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Wyzsza jakosc, 
więcej pacjentów

czytaj str. 3

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wejherowie jest już po rozbudowie. 
Oddział został powiększony, wyremontowany 

i wyposażony w nowy sprzęt medyczny.
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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: 
Samorządowcy 
pokonani 
przez księży

”@Ilona Gondek:

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Z Wejherowa na 
warszawskie lotnisko

Wiosenne 
GnieWino
Zdjęcie z Gniewina w sło-
necznej, wiosennej odsłonie 
otrzymaliśmy od naszego stałego 
Czytelnika, Marcina Miotacza. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Rondo zostało 
zamknięte

Rowerzysta 
wybijał szyby 

Za trzy miesiące na skrzy-
żowaniu ulic Judyckiego, 
Wniebowstąpienia i 12 Marca 
w Wejherowie powstanie ron-
do. Niestety, ale do tego czasu 
kierowcy i pasażerowie muszą 
liczyć się z utrudnieniami.

Nawet pięć lat więzienia 
grozi 49-latkowi. Mężczyzna 
ma odpowiadać za wybicie 
przednich szyb w kilku sa-
mochodach. Niewykluczone, 
że mieszkaniec Wejherowa 
usłyszy kolejne zarzuty.

Finaliści już 
wyłonieni
Konkursowe jury wybrało 
dziesięć osób, które wystą-
pią podczas finałowej gali 
„Rumskiego wokalu”. Zanim 
uczestnicy zaprezentują 
się na scenie będą musieli 
przejść przygotowania, które 
poprowadzą profesjonaliści. 

Bus zderzył 
się z osobówką

Jedna osoba została 
ranna w wyniku wypad-
ku, do którego doszło 
w poniedziałek. Na trasie 
Choczewo-Choczewko 
bus zderzył się z samo-
chodem osobowym. 

Trwa maraton 
maturalny

Wielkie sprawdzanie nabytej 
przez młodzież wiedzy 
potrwa do 23 maja. Dodat-
kowe terminy egzaminów 
maturalnych zaplanowano 
na czerwiec. Wyniki matur 
powinniśmy poznać w lipcu.

Ponad pięćdziesiąt 
kolizji

Wejherowscy policjanci 
podsumowali długi week-
end. Na drogach powiatu 
wejherowskiego w ciągu 
dziewięciu dniu doszło do 
trzech wypadków i ponad 
pięćdziesięciu kolizji. 

anna waLK                                                        a.walk@expressy.pl

Wstajesz, zaparzasz 
kawę lub herbatę 

i zastanawiasz się, od 
czego zacząć? Podpo-

wiadamy: od odwiedzenia naszego portalu 
GWE24.pl, na którym codziennie publikujemy 
najważniejsze i najnowsze informacje!
Ostatnio poruszyliśmy wiele tematów, które 
Was zainteresowały. Wiele osób zaintere-
sował artykuł dotyczący Roweru Metro-
politalnego – trzy podmioty zgłosiły się 
do przetargu i chcą dostarczyć rowery dla 
całego województwa oraz zająć się obsługą 
całego systemu. Ile łącznie będzie kosztować 
wdrożenie całego systemu i kiedy pierwsze 
rowery będą dostępne dla mieszkańców? 
Jeśli chcesz się dowiedzieć – zajrzyj na 
GWE24.pl/ 
W ostatnich dniach poruszyliśmy też kilka 

tematów sportowych. Pisaliśmy o wygranej 
piłkarek z Gościcina i relacjonowaliśmy ostat-
ni mecz Gryfa Wejherowo. 
Ponadto informowaliśmy, skąd w rzece 
Redzie pojawiło się więcej ryb, podaliśmy 
nazwiska osób, które zmierzą się w finale 
„Rumskiego Wokalu” i napisaliśmy, gdzie za-
instalowano nowoczesne oświetlenie uliczne. 
Chcesz wiedzieć więcej? Nic trudnego! Za-
chęcamy wszystkich do regularnego zaglą-
dania na nasz portal oraz polubienia naszego 
profilu na facebooku. Codziennie najnowsze 
informacje z powiatu wejherowskiego, 
zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wiele, 
wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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WASZE 
ZDJĘCIA

Na Lotnisko Chopina z Wejhe-
rowa bezpośrednio pociągiem. 
Brzmi abstrakcyjnie? Okazuje 
się, że będzie to możliwe, bo 
Urząd Transportu Kolejowego 
wydał spółce Arriva zgodę na 
połączenie Wejherowo – War-
szawa Lotnisko Chopina.

BiESiAdA 
LiTERACkA 
z Leszkiem Długoszem

Była fajna zabawa i był 
bardzo zabawny prowadzący. 
Superowo. Brawo księża, ale 
tak w ogóle obie drużyny 
dały z siebie wszystko.
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aż tyle starych opraw świetlnych 

w Redzie zastąpiono oświetleniem 

energooszczędnym. Nowe, ekolo-

giczne lampy pozwolą na oszczęd-

ności rzędu 130 tys. zł rocznie.

Bilet będzie upoważniał do 
przejazdów wszystkimi autobu-
sami, trolejbusami i tramwajami 
w ramach komunikacji miejskiej, 
należącymi do Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Gdańsku, 
Zarządu Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni i Miejskiego Zakładu 
Komunikacji Wejherowo.

Warto podkreślić, że w okre-
sie jego ważności pasażerowie 
będą mogli przesiadać się do 
środków transportu, które kur-
sują w różnych sieciach – ZTM, 
ZKM i MZK. A co za tym idzie, 
1-godzinny bilet metropolitalny 

może przyczynić się do oszczęd-
ności, gdyż nie trzeba będzie ku-
pować dwóch oddzielnych bile-
tów jednoprzejazdowych, jadąc 
z przesiadkami.

Nowe bilety metropolitalne 
kupić będzie można za pomocą 
urządzeń mobilnych, korzystając 
z aplikacji SkyCash, MPay, Go-
Pay lub Jakdojade.pl. Jak podaje 
MZKZG, ten sposób zakupu cie-
szy się coraz większą popular-
nością. W 2017 roku sprzedano 
w tej formie ponad 1,6 mln bile-
tów, tj. o 93 proc. więcej niż rok 
wcześniej.

Nowy,  1-godzinny 
bilet metropolitarny 
POMORZE | Ma być taniej i wygodniej. Od 1 czerwca Metropoli-
talny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wprowadza nowy 
godzinny bilet metropolitalny. 

Przypomnijmy. Pracownicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Szemudzie oskarżają 
dyrektor placówki o mobbing. 
Sporo zastrzeżeń co do jej pracy 
i postawy, mają też rodzice 
uczniów. W odpowiedzi na zgło-
szenia sprawą zainteresowała 
się Państwowa Inspekcja Pracy.

- Kontrola wykazała pewne 
uchybienia dotyczące między 
innymi czasu pracy i nakła-
dania kar porządkowych – 
informuje Krzysztof Lisow-
ski, zastępca okręgowego 
inspektora pracy. - Inspektor, 
która ją prowadziła, obecnie 
jest na etapie opracowywania 

Są nieprawidłowości
Szemud | Konflikt w zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Szemudzie nadal nierozstrzygnięty.

środków prawnych. 
Jednocześnie sprawę pro-
wadzi Prokuratura Rejonowa 
w Wejherowie. - Sprawdza-
my, czy w placówce nie do-
szło do mobbingu – mówi 
Lidia Jeske, prokurator re-
jonowa w Wejherowie. - Są 
przesłuchiwani świadkowie. 
Sprawa jest w toku. 
Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Szemu-
dzie ma też stanąć przed 
komisją dyscyplinarną, która 
funkcjonuje przy wojewódz-
kie. Dodatkowo w placówce 
trwa kontrola Urzędu Gminy 
Szemud.
- Postępowania są w toku 
i wójt chce wiedzieć, czym 
zostaną zakończone - in-
formuje Romuald Przybyt, 
doradca wójta gminy Sze-
mud. - Gdy dobiegną końca, 
podjęta zostanie ewentual-
na decyzja. WA

1057

wiosenne 
kontrole
W kwietniu wejherowscy 
strażnicy miejscy przeprowa-
dzili kontrole placów zabaw 
i piaskownic. W sumie skon-
trolowano blisko pięćdziesiąt 
tego typu obiektów. W trakcie 
kontroli strażnicy ujawnili 
ponad osiemdziesiąt różnego 
rodzaju uchybień. Do zarząd-
ców obiektów, na których 
stwierdzono uchybienia, 
wysłano pisma wzywające do 
natychmiastowego usunięcia 
stwierdzonych nieprawidło-
wości. Większość zarządców 
stwierdzone usterki już 
usunęła. Część z nich jest 
w trakcie realizacji lub czeka 
na realizację.

SOR większy 
i nowocześniejszy
WEJHEROWO | Blisko 4 miliony złotych kosztowała przebudowa i doposażenie 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie.

Wczoraj uroczyście oddano 
do użytku SOR po rozbudowie 
i modernizacji. Wartość projektu 
to 3,95 mln zł, z czego dofinan-
sowanie unijne wyniosło 3,13 
mln zł, dotacja samorządu woje-
wództwa pomorskiego – 363 tys. 
zł, zaś wkład własny szpitala to 
447 mln zł. 

- W 2017 r. Szpitalny Oddział 
Ratunkowy w Wejherowie przy-
jął 63 tysiące pacjentów i liczba 
ta wciąż rośnie. Dlatego uznali-
śmy, że zrealizowanie tego pro-
jektu znacząco wpłynie na pod-
niesienie jakości świadczonych 
usług i bezpieczeństwa zdrowot-
nego w szpitalu w Wejherowie 

– mówi Andrzej Zieleniewski, 
wiceprezes Szpitali Pomorskich. 
– Co także istotne udało nam się 
powiększyć obszar SOR o 260 
m2 oraz zakupić nowoczesny 
sprzęt medyczny. 

W ramach prac powstały 
m.in. nowa 4-stanowiskowa sala 
w obszarze wstępnej intensyw-

nej terapii wraz z niezbędnym 
zapleczem (magazynek, łazien-
ka), druga sala zabiegowa w ob-
szarze terapii natychmiastowej, 
gabinet konsultacyjno-zabiegowy 
odpowiadający potrzebie obsłu-
gi zwiększonej liczby pacjentów 
SOR, powstało pomieszczenie 
RTG służące wszystkim obszarom 
zabiegowym, zaadaptowano nowe 
pomieszczenia socjalno-technicz-
ne (dyżurka lekarska, sterownia, 
szatnia dla potrzeb RTG oraz po-
mieszczenie socjalne), dobudo-
wano stanowisko dekontaminacji 
(prosto przy podjeździe dla am-
bulansów SOR). 

Dodatkowo wymieniono windę, 
a SOR wzbogacił się o nowoczesną 
aparaturę medyczną m.in.: aparat 
RTG cyfrowy kostno-płucny, ra-
mię C, aparat ultrasonograficzny 
do badań urologicznych, stół ope-
racyjny, urządzenie do zewnętrz-
nego masażu serca czy urządzenie 
do dekontaminacji powietrza.

