogi krajowej nr 6 realizowany będzie przez ul. 
Spacerową, Zachodnią do ronda na Węźle Działki i przez 
przejazd kolejowy w kierunku „szóstki”.
W początkowym okresie prac możliwy będzie wyjazd ze 
sklepów Intermarche, Bricomarche oraz ze stacji BP w kie-
runku skrzyżowania DK6 z ul. Przemysłową w kierunku 
Lębork. /raf/

Utrudnienia w ruchu
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Zamkną skrzyżowanie 
na trzy miesiące

Kierowcy muszą być przygo-
towani na to, że będą musieli 
wybierać alternatywne drogi. 
Skrzyżowanie będzie bowiem 
wyłączone z ruchu przez 3 mie-
siące, od 8 maja do końca lipca 
br. autobusy komunikacji miej-
skiej także będą mieć zmienione 
trasy. 

Przedstawiciele starostwa po-
wiatowego zdecydowali się prze-
prowadzić przebudowę całkowi-
cie zamykając skrzyżowanie dla 

ruchu, aby maksymalnie skrócić 
czas trwania budowy. Inwesty-
cja realizowana jest wspólnie 
z miastem Wejherowo.

Inwestycja to nie tylko wymia-
na nawierzchni i przebudowa 
skrzyżowania, ale też moder-
nizacja sieci podziemnych. Na 
czas trwania prac zaplanowa-
no objazdy dla samochodów 
osobowych, wyznaczone będą 
przejścia dla pieszych, zaś po-
jazdy komunikacji miejskiej po-

jadą zmienionymi trasami.
Objazdy: od krajowej „szóst-

ki” przez drogę wojewódzką 218 
do ronda przy ul. 3 Maja oraz ul. 
Myśliwską, Roszczynialskiego. 
Autobusy będą natomiast kur-
sować przez ul. Cichą i Polną 
i wyjeżdżać na Jagalskiego, po-
wrót zaś zaplanowany jest przez 
ul. Roszczynialskiego i Myśliw-
ską. 

Cała inwestycja będzie koszto-
wać ponad 2,2 mln zł.  /raf/

WejherOWO | Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Judyckiego, Wniebowstąpienia i 12 Marca 
w Wejherowie. Zaraz po długim majowym weekendzie skrzyżowanie zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu. 

GABRIELA 
LISIUS, 
starosta 
wejherowski:

- Na tym 
skrzyżowa-

niu jest bardzo duży ruch. Żeby 
zwiększyć przepustowość i bezpie-
czeństwo, zapadła decyzja, aby je 
przebudować. Powstanie tu rondo 
z chodnikami, azylami dla pieszych 
i ścieżką rowerową, która zostanie 
połączona ze ścieżką biegnącą od 
rzeki Cedron. Każda poprawa bez-
pieczeństwa i usprawnienie ruchu 
wiąże się z pewnymi utrudnieniami. 
Chcemy zakończyć prace jak 
najszybciej, dlatego skrzyżowanie 
musi być całkowicie zamknięte dla 
ruchu na 3 miesiące. W przeciw-
nym wypadku prace trwałyby 
znacznie dłużej. 

ROBERT 
ROLBIECKI,
dyrektor 
Zarządu 
Drogowego 
dla Powiatu 
Puckiego 
i Wejherow-
skiego:

- Rondo, które tu powstanie, 
będzie mieć średnicę 28 metrów, 
z czego 5 metrów to będzie pas 
jezdny. Dodatkowo zbudujemy 
krąg kamienny, dzięki któremu 
większe pojazdy będą mogły bez 
problemu przejechać przez to 
skrzyżowanie. Przejścia dla pie-
szych będą z azylami, zabezpie-
czone i oświetlone. 

Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt zaproponował 
kolejne zwiększenie środków na 
miejskie inwestycje w tym roku. 
Dodatkowa kwota w wysokości 
2,2 mln zł zostanie przeznaczo-
na na budowę ronda na skrzyżo-
waniu ulic Nadrzeczna-Chopi-
na-Staromłyńska. Przeniesiono 
także środki na budowę nowego 

parkingu przy ul. Jagalskiego 
(przy wejherowskim szpitalu). 
Budowa tego parkingu na ok. 
150 miejsc rozpocznie się jesz-
cze w tym roku. Po dokonanych 
zmianach wydatki inwestycyjne 
w 2018 r. wynoszą ponad  50 
mln zł. Są to rekordowe wydat-
ki na inwestycje w Wejherowie 
w historii samorządu.  /raf/

Kolejne inwestycje 
w mieście
WejherOWO | Wejherowscy radni podczas Nadzwyczajnej Sesji 
Rady Miasta dokonali zmian w budżecie na 2018 r. i w wieloletniej 
prognozie finansowej miasta.
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6,5 mln zł do wzięcia
Pomorscy przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie 
na udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach 
gospodarczych.  Pula środków w konkursie organizowanym przez 
Agencję Rozwoju Pomorza wynosi 6,5 mln zł. Nabór wniosków 
rozpocznie się 21 maja. Konkurs jest przeznaczony dla mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) realizujących projekty 
indywidualnie, a także przedsiębiorstw i instytucji otoczenia 
biznesu działających na rzecz grupy MŚP.  Wsparcie można uzyskać 
na udział w międzynarodowych targach, wystawach, misjach go-
spodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. 
Maksymalnie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysoko-
ści 40 tys. zł w przypadku firmy składającej wniosek indywidualnie, 
natomiast 400 tys. zł przy realizacji projektu dla określonej grupy 
przedsiębiorstw. Szczegóły - Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk.
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Sushi 84-200 poleca przede 
wszystkim rozmaite rodzaje su-
shi. Ale w tym wypadku jest to 
potrawa w nieco innym wydaniu 
– według autorskich przepisów, 
z warzywami, krewetkami i różny-
mi dodatkami oraz wyjątkowymi 
sosami. W menu znaleźć można 
również wiele innych dań, które 
trudno byłoby znaleźć w innych 
barach czy restauracjach. 

Piotr Kurteczko, który w mar-
cu w Wejherowie otworzył Sushi 
84-200, doświadczenie zawodowe 
zdobywał w restauracjach i hote-
lach w Anglii, gdzie pełnił funkcję 
szefa kuchni. Ponadto pracował 
jako prywatny kucharz, gotował 
dla wielu znanych osób. Wrócił po 
kilkunastu latach pobytu w Anglii 
do swojego rodzinnego miasta, 
czyli Wejherowa. I tu postanowił 
rozpocząć swój biznes. 

- To jest chyba pierwszy na wy-
brzeżu sushi-bar – tłumaczy wła-
ściciel. - Zaznaczam bowiem, że 
nie jest to restauracja. Wszystko 
zaczęło się od tego, że lubię goto-
wać, jestem pasjonatem. Otwiera-
jąc ten lokal zależało mi na tym, 
aby stworzyć tu miłą atmosferę 
i zaoferować ludziom coś innego 
do jedzenia.

W menu można znaleźć niepo-
wtarzalne, oryginalne potrawy. 
Warto spróbować więc curry z kur-
czakiem Katsu, ramen z boczkiem 

lub ośmiornicą, burgera z sosem 
przygotowanym według własnej 
receptury i plastrem karmelizowa-
nego bekonu czy wyjątkowy krem 

pomidorowo szpinakowy z wędzo-
ną papryką. Trzeba wspomnieć tak-
że o sałatkach – przygotowywanych 
na miejscu, ze świeżych warzyw. 

Jedzenie przygotowywane jest 
wyłącznie ze świeżych i wysokiej 
jakości składników, na oczach 
klienta. Każdy może więc prze-
konać się, w jaki sposób i z cze-
go powstaje zamówione danie. 
Codziennie przygotowywana jest 
np. inna zupa, wszystkie potrawy 
przygotowywane są na bieżąco, za-
mawiający nigdy nie otrzyma więc 
odgrzanego dania „z wczoraj”. 

- Od kiedy poznałem wiele lat 
temu takie danie, jak sushi, za-
cząłem eksperymentować z no-
wymi recepturami i przepisami 
– opowiada Piotr Kurteczko. - 
Zacząłem przygotowywać różne 
pasty, stosować inne dodatki, sosy 
o różnych smakach, miody sojowe 
i imbirowe i wiele innych. Tak, aby 
zmienić ten monotonny rynek; bo 
nie oszukujmy się, ale najczęściej 
w restauracjach zamawiając sushi 
dostajemy taką samą rolkę, w tym 
samym stylu, niczym się nie wy-
różniającą. 

