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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: 
Gołąbie na wejhe-
rowskim rynku

”@Justyna: 

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Błonia niczym 
Park Reagana

Jezioro 
Żarnowieckie
Popularny akwen jest piękny 
o każdej porze roku, ale wiosną 
prezentuje się szczególnie ma-
lowniczo. Zdjęcie otrzymaliśmy 
od naszego stałego Czytelnika, 
Marcina Miotacza.  

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Dyrektor 
w areszcie

Rowerzysta 
wybijał szyby 

Dyrektor jednego z wejherow-
skich przedszkoli jest podejrza-
ny o molestowanie seksualne 
pracownic. Mężczyzna został 
zatrzymany i usłyszał w sumie 
pięć zarzutów. Koszmar kobiet 
miał trwać cztery lata. 

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.

Prezydent 
w szpitalu
Na kilka dni do wejhe-
rowskiego szpitala trafił 
Krzysztof Hildebrandt. 
Prezydent miał poważne 
problemy kardiologiczne, 
w związku z czym koniecz-
ny był zabieg. 

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. 

Pomóż uzbierać 
12 tys. zł!

Przez cały tydzień w Szkole 
Podstawowej nr 8 w Wejhe-
rowie trwa akcja charytatyw-
na. Jej celem jest uzbieranie 
12 tys. zł na koncentrator 
tlenu dla Wiktorii, chorującej 
na mukowiscydozę. 

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? Podpowia-

damy: od odwiedzenia naszego portalu 
GWE24.pl, na którym codziennie publikujemy 
najważniejsze i najnowsze informacje!
Ostatnio poruszyliśmy wiele tematów, które 
Was zainteresowały. Z pewnością jedną 
z ważniejszych spraw jest trwająca akcja 
charytatywna, w którą włączyło się nasze 
wydawnictwo. Jej celem jest uzbieranie 12 
tys. zł na zakup koncentratora tlenu dla cho-
rej Wiktorii, uczennicy Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Wejherowie. Zachęcamy wszystkich 
do udziału w tej akcji – każdy może pomóc 
i każda złotówka się liczy! Szczegóły znaj-
dziesz na naszym portalu GWE24.pl. 
W ostatnich dniach poruszyliśmy też wiele 
tematów sportowych – siatkarki z Redy 

okazały się najlepsze w województwie, 
a Stolem Gniewino awansował na szczebel 
wojewódzki. 
Ponadto informowaliśmy o pożarze, w któ-
rym śmierć poniosły trzy osoby oraz o tra-
gicznym finale wypoczynku nad jeziorem. 
Odwiedziliśmy też elektrociepłownię 
w Wejherowie, na co dzień niedostępną dla 
mieszkańców oraz byliśmy na Wojewódzkim 
Dniu Strażaka w Szemudzie. 
Co ponadto? Sprawdź sam! Zachęcamy 
wszystkich do regularnego zaglądania na 
nasz portal oraz polubienia naszego profilu 
na facebooku. Codziennie najnowsze infor-
macje z powiatu wejherowskiego, zapowiedzi 
najważniejszych wydarzeń, konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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WASZE 
ZDJĘCIA

W Rumi ma powstać wyjątkowe 
miejsce przeznaczone do rekre-
acji. Na Błoniach Janowskich, 
czyli terenie zlokalizowanym 
przy ulicach Pomorskiej i Gdań-
skiej, funkcjonowały będą ścież-
ki rowerowe, siłownie plenerowe 
i skatepark. Rozpoczęły się już 
prace projektowe. 

Baśniowa 
HaRmonia 
- muzycznie dla 
całych rodzin

Uważam, że gołębie to część 
Wejherowa i innych miast. 
Oczywiście, wszystko, co o 
nich piszecie, jest prawdą, ale 
pamiętam, jak moje dzieciaki 
przychodziły na rynek i karmiły 
ptaszki. Widok szczęśliwych 
dzieci – bezcenny.
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tylu zawodników zgłosiło się do 

udziału w Mistrzostwach Pol-

ski w Duathlonie, które już w ten 

weekend odbędą się w Rumi. 

240 

Inicjatywę zaplanowano na 
26 maja (sobota). Tego dnia, 
w godzinach od 9:00 do 14:00, na 
wszystkich chętnych będzie cze-

kał personel przychodni NZOZ 
„Panaceum”. Ośrodek mieści się 
przy ulicy Katowickiej 16 w Rumi 
Janowie.

Oddaj krew, by uratować życie
RUMIA | „Podaruj życie, podaruj krew” – pod tym hasłem odbędzie się najbliższa honorowa zbiórka krwi w Rumi. 

Celem akcji, organizowanej pod 
honorowym patronatem burmi-
strza Michała Pasiecznego oraz 
przewodniczącego rady miejskiej 
Ariela Sinickiego, jest propagowa-
nie wzorowej postawy obywatel-
skiej oraz honorowego oddawania 
krwi na rzecz osób przewlekle cho-
rych. Inicjatywa odbywa się w ra-
mach obchodów 100-lecia niepod-
ległości w Rumi.

Przypomnijmy, że Rumia jest li-
derem wśród zeszłorocznych orga-
nizatorów zbiórek krwi. Ponad 70 
litrów życiodajnego płynu, zebra-
nych podczas dwóch akcji, uplaso-
wało miasto na 6. miejscu w woje-
wództwie. 

W tym roku odbyła się już pierwsza 
miejska zbiórka krwi, którą zorgani-
zowano w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Udało się wów-
czas zebrać rekordową ilość życiodaj-
nego płynu – ponad 61 litrów.

ARIEL SINICKI, 
przewodniczący
Rady Miejskiej w Rumi:

– Wielu z nas przekonuje się 
o tym, jak ważne jest oddawa-
nie krwi, dopiero gdy problem 
ten dotknie nas samych lub 
bliskie nam osoby. Jednak 
rumianie zawsze aktywnie 
uczestniczą w tego rodzaju 
akcjach.  To dowodzi nie tylko 
o empatii naszych mieszkań-
ców, ale również o ich zaanga-
żowaniu w życie społeczne.

Akcję, w którą włączyło się 
również nasze wydawnictwo, 
zorganizowała Szkoła Podstawo-
wa nr 8 w Wejherowie, w której 
uczy się Wiktoria. Głównym 
celem jest uzbieranie 12 tys. zł 
na koncentrator tlenu dla dziew-
czynki chorującej na mukowi-
scydozę.

Mukowiscydoza to nieuleczal-
na, wrodzona choroba uwarun-
kowana genetycznie, polegająca 
na zaburzeniu wydzielania przez 
gruczoły zewnątrzwydzielni-
cze. Schorzenie to najczęściej 
powoduje zmiany w układzie 
oddechowym (nawracające 
zakażenia, które prowadzą do 
uszkodzenia płuc i niewydol-
ności oddechowej) i przewodzie 
pokarmowym.

Wiktoria uczy się w SP nr 8 
w Wejherowie od lat zmaga się 
z tą chorobą. W ostatnim czasie 
jej stan uległ pogorszeniu. Le-
karze poinformowali matkę, że 
dziewczynka będzie potrzebowa-
ła koncentrator tlenu. Stacjonar-
ny jest bardzo ciężki i uniemoż-
liwia opuszczanie domu, dlatego 
potrzebny jest przenośny, który 
kosztuje około 12 tys. zł.

W dniach od 14 do 18 maja na 
terenie szkoły zorganizowane 
zostały Szkolne Dni Integracji 
z wieloma atrakcjami, którym 
towarzyszy zbiórka pieniędzy.

Na holu szkoły w „Słodkim 
Kąciku” można zjeść kawałek 
domowego ciasta, a we wtorek 
zorganizowano rajd dla uczniów. 
W środę natomiast rozegrano 
integracyjny mecz charytatywny 
w koszykówkę z udziałem władz 
miasta i powiatu i zaproszonych 
gości. W przerwach widzowie 
mogli obejrzeć występy tanecz-
ne przedszkolaków, dziewcząt, 

Pomóżmy Wiktorii!
WejheRoWo | Przez cały tydzień trwa akcja charytatywna, podczas której zbierane są pieniądze na kon-
centrator tlenu dla chorej Wiktorii. Dziś odbędzie się finał. 

odbył się też konkurs rzutów in-
dywidualnych. Wczoraj w klasach 
I – III Szkoły Podstawowej nr 8 
zorganizowano Dzień Integracji. 

Dziś, w piątek – wielki finał ak-
cji! W programie: prezentacja pro-
jektu „Razem Tworzymy Całość” 
przez uczniów klas II oddziałów 
gimnazjalnych, przejście Aleją 

Integracji – wystawa zdjęć i prac 
uczniów ukazujących działal-
ność klas integracyjnych w szko-
le, program słowno – muzyczny, 
prezentacja wyników projektu 
edukacyjnego „Razem Tworzymy 
całość” w ramach innowacji pe-
dagogicznej, projekcja filmu uka-
zującego historię Dni Godności 

Osób Niepełnosprawnych w szko-
le, w spólne odśpiewanie hymnu 
Dni Integracji „Wiele serc”. Począ-
tek - w małej sali  gimnastycznej 
o godzinie 10.00 w SP nr8. 