- Przez SOR codziennie prze-
chodzi kilkaset osób, fundamen-
talną sprawą jest więc sposób 
przyjęcia tych osób i kwalifikacje 
ich do dalszych badań diagno-
stycznych – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. - Poprawa jakości 
obsługi tych pacjentów jest za-
tem sprawą niezwykle istotną. 
Chcemy, aby w żadnym ze szpi-
tali czekający nie tłoczyli się na 
korytarzu, żeby zostali obsłużeni 
szybko, sprawnie i profesjonalnie. 
Szpital wejherowski jest doskona-
łym przykładem na to, że można 
to zrealizować. To oczywiście nie 
ostatnia inwestycja w tej placówce, 
w ciągu najbliższych lat planuje-
my otwarcie kolejnych oddziałów, 
wówczas będzie to najnowocze-
śniejszy szpital na Pomorzu. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
w Wejherowie jest jednym z naj-
większych w województwie, jest 
też jednym z najlepiej wyposażo-
nych, posiadających całodobowe 
lądowisko dla helikopterów Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego.  
/raf/

Fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t

Fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t

Fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 11 maja 20184

OGŁOSZENIE                                                                  132/2018/DB
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OGŁOSZENIE
BurmiStrza miaSta rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 
poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1788/166/2018 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 07 maja 2018 roku informu-
ję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskie-
go 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmują-
cy lokal użytkowy położony w Rumi przy ul. Dąbrowskie-
go 12A, stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 
na rzecz dotychczasowego najemcy.

To efekt współpracy pomiędzy 
szkołą w nigeryjskim Uyo a Szko-
łą Podstawową numer 10 oraz 
parafią pw. św. Józefa i św. Judy 
Tadeusza. Podopieczni odległej 
placówki wygrali miejskie gadżety 
podczas sportowych zmagań.

Historię wędrówki rumskich 
artykułów promocyjnych rozpo-
wszechniła pani Elżbieta Dzie-
cielska, która jest nauczycielem 
geografii w Szkole Podstawowej 
numer 10.

– Współpracuję z parafią  pw. św. 
Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi. 
W zeszłym roku urząd miasta 
przekazał księdzu proboszczowi 
Tadeuszowi Gutowi różne gadżety 

promujące Rumię. Były to między 
innymi gry memory, piórniki oraz 
długopisy. Wysłaliśmy te rzeczy do 
zaprzyjaźnionej z parafią szko-
ły w Uyo, w Nigerii – relacjonuje 
elżbieta Dziecielska. – Był tam 
niedawno dzień sportu i okazało 
się, że prezenty z Rumi stały się na-
grodami – dodaje.

To już kolejna inicjatywa, dzięki 
której w Nigerii usłyszano o Rumi. 
Poprzednia akcja, podjęta rów-
nież przez wychowanków Szkoły 
Podstawowej numer 10, polegała 
na stworzeniu „lalek świata”. Efek-
ty swojej pracy uczniowie posta-
nowili przekazać zaprzyjaźnionej 
szkole w Uyo.

Dla nigeryjskich dzieci
RUMIA | Gadżety promujące miasto trafiły w ręce dzieci z nigeryj-
skiego Uyo. Przedmioty stanowiły nagrody w konkursach organizo-
wanych podczas tamtejszego dnia sportu.
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StaroStwo Powiatowe 
w wejherowie 

przypomina, że z dniem 20 maja 2018 r. stowarzyszenia 
zwykłe, które nie dostosowały się do nowych przepisów 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach (nie wpisały się do no-
wej ewidencji), zostaną rozwiązane z mocy prawa. W celu 
wpisania stowarzyszenia do nowej ewidencji należy zło-
żyć wniosek ze stosowną dokumentacją do dnia 20 maja 
br. Więcej informacji pod nr telefonu: 58 572-94-87.

Sprzęt umożliwia szybkie obra-
zowanie, szczególnie narządów 
jamy brzusznej. Dzięki temu le-
karz bardzo szybko może zdia-
gnozować zmiany chorobowe 
i podjąć dalsze działania, czyli 
wdrożyć właściwe leczenie. 

Przypomnijmy, że niedawno 
starostwo powiatowe przekaza-
ło wejherowskiemu szpitalowi 

wsparcie również na zakup sprzę-
tu diagnostycznego. 

Ale nie tylko w sprzęt inwe-
stują władze szpitala. Dobiega 
końca przebudowa Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, ponadto 
niedługo ruszy planowana budo-
wa nowego bloku operacyjnego. 
Obecnie trwają procedury prze-
targowe. /raf/

Kolejne wsparcie szpitala
WEJHEROWO | 50 tys. zł z budżetu miasta Wejherowa trafi do wejherowskiego szpitala. Pieniądze przezna-
czone są na zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. 

JOLANTA 
SObIERAńSKA-GRENdA, 
prezes Szpitali pomorskich:

- Sprzęt trafi na oddział chirurgii, który jest bardzo ważny 
dla szpitala i jego pacjentów. Każdy z nas lub ktoś z rodzi-
ny czy bliskich znajomych z pewnością korzystał z pomocy 
chirurga. To szczególnie istotne w okresie letnim, gdy na 
Pomorze przyjeżdża wielu turystów i odnotowywanych 

jest wiele zdarzeń, wymagających interwencji lekarza. Takie 
wsparcie samorządów, jakie otrzymuje wejherowski szpital, jest wyjątkowe w skali 
kraju. To są pieniądze, które przeznaczamy na zakupy dla pacjentów, poprawiające 
ich bezpieczeństwo i jakość świadczonych przez nasze placówki usług. 

ANdRzEJ zIELENIEWSKI, 
wiceprezes Szpitali pomorskich:

- Współpraca z samorządami trwa już wiele lat i układa 
się bardzo dobrze. My występujemy do samorządów 
z prośbą o wsparcie na konkretne cele. Musi to być 
oczywiście podparte potrzebami szpitala. I zwykle sa-
morządy starają się nam pomóc w realizacji tej naszej 
propozycji. Czasem są to kwoty, które w całości wy-

starczają na dany zakup, czasami te kwoty staramy się 
uzupełniać z innych źródeł, również ze środków własnych. Dzięki temu udaje 
nam się ten sprzęt pozyskiwać – a jest on niezwykle potrzebny, przyspiesza 
okres rozpoznawania choroby oraz włączenia właściwego leczenia. 

ARKAdIUSz KRASzKIEWICz, 
zastępca prezydenta wejherowa:

- Podpisanie umowy na udzielenie dotacji to wynik 
porozumienia prezydenta miasta i prezesa Szpitali 
Pomorskich. Co roku przekazujemy wsparcie finansowe 
dla wejherowskiego szpitala. Teraz przeznaczamy 50 tys. 
zł na zakup aparatu USG, oprócz tego przygotowujemy 
dużą inwestycję przy szpitalu, jaką jest budowa parkingu. 

Parking zostanie zbudowany przy współpracy innych 
samorządów. Środki mamy zabezpieczone, inwestycja powinna się rozpocząć jesz-
cze w tym roku. Budowa tego parkingu będzie kosztować w sumie ok. 1,3 mln zł. 

MIECzYSłAW WITzLING, 
ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej:

- Dzięki dotacji na nasz oddział trafi sprzęt diagno-
styczny, który jest również sprzętem terapeutycznym. 
Większość oddziałów w szpitalu jest wyposażona 
w takie urządzenia, a oddział chirurgii do tej pory go 
nie posiadał. A przecież my przyjmujemy bardzo dużo 
chorych, wielu z nich przyjmowanych jest w trybie 

dyżurowym i wymagają oni szybkiej diagnostyki. Sprzęt 
jest potrzebny także dla pacjentów przyjmowanych w trybie planowym do mo-
nitorowania postępów leczenia oraz wykonywanie zabiegów małoinwazyjnych. 
To urządzenie, które powinno być w każdej chwili pod ręką.

zroBiŁeŚ 
zdjĘCie?
NaPiSaŁeŚ 
artYKuŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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zespół oddziału Kardiochirurgii – lekarze i pie-
lęgniarki, które pracują w Szpitalu Specjalistycz-
nym w wejherowie - założyli Fundację Kardiochi-
rurgii Pomorskiej. 

Głównym celem jej działalności będzie m.in. wspieranie 
kardiochirurgii ze w szczególnym uwzględnieniem oddzia-
łów kardiochirurgii województwa pomorskiego, wspieranie 
dziedzin pokrewnych skupiających się na leczeniu schorzeń 
układu sercowo-naczyniowego, a także wspieranie działalno-
ści w zakresie profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia. 
Założycielom Fundacji zależy także na bieżącym doposaża-
niu w sprzęt Oddziału Kardiochirurgii szpitala w Wejherowie, 
który zabezpiecza pacjentów z województwa pomorskiego 
oraz ościennych regionów.
Przypomnijmy, że nowoczesny Oddział Kardiochirurgii działa 
w Wejherowie od października 2017 roku. Koszt powstania 
to 8 mln zł i całość środków na ten cel przekazał samorząd 
województwa pomorskiego. W tym czasie wykonano tu 
ponad 210 operacji.

Założyli fundację
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Wejherowski Klub Sporto-
wy „Tytani” otrzymał 70 tys. zł 
na sportową promocję miasta 
Wejherowa, a Stowarzyszenie 
Młodych Artystów Ziemi Wej-
herowskiej – 6 770 zł na zadania 

zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. 

- Podpisujemy dzisiaj dwie 
umowy dotacyjne ze stowarzy-
szeniami, które realizują różne-
go rodzaju działania dla wejhe-

rowian – powiedział zastępca 
prezydenta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz.

Remigiusz Sałata,  prezes Wejhe-
rowskiego Klubu Sportowego „Ty-
tani” podkreślił, że jest to kolejne 

Na sport i kulturę
WEJHEROWO | W wejherowskim ratuszu podpisano kolejne umowy na dotacje 
dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 76 tys. zł. 

dofinansowanie z miasta dla klubu.
- Sukcesywnie otrzymujemy 

wsparcie finansowe z miasta Wej-
herowa – mówi Remigiusz Sałata. 
– Od 8 lat jesteśmy organizatora-
mi Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcz-
nej Tytanów, a rozgrywki dzielą 
się na dwie ligi męską oraz żeńską. 
Dla najmłodszych jest Wejherow-
ska Liga „Młodych Tytanów”. Od 
przyszłego roku będziemy prowa-
dzić w wejherowskich szkołach 
zajęcia piłki ręcznej dla uczniów 
klas I-III. Przed nami bardzo 
dużo pracy, dlatego bardzo nas 
cieszy że mamy coraz liczniejszą 
grupę kibiców.

Jak mówi Anna Rocławska-Mu-
siałczyk, prezes Stowarzyszenia 
Młodych Artystów Ziemi Wejhe-
rowskiej, dotację z miasta zespół 
wokalny Art’ n’ voises przeznaczy 
na tournée we Francji.