Lokal zdobywa coraz większą 
popularność i uznanie. Mimo, że 
funkcjonuje od niedawna, już zy-
skał stałych klientów. Na sushi czy 
wyjątkowego burgera przyjeżdżają 
tu osoby zarówno z Wejherowa, 
innych miejscowości powiatu, jak 

również z okolic Lęborka i Słup-
ska. 

Sushi 84-200 organizuje też im-
prezy, cateringi, prywatne przyję-
cia. Już od maja wszystkie dania 
będzie można zamówić także 
z dowozem. Niedługo przy barze 
powstanie także ogródek – będzie 
więc można usiąść w cieniu, przy 
stoliku i odpocząć, delektując się 
wyjątkowym daniem. 

- Najważniejsze dla mnie jest to, 
że klienci wychodzą stąd zadowo-
leni – podsumowuje Piotr. - Je-
stem przekonany, że ci, którzy nas 
odwiedzą, będą chcieli tu wrócić. 
/raf/

Spróbuj smaków Japonii
WejherOWO | Masz dość kebabów, schabowego i frytek? Spróbuj czegoś innego! W niedawno otwartym lokalu Sushi 84-200 w Wejherowie można spróbować 
nie tylko sushi, ale też niepowtarzalnych burgerów, zup, sałatek i wielu innych wyjątkowych potraw. 

SUShI 84-200
ul. przebendowskiego 3

tel. 790 842 000



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 4 maja 20188

REKLAMA                                                            19/2018/DB

FOTOgAlERiA

Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej 

Polskiej – to święto 
co roku obchodzone 
2 maja. 

Jest to polskie święto wpro-
wadzone na mocy ustawy z 20 
lutego 2004, obchodzone mię-
dzy świętami państwowymi: 
1 maja i 3 maja. Tego samego 
dnia obchodzony jest Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą.

Co roku wielu mieszkańców 
w Dniu Flagi wywiesza na bal-
konie, za oknem lub na posesji 
przed domem biało-czerwoną 
flagę. Tak było też w minionym 
tygodniu – zarówno w mia-
stach, jak i wsiach powiatu 
wejherowskiego, na każdym 
kroku można było natknąć się 
na polską flagę. 

Święto biało-czerwonej
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Całe miasto biega!
Wszystkich miłośników bie-
gania zapraszamy 19 maja do 
wejherowskiego amfiteatru 
i Parku Miejskiego im. A. 
Majkowskiego na Festyn Re-
kreacyjny „Wejherowo biega”. 
Do wyboru będzie pięć tras. 
Dzieci do lat 6 pobiegną na 
dystansie 300 m, dzieci w wie-
ku 7-10 lat na dystansie 500 
m, a młodzież i dorośli ma do 
wyboru trasy o dł. od 900 m 
do 4000 m. Każdy z uczestni-
ków otrzyma przed biegiem 
koszulkę, a po dobiegnięciu 
na metę medal okolicznościo-
wy, napój izotoniczny i baton 
energetyczny. W biegach nie 
obowiązują zasady rywali-
zacji - jedynym warunkiem 
jest ukończenie wybranego 
dystansu. Po zakończeniu 
biegów, wśród uczestników 
którzy ukończyli trasę, roz-
losowane zostaną nagrody 
rzeczowe. W biegach obowią-
zuje limit zawodników 
– 2 tys. osób. Biuro zawodów 
dostępne w Amfiteatrze, 
będzie otwarte w godz. 
7.30-10.30. O godzinie 
10.35 odbędzie się wspólna 
rozgrzewka. Organizatorami 
zawodów są: KS „Wejher”, 
Polski Związek Lekkiej Atle-
tyki, Wejherowskie Centrum 
Kultury, Starostwo Powiato-
we w Wejherowie.
Start do biegu nr 1 na 300 m 
nastąpi o godz. 11 (rocznik 
2012 i młodsi); godz. 11.20 
- bieg nr 2 na 500 m dla 
dzieci 7-10 lat - dziewczęta 
(roczniki 2011-2008); godz. 
11.40 - bieg nr 3 na 500 m 
dla dzieci 7-10 lat – chłop-
cy (roczniki 2011-2008); 
godz. 12.00 – bieg nr 4 na 
900 m, dla dzieci 11-13 lat 
(roczniki 2007-2005); godz. 
12.20 – bieg nr 5 na 2000 m, 
14-15 lat (roczniki 2004-
2003); godz. 12.50 – bieg 
nr 6 na 2000 m, 16-19 lat 
(roczniki 2002-1999); godz. 
13.15 - bieg nr 7 na 2000 m 
(roczniki 1998 i starsi); godz. 
13.35 – bieg nr 8 na 4000 m 
(roczniki 1998 i starsi). 
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REDA | Kolo-
rowe kwietniki, 
kwitnące ronda 
i pachnące ulice. 
Reda po raz ko-
lejny rozkwitła na 
wiosnę. 

- Bratki, które zdobią 
nasze miasto, są cudow-
ne – zachwyca się pani 
Justyna z Redy. - Najchętniej 
posadziłabym je w każdym 
możliwym punkcie. Bardzo 
cieszę się, że Reda wyładnia-
ła na wiosnę – dodaje.

Swojego zachwytu nie 
ukrywają też inni mieszkań-
cy Redy. Pod wrażeniem 
rozkwieconego miasta 
są także przyjezdni. - Jest 
tak kolorowo, pachnąco 
i przyjemnie – zapewnia 
Teresa Dolna z okolic Kartuz. 
- Człowiekowi jest od razu 
radośniej na duszy. Zapo-
mina się o kłopotach dnia 
codziennego, a częściej myśli 
się o lecie. 

W Redzie zrobiło się koloro-
wo i radośnie przede wszyst-
kim za sprawą bratków, które 
pojawiły się w różnych punk-
tach miasta. Jest ich całkiem 
sporo, bo ponad dziesięć 
tysięcy. Ogromne wrażenie 
robią te, które u zbiegu ulic 
Wejherowskiej, Puckiej i Ce-
chowej tworzą napis „Reda”, 
ale świetnie prezentują się 
również kwiaty w innych 
częściach miasta.  
Które z ulic są najbardziej 
ukwiecone? Gdańska, Łąko-
wa, Pucka, a także Gniewow-
ska i Spokojna. WA

Miasto rozkwitło na wiosnę
FOTOgAlERiA
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Konkurs został zorganizowany 
w Szkole Podstawowej nr 8 w Wej-
herowie, której patronuje Martyro-
logia Piaśnicy. Celem rywalizacji 
była przede wszystkim populary-
zacja wiedzy na temat martyrologii 
Piaśnicy, wojny obronnej Polski na 
Pomorzu Gdańskim oraz polityki 
okupacyjnej III Rzeszy na wspo-
mnianym obszarze, a także roz-
budzanie zainteresowań dziejami 
naszego regionu. Konkurs został 
przeznaczony dla uczniów klas od 
piątej do siódmej oraz dla oddzia-
łów gimnazjalnych szkół z terenu 
miasta i gminy Wejherowo.

W pierwszej części konkursu 
wszyscy uczniowie rozwiązywa-
li test pisemny. W drugiej części 
nastąpiła prezentacja dotycząca 
miejsc martyrologii Polaków na 
Pomorzu Gdańskim w czasie II 
wojny światowej  (ta część kon-
kursu była oceniana osobno). Do 
części trzeciej zakwalifikowało 
się dwunastu uczestników, którzy 
osiągnęli najwyższe wyniki z te-
stu. Ta runda składała się z pytań, 
na które uczniowie pod bacznym 

okiem jury odpowiadali ustnie, 
rozpoznawali miejsca i postacie 
związane z tematyką konkurso-
wą, a także identyfikowali miejsca 
opisanych bitew, rozwiązywali też 
krzyżówkę.