Każdy może wziąć udział w tej 
akcji. Sprawmy, aby Wiktoria od-
zyskała siły i wróciła do szkoły! 

/raf/

W wejherowskim ratuszu pod-
pisano umowę na budowę ronda 
na skrzyżowaniu ulic Chopina, 
Nadrzecznej i Staromłyńskiej oraz 
przebudowę ul. Nadrzecznej. Inwe-
stycja o wartości 6,7 mln zł zostanie 
zakończona pod koniec 2018 roku.

Umowę podpisali Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa oraz przedstawiciele firmy, 
która będzie wykonawcą: prezes 
Marek Ignatowski i wiceprezes 
Ryszard Zaremba.

- Przebudowa tego skrzyżowania 
to bardzo ważna inwestycja nie tyl-
ko dla miasta, ale również dla miesz-
kańców powiatu dojeżdżających do 
szpitala – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Jest to jedyna droga do szpitala, 
a rondo niewątpliwie upłynni ruch 
samochodowy w tym kierunku. 
Warto zaznaczyć, że w rejonie tego 
skrzyżowania obecnie bardzo czę-
sto dochodzi do kolizji drogowych. 

W ramach inwestycji zostanie także 
przebudowana ul. Nadrzeczna.

Jak podkreśliła Beata Rutkiewicz, 
budowa ronda przy ul. Chopina 
i przebudowa ul. Nadrzecznej to 
kolejne elementy Zachodniego Po-
łączenia Drogowego Wejherowa.

- Wybudowaliśmy już Węzeł Dział-
ki, dwa ronda w ul. Ofiar Piaśnicy 
oraz ul. Lelewela – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. – Przed nami jeszcze budowa 
najważniejszej części tego połączenia 
– połączenie ul. Sucharskiego z ul. 
Strzelecką, dla którego posiadamy 
dokumentację projektową.

Nie będzie to łatwa inwestycja, 
ponieważ kluczową sprawą będzie 
sprawna organizacja dojazdu do 
szpitala.

Inwestycja, oprócz branży dro-
gowej, obejmuje przebudowę całej 
podziemnej infrastruktury. Ter-
min zakończenia prac to koniec 
2018 roku. /raf/

Zbudują rondo, 
wyremontują ulicę
WejheRoWo | Jeszcze w tym roku ma być wybudowane rondo na 
skrzyżowaniu ul. Chopina,  Nadrzecznej i Staromłyńskiej, przebudo-
wana będzie też ul. Nadrzeczna.
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Z takich udogodnień od 
niedawna mogą korzystać 
mieszkańcy Rumi, dzięki przy-
stąpieniu gminy do projektu 
związanego z aplikacją „Kiedy 
wywóz”.

Główne cele przedsięwzięcia 
to wzrost świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców, pozytyw-
ny wpływ na środowisko po-
przez stosowanie nowoczesnych 
technologii, a także wspomaga-
nie procesu selektywnej zbiórki 
odpadów oraz monitorowanie 
jej efektów. Założenia te mają 
się spełnić dzięki specjalnej 
aplikacji, do której Urząd Mia-
sta Rumi wykupił dostęp dla 
mieszkańców.

Narzędzie to umożliwia po-
siadaczom podłączonych do 
internetu smartfonów korzy-
stanie z dedykowanych dla nich 
usług. Są to między innymi 
spersonalizowane komunikaty 
(oparte np. na lokalizacji telefo-
nu) oraz możliwość zgłaszania 
tzw. dzikich wysypisk czy oce-
ny usług świadczonych przez 
firmy wywozowe – a wszystko 

Smartfon przypomni 
o wywozie śmieci
RUMIA | Lokalizacja najbliższych punktów selektywnej zbiórki odpadów, harmonogram wywozu śmieci 
oraz możliwość zgłoszenia tzw. dzikiego wysypiska – a wszystko to w telefonie. 

to bezpłatnie. Co bardzo istotne, 
wysłana za pośrednictwem apli-
kacji wiadomość trafia bezpo-
średnio do pracowników Urzędu 
Miasta Rumi.

Warto wspomnieć, że to ko-
lejne proekologiczne przedsię-

wzięcie realizowane przez samo-
rząd. W lutym bieżącego roku 
rozpoczęło się rozdawanie spe-
cjalnych naklejek, które dzięki 
zastosowaniu alfabetu Braille’a, 
ułatwiają skuteczną segregację 
odpadów osobom niewidomym 

i słabowidzącym. Natomiast 
w marcu i kwietniu miasto zachę-
cało mieszkańców do udziału we 
wspólnym sadzeniu drzew. Rocz-
nie w Rumi realizowanych jest 
nawet kilkanaście przedsięwzięć 
o takim charakterze.

”W lutym rozpo-
częło się rozda-
wanie specjal-
nych naklejek, 
które dzięki 
zastosowaniu 
alfabetu Brail-
le’a, ułatwiają 
skuteczną segre-
gację odpadów 
osobom niewi-
domym i słabo-
widzącym.

OGŁOSZENIE
Burmistrza miasta rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Nr 1794/172/2018 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 09.05.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, 
na okres 21 dni, wykaz obejmujący nierucho-
mości położone w Rumi, stanowiące własność 
i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczone do dzierżawy w formie bezprze-
targowej. Przedmiotowy wykaz zamieszczony 
został również na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rumi: http://bip.umrumia.nv.pl/
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Mieszkańcy Wejherowa będą mieli okazję 
do porozmawiania ze Stanisławem Kar-
czewskim, marszałkiem Senatu. 
Już w najbliższą sobotę, 19 maja, marsza-
łek przyjedzie do Wejherowa.  Stanisław 
Karczewski to polski polityk, lekarz 
chirurg. Ukończył studia na II Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w War-
szawie, uzyskał następnie specjalizację 

drugiego stopnia z zakresu chirurgii ogól-
nej. Był m.in. dyrektorem szpitala, następ-
nie objął stanowisko ordynatora oddziału 
chirurgicznego. W wyborach parlamentar-
nych w 2005 został wybrany na senatora 
VI kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości 
w okręgu radomskim. W wyborach parla-
mentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał 
mandat senatorski, w 2011 z powodze-

niem ubiegał się o reelekcję. W 2011 został 
wicemarszałkiem Senatu VIII kadencji, 
a w 2015 został ponownie wybrany na se-
natora i 12 listopada 2015 został wybrany 
na marszałka Senatu IX kadencji. Spotka-
nie z marszałkiem odbędzie się o godz. 
14 00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie.
/raf/

pOROzMAWIAJ z MARSzAłKIEM KARCzEWSKIM

We wtorek zastępca burmi-
strza Redy podpisała z prezesem 
Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Śródmieście umo-
wę na realizację w latach 2018 
-2019 gminnego programu zdro-
wotnego pod nazwą „Program 
przeciwdziałania rakowi szyjki 
macicy w Gminie Miasto Reda” 
W 2018 roku do szczepień, któ-
re są dobrowolne, mogą przystą-
pić dziewczęta urodzone w 2005 
roku, a w 2019 roku szczepie-
niami objęte zostaną dziewczęta 
urodzone w 2006 roku. 

Szczepienia odbywać się będą 
od czerwca w punkcie szczepień 
NZOZ Śródmieście w Redzie.  
Zostaną one poprzedzone spo-
tkaniami informacyjno–eduka-
cyjnymi z lekarzem specjalistą 
z zakresu ginekologii. 

- Program przeciwdziałania 
rakowi szyjki macicy w Gminie 
Miasto Reda na lata 2009 – 2019 
finansowany jest z budżetu mia-
sta – mówi Teresa Kania, zastęp-
ca burmistrza Redy. - Od 2009 

roku zaszczepiono w sumie 760 
dziewcząt zameldowanych na 
terenie Redy. 

Rak szyjki macicy jest drugim 
co do częstości występowania 
nowotworem u kobiet do 45 
roku życia na świecie. Główną 
przyczyną zachorowań na raka 
szyjki macicy jest zakażenie wi-
rusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV). Rutynowe szczepienia 
nastolatek przeciwko infekcji 
HPV jako ważną część skutecz-
nej profilaktyki raka szyjki ma-
cicy rekomendują m.in. Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne 
(PTG), Polskie Towarzystwo 
Profilaktyki Zakażeń HPV, 
a także Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO). PTG szacuje, 
że powszechne szczepienia ca-
łych roczników nastolatek spo-
wodują zmniejszenie ogólnej 
liczby zachorowań na raka szyj-
ki macicy od 76 do 96 procent 
w ciągu 15-20 lat od rozpoczę-
cia szczepień.  