- Zostaliśmy zaproszeni na lip-
cowe tourneé koncertowe w Pro-
wansji, we Francji i dotacja, którą 
otrzymaliśmy umożliwi nam ten 
wyjazd – mówi Anna Rocławska-
Musiałczyk. – Teraz przygotowu-
jemy się do Ogólnopolskiego Tur-
nieju Chórów „Legnica Cantat”.

Przypomnijmy, że prezydent 
Wejherowa przyznał dotacje na 
2018 rok dla 59. organizacji po-
zarządowych na łączną kwotę 636 
800 zł. /raf/

Tym razem gracze wcielą 
się w poszukiwaczy skarbów, 
a skarbami będą nowości książ-
kowe, cieszące się popularnością 
kryminały, reportaże, literatu-
ra młodzieżowa oraz komiksy 
i mangi, ukryte w zakamarkach 
miasta.

Gra, którą przygotowała bi-
blioteka to podchody w nowo-
czesnym wydaniu. Działa na 
zasadzie znanej gry Pokemon 
Go. Gracze przeniosą się w wir-
tualny świat dzięki smarfonom 
z dostępem do Internetu i GPS 
oraz specjalnej, darmowej apli-
kacji Action Track pracującej 
w systemie Android lub iOS. Po 
jej uruchomieniu gracze, wcie-
lający się w poszukiwaczy skar-
bów, zobaczą mapę miasta, na 
której zaznaczone będą punkty 
warte odwiedzin. W każdym 
ukryty jest skarb, do którego do-
prowadzą, wyświetlane na ekra-
nie smarfona, wskazówki ujęte 
w formie ciekawych zagadek 
i łamigłówek.

Rumska biblioteka jest pierw-
szą biblioteką w regionie, która 
zaczęła tworzyć gry przy uży-
ciu aplikacji Action Track. Gra 
„Poszukiwacze Skarbów” to już 

drugi projekt wykorzystujący 
możliwości aplikacji. W czasie 
pierwszej gry, która odbyła się 
w ramach Dnia Hobbita, świet-
nie bawiły się całe rodziny. 

- Nasza pierwsza gra spotka-
ła się z wielkim entuzjazmem 
mieszkańców, dlatego postano-
wiliśmy przygotować kolejną 
propozycję. Mamy nadzieję, iż 
spotka się z równie pozytywną 
reakcją. Zapraszamy wszystkich: 
rodziców, dziadków z dzieć-
mi, młodzież, grupy przyjaciół. 
Będzie to okazja do wspólnego 
przeżycia wciągającej przygody 
i wygrania ciekawych książek – 
zachęcają bibliotekarze. 

Gry przygotowują biblioteka-
rze, dlatego każda jest unikato-
wa i wyjątkowa.

Grę można rozpocząć w do-
wolnej filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rumi w najbliższą 
sobotę 12 maja o godz. 11.  Aby 
wziąć udział w grze należy za-
brać ze sobą smartfon lub tablet 
z dostępem do Internetu i syste-
mem operacyjnym Android lub 
iOS. Grę pobiera się  za pomo-
cą kodu QR dostępnego w filii, 
z której gracz startuje. 

/raf/

Weź smartfona 
i zagraj w grę!
RUMIA | Zostań poszukiwaczem skarbów! Miejska biblioteka zapra-
sza na kolejną edycję gry miejskiej z użyciem smartfona. 
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wejherowo | Chcesz wiedzieć, skąd się bierze cie-
pło i energia elektryczna? wybierz się na zwiedza-
nie elektrociepłowni. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  zaprasza 
dziś, w piątek 11 maja, w godz. 12.00 - 15.00  do zwiedzania 
nowoczesnej i ekologicznej elektrociepłowni gazowej Nanice 
w Wejherowie.
Przedsiębiorstwo już 5. raz uczestniczy w ogólnopolskiej akcji 
Dni Otwartych Funduszy Unijnych. W programie:  prezentacja 
multimedialna na temat firmy oraz produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w procesie kogeneracji, a także zwiedzanie zakła-
du energetyki cieplnej pod opieką specjalistów z OPEC. Ponad-
to dla najmłodszych przewidziane są konkursy z nagrodami.
Projekt „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną 

w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni  Nanice na terenie Wejhero-
wa”, złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetycz-
na i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał 
dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 
ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji), a całkowite nakłady 
inwestycyjne wyniosły ponad 20 mln PLN.  Celem projektu 
było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców 
Wejherowa. Cel został osiągnięty -  w 2012 roku emisja pyłów 
w Nanicach wynosiła 78,92 ton na rok, zaś w roku 2017 było to 
tylko 6,65 ton na rok. Oznacza to prawie 12 razy mniej pyłów 
w mieście.
Uwaga: Zorganizowane grupy powinny dokonać rejestracji - 
tel.: 58 62-73-979  Wstęp wolny! /raf/

jak dZiała elektrociepłowania?
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Picie nawet niewielkich ilości 
alkoholu w ciąży może spowo-
dować nieodwracalne zmiany 
rozwojowe płodu. Niestety, wiele 
młodych kobiet albo nie zdaje so-
bie z tego sprawy, albo bagateli-
zuje ten fakt. Tymczasem okazuje 
się, że problem jest ogromny. 

Jak zatem zapobiegać temu, aby 
rodziło się jak najmniej dzieci 
cierpiących na Alkoholowy Ze-
spół Płodowy (FAS)? O tym dys-
kutowano podczas spotkania, ja-
kie władze miasta zorganizowały 
w UM w Wejherowie. 

- FAS występuje u dzieci, któ-
rych matki piły alkohol będąc 

w ciąży – wyjaśnia Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - To poważ-
ny problem, któremu musimy 
przeciwdziałać. Na spotkanie 
zaprosiliśmy więc przedstawicieli 
różnych środowisk: dyrektorów 
szkół, członków Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych, pracowników ośrodków 
zdrowia, poradni psychologicz-
nej oraz specjalistów zajmują-
cych się FAS. 

Głównym celem spotkania było 
omówienie działań, jakie będą 
podejmowane w celu zminima-
lizowania problemu. Najważniej-

szym aspektem – jak podkreślali 
uczestnicy – jest przekazywanie 
wiedzy oraz edukacja, szczegól-
nie młodych ludzi, którzy w przy-
szłości będą mieć dzieci. 

- Chcemy włączyć się w ogólno-
polską akcję „Stop FAS” - dodaje 
Arkadiusz Kraszkiewicz. - Naj-
istotniejsze dla nas jest dotarcie 
do przyszłych mam i wytłuma-
czenie im, że spożywanie alkoho-
lu w ciąży stanowi zagrożenie dla 
ich dzieci: powoduje nieodwra-
calne skutki, zaburzając rozwój 
mózgu i całego układu nerwo-
wego.

 /raf/

Ciąża – bez alkoholu
WEJHEROWO | Jak przekonać przyszłe matki i kobiety spodziewające się dziecka, aby w okresie ciąży 
nie piły alkoholu? O tym rozmawiano na spotkaniu, zorganizowanym w wejherowskim magistracie. 
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Właśnie minęło 50 lat od mo-
mentu, gdy powstała jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kaczkowie. Została założona 

10 marca 1968 roku. 
- Jesteśmy jednostką pomoc-

niczą wspierającą działania po-
bliskich jednostek OSP – wyja-

Inwestycja realizowana była w 
ramach projektu pn. „Moderni-
zacja oświetlenia zewnętrznego 
na energooszczędne w ciągach 
komunikacyjnych i ogólnodo-
stępnych przestrzeniach publicz-
nych w Gminie Miasto Reda”. 
Przedsięwzięcie polegało na wy-

mianie 1057 opraw na energo-
oszczędne oświetlenie ledowe. 

Prace realizowane były na kil-
kudziesięciu ulicach Redy, w tym 
na głównych arteriach miasta. 
Dodatkowo w ramach zadania 
wymieniono część wysięgników 
przy ulicy Długiej.

Inwestycja realizowana była 
przy wsparciu z Unii Europej-
skiej. Na modernizację oświetle-
nia miasto zdobyło prawie 1,8 
mln zł w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Wa

Oszczędniej 
i ekologiczniej
REdA | Zakończone zostały prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego. Po-
nad tysiąc starych opraw świetlnych zastąpiono oświetleniem energooszczędnym.

Pomoc polega na poinformowaniu 
o obowiązującym stanie prawnym, 
uprawnieniach lub obowiązkach; 
wskazaniu sposobu rozwiązania 
problemu prawnego; pomocy 
w sporządzeniu projektu pisma 
w zakresie niezbędnym do udziele-
nia pomocy; sporządzeniu projektu 
pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępo-
waniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, do-
radcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa 
ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie natomiast nie 
obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodar-
czej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Interesanci przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kusocińskiego 17 
w następujących godzinach: pn. - wt.  8:30 - 12:30; śr. - czw. 11:30 - 15:30, w piątek od 10:00 - 
14:00. Na terenie powiatu wejherowskiego w każdej gminie wyznaczona jest placówka, która 
udziela bezpłatnych porad prawnych na wyżej wymienionych zasadach. /raf/

KRzYSzTOf KRzEMIńSKI,
burmistrz redy

Wykorzystanie rozwiązań LED pozwoliło nie tylko na poprawienie jakości oświetlenia 
przestrzeni publicznej, ale także osiągnięcie oszczędności w opłatach za energię elek-
tryczną i eksploatację oświetlenia. Dzięki temu miasto również w ciągu roku ograniczy 
emisję CO2 do atmosfery. To kolejny etap realizacji przyjętego wcześniej przez Radę 
Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda. Nowe, energoosz-
czędne lampy pozwolą na oszczędności rzędu 130 tys. zł rocznie.

ratują życie i mienie od pół wieku
GM. ŁĘCZYCE | Strażacy z Kaczkowa świętowali wyjątkowy jubileusz. śniają strażacy. - Specjalizujemy 

się w pożarach oraz innych miej-
scowych zagrożeniach do czego 
posiadamy odpowiedni sprzęt 
gaśniczy oraz pojazd posiada-
jący 7000 litrów podstawowego 
środka gaśniczego. Nasz zastęp 
ze względu na budowę wozu jest 
4 osobowy z 1 rotą gaśniczą. Poza 
pożarami nasz sprzęt pomaga 
przy usuwaniu skutków nawałnic, 
zalań, podtopień czy usuwaniu 
niebezpiecznych konarów i ele-
mentów budynków i budowli.

Na uroczyste obchody 50-lecia 
zaproszono wielu gości. W wy-
darzeniu uczestniczyła m.in. Ga-
briela Lisius, starosta wejherow-
ski. Podczas spotkania strażakom 
wręczono dyplomy, medale, a tak-
że odznaczenia. 

/raf/
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SkorZyStaj Z pomocy Za darmo
wejherowo | Potrzebujesz pomocy prawnej? możesz ją otrzymać całkowicie za darmo. 
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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

Zarybianie Zagórskiej Stru-
gi realizowane jest cyklicznie, 
wiosną lub latem, od lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku. 
W przedsięwzięcie, oprócz gmi-
ny, zaangażowany jest Polski 
Związek Wędkarski, a dokład-
niej koło wędkarskie „Rumia”. 
Zdarza się, że tutejsi wędkarze 
działają w tym zakresie również 
na własną rękę.