Jak oceniło jury uczniowie każdej 
ze szkół podjęli się rywalizacji na 
bardzo wysokim poziomie. Osta-
teczne wyniki prezentowały się na-
stępująco. Indywidualnie I miejsce 
zdobył Tomasz Dmowski ze Szkoły 
Podstawowej nr 11, II miejsce wy-
walczyła Kinga Przezdziecka ze 
Szkoły Podstawowej nr 9, zaś  III 
miejsce zajął  Paweł Głowacki ze 
Szkoły Podstawowej nr 11. Najcie-
kawsze prezentacje multimedialne 
przygotowały Szkoły: I miejsce - 
Szkoła Podstawowa nr 5, II miej-
sce – Szkoła Podstawowa nr 6, III 
miejsce –Szkoła Podstawowa nr 9.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a najlepsi również nagrody rzeczo-
we. W tym roku fundatorami na-
gród był prezydent miasta Wejhe-
rowo i Szkoła Podstawowa nr 8.

/raf/

Konkurs Wiedzy o Piaśnicy
WejherOWO | Już siódmy raz zorganizowano Konkurs Wiedzy o Piaśnicy. Wzięli w nim udział ucznio-
wie pięciu wejherowskich szkół podstawowych oraz szkoły z Góry i Bolszewa.
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FORCECON coraz bliżej

Już w tym miesiącu odbędzie 
się III Zlot Fanów Gwiezdnych 
Wojen. 
Tym razem FORCECON 
(poprzednie edycje odbywały 
się w grudniu) postanowiono 
zorganizować w piątek 25 
maja. Impulsem ku temu była 
zaplanowana 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 pomnikiem Jakuba Wej-
hera. Główne atrakcje odbędą 
się w Wejherowskim Centrum 
Kultury, do którego uczestni-
cy oraz grupy rekonstrukcyjne 
udadzą się w uroczystej 
paradzie. Na zlocie pojawią się 
wszystkie sprawdzone pod-
czas poprzednich edycji atrak-
cje, takie jak: Strefa Gier, Strefa 
Malucha, czy różnego rodzaju 
konkursy, ale zaplanowano 
także liczne nowe aktywności 
na świeżym powietrzu.
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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

Otwarcie Stacji Kultura 
w 2014 roku zainicjowało wy-
raźny wzrost liczby czytelników 
w Rumi. Od tego czasu odsetek 
osób korzystających z biblioteki 
wzrósł z 16 do 26 proc. Oznacza 
to, że na 100 mieszkańców przy-
pada 26 czytelników. To bardzo 
dobry wynik, biorąc pod uwa-
gę, że średnia w województwie  
pomorskim wynosi 16,2 na 100 
mieszkańców. Najwyższe w kraju 
średnie uzyskują województwa: 
małopolskie 19,5/100 oraz ex 
aequo lubelskie i mazowieckie 
17,4/100.

Mimo, iż ogólnie w czytelnic-
twie zauważalna jest tendencja 
spadkowa, w rumskiej bibliotece 
notuje się stały przypływ nowych 
czytelników. Oznacza to, że udaje 
się nie tylko zatrzymać obecnych 
miłośników książek, ale także  
pozyskać nowych. Miesięcznie 
Stację Kultura oraz filie odwiedza 
ok. 10 000 czytelników.

– Jesteśmy dumni z tych wyni-
ków. Te statystyki pokazują, że 
nasze działania mają sens i przy-
noszą policzalne efekty. Cieszymy 
się, że mieszkańcy doceniają ofer-
tę naszej biblioteki i coraz chętniej 
z niej korzystają – mówi dyrektor 

Stacja Kultura liderem
rUMIA | Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi może się pochwalić znakomitymi wynikami czytelnictwa. W powiecie wejherowskim bezkonkurencyj-
nie zajmuje pierwsze miejsce. Znakomicie prezentuje się także na tle całego województwa, wyprzedzając nawet biblioteki z największych metropolii.

biblioteki krystyna laskowicz.
Przy okazji warto wspomnieć, 

że Stacja Kultura prowadzi też 
różnorodne działania edukacyjne, 
kulturalne i komunikacyjne, dzięki 
czemu jest postrzegana jako nowo-
czesne centrum, które na stałe wpi-

sało się w kulturalną mapę miasta.
– W ostatnim czasie dużym za-

interesowaniem wśród naszych 
czytelników cieszą się terenowe gry 
miejskie z użyciem aplikacji Action 
Track.  W ten sposób łączymy edu-
kację i zabawę, dostarczając war-

tościowej rozrywki i wielu emocji 
– podkreśla krystyna laskowicz. 
– Najbliższa gra miejska odbędzie 
się 12 maja, w ramach Tygodnia Bi-
bliotek – dodaje.

Statystyki za 2017 rok powstały 
na podstawie sprawozdań biblio-

tek publicznych województwa 
pomorskiego, przesyłanych do 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gdańsku. Pełne 
zestawienie można znaleźć na 
stronie: http://www.wbpg.org.pl/
tresc/statystyka-za-rok-2017.

Nagrodą główną w konkursie jest 
nagranie profesjonalnego demo. 

Przesłuchania odbędą się 8 
maja w Miejskim Domu Kultury 
w Rumi, w godzinach od 16:00 
do 20:00. Wszystkie osoby, które 
przejdą do kolejnego etapu, we-
zmą udział w obowiązkowych 
warsztatach z wokalu oraz inter-
pretacji piosenki. Zajęcia popro-

wadzą aktor Piotr Lewicki oraz 
Marzena Graczyk, dyrygent.

– Zapraszamy wszystkich pomię-
dzy 14-99 lat, kochających śpiew, 
na kolejną edycję projektu „Rum-
ski Wokal” – zachęca agnieszka 
skawińska, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Rumi. – Drogą 
castingu wybierzemy finalistów, 
którzy wystąpią 8 czerwca na Gali 

Finałowej, wraz z gościem specjal-
nym Jerzym Stachurą – dodaje. 

Finaliści otrzymają nagrody 
rzeczowe, a zwycięzca możliwość 
nagrania demo w profesjonalnym 
studio nagrań. W dalszej perspek-
tywie wokaliści będą mogli rów-
nież zaprezentować się szerszej 
publiczności podczas miejskich 
wydarzeń.

mDK szuka wyjątkowych wokalistów
rUMIA | Rusza trzecia edycja projektu „Rumski wokal”. Miejski Dom Kultury zaprasza do udziału w ca-
stingu wszystkich, którzy ukończyli co najmniej 14 lat i chcą rozwijać swoje umiejętności wokalne. 

Najlepsze pomorskie 
produkty i potrawy będą 
walczyć o Bursztynowy 
Laur. 

W konkursie mogą wziąć 
udział producenci żyw-
ności oraz restauratorzy. 
Zmierzą się w dwóch ka-
tegoriach - potrawa i pro-
dukt, a w kategorii produkt 
oceniane będą dodatkowo 
cztery podkategorie. Zgło-
szenia przyjmowane są do 
poniedziałku 4 czerwca 
2018 roku.
Finał Konkursu Kulinar-
nego o Bursztynowy Laur 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie 
Smaki” odbędzie się 17 

czerwca 2018 r. podczas 
XII Pomorskiego Święta 
Produktu Tradycyjnego 
w Gdańsku.
W konkursie o wyróżnie-
nie w kategorii produkt 
mogą starać się pomor-
scy przedsiębiorcy, koła 
gospodyń wiejskich, szkoły 
gastronomiczne, stowarzy-
szenia, gospodarstwa rolne 
i agroturystyczne. Z kolei 
kategoria potrawa dedy-
kowana jest restauracjom 
i innym stałym placówkom 
gastronomicznym, w tym 
agroturystycznym. Oce-
niane będą m.in. produkty 
i przetwory pochodzenia 
zwierzęcego, przetwory 
owocowe i warzywne, 
przetwory z grzybami oraz 
produkty zbożowe i cu-
kiernicze, napoje alkoho-
lowe i bezalkoholowe oraz 
miody.
Zwycięzca każdej kategorii, 
poza statuetką i dyplo-
mem, otrzyma nagrodę 
w wysokości 1000 zł. Na-
tomiast pozostali finaliści 
otrzymają 400 zł brutto za 
każdy produkt lub potrawę.
By wziąć udział w konkur-
sie, należy przesłać kartę 
zgłoszenia wraz z unika-
towym przepisem na 
pomorski produkt lub po-
trawę oraz zdjęcie. Każdy 
uczestnik może zgłosić do 
nagrody maksymalnie dwa 
produkty. Regulamin i kar-
ta zgłoszeniowa dostępne 
na stronie pomorskie.eu.
/raf/

Produkty 
i potrawy 
na medal
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ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Uroczystość rozpoczęła się 
jubileuszową mszą świętą, póź-
niej zabrzmiały pierwsze utwory 
chóralne w wykonaniu jubilatów 
oraz Gdyńskiej Orkiestry Sym-
fonicznej. Koncert był otwarty, 
więc przyciągnął nie tylko osoby 
związane ze stowarzyszeniem, ale 
również mieszkańców będących 
miłośnikami muzyki chóralnej.