/wa/

ruszą darmowe 
szczepienia
RedA | Miasto przystępuje do realizacji Programu Przeciwdzia-
łania Rakowi Szyjki Macicy. 
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W uroczystości przekazania 
remizy strażakom uczestniczy-
ło kilkadziesiąt osób. Oprócz 
miejscowych radnych i włodarzy 
miasta w Redzie pojawili się rów-
nież członkowie Zarządu Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot, którzy wcześniej 
dokonywali przeglądu realizacji 
pakietu inwestycyjnego w zakre-
sie termomodernizacji.

- Od każdej gminy i każdego 
świadomego obywatela zale-
ży przyszłości następnych po-
koleń – mówił do zebranych 
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska. - To właśnie w tym 
przejawia się solidarność mię-
dzypokoleniowa. Zgodnie z jej 
założeniami Reda, Rumia i inne 
miasta Obszaru Metropolitalne-
go Gdańsk-Gdynia-Sopot reali-
zują inwestycje termomoderni-
zacji, starając się, żeby obiekty 
publiczne zużywały mniej ener-
gii cieplnej. W tym przypadku 
chodzi nie tylko o oszczędności, 
ale i zmniejszenie emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery.

Koszt termomodernizacji bu-
dynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Redzie wyniósł ponad 
1,3 mln zł. Inwestycja zreali-
zowana została przy wsparciu 
z Unii Europejskiej w ramach 

Odnowiona remiza oddana do użytku
RedA | Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej została rozbudowana i ocieplona. Oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanego obiektu odbyło się w poniedziałek. 

Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Wartość unijnego 
dofinansowania wyniosła około 
600 tys. zł.

- To, co zostało tutaj zrobione, 
jest efektem pracy i zaangażo-
wania wielu osób – zaznaczał 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - W ramach inwestycji 
przeprowadzona została nie tylko 
termomodernizacja budynku, ale 

i jego przebudowa. Tym samym 
udało nam się wrócić do histo-
rycznego kształtu tego obiektu, 
dzięki czemu obecnie jest to bu-
dynek, który może stanowić jed-
ną z wizytówek naszego miasta.

W wyniku inwestycji poprawie 
uległ stan techniczny remizy, 
a w szczególności parametry prze-
puszczalności ścian zewnętrznych 
oraz stolarki okiennej, co pozwoli 

na uzyskanie optymalnej tempe-
ratury i wilgotności powietrza 
w pomieszczeniach. Istotnym 
czynnikiem przedsięwzięcia jest 
poprawa walorów estetycznych 
przestrzeni publicznej w Redzie. 
Inwestycja realizuje postanowie-
nia zawarte w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. anna walk

KRzYSzTOf 
KRzEMIńSKI, 
burmistrz Redy

Na terenie miasta sukcesywnie przeprowa-
dzamy modernizację obiektów użyteczno-
ści publicznej. Gruntowym pracom remon-
towym i termomodernizacji w ubiegłym 
roku poddany został budynek Przedszkola 
Samorządowego, który mieści się przy 

ul. Gniewowskiej. Podobne roboty prowadzone były w dwóch 
budynkach komunalnych przy ul. Wodociągowej. Obecnie reali-
zujemy procedurę przetargową związaną z termomodernizacją 
Przedszkola Samorządowego znajdującego się przy ul. Łąkowej. 
Liczmy nie tylko na obniżenie wydatków przeznaczonych na 
utrzymanie budynków, ale i poprawę środowiska. Nie bez znacze-
nia w tym przypadku jest podniesienie standardu użytkowania 
odnowionych obiektów.

dh MARIUSz BILLOT,
członek Komisji Rewizyjnej 
Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Redzie 

W ramach inwestycji odnowiono elewację 
budynku i przebudowano wieżę, która 
obecnie stanowi punkt widokowy. Dodat-
kowo ocieplone zostały ściany obiektu. 
Powstał też dwuspadowy dach. Podsumo-

wując, poprawiła się estetyka budynku, a my zyskaliśmy nowo-
czesny i ogrzewany obiekt, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.

Sprawdź inne  
nasze tytuły na:

REKLAMA                                                                                                                       133/2018/DB
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W dniu 19.05.2018 w godz. 
14.45-19.30 zamknięciu ule-
gną następujące ulice:

ul. Dębogórska na od-•	
cinku od ul. Mickiewicza 
do ronda Jana Pawła II,
ul. Starowiejska na od-•	
cinku od ronda Jana 
Pawła II do skrzyżowa-
nia z ul. Dąbrowskiego 
(bez skrzyżowania)
ul. Żołnierzy I Dywizji •	
Wojska Polskiego i DW 
100 do skrzyżowania 
w kierunku Mrzezina 
(bez skrzyżowania)

utrudnienia w ruchu 
związane z mP w Duathlonie
RUMIA | Schemat zamknięcia ulic na terenie Rumi na czas Mistrzostw Polski w Duathlonie 19 maja 2018 roku.

objAzd do KosAKoWA – od strony ul. 
Kosynierów poprowadzono ulicami: Ceynowy, 
Żwirki i Wigury, rondo w ciągu ul. Sobieskie-
go, nawrót do ul. Dąbrowskiego, Gdańską, 
Dębogórską i dalej przez Dębogórze.

objAzd do WejheRoWA – od strony ul. 
Dębogórskiej poprowadzono ulicami: Gdań-
ską, Dąbrowskiego do DK 6.

objAzd do RUMI – od strony Mrzezina 
poprowadzono ulicami: DW 100, Rzemieślni-
czą i Chrzanowskiego w Kosakowie, Pomorską 
i Partyzantów w Dębogórzu.

Więcej szczegółowych informacji na temat 
Mistrzostw Polski w Duathlonie można znaleźć 
na stronie internetowej triathlonrumia.pl.

Trasy objazdów

REKLAMA                                                         137/2018/DB

Rozpoczynają się prace przy budowie kanaliza-
cji sanitarnej w Kąpinie. Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami rozpoczynają się kolejne 
inwestycje związane z budową infrastruktury 
kanalizacyjnej w Kąpinie, obejmujące około 4,5 
km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Stefa-
na Batorego, Kazimierza Wielkiego, Piastowska, 
Jagiellońska, Wiejska (rejon plebani), Włady-
sława Łokietka, Bolesława Chrobrego. Termin 

wykonania to początek października 2018 r. 
Koszt realizacji prac to ponad 2,6 mln zł. Gmina 
Wejherowo pozyskała na ten cel dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwali-
fikowalnych.
Z uwagi na duży zakres prac i intensywny 
harmonogram robót w najbliższych czterech 
miesiącach można się spodziewać utrudnień 

komunikacyjnych w obszarze prowadzenia 
prac. Kierowcy muszą zatem zwracać uwagę na 
tymczasowe oznakowanie i zachować ostroż-
ność przy poruszaniu się w rejonie prac. W 
niektórych miejscach mogą następować przej-
ściowe trudności w dojechaniu do posesji.
Z uwagi na duży zakres prac i głębokie wykopy 
mogą też zdarzać się przypadkowe uszkodze-
nia sieci wodociągowych, kablowych i innych. 

Uszkodzenia będą naprawiane na bieżąco, 
jednak w rejonach prowadzenia prac  mogą na-
stępować  nieprzewidziane przerwy w dostawie 
mediów.
Obecnie trwa  też procedura kolejna przetar-
gowa dla budowy kanalizacji w dalszej części 
Kąpina. Jej wykonanie przewidywane jest do 
połowy przyszłego roku.
/raf/

Na początku maja ponownie 
podpisana została umowa, na 
mocy której kluby otrzymały 
środki przeznaczone na dalszą 
działalność obu drużyn. Umowę, 
tradycyjnie już w obecności wójta 
Henryka Skwarło, podpisali pre-
zesi klubów – Piotr Waga z Gryfa 
Wejherowo oraz Remigiusz Sała-
ta z Tytanów. Na mocy podpisa-

nej umowy, drużyny zobowiązały 
się do promocji gminy Wejhe-
rowo podczas licznych, również 
wyjazdowych rozgrywek. Wspar-
cie finansowe ma również wspo-
móc kluby w dążeniu do dalsze-
go rozwijania edukacji sportowej 
i talentów zarówno młodych, jak 
i doświadczonych już zawodni-
ków. Należy nadmienić, że na 

co dzień zarówno w Gryfie, jak 
i w Tytanach regularnie trenuje 
młodzież z terenu gminy Wej-
herowo. Gryf Wejherowo znany 
jest głównie za sprawą drużyny 
piłki nożnej grającej obecnie w II 
lidze. Natomiast Tytani to zespół 
występujący w rozgrywkach II 
ligi piłki ręcznej mężczyzn. 