Tym razem do lokalnej rze-
ki wpłynęło około 1450 sztuk 
pstrąga potokowego, a każda 
z ryb mierzyła od kilku do kil-
kunastu centymetrów. Pochodzą 
one z lokalnej hodowli, która 
jako jedyna znajduje się na cieku. 
Oznacza to, że wypuszczone na 
wolność drapieżniki od począt-
ku chowu przebywały w wodach 
Zagórskiej Strugi, co znacznie 

ułatwia im aklimatyzację.
Należy pamiętać, że w wodach 

będących w użytkowaniu Pol-
skiego Związku Wędkarskiego, 
obowiązują określone regulacje, 
dotyczące ochrony pstrąga po-
tokowego. Osoby dopuszczają-
ce się nielegalnego połowu ryb, 
w zależności od ich wartości, 
popełniają wykroczenie lub 
przestępstwo.

W Zagórskiej Strudze przybyło ryb
RUMIA | Około 1450 sztuk pstrąga potokowego – tyle właśnie ryb zostało wpuszczonych we wtorek do 
Zagórskiej Strugi. Działanie jest finansowane przez Urząd Miasta Rumi.

Uczniowie i pracownicy Szko-
ły Podstawowej w Bolszewie po-
stanowili w doskonały sposób 
wykorzystać aurę sprzyjającą 
aktywności fizycznej na świe-

żym powietrzu, a przy okazji 
dać dobry przykład kolegom 
z pozostałych szkół. Wszyst-
ko za sprawą akcji „Rowerowy 
Maj”, w której przez cały miesiąc 

uczniowie i nauczyciele szkoły 
otrzymują punkty za przybywa-
nie do szkoły na rowerze, wrot-
kach, rolkach czy deskorolce.

Inauguracja akcji odbyła się 7 

Akcja „Rowerowy 
Maj” rozpoczęta

GM. WEJHEROWO | Dodatkowe punkty otrzymają uczniowie i nauczyciele 
ze szkół w gminie Wejherowo, jeżeli będą przyjeżdżać na lekcje na rowerze, 
deskorolce, wrotkach czy rolkach. 

maja i już na starcie spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem 
i entuzjazmem uczniów i nauczy-
cieli.  Inicjatorami akcji byli radny 
Wojciech  Kuziel oraz nauczyciele 
wf w SP Bolszewo Celina Czar-
necka i Sławomir Toruńczak. 

W inauguracji uczestniczył 
Henryka Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo. 

Przypomnijmy: „Rowerowy 
Maj” to największa kampania 
w Polsce promująca zdrowy tryb 
życia i zrównoważoną mobilność 
wśród dzieci przedszkolnych, 
uczniów szkół podstawowych 
oraz grona nauczycielskiego. 
Rowerowy Maj, poprzez zabawę 
połączoną z elementami rywa-
lizacji, popularyzuje rower jako 
środek transportu do szkoły, uczy 
dobrych i zdrowych nawyków, 
które utrzymują się również po 
zakończeniu kampanii. Kampa-
nia powoduje też, że okolice szkół 
i przedszkoli stają się bardziej 
bezpieczne i przyjazne rowerzy-
stom poprzez zmniejszenie liczby 
samochodów dowożących dzieci. 
Motywuje też samorządy do in-
westycji prorowerowych.

Zasady kampanii są bardzo pro-
ste: każdy przedszkolak, uczeń 
i nauczyciel, który w maju dotrze 
na lekcje w sposób aktywny: na 
rowerze, hulajnodze, rolkach czy 
deskorolce, otrzymuje naklejki 
do rowerowego dzienniczka i na 
wspólny plakat klasowy. Dla naj-
aktywniejszych uczestników, klas 
i placówek przewidziane są atrak-
cyjne nagrody. /raf/

Podczas zjazdu wybrano za-
rząd i organy władz na kolejną 
3-letnią kadencję oraz ustalono 
strategię działania. Gospoda-
rzem kongresu było Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Jarocinie, 
które obchodzi jubileusz 270-
lecia powstania. 

- Aktualnie do Zjednoczenia 
KBS RP należą 124 bractwa, 
skupiające 3156 członków, które 
reprezentowało 208 delegatów 
– wyjaśnia brat Zbigniew Le-
miech, wejherowski delegat. 

W trakcie wydarzenia od-
znaczono wybitnych działaczy 
ruchu brackiego w kraju. Na-
stępnie delegaci powołali prze-

wodniczącego zebrania, komisje 
oraz zespoły problemowe. Pre-
zesem zarządu został Krzysztof 
Larski z KBS Kcynia. 

Kolejnego dnia odbył się tur-
niej strzelecki m.in. o Tytuł 
Króla Zjednoczenia i Mistrza 
Zjednoczenia oraz o wiele tarcz 
okolicznościowych. Ogromny 
sukces osiągnął reprezentant 
KBS Wejherowo brat Zbigniew 
Lemiech. Zmagając się z ponad 
setką strzelców z całej Polski, 
wystrzelał tytuł pierwszego wi-
cemistrza Zjednoczenia KBS RP 
na rok 2018 oraz pierwszego Ry-
cerza Króla Zjednoczenia KBS 
RP na lata 2018-2021. (DD)

ustrzelił dwa tytuły
POWIAT | Reprezentant Wejherowa Zbigniew Lemiech uczestniczył w kra-
jowym zjeździe delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Fo
t. 

DD
letnie 
kolonie
Gm. wejherowo | wielkimi 
krokami zbliża się lato, a 
wraz z nim zakończenie 
roku szkolnego i długo wy-
czekiwane przez wszystkich 
uczniów wakacje. 
Dzieci i młodzież, mieszkający 
na terenie gminy Wejherowo, 
mogą skorzystać z kolonii, 
organizowanych przez Urząd 
Gminy Wejherowo.  Kolonie 
dla uczniów szkół podstawo-
wych kl. IV – VII odbędą się w 
terminie od 30 czerwca do 13 
lipca. Kolonie dla uczniów klas 
gimnazjalnych odbędą się 
w terminie od 14 lipca do 27 
lipca. Uczniowie będą wypo-
czywali w Ośrodku Wczasowo 
– Wypoczynkowym Silver w 
miejscowości Zawoja (woj. 
małopolskie). Nabór dla 
uczniów uczęszczających do 
szkół znajdujących się w gmi-
nie Wejherowo przeprowadza 
dyrektor szkoły.
Uczniowie uczęszczający do 
szkół spoza gminy Wejhe-
rowo składają wypełnione 
wnioski w siedzibie Urzędu 
Gminy w Wejherowie przy 
ul. Transportowej 1. Termin 
składania wniosków upływa 
30 maja roku. Szczegółowe 
informacje można uzyskać 
w Referacie Oświaty i Spraw 
Społecznych pod nr tel. 58 
738 67 82, 58 738 67 85.
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Występ zespołu został poprzedzo-
ny patriotycznymi uroczystościami 
oraz festynem, odbywającym się 
na stadionie. Sportowe zmagania 
rozpoczęli najmłodsi zawodnicy SL 
Salos Rumia, rozgrywając turniej 
„Mini Mistrzostwa Świata” w for-
mule jeden na jednego. Młodzi pił-
karze stanowili jednoosobowe re-
prezentacje, a po puchar ostatecznie 
sięgnęła Kolumbia.

Następnie boisko przejęli starsi 
zawodnicy, a dokładniej „oldbo-
je” i dziennikarze oraz samorzą-
dowcy z Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 2:1 dla gości z Trój-
miasta. Natomiast w przerwie 
meczowej, zamiast odpoczynku, 
reprezentacje Wejherowa, Redy 
i Rumi zmagały się w sztafecie na 
hulajnogach i toczeniu piłki.

Po sportowych rozgrywkach 
przyszedł czas na taneczny pokaz 
w wykonaniu rumskich Spinek, 
natomiast o muzyczną oprawę 
wydarzenia zadbali Riverbo-
at Ramblers Swing Orchestra 
i Sergiej Kriuczkow, który swoim 
wokalem udowodnił, że nie bez 
powodu nazywany jest „białym 
Louisem Armstrongiem”. Tę część 
wydarzenia zakończył konkurs 

wiedzy o 100-leciu niepodległo-
ści, w którym mieszkańcy mogli 
zdobyć okolicznościowe nagrody. 

Wieczorem, przez blisko dwie 
godziny, w Rumi można było 
usłyszeć przeboje, takie jak: 
„Biała armia”, „Ta sama chwila”, 
„Piechotą do lata”, „Nie ma wody 
na pustyni” czy „Myśli i słowa”. 
Wokalistka zespołu Bajm nawią-
zała z publicznością fantastycz-

ny kontakt, a słowa jej piosenek 
wybrzmiewały z tysięcy gardeł. 
Koncert był częścią jubileuszowej 
trasy koncertowej z okazji 40-
lecia zespołu.

Po głównej części występu  Be-
ata Kozidrak otrzymała kwiaty 
oraz podziękowania od bur-
mistrza Michała Pasiecznego, 
przewodniczącego rady miej-
skiej Ariela Sinickiego oraz Jo-

lanty Król, dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi. Gwiazda usłyszała także 
liczne wyrazy uznania od pu-
bliczności, a nawet odśpiewano 
dla niej „Sto lat” z okazji urodzin. 
Widownia kilkukrotnie prosiła 
o bis, a Bajm nie pozostał obojęt-
ny. Na koniec Beata Kozidrak po-
dziękowała fanom za wyjątkowo 
ciepłe przyjęcie.

Bajm przyciągnął tysiące fanów
RUMIA | Zwieńczeniem obchodów tegorocznego Święta Narodowego Trzeciego Maja w Rumi był występ Beaty Kozidrak z zespołem Bajm. Koncert, który 
odbywał się na terenie MOSiR-u, przyciągnął około 7 tysięcy osób. 
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W rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji na stadionie Gryfa Wejhero-
wo zjawiły się tłumy nie tylko wiel-
bicieli piłki nożnej – nie brakowało 
bowiem rozmaitych atrakcji. Naj-
słynniejszy wejherowski strong-
man, Mateusz Ostaszewski dał 
pokaz swojej siły, widzowie mogli 
też zobaczyć, na czym polega inny 
sport siłowy – crossfit. Oprócz tego 
na stadionie zorganizowane zosta-
ły miasteczko militarne – prawdzi-
wa gratka dla miłośników takiej 
tematyki – oraz odbyły się pokazy 
straży pożarnej.

Głównym punktem był trady-
cyjny już mecz piłki nożnej – jak 
zwykle o miano lepszego zespołu 
rywalizowały drużyny samorzą-
dowców z powiatu wejherowskiego 
oraz księży. Księża, podobnie jak 
rok temu, rozpoczęli mecz w su-
tannach, dopiero później przebrali 
się w strój sportowy. Do przerwy 
nie brakowało emocji i ciekawych 
akcji, natomiast zabrakło goli. Te 
padły po zmianie stron – 2-1 spo-
tkanie wygrali księża. 