W wydarzeniu uczestniczyli 
między innymi starosta powiatu 
wejherowskiego Gabriela Lisius, 
burmistrz Rumi Michał Pasieczny, 
a także wiceprzewodnicząca Mał-
gorzata Łoboz i przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi Ariel Sinic-
ki, którzy wręczali wyróżnionym 
jubilatom kwiaty oraz okoliczno-
ściowe odznaczenia za wieloletnią 
działalność na rzecz chóru i lokal-
nej społeczności. Samorządowcy 
życzyli również powodzenia w re-
alizacji dalszych planów.

Przypomnijmy, że chór Lira po-
wstał 31 stycznia 1938 roku pod 
nazwą „Auxilium” z inicjatywy 
założyciela placówki salezjańskiej 
w Rumi i muzyka ks. Jana Ka-
sprzyka oraz działacza amator-
skiego ruchu śpiewaczego Ignace-
go Hepki. Chór początkowo liczył 

52 osoby i działał głównie lokal-
nie. W sierpniu 1938 roku działa-
cze zaczęli odnosić sukcesy poza 
rodzimym miastem, uczestnicząc 
w konkursach i przeglądach.

Wybuch II wojny światowej i lata 
okupacji niemieckiej przerwały 
działalność zespołu. Wielu człon-

ków chóru zostało aresztowanych 
i wywiezionych do obozów kon-
centracyjnych. Po wojnie, w roku 
1945 zespół wznowił działalność 
pod dyrekcją ks. Jacka Kochańskie-
go, ponownie występując na całym 
Wybrzeżu. Okres stalinowski spo-
wodował jednak, że wiele chórów 
musiało zmienić nazwę. Tak też się 
stało z „Auxilium”, które od 1951 
funkcjonuje pod nazwą „Lira”.

Pod takim szyldem chór wystę-
puje do dziś, odnosząc sukcesy 
na wielu profesjonalnych kon-
kursach i przeglądach. Ponadto 
stowarzyszenie zapewnia  oprawę 
artystyczną podczas wszystkich 
uroczystości kościelnych i nie-
dzielnych nabożeństw. Celem ze-
społu jest służenie Bogu, Ojczyź-
nie, swojej parafii i miastu. Więcej 
na temat chóru można przeczytać 
na stronie internetowej: http://
chorlira.pl/.

Chór Lira ma już 80 lat

rUMIA | Chór Lira im. ks. St. Ormińskiego świętował w minioną sobotę (28 kwietnia) 80-lecie istnienia. 
Oficjalne obchody odbyły się w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. 

Zadanie Stowarzyszenie Yacht 
Club Rewa realizuje dzięki dofi-
nansowaniu przyznanemu przez 
miasto w ramach konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych. 
Obecnie w Szkole Podstawowej nr 
5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie 
realizowane są bloki zajęć teore-
tycznych z podstaw żeglarstwa 
i zasad bezpieczeństwa na wodzie. 

- Ciekawym elementem zajęć 
edukacji żeglarskiej są spotkania 
z ludźmi zasłużonymi dla żeglar-
stwa – informuje Anna Milewska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 
w Redzie. - W tym roku przybył 
do nas znany polski żeglarz rega-
towy, Roman Paszke. 

W trakcie czwartkowego spotka-
nia uczniowie mogli bliżej poznać 
sławnego kapitana żeglugi wielkiej, 
uczestnika prób bicia rekordów 
świata w samotnym opłynięciu 
Ziemi bez zawijania do portów. 
Gość z chęcią odpowiadał na py-
tania, które związane były m.in. 
z jego samotnymi rejsami.

- Całe spotkanie, które zakończy-
ło się przekazywaniem autografów 
i wspólnym pozowaniem do zdjęć, 
przebiegało w wyjątkowej, przy-
jacielskiej atmosferze – zapewnia 
Anna Milewska. - Dzień ten, choć 
wyjątkowo udany, z pewnością nie 
stanowi zakończenia tegorocznych 
emocji żeglarskich w naszej szko-
le. Wiemy bowiem, że uczniowie 
z niecierpliwością czekają na naj-
wspanialszą część projektu, czyli 
prawdziwe żeglowanie po wodach 
Zatoki Puckiej w Rewie. 

Warto przypomnieć, że ucznio-
wie już w ubiegłym roku zdobyli 
podstawowe umiejętności żeglar-
skie, które niebawem będą po-
głębiać podczas zajęć na łodziach 
klasy Puck. Na zakończenie pro-
jektu, pod koniec roku szkolnego, 
rozegrane zostaną II Szkolne Re-
gaty o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Redzie, na 
które już dzisiaj placówka zaprasza 
wszystkich entuzjastów żeglarstwa 
w Redzie.

roman Paszke 
o żeglarstwie
redA | W Szkole Podstawowej nr 5 prowadzone są zajęcia edukacji żeglar-
skiej w ramach drugiej edycji projektu pn. „Redzka Piątka pływa na piątkę”. 
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Za nami turniej międzyprzedszkolny z wiedzy o bajkach 
pt. „Bajki uczą i bawią”.

W turnieju, który zorganizowany został w Przedszkolu 
Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Wejherowie, wzięło 
udział kilka wejherowskich przedszkoli. Dzieci musiały wy-
kazać się wiedzą na temat bajek, spostrzegawczością a także 
umiejętnościami układania puzzli na tablicy multiaktywnej. 

Bajki uczą i bawią Uczestników odwiedził zastępca prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz.
- Jest to pierwszy turniej międzyprzedszkolny z wiedzy o baj-
kach. Poprzez organizację tej imprezy pragniemy zintegrować 
się ze wszystkimi przedszkolami oraz sprawdzić jaka jest wie-
dza dzieci na temat bajek, bo bajki są ponadczasowe zarówno 
dla dorosłych jak i dla dzieci. A trzeba przyznać, że zaintere-
sowanie czytaniem bajek dla dzieci jest bardzo duże – mówi 
Beata Światek, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 im. 
Kubusia Puchatka w Wejherowie.
/raf/

Najstarsza mieszkanka gminy
104 lata skończyła Zofia Tetzlaf z Orla, najstarsza miesz-
kanka gminy Wejherowo. 

Wizytę wyjątkowej jubilatce złożył wójt gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło wraz z radnym Arturem Czają i księdzem 
proboszczem Henrykiem Hildebrandtem. Tradycyjnie 
solenizantce wręczono kwiaty, prezent i list gratulacyjny. 
Pani Zofia cieszy się dobrym zdrowiem i godną pozazdrosz-
czenia i naśladowania pogodą ducha, na dowód której 
ochoczo recytowała przybyłym gościom kolejne strofy 
ulubionych wierszy. Pani Zofii życzymy kolejnych, długich 
lat w zdrowiu wśród kochającej rodziny i przyjaciół! /ugw/
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Bazuna jest rodzajem rogu 
o wąskiej menzurze. Długość 
kaszubskich bazun zwykle nie 
przekraczała 2,5 metra, choć 
współcześnie spotyka się także 
dłuższe. Niezwykła, najdłuższa 
na świecie bazuna ma aż 9,5 
m długości i wykonana została 
w całości z drewna sosnowego.

Dźwięki kaszubskich bazun 
stworzonych podczas warszta-
tów w Wejherowskim Centrum 
Kultury będzie można usłyszeć 
w trakcie Nocy Kupały organi-
zowanej w Parku im. Aleksan-
dra Majkowskiego w Wejhero-
wie.