/uGw/

UWAGA, RUSzA BUdOWA KANALIzACJI, BĘdĄ UTRUdNIENIA NA dROdzE

Wsparcie z gminy
dla sportowców
GM. WejheRoWo | Kolejny rok działalności klubów sportowych – Tytani 
i Gryf Wejherowo - to kolejne finansowe wsparcie ze strony gminy Wejherowo. 

Fo
t. 

UG
W
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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

Wydarzenie rozpocznie się 
o godzinie 16:00, a już piętna-
ście minut później na scenie 
wystąpi zespół Mitra. Jest to 
gdyńska folk-rockowo forma-
cja, która w swojej twórczości 
miesza akcenty wielu gatun-
ków muzycznych. Charakteru 
dodaje zespołowi sekcja dęta, 
świetnie współgrająca z dźwię-
kami akordeonu oraz instru-
mentów klawiszowych. Jak 
mówią sami o sobie, „Mitra to 
energetyczne szybkie rytmy, 
a także refleksyjne ballady”.

O godzinie 17:05 pałeczkę, 
a właściwie różdżkę, przejmie 
magik, prezentujący rozmaite 
sztuczki. Będzie to występ skie-
rowany przede wszystkim do 
rodzin z dziećmi. O godzinie 
17:40 ponownie o muzyczną 
oprawę zadba Mitra, a o 18:20 
na scenie znów zagości magia.

Na Gwiazdę Wieczoru, którą 
jest Gaba Kulka, trzeba będzie 
poczekać do godziny 19:00. 
Polska pianistka, piosenkar-
ka i autorka licznych tekstów 
zaprezentuje publiczności 
„pstrokatą mieszankę gatun-
ków, od fortepianowego rocka, 
przez jazz, po weillowski kaba-
ret”. Gabriela Kulka znana jest 
między innymi z licznych co-

Gaba Kulka gwiazdą 
wiosennego pikniku
RUMIA | Od muzyki folk, przez rock i jazz, aż po ryk silnika. Takie dźwięki będzie można usłyszeć 26 maja 
podczas wiosennego pikniku przy Miejskim Domu Kultury w Rumi. 

verów, wykonanych w towarzy-
stwie Czesława Mozila, a także 
autorskich piosenek, takich jak: 
„Niejasności” czy „Wielkie wra-
żenie”.

Finałową częścią wydarzenia 
będzie koncert muzyki mecha-
nicznej, który rozpocznie się 
o godzinie 20:30 i zakończy 
o 22:00. Więcej szczegółowych 
informacji można znaleźć na 
stronie rumia.eu.

AGNIESzKA SKAWIńSKA, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi:

– Jak co roku zapraszamy na wiosenny piknik, którego 
głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom wysłucha-
nie gwiazd alternatywnego nurtu. Formuła ta się sprawdza, 
o czym przekonaliśmy się podczas występów Fisz Emade 
oraz Łąki Łan. Oprócz tego sporo atrakcji będzie przygoto-
wanych specjalnie dla naszych najmłodszych mieszkań-

ców. Zadowoleni powinni być również poszukiwacze rozmaitych 
smaków, na których będą czekać stoiska gastronomiczne.

Ponownie zachęcamy wszyst-
kich, również dotychczasowych 
uczestników, do udziału w kon-
kursie i przesłania projektów wiel-
koformatowego malowidła ścien-
nego, które miałoby zdobić ścianę 
budynku zlokalizowanego przy 
ulicy Gdańskiej 24 w Rumi. Na 
zwycięzcę czeka łącznie 17 tysię-
cy złotych.

Przypominamy, że w ramach 
konkursu, na ścianie budynku 
stojącego przy jednej z najbardziej 
uczęszczanych ulic w mieście, ma 
powstać mural o wymiarach 11,3 
na 15,4 metra. Istotne jest wyko-
rzystanie naturalnych elementów 
środowiska, znajdujących się przed 
ścianą budynku, czyli drzew. Po-
nadto malowidło powinno budzić 
pozytywne emocje i ukazywać 
miasto jako nowoczesne, kreatyw-
ne i przyjazne środowisku.

Konkurs na projekt i wykona-
nie muralu ma charakter otwarty, 
a uczestnikami mogą być osoby 

Konkurs na mural wciąż nierozstrzygnięty
RUMIA | Komisja konkursowa, 
po burzliwej dyskusji, nie zdecy-
dowała się wybrać zwycięskiej 
propozycji muralu. Konkurs 
zostaje więc unieważniony 
i jednocześnie wznowiony.

pełnoletnie lub całe zespoły. Każdy 
może zgłosić nieograniczoną liczbę 
projektów. Ostateczny termin na-
desłania prac mija 4 czerwca 2018 
roku. Zwycięzca konkursu otrzyma 
2000 złotych za projekt oraz 15000 
złotych na wykonanie muralu w ter-

minie do 31 lipca bieżącego roku.
Więcej szczegółowych informa-

cji na temat konkursu można uzy-
skać na stronie internetowej miasta 
(www.rumia.eu), w Referacie Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Rumi (pokój 113), 

pod numerem tel. 58 679 65 01, 
lub adresem e-mail: promocja@
um.rumia.pl.

Przedstawiamy również część na-
desłanych prac konkursowych, któ-
re zakwalifikowały się do finałowe-
go etapu nierozstrzygniętej edycji.

Część praC, które zakwalifikowały się do finałowego etapu nierozstrzygniętej edyCji

Kolejne przedstawienie z cyklu 
„Rodzinne spotkania z teatrzy-
kiem” przeniesie małych gości 
Portu Rumia Centrum Handlowe-
go Auchan do barwnej cukierni, 
gdzie poznają tajniki pracy cu-
kiernika. Nie zabraknie słodko-
ści, w tym ulubionych cukierków, 
ciasteczek i czekolady. Tytułowa 
cukiernia nie będzie jednak zwy-
kłym miejscem, gdzie powsta-
ją łakocie, a magiczną fabryką, 
w której wszyscy widzowie będą 
się dobrze bawić, poznając świat 
Pana Marcepana. 

Główna postać to właściciel Cu-
kierni Pana Marcepana, w której 
powstają niezwykłe łakocie. Wraz 

z Madame Lukier bohater opo-
wie o pracy cukiernika i tajnikach 
pracy w fabryce słodkości. Dzieci 
będą mieć okazję poznać rodzinę 
Ciastusiów i innych fantazyjnych 
postaci, które przybliżą widzom 
działanie cukierni i być może za-
chęcą do własnych podróży kuli-
narnych. 

Teatrzyk pt. „Cukiernia Pana 
Marcepana” odbędzie się w sobotę 
19 maja w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Spek-
takl zostanie odegrany trzykrotnie 
o godz.: 13:00, 15:00 oraz 17:00. 
Udział w wydarzeniu jest bezpłat-
ny. /raf/

Odwiedź cukiernię 
Pana marcepana
RUMIA | Czekoladki, ciasteczka, torty, cukierki i inne łakocie wypełnią 
interaktywny spektakl pod tytułem „Cukiernia Pana Marcepana”. 
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łUKASz KOSS, 
dyrektor eksploatacji 
OPEC Gdynia:

- Podczas Dnia Otwartego chcieliśmy tym, któ-
rzy odwiedzili nasz zakład, pokazać że energia 
elektryczna pozyskiwana z silnika gazowego 
jest bezpieczna i ekologiczna. Jednym z naj-
ważniejszych dla nas celów jest edukowanie 
społeczeństwa, mówienie o tym, co możemy 

zrobić dzięki technologii, którą dysponujemy. Zakład działa od 1994 
roku, ale wtedy były to kotłownie lokalne rozsiane po całym mieście. 
Dziś, po modernizacji, mamy jedną dużą elektrociepłownię i nowocze-
sna magistrala ciepłownicza. To nasz główny sukces. Oczywiście stale 
modernizujemy zakład i sieć, co skutkuje sukcesywnym zmniejszaniem 
emitowanych zanieczyszczeń.

OPEC: prąd, ciepło i edukacja
WejheRoWo | Skąd się bierze prąd? W jaki sposób dostarczane jest ciepło do naszych domów? Na te i wiele innych pytań mogli uzyskać odpowiedzi ci, którzy 
odwiedzili elektrociepłownię Nanice w Wejherowie. 

Jak co roku Okręgowe Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
zorganizowało Dzień Otwarty 
elektrociepłowni, podczas którego 
można była zwiedzić obiekt i za-
poznać się z wieloma ciekawost-
kami. 

Przedsiębiorstwo już 5. raz 
uczestniczyło w ogólnopolskiej 
akcji Dni Otwartych Fundu-
szy Unijnych. W programie 
znalazła się prezentacja multi-
medialna na temat firmy oraz 
produkcji ciepła i energii elek-
trycznej w procesie kogenera-
cji, a także zwiedzanie zakładu 

energetyki cieplnej pod opieką 
specjalistów z OPEC. Ponadto 
dla najmłodszych zorganizowano 
konkursy z nagrodami.