W przerwie meczu piłkarskiego 
odbyły się licytacje – sprzedane 

zostały m.in. piłka z autografami 
zawodników Gryfa Wejherowo 
(1300 zł), piłka z autografami 
graczy Arki Gdynia (2000 zł), 
vouchery do spa, a także rakiet-
kę do pingponga z podpisem 
Natalii Partyki. Dochód z licyta-
cji, a także ze zbiórki pieniędzy 
zostanie przeznaczony dla 14-
letniego Karola Barcza, miesz-
kańca Wejherowa, który zmaga 
się z eozynofilowym zapaleniem 
przewodu pokarmowego, pa-
daczką oraz chorobą Leśniow-
skiego-Cronha.

Zagrali dla Karola Barcza
MECZ | Na Wzgórzu Wolności kontynuowano tradycję – lokalni samorządowcy rozegrali piłkarski charytatywny mecz przeciwko księżom.

SKłAdY dRUżYN: 
SAMORZądOwcy: 
Łukasz Czerwiński, Arkadiusz Pendowski, Wojciech Rogocki, Zbigniew Ryszard Chuchała, Ja-
cek Niewęgłowski, Piotr Syrocki, Rafał Szlas, Waldemar Lewandowski, Tomasz Groth, Karol Woj-
ciechowski, Krzysztof Licau, Witold Misiak, Marek Budnik, Krystian Mudlaf, Damian Reszke, 
Wojciech Kuziel,Remigiusz Sarbak, Mateusz Schmidt, Bartłomiej Woźniak, Maciej Hinz, Marcin 
Drewa, Tomasz Stein,Jacek Gafka, Mariusz Łupina, Krzysztof Gajewski,Grzegorz Skowroński, 
Czesław Kukowski, Sławomir Walczewski 

KSiężA: 
Krystian Kretel, Paweł Łuczak, Tomasz Jereczek, Marcin Kunda, Sylwester Malikowski, Dawid Szaw-
łowski, Jarosław Sobczak, Sylwester Krauze, Łukasz Grelewicz, Łukasz Babul, Piotr Belecki, Wojciech 
Michalski, Mateusz Jankowski, Aleksander Grzela, Maciej Stodolski, pastor Jarosław Korzeniowski 
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PANI 
KRysTyNIe 
LaSKOwIcz
Dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rumi

wyrazy głębokiego współczucia
z  powodu śmierci 

MaMy

składają

Michał Pasieczny  
Burmistrz Miasta Rumi 

Ariel sinicki  
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

oraz Radni Rady Miejskiej Rumi

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

edMUNdA 
LewAńCzyKA 

wybitnego kaszubskiego gawędziarza 
i wodzireja imprez regionalnych, autora piosenek 

 i gadek, kierownika artystycznego zespołów: „Chëcz” z Bojana, 
„Bazuny” z Żukowa i „Redzanie” z Redy. Założył Towarzystwo 

Przyjaciół Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego 
we Wdzydzach Kiszewskich. Był działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego oraz wieloletnim przewodniczącym Rady Muzeum 
Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach.  

W 2015 r. obchodził jubileusz 60-lecia pracy artystycznej. 
Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień. 

Był jedną z ikon kaszubskiego folkloru.

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Ryszard Czarnecki
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami  

Za organizację imprezy odpo-
wiadał Miejski Dom Kultury, 
który zadbał o to, aby nikt nie na-
rzekał na brak atrakcji. Z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach 
Redy na scenie w Rodzinnym 

Parku Miejskim zaprezentował 
się Teatr Klapa, czyli Koperek 
i Kminek, który wystawił przed-
stawienie pt. „Szewczyk Dra-
tewka”. Dla miłośników skeczy 
wystąpili członkowie Kabaretu 

Zgredy z Redy, którzy przedsta-
wili spektakl pt. „Wieczór Trzech 
Króli”. Gwiazdą wieczoru był 
zespół ROD, przed którym na 
scenie zaprezentowała się grupa 
Fosfor. 

- Świadomi i energetyczni ar-
tyści na scenie zrobili to, co do 
nich należało – podsumował 
koncerty pan Robert. - Cieszę 
się, że w Redzie jest miejsce dla 
takich zespołów – dodał męż-

czyzna. 
Warto zaznaczyć, że w ramach 

festynu do dyspozycji dzieci były 
dmuchańce. Dodatkowo w Ro-
dzinnym Parku Miejskim rozsta-
wione zostały stoiska gastrono-

miczne. Między występami czas 
uczestnikom imprezy uatrakcyj-
niał Pułk Czarnieckiego, który 
prezentował między innymi 
strzelanie z piszczelu i walki na 
szable. Wa

Festyn z atrakcjami REdA | Całe rodziny bawiły się w Rodzinnym Parku Miejskim. W mi-
nionym tygodniu zorganizowany został tam festyn majówkowy.

wSPomNieNie | w ub. 
piątek rano zmarł edmund 
Lewańczyk, wybitny 
kaszubski gawędziarz 
i wodzirej, autor piosenek 
i kierownik artystyczny 
zespołu redzanie. Był 
jedną z ikon kaszubskiego 
folkloru.

Społecznik Edmund Lewań-
czyk był przewodniczącym 
Rady Muzeum Kaszubskiego 
w Kartuzach. Wspierał dzia-
łania muzeum oraz prowa-
dził imprezy kulturalne. Był 
człowiekiem orkiestrą - grał 
na akordeonie, śpiewał, 
opowiadał gadki kaszubskie, 
a przy tym wszystkim potra-
fił świetnie improwizować. 
W czasie służby wojskowej 
zorganizował zespół „Czarne 
Berety”. Przez prawie 30 lat 
był członkiem chóru Harmo-
nia. W latach 1979–1985 był 
kierownikiem artystycznym 
Kaszubskiego Zespołu 
Folklorystycznego im. Alek-
sandra Tomaczkowskiego 
„Bazuny”. Od 2002 roku był 
kierownikiem artystycznym 
zespołu „Redzanie”, był także 
autorem kolęd kaszubskich. 
W 2015 roku obchodził 
jubileusz 60-lecia pracy 
artystycznej. Zmarł 4 maja 
w Żukowie, mając 74 lata. 
(dd)

Zmarł edmund 
lewańczyk

OGŁOSZENIE                                         130/2018/DBOGŁOSZENIE                                                           131/2018/DB



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 11 maja 2018 11

Czy kolory zmieniają się pod wpływem… nastroju? 
Co kryje się pod hasłem „aktywne metale”? Czy wi-
dziane przez nas efekty w filmach i cyrku to magia, 
czy też kreatywnie wykorzystana nauka? 

to nie czary, to nauka

Hokus pokus, czary mary, zamień skrzynię w kłęby pary! 
Wkrótce goście Portu Rumia przekonają się, że to wcale nie takie 
trudne, a czarodziejskie sztuczki są w zasięgu ręki każdego, kto 
interesuje się chemią! Maluchy dowiedzą się, że rozkładający 
się perhydrol, czyli roztwór nadtlenku wodoru w wodzie, daje 
efekt kłębiącego się dymu i na próżno doszukiwać się w tym 
nadprzyrodzonych mocy. Kolejnym ciekawym efektem, który 
można uzyskać w wyniku eksperymentów z substancją jest… 
trąba słonia! 
Mali odkrywcy dowiedzą się również dlaczego kolorki miewają 
humorki, a raczej jak roztwory reagują na zmianę temperatur. 
Barwne pokazy udowodnią, że dzięki wiedzy o właściwościach 
konkretnej substancji można uzyskać fantazyjne efekty. Pro-
wadzący zajęcia będą w prosty sposób tłumaczyć zjawiska, tak 
aby zachęcić dzieci do aktywnego udziału w lekcjach chemii 
i pobudzić wyobraźnię do własnych poszukiwań. 
Spotkanie z cyklu „Akademia małych odkrywców” odbędzie się 
12 maja 2018 r. w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Bezpłatne zajęcia będą 
prowadzone od godz. 12:00 do 18:00. Wstęp bezpłatny!

Święto strażaków będzie po-
łączone z jubileuszem 112-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szemudzie. Obchody roz-
poczną się o godz. 13.30 na placu 
przed strażnicą OSP w Szemu-
dzie. Zbiorą się tam jednost-
ki OSP, poczty sztandarowe, 
orkiestry i zaproszeni goście. 
Następnie uczestnicy przejdą 
do kościoła Św. Mikołaja, gdzie 
zostanie odprawiona uroczysta 
msza św. w intencji strażaków. 
Na godz. 15.00 zaplanowano 
przejazd paradny wozów służb 
mundurowych. Dalszy ciąg uro-
czystości odbędzie się na boisku 
sportowym, początek o godz. 
15.30. W programie: raport 
Komendanta Głównego Związ-

ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych, powitanie uczestników, 
okolicznościowe wystąpienia, 
dekoracja odznaczonych i wy-
różnionych strażaków i wręcze-
nie nagród w plebiscycie. 

O godz. 16.30 rozpocznie się 
część artystyczno-rozrywkowa. 
Będzie to okazja do obejrzenia 
pokazów przygotowanych przez 
służby mundurowe i ratownicze, 
odbędzie się też pokaz sprzętu, 
zaś o godz. 18.00 na scenę wyj-
dzie kabaret „Kopydłowo”. Od 
godz. 19.00 – wspólna zabawa 
przy muzyce na żywo, grać bę-
dzie zespół disco polo „Bayera”. 

W trakcie imprezy wystąpi 
Gminna Orkiestra Dęta OSP. 
Dla uczestników przygotowa-

Wielkie święto strażaków
SZEMUd | Strażacy z całego województwa spotkają się w Szemu-
dzie na obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka.

na będzie tradycyjna grochówka 
strażacka. 

Wojewódzki Dzień Strażaka - 

sobota, 12 maja, godz. 13.30, Sze-
mud. Wstęp wolny. 

/raf/

Uroczystości rozpoczynają się 
już w sobotę 12 maja. W nie-
dzielę wyruszy procesja eucha-
rystyczna na Kalwarię do kaplicy 
Trzech Krzyży. Pięknym zwycza-
jem wejherowian jest wyjście na-
przeciw przychodzącym pątni-
kom do sanktuarium. W piątek 
11 maja powitają pielgrzymów 
z okolic Kościerzyny, Przodko-
wa, Żukowa, Grzybna o godz. 
16:00 i 17:45, a w sobotę o 11:30 
i 12:00 pielgrzymów z Oliwy, 
Chełmu, Szemuda, Gdyni, Bo-
jana, Kielna, Koleczkowa, Lini, 
Strzepcza, Strzebielina, Sycho-
wa, Choczewa i okolic. Sobotnie 
obchody kalwaryjskie (12 maja) 

rozpoczną się o godz. 14:00 pod 
przewodnictwem prowincjała 
Bernarda Marciniaka przy ka-
plicy Trzech Krzyży. Wieczorem 
o 20:00 w kościele zobaczymy 
spektakl teatralny w wykonaniu 
grupy „St. Lawrence” z Luzina. 
Niedzielnej sumie odpustowej 
13 maja o 10:00 przewodniczyć 
będzie metropolita gdański abp 
Sławoj Leszek Głódź. Wcześniej 
o 8:45 powitanie pielgrzymów 
z Sierakowic, Nowego Dwo-
ru Wejherowskiego, Bolszewa, 
Luzina i Gościcina. A o godz. 
9:00 procesja eucharystyczna na 
kalwarię. 