- Postanowiliśmy stworzyć 
Warsztaty z myślą o wsparciu 
i ożywieniu lokalnego prze-
kazu tradycji, której niezwy-
kle istotną częścią jest trudna 
sztuka tworzenia instrumentów 
muzycznych – mówi Anna Po-
błocka, koordynatorka warszta-
tów w Wejherowskim Centrum 
Kultury. - Warsztaty odbywa-
ją się i są współfinansowane 
w ramach programu Instytutu 
Muzyki i Tańca „Szkoła mi-
strzów budowy instrumentów 
ludowych”. Bazuna to nie tylko 
niezwykle piękny instrument. 
To także swoisty symbol tożsa-
mości Kaszubów. Do wzięcia 
udziału w Warsztatach zapro-
siliśmy osoby, którym nie jest 
obca praca z obróbką drewna, 
m.in. rzeźbiarzy, stolarzy, mając 
nadzieję, że będą kontynuować 
lokalną tradycję i wyjdą naprze-
ciw zapotrzebowaniu kapel na 
instrumenty ludowe.

Dawniej bazuna była wyko-
rzystywana do różnych celów, 
zwłaszcza jako instrument sy-

Tworzą wyjątkowy 
instrument
WejherOWO | Uczestnicy warsztatów, które odbywają się w Wejherowskim Centrum Kultury, tworzą 
bazunę - tradycyjny kaszubski instrument muzyczny.

gnalizacyjny i ostrzegawczy - do 
wydawania sygnałów z łodzi, lub 
brzegu, gdy na morzu była mgła. 
Instrument ten towarzyszył rów-
nież uroczystościom religijnym, 
obchodom nocy świętojańskiej - 
obrzędowi ścinania kani. Nazwa 
bazuna pochodzi od niemieckiego 
słowa „Posaune” (puzon).

- Kaszubska bazuna jest prosta. 
Nie warto jednak ulegać pozorom. 
Ta prosta konstrukcja jest zwod-
nicza – przekonuje Paweł Gruba, 
prowadzący warsztaty. - Aby in-
strument wydawał odpowiednie 
dźwięki, trzeba dopilnować całego 

szeregu czynników. Ważne jest 
wydrążenie drewna i wiele innych 
kwestii. Nie bez znaczenia jest też 
serce, które wkładamy w wykona-
nie instrumentu. Te, które wyko-
nano z sercem, brzmią najpiękniej. 
Na szczęście uczestnicy warszta-
tów pracują z niezwykłą gorliwo-
ścią i zaangażowaniem. Atmosfera 
podczas warsztatów jest niezwykle 
przyjazna i wszystko wskazuje, że 
powstaną świetne instrumenty.

Celem programu „Szkoła mi-
strzów budowy instrumentów 
ludowych” jest wsparcie procesu 
nauki i przekazywania młodemu 

pokoleniu praktycznych umiejęt-
ności w zakresie technik budowy 
polskich ludowych instrumentów 
muzycznych oraz propagowania 
wiedzy o ich roli w kulturze na 
ziemiach polskich na przestrzeni 
dziejów metodą bezpośredniego 
przekazu mistrz-uczeń. Program 
wspiera kontynuację lokalnych 
tradycji w zakresie technik wy-
robu instrumentów, wzbogaconą 
o wiedzę historyczną i miejscowe 
zwyczaje, wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu muzyków oraz 
kapel na instrumenty związane 
z danym regionem. aW

BURmISTRZ mIASTA RUmI
ogłasza nabór na wolne 

stanowisko pracy 
w Urzędzie miasta Rumi: 

Inspektora lub Podinspektora w Referacie Zamówień Pu-
blicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.
rumia.pl/.

Wernisaż wystawy miał miejsce 
w Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Wejherowie przy ul. Dwor-
cowej. Wszystkich licznie zebra-

nych gości przywitała Barbara 
Gusman, dyrektor PBP w Wejhe-
rowie. 

- Dzięki utrwaleniu wizerunku 

osób zasłużonych dla Kaszub, po-
zostaną wiecznie żywi w pamięci 
kolejnych pokoleń – podkreśla 
dyrektor placówki. 

Portrety znanych ziemi kaszubskiej
POWIAT | Wernisaż Macieja Tamkuna pt. „Portrety znanych ziemi kaszubskiej” przyciągnął tłumy gości. 

Maciej Tamkun to artysta z du-
żym stażem malarskim, eseista, hi-
storyk, teolog, a także ilustrator 
książek i poeta. Otwarciu wystawy 
malarstwa towarzyszył występ mu-
zyczny uczniów Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhe-
ra w Wejherowie pod kierunkiem 
Barbary

Malawskiej i Tomasza Nikrant. 
Młodzież wykonała utwory mu-
zyczne, których treści nawiązywały 
do założyciela Miasta Jakuba Wej-
hera, oraz do malarstwa. Podczas 
tego wydarzenia młodzież miała 
okazję skorzystać z konsultacji ma-
larskich artysty, który ocenił wy-
konane prace przez dobrze zapo-
wiadających się przysłych malarzy. 
Słowa podziękowania dla Macieja 
Tamkuna, a także dla uczniów PZS 
nr 4 w Wejherowie skierowali Ga-
briela Lisius, starosta wejherowski 
oraz wicestarosta Witold Reclaf. 

/raf/
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Dzień Patrona w szkole był 
okazją do wręczenia stypendiów 
najlepszym uczniom. Nagro-
dy otrzymało osiem osób z klas 
gimnazjalnych. Stypendia, które 
wręczyła Maria Kasztelan-Łę-
czycka, córka kpt. Antoniego 
Kasztelana, wspólnie z dyrekto-
rem szkoły Piotrem Litwinem 
i jego zastępcą Bożeną Kowalską 
otrzymali: Wanesa Małecka z kla-
sy IIIc (średnia 5,86), Agata Kon-
kol z klasy IIId (średnia 5,71), 
Magdalena Motycka z klasy IIIc 
(średnia 5,57), Konrad Hennig 
z klasy IIId (średnia 5,21), Olim-
pia Lewna z klasy IIb (średnia 
5,00), Dominika Milewczyk 
z klasy IIb (średnia 4,77), Mate-
usz Cirocki z klasy IIIa (średnia 
4,71) i Jakub Lubocki z klasy IIIa 
(średnia 4,29). 

-Stypendyści wyróżniają się 

bardzo dobrymi ocenami i wzo-
rowym zachowaniem, udzielają 
się społecznie oraz osiągają suk-
cesy w olimpiadach przedmio-
towych i sportowych – mówi 
dyrektor Piotr Litwin. 

Gratulacje stypendystom złożył 
zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz oraz 
pierwsza laureatka stypendium 
im. kpt. Antoniego Kasztelana 
Beata Bochentyn. Uroczystość 
zakończyła się występem arty-
stycznym uczniów pt. Bohate-
rowie znani i nieznani, w obec-
ności Grupy Rekonstrukcyjnej 
1 Morskiego Pułku Strzelców 
z Słupska. Program przygotowały 
nauczycielki: Jolanta Arendt, Ry-
szarda Wiśnios, Joanna Rompca 
i Aleksandra Lis, a galę popro-
wadziła Aleksandra Makowska-
Ucińska. (DD)

Stypendyści kapitana 
antoniego Kasztelana
edUKACjA | W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie wręczono 
stypendia im. kpt. Antoniego Kasztelana uczniom klas gimnazjalnych. 
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 Pomorskie Nagrody Artystyczne za 2017 rok wręczone! 
Honorowy tytuł Mecenasa Kultury otrzymał Andrzej  
Stelmasiewicz za pomysł i stworzenie Oliwskiego Ratusza 
Kultury oraz popieranie wielu gdańskich projektów kul-
turalnych. Pomorską Nadzieją Artystyczną okrzyknięty 
został Piotr Pawlak za wirtuozerię docenioną głównymi 
nagrodami w międzynarodowych konkursach. Nato-
miast nagrody w kategorii Kreacje artystyczne i statuetki 
Gryfa Pomorskiego otrzymali: Henryk Cześnik za niezwy-
kłe spotkanie Henryk Cześnik i poeci, a także za wystawę 
„Niebezpieczne zabawy” w Erywaniu; Leszek Kułakowski 
za wydanie płyt: Love Songs, Copy & Insert, Chopin 
Impressions, a także Cassubian Folk Songs oraz Andrzej 
Szadejko za festiwal ORGANy PLUS+. Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską 
Nagrodę Artystyczną za całokształt wybitnych osiągnięć 
artystycznych lub dokonań na rzecz kultury. W tym roku 
laureatem tego wyróżnienia został Leszek Możdżer. /raf/

Artyści nagrodzeni

OGŁOSZENIE                                                                  129/2017/DB
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Gmina Gniewino uczciła pa-
mięć 800 ofiar Marszu Śmierci, 
spoczywających w Rybnie oraz 
więźniów, których hitlerow-
cy na przełomie lutego i marca 
1945 roku ewakuowali z obo-
zu koncentracyjnego Stutthof. 
W tegorocznym Biegu Pamięci 
uczestniczyli uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
z Gniewina i Kostkowa. 