Warto dodać, że projekt budowy 
i modernizacji elektrociepłowni 

w Nanicach uzyskał dofinanso-
wanie z funduszy Unii Europej-
skiej w wysokości ponad 7 mln 
zł (co stanowi 40 proc. wartości 
inwestycji), a całkowite nakłady 
inwestycyjne wyniosły ponad 20 

mln PLN.  Celem projektu było 
zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery oraz zwiększe-
nie bezpieczeństwa energetycz-
nego 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.

Problemem w Wejherowie po-
zostają wciąż odbiorcy indywi-
dualni (domy jednorodzinne), 
którzy ogrzewają swoje domy 
starymi piecami węglowymi. To 
właśnie te piece generują najwię-
cej zanieczyszczeń do atmosfery. 
Dlatego sieć ciepłownicza w mie-
ście wciąż jest i będzie rozbudo-
wywana. Władze spółki OPEC 
zaznaczają jednak, że nie jest to 

problem łatwy do rozwiązania 
z powodów ekonomicznych – do-
prowadzenie sieci do domków jest 
bardzo kosztowne, zaś późniejszy 
przychód dla przedsiębiorstwa 
niewielki. Rozwiązaniem byłaby 
dotacja ze środków zewnętrznych 
zarówno dla dostawcy ciepła, jak 
i dla odbiorców. 

W perspektywie kolejnych lat 
planowane jest zmniejszenie spa-
lania węgla, a zwiększenie udziału 
gazu, który jest znacznie bardziej 
ekologiczne. Będzie to robione 
stopniowo, aby uniknąć nagłego 
skoku cen dla odbiorców.  /raf/

”Przedsiębior-
stwo już 5. 
raz uczestni-
czyło w ogól-
nopolskiej 
akcji Dni 
Otwartych 
Funduszy 
Unijnych. 
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W minioną niedzielę na wej-
herowskiej Kalwarii odbył się 
pierwszy w tym roku odpust - 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Do Wejherowa zawitały setki 
pielgrzymów z „południa”, czy-
li parafie powiatu kartuskiego, 
kościerskiego i najstarsza piel-
grzymka z Archikatedry Oliw-
skiej z Gdańska. Mszy św. Prze-
wodniczył ks. biskup Zbigniew 
Zieliński.

Pielgrzymka z Gdańska Oliwy, 
w tym roku obchodziła jubile-
usz 350-lecia pielgrzymowania 
do Wejherowa. Z tej okazji ku-
stosze wejherowskiego sanktu-
arium przygotowali specjalną 
tablicę pamiątkową, którą wrę-

czyli biskupowi, by umieścił 
na pamiątkę w Archikatedrze 
Oliwskiej, skąd wyrusza piel-
grzymka.

Odpustową mszę na Kalwa-
rii Wejherowskiej tradycyjnie 
uświetniły połączone chóry 
kaszubskie z trzech powiatów: 
puckiego, kartuskiego i wejhe-
rowskiego. Zebrani mogli obej-
rzeć dawny, kaszubski zwyczaj, 
jakim jest taniec feretronów. 

W odpuście uczestniczyli 
przedstawiciele lokalnych sa-
morządów, m.in. Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

/raf/

tłumy pielgrzymów 
na Kalwarii
WejheRoWo | Na Kalwarii Wejherowskiej odbył się Odpust Wnie-
bowstąpienia Pańskiego i Święto Matki Bożej Wejherowskiej - Patronki 
Powiatu Wejherowskiego.
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Grant dla „jedenastki”
WejheRoWo | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie 
otrzymał 40 tys. złotych na organizację polsko - rosyjskiej wymiany 
młodzieży ze szkołą w Zielenogradsku (obwód Kaliningradzki).

Wymiana młodzieży ma na 
celu przełamywanie stereoty-
pów i barier między narodami, 
nawiązywanie międzynarodo-
wych przyjaźni, poznanie kul-
tury i życia codziennego obu 
narodów,  doskonalenie umie-
jętności interpersonalnych. 

Program wymiany obejmie 
pięciodniowe wizyty w Ziele-
nogradsku w Rosji i w Wejhe-
rowie.

- Dzięki projektowi uczniowie 
obu krajów będą mieli okazję 
poznać swoją kulturę i życie co-
dzienne, a także nawiążą mię-

dzynarodowe przyjaźnie – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa.

Jak mówi Wioleta Podolska, 
dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Wejherowie, 
uczniowie „jedenastki” w ra-
mach swojej części wymiany pla-
nują m.in. zajęcia integracyjne 
ze swoimi rówieśnikami z Rosji, 
podczas których będą przełamy-
wać bariery i stereotypy. Zapla-
nowano także warsztaty związa-
ne z historią Kaszub i językiem 
kaszubskim, warsztaty muzycz-

ne, gdzie uczestnicy wymiany 
będą uczyć się śpiewać piosenkę 
kaszubską. Z kolei na warszta-
tach artystycznych w wejherow-
skim muzeum młodzież zapro-
jektuje i wykona prace metodą 
filcowania na mokro ze wzorami 
kaszubskimi.

Wejherowianie oprowadzą 
młodych Rosjan szlakiem Ka-
szubskiego Abecadła w Wejhe-
rowie oraz obejrzą ratusz. Za-
planowano także wyjazdy do 
Gdańska, Szymbarku i Wdzydz 
Kiszewskich. /raf/
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- 19 maja spotykamy się 
w Parku Miejskim, aby uczest-
niczyć w akcji Wejherowo Bie-
ga, która wpisuje się w ogólno-
polską kampanię Polska Biega 
– mówił Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Do uczestnictwa 
w wydarzeniu zachęcamy za-
równo mieszkańców, jak i gości. 
Każdy z uczestników otrzyma 
przed biegiem koszulkę, a po 
dobiegnięciu na metę medal 
okolicznościowy, napój izoto-
niczny i baton energetyczny. 

Do wyboru będzie pięć tras. 
Dzieci do lat 6 pobiegną na dy-
stansie 300 m, dzieci w wieku 
7-10 lat na dystansie 500 m, 
a młodzież i dorośli mają do 
wyboru trasy o długości od 900 
m do 4000 m.

- Już od kilku tygodni można 
się zarejestrować za pomocą 
strony internetowej www.wej-
herowo.pl – informuje Michał 
Jeliński, kierownik Wydziału 
Kultury Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. - 
W dniu zawodów od godz. 7.30 
do 10.30 czynne będzie biuro 
zawodów, gdzie będzie można 

Będą biegać po raz szósty
WejheRoWo | Około dwóch tysięcy biegaczy w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego. W najbliższą sobotę staruje kolejna edycja akcji „Wejhero-
wo Biega”. Do udziału w imprezie na specjalnej konferencji zapraszali włodarze miasta i powiatu wejherowskiego.

pobrać kartę zgłoszeniową i ko-
szulkę. 

W biegach nie obowiązują zasa-
dy rywalizacji - jedynym warun-
kiem jest ukończenie wybranego 
dystansu. Po zakończeniu biegów 
wśród uczestników, którzy ukoń-
czyli trasę, rozlosowane zostaną 
nagrody rzeczowe. W organizację 
i promocję wydarzenia zaanga-
żowało się Starostwo Powiatowe 

w Wejherowie. 
- Wejherowo Biega to impreza 

dla wszystkich: począwszy od 
dzieci, poprzez ludzi młodych 
i osoby dorosłe - mówił Jacek 
Thiel, członek zarządu powiatu 
wejherowskiego. - Niezależnie 
od wieku i kondycji jest szansa, 
aby w najbliższą sobotę rozpo-
cząć swoją przygodę z bieganiem. 
Liczy się sam udział w imprezie, 

czyli ten, kto zostaje w domu, 
przegrywa, a ten, kto przyjdzie 
do Parku Miejskiego, będzie zwy-
cięzcą. 

Warto zaznaczyć, że biegi mają 
charakter rekreacyjny, więc na 
mecie nie będzie prowadzo-
na klasyfikacja miejsc. Zanim 
uczestnicy imprezy staną na linii 
startu, zorganizowana zostanie 
wspólna rozgrzewka. wa

PanU

JANUszOwI 
RóżAlsKIeMU

Prezesowi Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MatKI
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

eDMUNDA   
lewAŃCzYKA

Członka Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego,
regionalistę i animatora kultury kaszubskiej, 

artystę i kompozytora, 
nieocenionego gawędziarza i wodzireja kaszubskich spotkań,

Człowieka całym sercem kochającego swoją Małą Kaszubską Ojczyznę. 
 