(DD)

Pierwszy odpust kalwaryjski
WEJHEROWO | W najbliższą niedzielę odbędzie się odpust Wniebo-
wstąpienia Pańskiego na Kalwarii Wejherowskiej. 

Fo
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Redzka malarka Brygida 
Śniatecka w tym roku obcho-
dzi jubileusz 25-lecia pracy 
artystycznej. Z tej okazji w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie zaprezentowano wy-
stawę jej prac pt. „Kaszubska 
symfonia barw”.  Organizację 
jubileuszu wsparło finansowo 
miasto Reda. Wernisaż oka-
zał się wielkim sukcesem, bo 
cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem. Takich tłumów 
nie spodziewała się nawet 
sama artystka, która zaprezen-
towała swoje dzieła. Malarka 
nie kryła swojego wzruszenia. 
- Jestem pod wielkim wraże-
niem ilością osób, które przy-
szły na mój wernisaż, bo są tu 
nie tylko redzianie, ale też go-
ście z okolicznych miast – mó-
wiła Brygida Śniatecka. 

Z okazji jubileuszu uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej 

Jubileusz 25-lecia 
pracy twórczej
KULTURA | W siedzibie muzeum w Wejherowie odbył się wernisaż wystawy Brygidy Śniateckiej pod 
tytułem „Kaszubska symfonia barw”. 

I stopnia im. Fryderyka Chopina 
w Wejherowie wykonali koncert 
akustyczny a wprowadzenie do 
wystawy i słowo o autorce wygło-
siła kustosz Joanna Cichocka. Na-
stępnie gratulacje jubilatce złożyli 
m.in. burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński z sekretarzem Hanną 
Janiak oraz starosta wejherowski 

Gabriela Lisius. Do życzeń dołą-
czyły się też stowarzyszenia ma-
larskie oraz indywidualni artyści. 

-Pani Brygida wielokrotnie 
przewodniczyła jury w szkolnych 
konkursach plastycznych oraz 
zdobywała wiele nagród i wyróż-
nień między innymi za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycz-

nej, upowszechniania i ochrony 
kultury otrzymała medal „Zasłu-
żony dla miasta Redy” – dodał 
burmistrz Krzysztof Krzemiński.

Po części oficjalnej goście uczest-
niczyli w bankiecie, na którym 
serwowano specjalny tort z wize-
runkiem palety, sztalugi i płótna 
malarskiego. (DD)
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W Instytucie Matematyki Aka-
demii Pedagogicznej w Słupsku 
odbyła się kolejna edycja Ligi 
Matematycznej im. Zdzisława 
Matuskiego w roku szkolnym 
2017/2018 dla młodzieży z Po-
morza . W konkursie finałowym 
uczestniczyli uczniowie oddzia-
łów gimnazjalnych ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Luzinie. 
Laureatem trzeciego miejsce 
został Szymon Skiba z klasy 
IIId a czwartego miejsca Jakub 
Rożek z klasy IIIc. Natomiast 
Anna Szulc z klasy IIIa, Magda-
lena Sielaff z klasy IIa i Mateusz 
Bork z klasy II a również zajęli 
wysokie pozycje, bo przyznano 
im tytuły finalistów. Komisja 
konkursowa zakwalifikowała do 

finału uczniów klas gimnazjal-
nych, którzy łącznie uzyskali co 
najmniej 69 punktów. 

-Młodzież po raz kolejny udo-
wodniła, że warto się uczyć, 
a matematyka wymaga samody-
scypliny i logicznego myślenia. 
Stąd też biorą się podwaliny do 
kształtowania swojej osobowości 
i przyszłości którą, nagrodzeni 
wiążą z przedmiotami ścisły-
mi – wyjaśnia Gabriela Łukasik, 
nauczyciel matematyki. - Na po-
czątku w formie pasji, popartej 
rzetelną pracą i wiedzą a kończą-
cej się na konkretnym zawodzie. 

Laureaci konkursu otrzymali 
cenne nagrody a wszyscy finali-
ści dyplomy. 

(DD)

Finaliści ligi 
matematycznej
LUZINO | Zakończyła się XVII edycja Ligi Matematycznej im. Zdzisła-
wa Matuskiego. Wśród laureatów znaleźli się gimnazjaliści z Luzina.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1073 ze zm.), oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap I 

w dniach od 18.05.2018r. do 07.06.2018r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 29.05.2018r. 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 21.06.2018r. na adres: Urząd Miasta 
Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

w miejskiej Bibliotece Publicznej w wejherowie rozpoczęły się 
obchody tegorocznego tygodnia Bibliotek. inauguracja akcji 
przyciągnęła niemałe grono młodych sympatyków książki, 
biblioteki i czytelnictwa. 

Podczas uroczystości po raz pierwszy nagrodzeni zostali wyróżnia-
jący się czytelnicy Wypożyczalni dla Dzieci. Osoby, które wypoży-
czyły najwięcej książek w minionym roku, otrzymały tytuł Mistrza 
Czytelnictwa Wypożyczalni dla Dzieci, pamiątkowe dyplomy oraz 
gry planszowe. Rekordziści wypożyczyli ponad 200 książek! Drugim 
punktem spotkania było uroczyste zakończenie XI Powiatowego 
Konkursu Czytelniczego „Polska Niepodległa”. Celem przedsięwzię-

cia było włączenie się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, popularyzacja biblioteki, książek i czytelnictwa 
w środowisku lokalnym. W czasie spotkania  przedstawione efekty  
pracy i wiedzy wszystkich uczestników konkursu. Wręczono nagro-
dy rzeczowe, a także pamiątkowe dyplomy laureatom. Wtorkową 
uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej „Fuzja” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Wejherowie pod kierunkiem pani Aleksandry Uciń-
skiej-Makowskiej. Uczniowie zaprezentowali spektakl „Poplątane 
bajki”. Zgromadzeni gości mieli także okazję obejrzenia zwycięskie 
nagranie wywiadu z Józefem Piłsudskim autorstwa uczniów kl. II 
A z Gimnazjum  im. Adama Loreta w Łęczycach, które w sposób 
współczesny i z humorem przybliżyło postać Józefa Piłsudskiego. 
Prace plastyczne  można oglądać na wystawie udostępnionej na 
parterze budynku  MBP przy ulicy Kaszubskiej 14. 

Spotkanie Z cZytelnikami

OGŁOSZENIE                        135/2018/DB



HAN SOLO: GWIEzdNE WOJNY 
- HISTORIE 2d dUbbING / pREMIERA
piątek, 25 maja 2018, 16:30 
sobota, 26 maja 2018, 15:00 
niedziela, 27 maja 2018, 15:00

fUTRzAKI RUSzAJĄ NA RATUNEK 2d 
dUbbING / pREMIERA
sobota, 26 maja 2018, 11:30
niedziela, 27 maja 2018, 11:30
poniedziałek, 28 maja 2018, 16:00

KLUb dObREGO fILMU 
- WYSpA pSóW 2d NApISY
sobota, 26 maja 2018, 17:30

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                  33/2018/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

Picollo

Pako

Sonia

Mimi

Puma

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 Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 39.000 zł, tel. 
602 306 210

SpRzEdAM działkę ogrodniczą, spokojna okoli-
ca, domek, oczko wodne, szklarnia, tel. 538 443 
446

SpRzEdAM gospodarstwo rolne 8.20 ha wraz z 
zabudowaniami, nr 661 895 941

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 utwar-
dzona kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

SpRzEdAM działkę ogrodniczą, Wejherowo Ce-
mentownia, zagospodarowana, 28 tys., tel. 507 
254 040

WYNAJMĘ

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOKóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 709 

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

KUpIĘ

KUpIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do 
remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORyZAcJA

SpRzEdAM

pIAGGIO Ciao, 1995 r., 2T, 1os., Automatic, czar-
ny, cena: 2400 zł, Tczew, tel. 574 797 077

EdUKAcJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZęT ELEKT.

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

PRAcA

SzUKAM opiekunki do mojej 17 miesięcznej cór-
ki na 9 godzin dziennie, osobę godną zaufania i 
bardzo troskliwą najlepiej z Redy. Wynagrodze-

nie do dogadania, proszę o kontakt sms od godz 
17, Hanna, tel. 883 627 861

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, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOwARZySKiE

32-LATEK bez nałogów pozna kobietę do 47 lat 
w celu stałego związku, Pani może mieć dzieci, 
tel. 690 526 075

RÓżNE

SpRzEdAM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobo-
wy, tel. 607 291 564

SIANO, słoma w balotach, 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

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

KLATKI królików, obornik bydlęcy, Brony 5tki, 
tel. 600 667 860

SpRzEdAM zlew stalowy dwukomorowy z ocie-
kaczem i baterią, 120/50 cm, 100 zł, tel. 695 230 
080 Gościcino

SpRzEdAM kuchenkę mikrofalową, 80 zł, tel. 
695 230 080, Gościcino

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

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

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

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

SKUpUJEMY stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabytko-
wych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie woj-
skowe), 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 obej-
ścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

SKUpUJEMY 
STARE MILITARIA 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, 
części zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
info@oldmilitaria.pl

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Kniewo 
w gminie Wejherowo. 
Szukamy właściciela!

Był jednym z wielu psów, 
które całe swoje życie 
poświęcił człowiekowi.

Sonia nie miała 
lekkiego życia… ciężki 
łańcuch, stara buda 
i wiecznie pusta miska.

to kocia weteranka, przemiła 
starsza kotka, która u boku 
swojej opiekunki przeżyła 
niemalże całe życie.

Puma szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.

REKLAMA                  49/2018/DB
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11-05-2018
Kaczki z gęsiej paczki 2d dubbing        16:00
Rampage: dzika furia 2d dubbing         18:00
Tully 2d napisy                18:30
prawdziwa historia 2d napisy                20:30

12-05-2018
Tully 2d napisy                16:00
Kaczki z gęsiej paczki 2d dubbing        16:00
Rampage: dzika furia 2d dubbing         18:00
prawdziwa historia 2d napisy                18:30
Tully 2d napisy               20:30
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Stolem Gniewino kontynuuje 
dobrą formę – tym razem ry-
walem podopiecznych Tomasza 
Dołotki był ostatni zespół IV 
ligi, skazany na spadek Sokół 
Wyczechy. Faworytem był rzecz 
jasna Stolem i bez problemu wy-
wiązał się z tej roli – strzelił So-
kołowi 5 goli, nie stracił żadnej 
i bezdyskusyjnie wygrał. Gnie-

wiński zespół zajmuje obecnie 
wysokie, 4. miejsce w tabeli.