Uroczystość rozpoczęła się przy 
pomniku Poległych Wyzwolicieli 
Gniewińskiej Ziemi w Gniewi-
nie zbiórką uczestników oraz 
zapaleniem zniczy. Następnie 

młodzi biegacze ruszyli ulicami 
Gniewina w kierunku Rybna, 
mijając Strzebielinek i obelisk, 
który upamiętnia ponad 1300 
więźniarek KL Stutthof podczas 
pobytu w obozie przejściowym 
w Kolkowie. Gdy biegacze dotarli 
do cmentarza w Rybnie, zapali-
li znicze pod pomnikiem ofiar 
i odśpiewali hymn państwowy. 
Następnie w imieniu władz sa-
morządowych głos zabrał sekre-
tarz gminny Mikołaj Orzeł, który 
podziękował młodzieży i wycho-
wawcom, za pamięć.

-Niech pamięć, będąca nie tylko 

hołdem dla ofiar wojny ale także 
przestrogą dla obecnych i przy-
szłych pokoleń, nigdy nie zaginie 
– mówił sekretarz Mikołaj Orzeł.

Część artystyczną dla zawod-
ników przygotowali uczniowie 
szkoły w Kostkowie a po niej de-
legacje władz gminy w osobach 
Judyty Smulewicz i Mikołaja Orła 
oraz instytucji, mieszkańców 
i młodzieży złożyły kwiaty pod 
pomnikiem oraz odśpiewali pieśń 
Roty. Dla wszystkich uczestni-
ków przygotowano poczęstunek 
w wojskowym stylu. 

(DD)

100 uczniów 
w „Biegu Pamięci”
GNIeWINO | Ponad 100 uczniów ze szkół w Gniewinie i Kostkowie uczestni-
czyło w tegorocznym Biegu Pamięci, poświęconym ofiarom Marszu Śmierci.
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Spotkania przeprowadziła  Lu-
cyna Pocobiej, logopeda szkolny. 
Uczniowie zostali podzieleni na 
cztery grupy wiekowe. W kla-
sach IV-VI zajęcia poprowadzi-
ły uczennice klasy VII: Karolina 
Krauze i Maja Jesionowska. Na-
wet nasi najmłodsi mieli moż-

liwość zdobycia wiadomości na 
temat tego zaburzenia. Warszta-
ty pokazały uczniom, jak różno-
rodny jest autyzm, uświadomiły 
im, że inny nie znaczy gorszy 
czy lepszy. Po prostu: każdy jest 
wyjątkowy. 

/raf/

Każdy jest wyjątkowy
WejherOWO | Pod takim hasłem w Społecznej Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Wejherowie odbyły się warsztaty, których celem było 
pogłębienie wiedzy na temat autyzmu.
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W uroczystym zakończeniu 
obchodów wzięli udział ucznio-
wie klas szóstych, którzy przy-
gotowali plakaty o tematyce 
ochrony przyrody i środowiska 
oraz uczestniczyli w zmaganiach 
przy rozwiązywaniu Wielkiego 
Testu Ekologicznego. Zgroma-
dzonych na auli gości przywitały 

organizatorki akcji, nauczycielki 
Alicja Albecka i Anita Zaborow-
ska. Następnie uczniowie klasy 
III c pod kierunkiem Hanny Le-
wińskiej–Pawlak zaprezentowali 
scenkę teatralną o ochronie śro-
dowiska przyrodniczego, nato-
miast  uczniowie klasy VII a pod 
przewodnictwem Alicji Albeckiej 

przedstawili mini widowisko pod 
tytułem „W bajkowym świecie 
ekobohaterów”. Młodzi artyści 
zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami na stojąco. Po części 
artystycznej odbyło się podsu-
mowanie zmagań konkursowych. 
Wszyscy wyróżnieni uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 

i nagrody książkowe, ufundowane 
przez prezydenta miasta Wejhero-
wa. Jak podkreślali organizatorzy, 
obchody Dnia Ziemi wpłynęły na 
wzrost świadomości wśród dzie-
ci, że są częścią przyrody i od ich 
wiedzy i poszanowania środowi-
ska zależy życie wszystkich orga-
nizmów na świecie. (DD)

Nagrody za ochronę przyrody

edUKACjA | W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie podsumowano szkolne obchody Światowego Dnia Ziemi.
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Dziewczęta oddziałów gimnazjalnych 
Szkoły Podstawowej z Bolszewa wróciły 
z mistrzostw Polski w sztafetowych bie-
gach przełajowych z brązowym medalem.

Droga do medalu rozpoczęła się od wygra-
nia zawodów gminnych, następnie powia-
towych w których wzięło udział 8 drużyn. 
Kolejny krok to pokonanie 18 drużyn 
województwa pomorskiego. W Garczynie 
wzięło udział 16 drużyn, zwycięzcy swoich 
województw z całej Polski. 
Drużynie z Bolszewa udało się pokonać 14 
z nich. Na zakończenie zawodów najlepsi 
zawodnicy i zawodniczki zostali nagrodzeni 
medalami oraz pucharem i dyplomem dla 
szkoły.
I miejsce zajęły dziewczęta z Liceum Ogól-

nokształcącego z klasami gimnazjalnymi 
w Puszczykowie (woj. wielkopolskie), II 
miejsce dziewczęta z Gimnazjum z Oddziała-
mi Sportowymi w Dąbrowie Górniczej (woj. 
śląskie), III miejsce uczennice z oddziałów 
gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej im 
Mikołaja Kopernika w Bolszewie.
Skład drużyny według kolejności startu: 
Karolina Witt, Natalia Mathea, Ewelina Woj-
ciechowska, Martyna Szczypior, Aleksan-
dra Skarbek, Oliwia Szargiej, Agata Syska, 
Wiktoria Koss, Maja Puzdrowska, Natalia 
Klass. Rezerwowe, które też brały udział 
w eliminacjach, Oliwia Puzdrowska, Patrycja 
Gajewska.
Opiekunem zespołu była Celina Czarnecka, 
a dobrym duchem i wiernym kibicem Joan-
na Syska. /raf/

Historyczny sukces gimnazjalistek

Już we wtorek 8 maja rusza kolejny cykl bezpłatnych 
treningów nordic walking.  Ambasadorami akcji są Justyna 
Kowalczyk, czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli 
i pięciokrotna medalistka olimpijska w biegach narciarskich, 
a także aktorzy Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski, 
którzy zaangażowali się w promocję przedsięwzięcia po to, 
aby propagować wśród społeczeństwa ruch i zdrowy tryb ży-
cia. Kolejny cykl bezpłatnych i ogólnopolskich treningów pn. 
Nordic Walking na Receptę startuje już 8 maja. Dzięki wspar-
ciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki akcja obejmie ponad sto 
miejscowości na terenie całej Polski. Jeżeli chodzi o powiat 
wejherowski, to zajęcia odbywały się będą w wejherowskim 
parku miejskim. Nad poprawnym wykonywaniem ćwiczeń 
czuwać mają profesjonalni instruktorzy z Polskiej Federacji 
Nordic Walking. Trenerzy prowadzić będą godzinne ćwicze-
nia, poprzedzone rozgrzewką w każdy wtorek o godz. 17:00. 
Zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu. Może wziąć 
w nich udział każdy bez względu na wiek, czy też poziom 
zaawansowania. Bezpłatne zajęcia to idealna okazja do tego, 
aby rozpocząć swoją przygodę z kijkami. Uczestnicy podczas 
spotkań poznają prawidłową technikę marszu oraz dowiedzą 
się, jak należy dobierać sprzęt i ubiór do ćwiczeń. Wykwalifiko-
wani instruktorzy wskażą i skorygują najczęściej popełniane 
błędy. Dzięki odpowiedniej metodzie nauczania techniki 
marszu zajęcia można dostosować do stopnia koordynacji 
i wydolności podopiecznych. /WA/

Bezpłatne treningi nordic walking
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SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!
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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

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NApISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM działkę budowlaną w Goreczyne, 
tel. 505 864 616

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.