Kultura kaszubska poniosła niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom,  
którzy opłakują śmierć edmunda lewańczyka, 

wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa 
wraz z Radnymi

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 136/2018/DBOGŁOSZENIE                                                                                                                                                 136/2018/DB

Już w przyszły weekend  na wejherowskim rynku zorganizo-
wane zostanie święto patrona miasta, czyli Dzień Jakuba. 

Podczas imprezy zostaną uhonorowani zasłużeni wejhero-
wianie. Gwiazdą świątecznego wieczoru będzie Margaret. 
Rozpoczęcie zaplanowane jest na godz. 19, na scenie wystąpi 
zespół Quantos natomiast o godz. 19.45 wystąpi wokalistka 
Monika Kittel. Po pierwszej części jej występu o godz. 20.15 
nastąpi uroczyste odegranie przez trębaczy hejnału Wejhe-
rowa. Inaugurację obchodów Święta Miasta uświetni również 
symboliczny wystrzał z armatki w wykonaniu Kurkowego 
Bractwa  Strzeleckiego.
Na godz. 20.20 zaplanowana jest część oficjalna, czyli uroczy-
ste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Wejherowa. Po wrę-
czeniu nagród, około godziny 20.45, przed publicznością po 
raz drugi pojawi się Monika Kittel – z drugą częścią programu 
artystycznego.
Główną atrakcją artystyczną świątecznego wieczoru będzie 
występ wokalny Margaret. Zakończenie imprezy przewidziane 
jest około godz. 23.15.
Dzień Jakuba - w sobotę, 26 maja. Dzień wcześniej ulicami 
Wejherowa przejdzie barwna parada. /raf/

DZiEń JaKuba 2018
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Uczniowie szkół średnich mają odna-
leźć pomorskiego bohatera walki o nie-
podległość i przygotować prezentację 
na jego temat. Trzyosobowe zespoły 
materiał konkursowy powinny przygo-
tować do 30 czerwca 2018 r. Najlepsze 
prace poznamy podczas uroczystych 
gali we wrześniu. 

Udział w konkursie szkoły muszą 
zgłosić do 25 maja 2018 r. Zgłoszenia 
przyjmuje Pomorska Akademia Dzia-
łania.

 LOKALNI BOhATEROWIE

Uczniowie muszą przygotować pre-
zentację multimedialną, przedstawia-
jącą postać związanego z Pomorzem 

bohatera, który był zaangażowany 
w działania prowadzące do odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz po-
wrotu Polski na Pomorze. – Mogą wy-
brać z ponad setki nazwisk lokalnych 
postaci, a potem w ciekawy sposób 
opowiedzieć o swoim bohaterze – mówi 
Adam Krawiec, dyrektor Departamentu 
Edukacji Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego. – 
W konkursie oddajemy głos uczniom. 
Chcemy zobaczyć, a potem pokazać in-
nym, jak młodzież mówi o historii i jak 
opisuje swoich bohaterów. Kogo ceni 
i za co – wyjaśnia Krawiec.

Powinna być to osoba, której dzia-
łalność i biografia w znaczący sposób 
wpływają na patriotyczną świadomość 

młodych mieszkańców regionu. Liczą 
się m.in. kreatywność, poprawność me-
rytoryczna i walory edukacyjne oraz ar-
tystyczne. Każdy zespół uczniów może 
zgłosić tylko jedną pracę, ale z każdej 
szkoły może wziąć udział w konkursie 
nieograniczona liczba zespołów.

WYJĄTKOWA hISTORIA 
NIEpOdLEGłOŚCI

Konkurs „Pomorskie drogi do Nie-
podległej” to jeden z elementów pro-
gramu obchodów 100-lecia Niepodle-
głości Polski i Pomorza. – W każdym 
z subregionów naszego województwa 
są inne doświadczenia i inne osoby, 
które uczestniczyły w pomorskiej i pol-

skiej drodze do niepodległości – pod-
kreśla Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – Dziś go-
ścimy uczniów z kwidzyńskich szkół, 
a Powiśle ma swoją wyjątkową historię 
dochodzenia do polskości. Chcemy 
trafić z tym konkursem do wszystkich 
środowisk. Dlatego namawiamy też na-
uczycieli i rodziców do zainteresowa-
nia młodzieży lokalnymi autorytetami 
niepodległości. To w końcu one miały 
wpływ na rzeczywistość i kształtowanie 
się państwa polskiego 100 lat temu – 
dodał marszałek.

Konkurs odbędzie się w dwóch eta-

pach. – Pierwszy etap konkurs to po-
ziom powiatowy, a jego finałem będą 
uroczyste gale w pięciu regionach woje-
wództwa, połączone z prezentacją filmu 
„Kamerdyner” – mówi Anna Szklarow-
ska, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Słupsku. – Uczniowie 
będą mogli wygrać od 150 do 400 zł 
oraz zaproszenie do kolejnego regio-
nalnego etapu  Najlepsi spotkają się na 
uroczystej gali w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni – tłumaczy Szklarowska.

W konkursie regionalnym do wygra-
nia będzie od 300 do 1000 zł (również 
dla nauczycieli prowadzących).

Bohater Pomorza 
sprzed stu lat 
poszukiwany 
-wystartował konkurs 
dla uczniów
Wraz z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego, 
zapraszamy do udziału w konkursie „Pomorskie drogi do Niepodległej”. 
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Młodzież z Niemiec, Włoch i Hiszpanii gościła w tym tygodniu 
z wizytą w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. 
Grupa młodzieży z trzech krajów europejskich przyjechała 
na Pomorze. W tym tygodniu młodzi ludzie odwiedzili m.in. 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 
Spotkanie odbyło się w ramach projektu Erasmus+, który 
koncentruje się na zagadnieniach związanych z europejskim 
rynkiem pracy oraz promowaniem kompetencji sprzyjających 
przedsiębiorczości. 
Oprócz wizyty u starosty wejherowskiego młodzi ludzie będą 
zwiedzać powiat wejherowski i Pomorze. /raf/

z WIzYTĄ W STAROSTWIE

Poniedziałkowe przedpołudnie w Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Wej-
herowie było pełne miłych wydarzeń, 
a to za sprawą uroczystych obchodów 
dnia bibliotekarza, zorganizowanych 
dla pracowników wszystkich bibliotek 
powiatu wejherowskiego. Dyrektorzy 
i pracownicy bibliotek powiatu wej-
herowskiego otrzymali z rąk władz 
powiatu oraz dyrektor powiatowej bi-
blioteki pamiątkowe statuetki z podzię-
kowaniem za zaangażowanie w rozwój 
kulturalny w swoim regionie. Spotkanie 
uświetnił swoim występem zespół mu-
zyczny „In Harmony” z Sopotu, zwień-
czeniem uroczystości był niesamowicie 
kolorowy tort w kształcie stosu książek.

- Biblioteki muszą istnieć, muszą ist-
nieć książki a my musimy jak najwięcej 
czytać – mówi Jacek Thiel, członek za-
rządu Powiatu Wejherowskiego. - Cie-
szę się, że w naszej, powiatowej biblio-
tece w trakcie Tygodnia Bibliotek mogą 

Święto bibliotekarzy
PoWIAT | Za nami I Powiatowy Dzień Bibliotekarza. 
Zorganizowano go w ramkach Tygodnia Bibliotek. 

się spotkać bibliotekarze z całego powiatu. 
To spotkanie ma służyć też integracji i lep-
szego poznania się. 

- Bibliotekarz to bardzo ważny zawód – 
dodaje Barbara Gusman, dyrektor Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. 

- Bibliotekarze pełnią bardzo ważną rolę 
w życiu społecznym i kulturalnym. Dzień 
Bibliotekarza jest doskonałą okazją do po-
dziękowania wszystkim pracownikom za 
działania, jakie prowadzą w placówkach 
na terenie powiatu. /raf/
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W konkursie zaprezentowa-
no 9 spektakli, przygotowanych 
przez zespoły teatralne z Rumi, 
Bolszewa, Orla, Strzebielina, 
Nowego Dworu Wejherowskie-
go, Celbowa, Rekowa Górnego 
i Swarzewa. Prezentacje teatral-
ne oceniało jury w składzie: Be-
ata Buczek-Żarnecka, Agnieszka 
Babicz-Stasierowska i Mariola 
Seremak-Jankowska. Po wni-
kliwej ocenie jurorów zwycię-
żyła Teatralna Szósta z SP nr 6 
w Rumi za „Bajkę o niebieskim 
ptaku”  a także Sceniczni z SP 
w Rekowie Górnym za „Paźia 
Królowej i Blee”. Drugie miejsce 
zajęła Bajkomania z SP w Orlu za 
„Bajkę o królewnie, piekarczyku 
i pieczeniu chleba” oraz Słonecz-
ni Żeglarze z SP w Swarzewie 
za „O Pryszczycerzu i Królew-
nie Pięknotce”. Trzecie miejsce 
otrzymali Teatralni Zakręceni 
z ZSP w Strzebielinie za „Papie-

rowe morze” oraz Szkolne Koło 
Teatralne z SP w Nowym Dwo-
rze Wejherowskim za  „Dziwne 
bajki”. Jury przyznało również 
nagrodę za pomysłowe lalki dla 
Podstawowej Ekologicznej Szko-
ły Społecznej w Rumi oraz na-
grodę za kostiumy i scenografię 
dla Szkoły Podstawowej w Reko-
wie Górnym. Ponadto uczniowie 
otrzymali nagrody za kreacje ak-
torskie: Helena Polak z Nowego 
Dworu Wejherowskiego za rolę 
babci, Zofia Pałasz z Orla za 
rolę królowej, Łukasz Grzywacz 
z Rumi za rolę narratora, Konrad 
Kąkol z Rekowa za rolę pazia, 
Anastazja Ramutkowska z Rumi 
za rolę niebieskiego ptaka i Ju-
lia Dzięgelewska z Bolszewa za 
rolę Małego Księcia. Na etapie 
wojewódzkim powiat wejherow-
ski i pucki będą reprezentowały 
dwa zespoły: SP nr 6 z Rumi i SP 
z Rekowa. (DD)