Potknięcie zaliczył Wikęd Lu-
zino, który bronił swojej pozy-
cji w tabeli w Gdańsku, gdzie 
mierzył się z Jaguarem Gdańsk. 
Gospodarze wygrali 2-0, a Wi-
kęd tym razem nie dopisał sobie 
punktów. Luzinianie zajmują 
obecnie 6. miejsce w tabeli.

Po długiej serii bez zwycię-
stwa nareszcie przełamał się 
Orkan. Na własnym boisku ru-
mianie zagrali z Aniołami Gar-
czegorze. Po bramkach Kacpra 
Kiełba i Pawła Gniewkowskiego 
Orkan wygrał 2-1 i zdobył bar-
dzo ważne trzy punkty. Zespół 
poprawił swoją pozycje w tabeli 
– zajmuje obecnie miejsce trze-

cie od końca, jednak wciąż dro-
ga do utrzymania się w IV lidze 
jest długa.

W sobotę dojdzie do małych 
derbów – Stolem podejmie 
o 12:00 Orkan Rumia, nato-
miast Wikęd Luzino w ten sam 
dzień o 16:00 zmierzy się z Ja-
guarem Gdańsk. 

KG

Sobotni mecz miał duże znaczenie dla ostatecznego wyglą-
du tabeli II ligi. Tytani w przypadku zwycięstwa mogli zakoń-
czyć sezon nie na 5. pozycji, którą zajmowali przed spotka-
niem, a na 4. miejscu. Dlatego więc dla zespołu gospodarzy 
meczu liczyło się wyłącznie zwycięstwo.

Na wygraną tego dnia było Tytanów stać, co doskonale 
pokazała pierwsze połowa. Zmotywowany, skuteczny zespół 
gospodarzy wygrał pierwszą część spotkania aż 24-11. Dzięki 
temu zadanie na drugą połowę wydawało się już nieco ła-
twiejsze - utrzymać prowadzenie. Tytani tymczasem nie tylko 
utrzymali 13-punktową przewagę, ale jeszcze ją powiększyli. 
Wspaniała skuteczność dała żółto-czerwonym rekordową 
w tym sezonie wygraną 52-26. Gospodarze zakończyli sezon 
z godnym oklasków rozmachem.

To już kolejne wysokie zwycięstwo Tytanów zanotowane 
w końcówce rozgrywek – podopieczni Pawła Paździochy 
zaprezentowali wysoką formę w ostatnich meczach sezonu.

Wejherowscy szczypiorniści zajęli, dzięki awansowi po ostat-
nim spotkaniu, 4. miejsce w tabeli. Rozgrywki II ligi wygrał 
zespół SMS ZPRP II Gdańsk.

upragnione zwycięstwo Orkana

dyżuR 
rePOrtera 
SPOrtOWeGO
Poniedziałek
godz. 1000-1200

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

rekordowy wynik tytanów
Żółto-czerwoni pokazali znakomitą skuteczność 
i rzutem na taśmę awansowali w tabeli.

PIŁKA NOŻNA | Czwartoligowcy z naszego powiatu w miniony weekend rozegrali swoje mecze. 
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PIŁKA NOŻNA | Rozpoczęły 
się zapisy do tegorocznej edycji 
Turniejów Piłkarska Kadra 
Czeka LZS. 

Obecna edycja za-
wodów będzie 
miała wyjątkowy 
przebieg, ponie-
waż z najlepszych 
z a w o d n i k ó w 
u c z e s t n i c z ą c ych 
w zmaganiach utwo-
rzona zostanie Kadra 
Pomorza LZS chłopców. 
W ramach turnieju zagrają mę-
skie i żeńskie zespoły z roczni-
ków 2003 i 2005, a najbliższy 
z turniejów zostanie rozegrany 
24 maja w Luzinie – wystąpią 

w nim dziewczęta z rocznika 
2003.
W sprawie zapisów zależy się 
zgłaszać do trenerów organizu-

jących poszczególne zawody: 
rocznik 2003 chłop-

ców – Paweł Radecki 
(501104483, p.ra-
decki@gosrit.lu-
zino.pl), rocznik 
2005 chłopców 
– Paweł buzała 

(502149817, pa-
welbuzala24@gma-

il.com), rocznik 2003 
dziewcząt – sylwester 

Piątek (513151137, s.piatek@
gosrit.luzino.pl), rocznik 2005 
dziewcząt – Maksym Graczyk 
(509786531, m.graczyk@go-
srit.luzino.pl).

Szansa dla młodych piłkarzy

533 zawodników z 74 polskich 
klubów kickboxingu stawiło 
się podczas Mistrzostw Polski 
w kickboxingu w formule point-
fighting kadetów, juniorów i se-
niorów oraz Mistrzostw Polski 
kick-light kadetów. Mistrzostwa 
odbyły się w dniach 27-29 kwiet-
nia w Mysiadle pod Warszawą.

Wśród 20 zdobytych medali 
znalazło się aż 6 złotych krąż-
ków, co jest największym do tej 
pory sukcesem podczas jednej 

imprezy mistrzowskiej drużyny. 
Zawodnicy zdobywali medale 
w formułach kick-light oraz po-
intfighting. Oprócz tego Nikola 
Siecińska została wybrana naj-
lepszą zawodniczką turnieju ka-
detów w formule pointfighting.

Mistrzostwo Polski wywalczy-
li: Kacper Labudda (WSS), Nata-
lia Stemplewska (WSS), Małgo-
rzata Nastały (GOSRiT Luzino), 
Nikola Siecińska (WSS), Sandra 
Pikron (GOSRiT Luzino) oraz 

Paulina Stenka (WSS). Wicemi-
strzostwa zdobyli: Żaneta Sten-
ka (GOSRiT Luzino), Mikołaj 
Sobotka (WSS), Michał Tata-
rynowicz (WSS), Tomasz Hirsz 
oraz Dorian Kupc. Brązowe 
medale Mistrzostw Polski trafi-
ły do: Doriana Kupca, Tobiasza 
Rody (WSS), Wiktorii Szmidt 
(WSS), Patryka Siwy (WSS), 
Pawła Gruby (GOSRiT Luzi-
no), Przemysława Dąbrowskie-
go (GOSRiT Luzino), Karoliny 

Młynik (WSS), Przemysława 
Krauze (WSS) i Dominika Zan-
dera (WSS).

Poza podium, jednak po za-
ciętych i często dramatycznych 
wprost walkach, znaleźli się: 
Alex Dąbrowski, Bartłomiej 
Drewa, Aleksander Schulta, 
Maksymilian Kalkowski i Laura 
Powalska. Zdobyte doświadcze-
nie z pewnością zaprocentuje 
w kolejnych zmaganiach na ma-
tach krajowych.

Historyczny sukces
KICKBOXING | Wspólna reprezentacja Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz GOSRiT Luzino 
wywalczyła 20 medali Mistrzostw Polski.
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Już w 3. minucie padł gol dla 
Gryfa – Koziara zagrał do Oku-
niewicza, a ten mocnym strzałem 
pokonał bramkarza gospodarzy. 
W 10. minucie było 1-1 - Szumi-
las wypuścił podaniem Mateusza 
Leleno, który wszedł w pole karne 
i uderzył nie dając szans Lelenio-
wi. Po dwóch szybkich ciosach 
zadanych przez każdą ze stron, 
gra nieco się uspokoiła i zaczęło 
brakować klarownych sytuacji 
podbramkowych. Gdy wydawało 
się, że do przerwy będzie remis, 
Gryf strzelił gola do szatni – piłkę 
do siatki posłał Wicon.

W 57. minucie Gryf, mimo pro-
wadzenia, znalazł się w trudnej 
sytuacji – drugą żółtą, a zatem 
automatycznie czerwoną kartkę 
dostał Wicki – sędzia ukarał go 
za faul taktyczny na wychodzą-

Osłabiony Gryf wygrywa
II LIGA | Żółto-czarni grając w dziesięciu utrzymał korzystny wynik i przywiózł z Legionowa trzy punkty.

LEGIONOvIA 
LEGIONOWO 
– GRYf 
WEJHEROWO 1-2
Leleno 10’ – Okuniewicz 3’, 
Wicon 45’+2’

LEGIONOvIA: Kowalczyk – 
Ostrowski (67.Martynek), Ma-
zurek (74.Vasilji), Więdłocha, 
Szumilas, Grzelak (C), Nema-
nić, Janković (84.Skwarczek), 
Waleńcik, Zaklika, Leleno

GRYf: Leleń – Nadolski, Wic-
ki, Sobociński, Brzuzy, Wojow-
ski, Goerke, Koziara (31.Wicon), 
Kołc, Ciarkowski, Okuniewicz 
(77.Czychowski)

cym na czystą pozycję Mazurku. 
Gryf grając w osłabieniu dał radę 
utrzymać zwycięski rezultat – jak 

sie okazało, były to ostatnie 3 punk-
ty zespołu pod wodzą Jarosława 
Kotasa.
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Już w 2. minucie meczu mógł 
paść gol dla Gryfa – Ciarkowski 
wszedł w pole karne gości i moc-
no uderzył, jednak Rosa z tru-
dem obronił ten strzał. Potem 
tempo spadło – brakowało do-
kładności zarówno przy nielicz-

nych strzałach, jak i przy ostat-
nich, kluczowych podaniach. 
W 31. minucie żółto-czarni mie-
li najlepszą w pierwszej połowie 
okazję do objęcia prowadzenia. 
Brzuzy był w niedużej odległo-
ści od bramki i, gdyby dobrze 

Gol w końcówce pogrąża Gryfa
II LIGA | Gdyby liczyć dogodne sytuacje, wygrać powinni gospodarze. Skuteczność była jednak po stronie gości z Rybnika.

przymierzył, mielibyśmy otwarcie 
wyniku, jednak gracz gospodarzy 
strzelił bardzo niecelnie. Kibice na 
Wzgórzu Wolności nie obejrzeli 
w pierwszej połowie bramek.

Gryf powinien był zdobyć gola 
na początku drugiej części – w 47. 
minucie Jacek Wicon świetnym 
dośrodkowaniem znalazł Mate-
usza Goerke, ten jednak z naj-
bliższej odległości trafił wprost 
w bramkarza. Kilka minut póź-
niej po szybkiej akcji Gryfa sam 
na sam z Rosą znalazł się Wojow-
ski, ale strzelając obok golkipera 
nie trafił też do siatki. Później 
mniej było emocji pod bramkami, 
a gdy wydawało się, że Gryf zdo-
będzie punkt, Sobociński stracił 
piłkę, pozostawiając w świetnej 
sytuacji Brychlika, który pobiegł 
na bramkę, pokonał Lelenia, da-
jąc swojej drużynie zwycięstwo 
w końcówce.