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

WYNAJMĘ

WYNAJMĘ mieszkanie, 40 m., piwnice plus 
kotłownie, Luzino centrum, tel. 570 009 915

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

STARSzY, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, 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

SpRzEdAM

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROfESJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: 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

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi pozna pa-
now sponsorow tel 514120213 sopot

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

RÓŻNE

SpRzEdAM grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564

SpRzEdAM rowery, przyczepki rowerowe dla 
dzieci, cena od 200 zł, tel. 603 661 240

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

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

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

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

SpRzEdAM silnik trzy kaw, tel. 505 864 616

SIANOKISzONKA, 120 x 120, dobra, 70, Sze-
mud, tel. 510 751 837

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

SKUpUJEMY stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odznaczenia, wypo-
sażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 
860 e-mail:  info@oldmilitaria.pl

SpRzEdAM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą 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

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

REKLAMA                  49/2018/DB

Masz firmę?

ChCESz
dOTRzEĆ dO 
KLIENTÓW?

w
yślij ogłoszenie 

drobne na nr 79567

SKUpUJEMY 
STARE MILITARIA 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, 
części zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
info@oldmilitaria.pl

04-05-2018
Basia                     16:30
Avengers: Wojna bez granic 
2d dubbing                    18:00
The Lodgers. przeklęci 2d napisy            19:00
Avengers: Wojna bez granic 
2d napisy                    21:00
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Piłka na poczatku meczu czę-
ściej była w powietrzu niż na 
murawie, a w główkach i dłu-
gich piłkach sporo było niedo-
kładności. Pierwsza obiecująca 
akcja była autorstwa Gryfa – 
Okuniewicz zagrał skrzydłem 
do Ciarkowskiego, który nie 

zdążył do piłki, ale zabrakło 
mu niewiele. W 25. minucie 
mieliśmy otwarcie wyniku – po 
dośrodkowaniu Ciarkowskie-
go głową piłkę skierował do 
siatki Piotr Okuniewicz. Gryf 
szedł za ciosem – Okuniewicz 
przyjął wysokie podanie i od 

razu zagrał do wychodzącego 
na czystą pozycję Wojowskiego 
– ten strzelił obok bramkarza, 
ale także – obok bramki. W 40. 
minucie kolejną świetną akcję 
przeprowadzili gospodarze – 
prawą stroną pobiegł Wojowski, 
zagrał do Ciarkowskiego, który 
odegrał mu piłkę i Wojowski 
strzelił po ziemi przy bliższym 
słupku – gości uratowała wspa-
niała parada Golika. Zespoły 
zeszły do szatni przy skromnym 
prowadzeniu Gryfa.

W pierwszych minutach dru-
giej połowy piłka wędrowała 
z jednej połowy na drugą, ale 
rzadko opuszczała środkową 
strefę boiska. W 53. minucie 
podanie środkiem do Okunie-
wicza o mało nie doprowadziło 
go do sytuacji na sam – ofiarny 
wślizg uratował jednak Rozwój. 
W 60. minucie sędzia Szrek po-
dyktował rzut karny dla gości 
– zdaniem arbitra Kowalski zo-
stał sfaulowany w polu karnym 
(choć wydaje się, że przewinie-
nie miało miejsce tuż poza linią 
„szesnastki”). Do piłki podszedł 
Wróbel i pokonał Lelenia. Gryf 
miał doskonałą okazję w 71. mi-
nucie – Czychowski po rajdzie 
skrzydłem zagrał piłkę do usta-
wionego w polu karnym Ciar-
kowskiego – ten jednak chybił 
w dogodnej sytuacji. Mimo kil-
ku prób obu drużyn do końca 
nie padły już żadne bramki.

Jakie zmiany zaszły w zespole, że tak poprawiły się wyniki?
Przede wszystkim w głowach. To, co ja chciałem zrobić, to 
pokazanie chłopakom, że teraz jest dla nich ten moment, 
aby się pokazać, ale warunkiem jest ciężka praca. I od 
tego zaczęliśmy. Nie chciałem mieć w drużynie tych, któ-
rzy kręcą nosem na Wejherowo, na ligę, czy na bazę tre-
ningową. Chciałem mieć tych, którzy docenią możliwość 
wybicia się, jaką daje Gryf i II liga.

Odeszli najsłabsi?
Przede wszystkim odeszli ci, którzy po opuszczeniu Gryfa myśle-
li, że lepiej sobie poradzą w innych zespołach. Byli też zawodnicy, których nie widzie-
liśmy w naszym zespole. Z Gryfem jest tak, że piłkarze czasami narzekają, na przykład 
na warunki, ale po odejściu zderzają się z rzeczywistością i widzą, jak trudno wrócić na 
poziom II ligi. A czas dla piłkarza leci bardzo szybko.

pIłKARzE MUSzĄ
WYMAGAĆ Od SIEBIE

Z JAROSŁAWEM KOTASEM, trenerem Gryfa Wejherowo, 
rozmawia Krzysztof Grajkowski.

CAłA ROzMOWA NA:

Remis na Wzgórzu
II LIGA | Wynik w meczu Gryfa z Rozwojem ważył się do końca, ale ostatecz-
nie obie drużyny podzieliły się punktami.

GRYf WEJhEROWO – ROzWÓJ KATOWICE 1-1
Okuniewicz 25’ - Wróbel 61’k

GRYf: Leleń – Brzuzy (86.Maciejewski), Kamiński, Wicki, Sobociński, Goerke – Wojowski (83.
Koziara), Nadolski, Kołc, Ciarkowski – Okuniewicz (68.Czychowski)

ROzWÓJ: Golik – Czekaj, Gancarczyk, Łączek, Tabiś (81.Kaletka), Wróbel, Płonka (90.Barwiń-
ski), Szeliga, Kowalski (86.Kuliński), Żak, Mońka

Gryf jeszcze nie uratował II ligi 
i piłkarze doskonale to wiedzą. 
Żółto-czarni mają do rozegrania 
sześć meczów, w tym spotka-
nia z bezpośrednimi rywalami 
w walce o utrzymanie, więc Gryf 
wciąż musi w każdym spotkaniu 
walczyć o pełną pulę.

Kolejnym pojedynkiem dwóch 

zagrożonych spadkiem drużyn 
będzie sobotni mecz Legiono-
via-Gryf. Dla zespołu z Mazow-
sza zabrzmiał już ostatni dzwo-
nek, by spróbować uratować 
swój drugoligowy byt, wszystko 
jednak wskazuje, że Legionovia 
zmierza prostą drogą do III ligi. 
Po ostatnim spotkaniu z MKS-

Po wygraną do Legionowa
II LIGA | Trwa seria meczów niezwykle istotnych w kwestii utrzy-
mania. Rywal Gryfa jest w dramatycznej sytuacji, ale wejherowia-
nie także potrzebują punktów.

em Kluczbork z klubem rozstał 
się trener, Robert Pevnik. Słowe-
niec był drugim szkoleniowcem, 
który prowadził w tym sezonie 
klub z Legionowa – wcześniej ze-
spół trenował Mirosław Jabłoński. 
Był trener m.in. Zagłębia Lubin 
i Amiki Wronki odszedł z druży-
ny z listopadzie ubiegłego roku.

Legionovia zajmuje przedostat-
nie miejsce w tabeli – w 27 spotka-
niach zdobyła 23 punkty, a w 2018 
roku drużyna wzbogaciła się za-
ledwie o 5 oczek. Źródeł niepo-
wodzeń mazowieckiego zespołu 
może być wiele, ale z pewnością 
jednym z nich jest odejście zimą 
najlepszego strzelca zespołu, Ma-
teusza Żebrowskiego. Napastnik 
z II ligi trafił prosto do Ekstrakla-
sy – przeszedł do Korony Kielce.

W poprzednim meczu tych 
dwóch drużyn nie wyłoniono 
zwycięzcy – na Wzgórzu Wolno-
ści padł remis 1-1. Gola dla Gryfa 
zdobył nie grający już w wejhe-
rowskim klubie Michał Trąbka.