Powalczą 
o „Niebieskie tarcze” 
KULTURA | Na scenie Domu Kultury w Rumi Janowie wystawiono 9 
spektakli teatralnych w ramach XXXIV konkursu „Niebieskie Tarcze”.

Było uroczyście, ale też rado-
śnie – w Szemudzie zorganizo-
wano Dzień Strażaka. Wydarze-
nie rozpoczęło się mszą świętą 

w intencji strażaków, następnie 
uczestnicy w barwnej paradzie 
przemaszerowali na boisko. Tam 
podczas części oficjalnej wręczo-

no medale i odznaczenia wyróż-
niającym się strażakom. 

- Numer ratunkowy 112 zna 
chyba każdy – mówi Ryszard Kal-

Wyjątkowe święto z numerem 112
szeMUd | Strażacy z całego Pomorza zjechali do Szemuda na Wojewódzki Dzień Strażaka. 
Jednostka OSP Szemud równocześnie obchodziła jubileusz powstania. 

kowski, wójt gminy Szemud. - I tak 
się złożyło, że właśnie 112-lecie 
obchodzi nasza jednostka OSP, 
ponadto w całej Polsce w ostat-
nim czasie organizowane są różne 
konferencje i akcje edukacyjne, 
dotyczące numeru 112. W naszej 
gminie w ostatnim tygodniu zor-
ganizowaliśmy rozmaite szkolenia 
i prezentacje poruszające tę tema-
tykę. Cały tydzień był poświęcony 
zarządzaniu kryzysowemu. Jestem 
więc przekonany, że dziś w Szemu-
dzie nie ma osoby, która nie wie-
działaby, czym jest numer 112. 

Po części oficjalnej odbył się fe-
styn dla mieszkańców. Atrakcji nie 
brakowało: były dmuchańce dla 
dzieci, zagrała  Gminna Orkiestra 
Dęta OSP, można było obejrzeć 
pokazy służb ratowniczych i sprzęt 
używany w akcjach, o dobry hu-
mor uczestników zadbał kabaret 
„Kopydłowo”, a wieczorem wszy-
scy świetnie się bawili przy dźwię-
kach zespołu disco polo „Bayera”. 
/raf/
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

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 do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wej-
herowo, 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

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

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 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

USŁUGI

USłUGI transportowe przeprowadzki busem T4 
małe przeprowadzki, transport rożnych rzeczy, 
cena do uzgodnienia, Zapraszam, tel. 570 634 
637

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 szuka kobiety do 47 lat w celu stałego 
związku, tel. 690 526 075

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

RÓŻNE

SpRzEdAM beczki plast., na działkę do wody 
i pod rynny, czyste, tel. 511 841 826

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

BECzKI plast, 200 l, tel. 511 841 826

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

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

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

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

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

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.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138

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

19-05-2018
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

REKLAMA                  49/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB
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PMP

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

W poprzednim sezonie 37 
punktów, które zdobył Gryf, da-
łyby spokojne utrzymanie w II 
lidze. Wydaje się, że w obecnym 
sezonie żółto-czarni będą mu-
sieli jeszcze powiększyć swój 
dorobek, by pozostać w gro-
nie drugoligowców. Najbliższy 
mecz Gryf zagra z innym z kan-
dydatów do spadku, MKS-em 
Kluczbork, co czyni niedzielne 
spotkanie na Wzgórzu Wolno-
ści być może najważniejszym 
meczem sezonu.

Wygrana żółto-czarnych 
z Gwardią Koszalin była z pew-
nością istotna dla pewności sie-
bie wejherowskiej drużyny, po-
dobnie trenerowi Kotwicy spadł 
kamień z serca – w ponownej 
przygodzie z Gryfem zdobył 
swoje pierwsze punkty i wraz ze 
swoim zespołem dźwignął się ze 
strefy spadkowej. Bramkę zdo-

Najważniejszy 
mecz sezonu?
II LIGA | Żółto-czarni mają przed sobą być może najważniejsze spotkanie tego 
sezonu. Zwycięstwo da im niemal pewne utrzymanie, ale przegrana będzie 
oznaczała 3 punkty dla rywali.

był Jan Sobociński, który bardzo 
szybko zrehabilitował się za błąd 
we wcześniejszym meczu.

MKS Kluczbork gra o ten sam 
cel co Gryf – pozostanie w II li-
dze. Najbliższy rywal żółto-czar-
nych w środku tygodnia odrobił 
zaległości – w Elblągu MKS wy-
korzystał dwa rzuty karne oraz 
grę w przewadze przez kilkana-
ście minut i wygrał z tamtejszą 
Olimpią 2-1. Zespół z Kluczborka 
wydostał się dzięki temu ze strefy 
spadkowej i traci punkt do Gryfa. 

W ich przypadku zwycięstwo na 
Wzgórzu Wolności także mocno 
przybliży drużynę do pozostanie 
w II lidze.

Wydaje się, że atut własnego bo-
iska czyni z Gryfa nieznacznego 
faworyta niedzielnego meczu. Sta-
tystyki pokazują jednak, że żółto-
czarni w Wejherowie nie zachwy-
cają – pod względem zdobytych tu 
punktów są wciąż ostatni w lidze. 
Podopieczni Tomasza Kotwicy 
mają jednak jeszcze dwie okazje, 
aby niechlubne miejsce opuścić.

GRYf WEJhEROWO – MKS KLUCzBORK 
niedziela, 20 maja, 16:00

Lp. Nazwa drużyny PKT bramKI

1 GKS 1962 Jastrzębie 58 46-25

2 Warta Poznań 57 41-23

3 ŁKS Łódź 56 39-21

4 Radomiak Radom 53 50-34

5 Garbarnia Kraków 50 43-24

6 Siarka Tarnobrzeg 45 47-44

7 Olimpia Elbląg 44 41-40

8 Rozwój Katowice 43 33-38

9 GKS Bełchatów 42 46-41

10 ROW 1964 Rybnik 41 47-49

11 Błękitni Stargard 40 33-34

12 Stal Stalowa Wola 37 35-36

13 Gryf Wejherowo 37 34-42

14 MKS Kluczbork 36 34-46

15 Znicz Pruszków 35 36-45

16 Wisła Puławy 35 32-37

17 Legionovia Legionowo 27 35-49

18 Gwardia Koszalin 26 31-65

Mecz w Koszalinie dla gospo-
darzy był okazją do pokazania się 
z jak najlepszej strony w jednym 
z ostatnich meczów zespołu w II 
lidze – drużyna gospodarzy ma 
już bowiem tylko matematyczne 
szanse na utrzymanie. Gryf nato-
miast po ostatniej kolejce znalazł 
się w strefie spadkowej. Kolejna 
przegrana znacznie pogorszyłaby 
sytuację zespołu. Warto dodać, że 
na meczu znalazła się spora grupa 
kibiców Gryfa.

Doszło do roszady w bramce wej-
herowian – na ławce usiadł Dawid 
Leleń, a między słupkami zastąpił 
go Wiesław Ferra. W pierwszej 
części spotkania żaden zespół nie 
był w stanie sforsować defensywy 
rywala i drużyny zeszły do szatni 

Miniony weekend nie był udany dla 
młodych piłkarzy z Wejherowa.