GRYf 
WEJHEROWO 
– ROW 1964 
RYbNIK 0-1
Brychlik 90’

GRYf: Leleń – Brzuzy, Kołc, 
Wicki, Sobociński, Goerke – 
Wojowski, Nadolski, Wicon 
(79.Maciejewski), Ciarkow-
ski – Okuniewicz (72.Czy-
chowski)

ROW 1964 RYbNIK: Rosa 
– Dudzik, Jaroszewski (64.
Wasiluk), Krotofil, Musza-
lik, Spratek, Jary, Koch (69.
Janik), Tkocz (70.Zganiacz), 
Polok, Brychlik
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jarosław kotas odszedł 
z Gryfa wejherowo po 
wygranej w legionowie. 
Zespół objął dobrze zna-
ny wejherowskim kibi-
com tomasz kotwica.

– Serce mam rozdar-
te, ale zawsze będę do-
brze wspominał Wejhero-
wo i dobrze mówił o Gry-
fie – powiedział Jarosław 
Kotas, który ogłosił, że 
przestaje być trenerem 
żółto-czarnych. Decy-
zja szkoleniowca była po-
dyktowana tym, iż nie zo-
stał on przyjęty do szko-
ły trenerów PZPN, a więc 
nie otrzyma licencji UEFA 
Pro, która będzie po-
trzebna, aby prowadzić 
drużynę w przyszłym se-
zonie. Kotas objął Sokół 
Ostróda, klub walczący 
o utrzymanie w III lidze. – 
Klubowi bardzo zależa-
ło, abym jak najszybciej 
zaczął pracę, a ja z koń-
cem sezonu zostałbym 
bez pracy.

Gryf Wejherowo za po-
średnictwem twittera 
ogłosił, że w najbliższym 
meczach drużynę popro-
wadzi Tomasz Kotwica, 
były zawodnik Gryfa, któ-
ry był już szkoleniowcem 
zespołu od czerwca 2014 
do października 2015.

KOTWICA 
zA KOTASA

pO RATUNEK 
dO KOSzALINA
Stało się. Gryf wejhero-
wo znów jest w strefie 
spadkowej i teraz to żół-
to-czarni gonić przeciwni-
ków. najbliższym rywalem 
będzie Gwardia koszalin.

Pomorskie derby, do których 
dojdzie w najbliższą niedzielę, 
nie będą się odbywały w naj-
lepszych nastrojach. Gryf do-
piero co stracił trenera i już 
znalazł się „pod kreską”, na-
tomiast Gwardia ma już tylko 
matematyczne szanse na po-
zostanie w II lidze. Piłkarze z 
Koszalina grają więc o to, by 
pozostawić po sobie jak naj-
lepsze wrażenie, wejherowia-
nie za to potrzebują punktów. 
Zespół Gwardii wydaje się 
być najsłabszym zespołem 
w II lidze, ale warto pamię-
tać, że Gryf już raz potknął 
się w meczu z koszaliń-
ską drużyną. W październi-
ku Gwardia pokonała żółto-
czarnych na Wzgórzu Wol-
ności 2-1. Wówczas swój ze-
spół w Wejherowie wspierali 
kibice z Koszalina – teraz to 
fani Gryfa pojadą na mecz 
z Gwardią, by pomóc dru-
żynie w zdobyciu niezwykle 
ważnych trzech punktów.

GWARdIA 
KOSzALIN 

GRYf 
WEJHEROWO

niedziela, 
13 maja, 16:00
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Grała liga sołecka
W minioną niedzielę na bo-
iska wróciły zespoły grające 
w Luzińskiej Ligi Sołeckiej. 
Do najciekawszego meczu 
3. kolejki doszło w Mil-
winie, gdzie gospodarze 
prowadzeni przez Wacława 
Żywickiego, nadspodziewa-
nie łatwo wygrali z Zelewem 
3-0. Zwycięski marsz 
kontynuują zawodnicy 
z Wyszecina, którzy wygrali 
skromnie z Sychowem 1-0. 
W Kochanowie gospodarzali 
pokonali ubiegłoroczne-
go mistrza, Kębłowo 4-1. 
W ostatnim meczu kolejki 
pierwsze ligowe punkty 
zainkasowało powracające 
do rozgrywek, Robakowo, 
które wygrało z Barłominem 
4-1. Pauzowało Luzino. 

Wyczyn 
napastnika

Pogromu dokonał grający 
w V lidze zespół Orląt Reda. 
W poprzedniej kolejce ograł on 
Kamionkę Sopot aż 8-0. Tego 
meczu długo nie zapomni 
Krzysztof Idzi, strzelec aż 
7 bramek. Orlęta zajmują 5. 
miejsce w tabeli.

Sukces tenisistów 
stołowych

Udany występ zaliczyli teni-
siści stołowi GOSRiT Luzino 
na Mistrzostwach Polski Ju-
niorek i Juniorów w Krośnie 
– luziński klub zdobył 22 
punkty w klasyfikacji sportu 
dzieci i młodzieży. Warto 
dodać, że Przemysław Dosz, 
Katarzyna Płotka i Magda 
Płotka nie tylko reprezento-
wali klub i gminę Luzino, ale 
również powiat wejherowski 
gdyż jako jedyni z powia-
tu wywalczyli awans do 
mistrzostw.

www.gwe24.pl/sport Piątek, 11 maja 201816

Polski Związek Piłki Siatkowej, 
przyznając prawo do organiza-
cji finału Akademii Piłki Siat-
kowej Rumia, wziął pod uwagę 
doskonałe oceny, jakie rumscy 
działacze zebrali przy okazji 
organizacji poprzednich zawo-
dów półfinału Mistrzostw Polski 
Młodziczek oraz ćwierćfinału 
Mistrzostw Polski Kadetek. 

Rumskim siatkarkom w me-
czach grupowych towarzyszył 
pech. W żadnym z trzech spo-
tkań podopieczne Roberta Sa-
wickiego nie były gorsze od swo-
ich rywalek, a jednak wszystkie 
z tych spotkań ostatecznie prze-
grały 2-3. Przez to pozostała im 
tylko walka o 7. miejsce, która 

odbyła się w przedostatnim dniu 
mistrzostw. APS Rumia zmie-
rzył się z Impelem Wrocław. 
W ostatnim meczu rumskie siat-
karki wygrały 3-1 i zajęły siód-
me miejsce. – Walczyliśmy do 
końca, choć stawialiśmy sobie 
wyższe cele – przyznaje Robert 
Sawicki, trener Akademii Piłki 
Siatkowej Rumia.

W niedzielę 6 maja odbyła się 
gra o medale. O trzecie miejsce 
rywalizowały Pałac Bydgoszcz 
oraz MKS Dąbrowa Górnicza. 
W trzech setach zdecydowanie 
zwyciężył zespół z Bydgoszczy. 
Bardziej wyrównany był mecz 
o końcowy triumf. Legionovia 
Legionowo i Dargfil Tomaszów 

Mazowiecki stoczyły pięcioseto-
wy pojedynek, który w tie-bre-
aku wygrał zespół z Legionowa.

– Cieszę się z finałowego poje-
dynku i godnego rywala – mówi 
Dawid Michor, trener LTS Le-
gionovia Legionowo. – Myślę, że 
gdyby był to wyścig sprinterski, 
to o wygranej zadecydowały-
by tysięczne ułamki sekundy. 
Dziewczyny z Tomaszowa Ma-
zowieckiego grały bardzo do-
brze i zdaję sobie sprawę, że 
olbrzymią rolę odgrywało tutaj 
także szczęście. Co ciekawe, 
w pewnym momencie, gdy nasza 
wiara upadała i przegrywaliśmy 
2-1, zagraliśmy bardzo mocno 
na emocjach – dodaje.

Mistrzostwa 
za nami!
SIATKÓWKA | Dobiegły końca rozgrywane w Rumi Mistrzostwa Polski kade-
tek. Złoty medal zdobyła Legionovia Legionowo, APS znalazł się poza podium.

SzCzEGółOWE WYNIKI:
1. LTS Legionovia Legionowo
2. MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki
3. KS Pałac Bydgoszcz
4. MKS Dąbrowa Górnicza
5. KS Energetyk Poznań
6. UMKS MOS Wola Warszawa
7. Akademia Piłki Siatkowej Rumia
8. Impel Wrocław
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do rywalizacji stanęło 7 młodzieżowych zespołów 
z całej Polski.

W rozpoczętym 1 maja turnieju wzięły udział: Akademia Piłkar-
ska Pogoń Szczecin, Polonia Bydgoszcz, Stomil Olsztyn, Gedania 
Gdańsk, Lechia Gdańsk oraz dwa zespoły GOSRiT-u Luzino.

Po trzech dniach rywalizacji najlepsza okazała się Lechia Gdańsk, 
która wygrała wszystkie 6 meczów. W pięciu z nich nie straciła 
nawet jednej bramki, a w ostatniej kolejce wygrała 3-2 z Pogonią 
Szczecin, która zajęła 2. miejsce. Na najniższym stopniu podium 
znalazł się zespół gospodarzy - GOSRiT 2005 Luzino.

KOLEJNOŚĆ KOńCOWA: 
1. Lechia Gdańsk 

2. Akademia Piłkarska Pogoń Szczecin 
3. GOSRiT 2005 Luzino 

4. Stomil Olsztyn 
5. Gedania Gdańsk 

6. Polonia Bydgoszcz 
7. GOSRiT 2006 Luzino 

 
NAGROdY INdYWIdUALNE: 

Najlepszy zawodnik- Przemysław Płotka, Lechia Gdańsk 
Najlepszy Bramkarz- Marcel Mendes, AP Pogoń Szczecin 

Król Strzelców- Oliwier Osowski, GOSRiT 2005 Luzino

lechia wyGrała 
piątek cup

Rumscy rugbyści w 3. run-
dzie sezonu I ligi udali się na 
daleki Śląsk, ale wyjazd był dla 
Arkowców jak najbardziej uda-
ny. W pierwszej połowie Arka 
kontrolowała grę i wynik – do 
przerwy goście prowadzili 21:0. 
Po zmianie stron przebudził się 
zespół gospodarzy a w szeregach 
rumian dały o sobie znać zmęcze-
nie podróżą oraz wysoka tempe-

ratura, w której rozgrywane było 
spotkanie. Dodatkowo z powodu 
kontuzji i przyczyn personalnych 
trener Paweł Nowak dysponował 
mocno uszczuploną ławką zmien-
ników, co spowodowało widoczne 
osłabienie. W końcówce spotka-
nia Rumianie odzyskali jednak 
inicjatywę, co przypieczętowali 
przyłożeniem, które zapewniło 
Arce wygraną za 5 punktów. 

RUGbY RUdA ŚLĄSKA 
- ARKA RUMIA 12:26 (0:21) 

Punkty Arka: Mateusz Bartkowiak 6 (3pd), Daniel Sulej 5 (P), 
Przemysław Rynkiewicz 5 (P), 

Krzysztof Kęska 5 (P), Wiesław Woronko Jr. 5.

Wygrana na Śląsku
RUGBY | Zespół Arki Rumia ma za sobą kolejny udany mecz – tym 
razem wygrał z Rudą Śląską.

zroBiŁeŚ 
zdjĘCie?
NaPiSaŁeŚ 
artYKuŁ?
WYŚLIJ DO NAS!
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