LEGIONOvIA LEGIONOWO – GRYf WEJhEROWO
sobota, 5 maja, 17:00
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Rumia najlepsza 
w powiecie
Na boisku wielofunkcyj-
nym Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbyła 
się Powiatowa Licealiada 
w Piłce Nożnej Chłopców 
6-osobowej. W ścisłym fi-
nale wystąpiły 4 najlepsze 
drużyny spośród 8, które 
wzięły udział w elimina-
cjach. Zwycięzcą turnieju 
została drużyna Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 1 
w Rumi. Obroniła ona tytuł 
sprzed roku.

Młodzi piłkarze 
rywalizowali
Na obiekcie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Redzie 
szkoły podstawowe zmierzyły 
się na Igrzyskach Dzieci. Rywa-
lizowały zarówno dziewczeta, 
jak i chłopcy – w odrębnych 
kategoriach. Wśród dziewcząt 
najlepsza była Szkoła Podsta-
wowa nr 4, wśród chłopców 
również zwyciężyła SP nr 4. 
Obie drużyny poprowadził 
Maciej Paczkowski.

Wyłoniono 
mistrzów bowlingu

W klubie „Olimp” w Wejhe-
rowie odbyła się Powiatowa 
Licealiada w bowlingu.  
Rywalizowało ponad 50 
zawodników i zawodniczek 
z całego Powiatu Wejherow-
skiego. Zwyciężyła drużyna 
z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Wejherowie, 
natomiast w rywalizacji 
dziewcząt zwyciężyła ekipa 
z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 3 w Wejherowie. 
W klasyfikacji indywidualnej 
triumfowali: Zuzanna Leike 
z PZS nr 3 w Wejherowie 
oraz Tomasz Wyrzykowski 
również z tej samej szkoły.

www.gwe24.pl/sport Piątek, 4 maja 201816

Ligowy sezon dobiega koń-
ca – Tytani Wejherowo rozegrali 
w sobotę swój przedostatni mecz 
w obecnych rozgrywkach, część 
zespołów natomiast zakończyła 
sezon ligowy.

Wejherowska drużyna była fa-
worytem meczu z Borowiakiem 
Czersk. Pierwsze dwie bramki 
rzucili co prawda goście, potem 
odpowiedzieli gospodarze, jed-
nak długo Borowiak dotrzymywał 
kroku Tytanom. Zmieniło się to 

około 20. minuty – wtedy żółto-
czerwoni zaczęli zdobywać coraz 
większą przewagę. Do przerwy 
było 18-11 dla gospodarzy.

Po zmianie stron Tytani niesieni 
głośnym dopingiem kibiców gra-
li już tylko lepiej – drugą połowę 
zaczęli od czterech bramek z rzę-
du, a potem w pełni kontrolowali 
sytuację na boisku. Borowiak nie 
był w stanie zredukować straty 
do mniej niż kilkunastu bramek. 
Wejherowscy zawodnicy odnieśli 

zasłużone, wysokie zwycięstwo 
32-18. 

Tytani zagrali w składzie: Zwola-
kiewicz, Szreder (1 bramka), Jur-
kiewicz (8), Bartoś (3), Wicon (1), 
Grabowski, Koss (2), Nowociński, 
Przymanowski (7), Warmbier (4), 
Wicki (1), Sałata (4), Nowosad, 
Kierat, Sikora.

Przed podopiecznymi Pawła 
Paździochy jeszcze jedno spotka-
nie - 5 maja zmierzą się oni z AZS 
UKW Bydgoszcz. kG

Efektowna wygrana
PIŁKA rĘCZNA | 
Żółto-czerwoni nie 
zawiedli oczekiwań ki-
biców licznie zgroma-
dzonych w hali Szkoły 
Podstawowej nr 6.

Fo
t. 

Na
ta

lia
 F

re
ita

g

Dla Rumi i naszego regionu to 
okazja do wspaniałej promocji. 
Dla Akademii Piłki Siatkowej – 
możliwość walki o upragnione 
medale Mistrzostw Polski. Siat-
karski turniej rozpoczął się we 
wtorek i potrwa do niedzieli.

Drużynami, które walczą o ty-
tuł najlepszej w Polsce są:  LTS 
Legionovia Legionowo, MUKS 
Dargfil Tomaszów Mazowiecki, 
MKS Dąbrowa Górnicza, Im-
pel Wrocław, UMKS MOS Wola 
Warszawa, KS Pałac Bydgoszcz, 
KS Energetyk Poznań oraz oczy-
wiście APS Rumia. Każda z tych 
drużyn przeszła długi cykl elimi-
nacyjny.

TAK pREzENTUJE 
SIĘ TERMINARz 
pOzOSTAłYCh 
MECzÓW:
PIąTEK, 4 mAJA

10:00 MKS Dąbrowa •	
Górnicza - LTS Legionovia 
Legionowo
nie wcześniej niż 12:30 IM-•	
PEL Wrocław - KS Energetyk 
Poznań
16:00 MUKS Dargfil Toma-•	
szów Mazowiecki - UMKS 
MOS Wola Warszawa
nie wcześniej niż 18:30 KS •	
Pałac Bydgoszcz - Akade-
mia Piłki Siatkowej Rumia

SOBOTA, 5 mAJA
10:00 mecz o VII miejsce•	
nie wcześniej niż 12:30 •	
mecz o V miejsce
16:00 I półfinał* nie wcze-•	
śniej niż 18:30 II półfinał

NIEDZIELA, 6 mAJA 

10:00 mecz o III miejsce•	
nie wcześniej niż 12:30 finał•	
około 15:00 dekoracja, ce-•	
remonia zakończenia finału

mistrzostwa 
ruszyły!
SIATKÓWKA | Trwają finały 
Mistrzostw Polski Kadetek, które 
w tym roku odbywają się w Rumi.

Dyżur 
rePOrtera 
SPOrtOWeGO
Poniedziałek
godz. 1000-1200

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

ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.k
or

bu
t@

ex
pr

es
sy

.p
l

Stolem ma za sobą trudny pojedynek z Ge-
danią Gdańsk. Trójmiejski zespół co prawda 
zajmuje odległe miejsce w ligowej tabeli, 
ale w Gniewinie stoczył z gospodarzami 
wyrównany bój. Mimo oporu, jaki postawiła 
niżej notowania Gedania, Stolem wygrał 3-2 
i dopisał sobie kolejne 3 punkty w ligowej 
tabeli. Podopieczni Tomasza Dołotki zajmują 
wysokie, 5. miejsce w tabeli IV ligi.
Wikęd zmierzył się z GKS-em Kolbudy. Luziń-

scy piłkarze chcieli wziąć rewanż za porażkę 
w Kolbudach, której doznali w ubiegłej run-
dzie. Zespół Wikędu pokazał charakter i sku-
teczność, dzięki czemu rewanż w pełni się 
udał – zespół prowadzony przez Grzegorza 
Lisewskiego ograł GKS 3-1. Luzińska drużyna 
pozostaje na 6. miejscu w tabeli IV ligi.
Prawdziwy piłkarski thriller odbył się z Lębor-
ku, gdzie z miejscową Pogonią grał Orkan. 
Rumscy piłkarze mieli nadzieję na poprawę 
swojej sytuacji w ligowej tabeli i do przerwy 
wydawało się, że Orkan nareszcie doczeka 
się zwycięstwa – prowadził po pierwszej 
połowie 2-0. Po przerwie jednak na boisku 
rządziła Pogoń, która strzeliła trzy bramki, 
odwracając losy meczu. Jeszcze w 4. minucie 
doliczonego czasu gry było 2-2, wtedy 
gospodarze bramką w ostatniej akcji meczu 
zapewnili sobie wygraną. Orkan pozostał na 
przedostatnim miejscu w tabeli.
W sobotę o 15:00 Stolem na wyjeździe zagra 
z ostatnim w tabeli Sokołem Wyczechy, 
o 16:00 Orkan u siebie podejmie Anioły Gar-
czegorze, a o 17:00 Wikęd w Gdańsku zmie-
rzy się z Jaguarem. Krzysztof Grajkowski

ORKAN STRACIł WYGRANĄ
Trzy czwartoligowe drużyny zagrały w miniony weekend swoje mecze – dwie z nich 
odniosły zwycięstwa, pechowo punktów nie zdobył Orkan.
Fot. Pogoń Lębork