Dwie drużyny najstarszych zawodników przegra-
ły z Bałtykiem Gdynia – zespół junior A1 przegrał 
2-3, a zespół junior B1 uległ 1-4. Ta druga drużyna 
zagrała również w środku tygodnia – 1-0 pokonał 
ją Jaguar Gdańsk. Porażki aż 1-13 z Pogonią 
Szczecin doznała drużyna rocznika 2003 wystę-
pująca w Centralnej Lidze Juniorów. Jedyną dru-
żyną, która zdobyła punkty, był zespół rocznika 
2005, który zremisował z UKS 
Jedynką II Reda 1-1. Obie 
ekipy rok młodszych graczy 
przegrały swoje mecze – 
z LZS-em Bojano, a także 
z SI Arką Gdynia.

pORAŻKI MłOdYCh 
GRYfITóW

Jeden gol zadecydował
II LIGA | Wejherowski zespół 
zdobył swoje pierwsze punkty 
od kiedy objął go Tomasz 
Kotwica. Żółto-czarni pokonali 
Gwardię Koszalin 1-0.

przy wyniku bezbramkowym.
Żółto-czarni musieli jednak atako-

wać. I w końcu dopięli swego, a bo-
haterem meczu został 19-latek. Jan 
Sobociński w 77. minucie otworzył 
wynik spotkania, strzelając, jak się 
okazało, jedynego w tym meczu gola. 
Trafienie młodego obrońcy dało Gry-
fowi bardzo ważne trzy punkty.

-W tym meczu stworzyliśmy sobie 
więcej dogodnych sytuacji. Walczyli-
śmy o zwycięstwo i wiedzieliśmy, że 
mecz może się toczyć do pierwszej 
bramki. Udało nam się ją zdobyć, 
z czego bardzo się cieszę, to ważne 
dla nas punkty - powiedział po me-
czu trener Tomasz Kotwica.

GWARdIA KOSzALIN 
- GRYf WEJhEROWO 0-1
Sobociński 77’

GRYf: Ferra – Nadolski, Wicki, Sobociński, Brzuzy, Wojowski, Goerke, 
Kołc, Gulczyński, Ciarkowski, Okuniewicz
GWARdIA: Hartleb – Baranowski, Wojciechowski, Dondera, Brzeziań-
ski, Ziętarski, Kwiatkowski, Shimmura, Majtyka, Setla, Przyborowski
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Mistrzostwa Polski w duathlo-
nie rozpoczną się w sobotę, 19 
maja o 15:00. Centrum imprezy 
zlokalizowane jest przy MOSiR 
w Rumi przy ul. Mickiewicza 
49. Zawodników czeka bieg, jaz-
da rowerem, a potem znów bieg. 
Do zawodów zgłosiło się ponad 
240 osób z całej Polski. Trasy są 
przygotowane i niezwykle szyb-
kie, przewidywana pogoda to 
temperatura 16 st z drobnymi 
opadami- rywalizacja o tytu-
ły mistrzowskie zapowiada się 
bardzo ciekawie.

W pierwszym wyścigu na dy-
stansie sprinterskim (5-20-2,5) 
zostaną rozegrane Mistrzo-
stwa Polski Grup Wiekowych, 
wystartuje w nim około 160 
zawodniczek i zawodników. 
Tuż po amatorach wystartują 
młodzicy i juniorzy młodsi na 
dystansie super sprinterskim 
(2,5-10-1,25), a później nastą-
pi główny wyścig Mistrzostw 
Polski.

Zostanie on rozegrany na dy-
stansie sprinterskim  (5-20-2,5) 
na nieco innych trasach w sto-
sunku do amatorów i w konwen-
cji z draftingiem czyli możliwo-
ścią jazdy wspólnej na rowerze. 
Faworytkami wyścigu kobiet są: 
broniąca tytułu mistrzowskiego 
z 2017 roku Marta Łagownik 
z UKS Dwójka Morena Gdańsk, 
najlepsza polska juniorka Rok-
sana Słupek z UKS Tri-Team 
Rumia oraz Joanna Sołtysiak 
z CTS – ubiegłoroczna mistrzy-
ni Polski w triathlonie na dy-

Mistrzostwa Polski 
już w sobotę!

W SKRóCIE

Rumska sztafeta 
zwyciężyła
Na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Wejherowie 
odbyły się Powiatowe 
Igrzyska Dzieci w Sztafe-
tach Sprawnościowych klas 
II – III. W rywalizacji wzięło 
udział 80 zawodników 
i zawodniczek. Zwycięzcą 
turnieju została drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 
9 z Rumi, drugie miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa 
w Gowinie, a trzecie – SP 
w Gostkowie.

akademia przed 
ostatnim meczem
Zespół tenisistów stołowych 
z Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego – OT Logistics 
Kamix zagra swoje ostatnie 
spotkanie w tym sezonie li-
gowym. W najbliższą sobotę 
o godzinie 19 w hali MOSiR 
zmierzy się z Gorzovią 
Gorzów Wielkopolski. Mecz 
zakończy pierwszy, ale 
niezwykle udany sezon rum-
skich tenisistów stołowych 
w pierwszej lidze. Niezależ-
nie od wyniku spotkania, 
podopieczni Tadeusza 
Gawła zakończą rozgrywki 
na 4. miejscu.

mistrzostwa 
Pomorza 
w ten weekend
W niedzielę 20 maja na Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
GOSRiT w Luzinie odbędą 
się XX Mistrzostwa Pomo-
rza Juniorów i Juniorek 
w tenisie stołowym. W gro-
nie faworytów są tenisiści 
stołowi GOSRiT Luzino: 
Magda i Kasia Płotka oraz 
Przemysław Dosz.  Począ-
tek zawodów o 10:30.

dUAThLoN | W Rumi odbędzie się wielkie sportowe święto – wystartują  amatorzy, młodzież ze sportu 
kwalifikowanego oraz wyczynowcy.

stansie IRONMAN 70.3 . Wśród 
mężczyzn mamy wielu utytuło-
wanych zawodników , mistrzów 
Polski w triathlonie i duathlonie. 
Tytułu będzie bronił Kacper Stęp-
niak – mistrz Polski kategorii Elity 
w triathlonie i duathlonie z 2017 
roku, przedstawiciel gospodarzy. 
Do faworytów powinni należeć 
Jakub Wożniak (w 2017 brązowy 
medalista MP ), Maciek Kubiak, 

Kamil Damentka, Jacek Krawczyk, 
Krzysztof Hadas, Tomasz Szala, 
Tomasz Brembor i Przemysław 
Szymanowski. W wyścigu głów-
nym wystartuje ok 40 zawodniczek 
i zawodników. Niestety na starcie 
zabraknie Daniela Formeli – naj-
bardziej utytułowanego duathlo-
nistę ostatnich mającego kłopoty 
zdrowotne.

Imprezę organizuje Uczniowski 

Klub Sportowy Tri-Team Rumia 
we współpracy z MOSIR Rumia 
i przy wsparciu finansowym Mia-
sta Rumia i Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie. Wydarzenie odbę-
dzie się pod patronatem startosty 
wejherowskiego Gabrieli Lisius 
oraz burmistrza Rumi Michała Pa-
siecznego. Na zawodach obowią-
zują licencje Polskiego Związku 
Triathlonu.
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Sezon IV ligi wchodzi w decy-
dującą fazę – niemal pewny jest 
awans Raduni Stężyca do III ligi, 
znacznie trudniej przewidzieć, 
kto spadnie do V ligi.

W gronie zagrożonych zespo-
łów jest Orkan Rumia, który za-
grał derbowy mecz ze Stolemem 
w Gniewinie. Po golach Dawida 
Patelczyka, Mateusza Wachowia-
ka i Macieja Koszałki gospodarze 
wygrali 3-1. Dla Orkana bramkę 
zdobył Mohamed Doumbouya. 
Tą wygraną Stolem potwierdził 
swoją pozycję w czołówce tabe-
li – gniewiński zespół zajmuje 
4. miejsce w tabeli. W gorszym 
położeniu jest Orkan, który jest 
na 16. miejscu.

Porażkę swojego zespołu 
obejrzała publiczność w Luzi-
nie. Tamtejszy Wikęd zagrał 
z niżej notowanym Powiślem 
Dzierzgoń. Goście, którzy nie 
byli faworytami, wygrali 2-0. 
To dla podopiecznych Grzego-
rza Lisewskiego druga porażka 
z rzędu. Mimo złej serii Wikęd 
pozostaje na 6. miejscu w tabeli 
IV ligi.

W środę ćwierćfinał Pucharu 
Polski zagrał Stolem Gniewi-
no. Uległ on jednak rewelacji 
rozgrywek, SAP Sopot 0-1 i to 
zespół z Trójmiasta powalczy 
o awans do finału rozgrywek.

krzysztof Grajkowski

Wygrali 
w derbach, 
ale odpadli 
z pucharu
PIŁKA NoŻNA | Piłkarze 
Stolema pokonali w IV lidze 
Orkan Rumia, ale pożegnali się 
z rozgrywkami Pucharu Polski.

W ścisłym finale wystąpiło 5 najlepszych 
drużyn z terenu całego województwa 
pomorskiego. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna gospodyń, czyli Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Redzie, która w meczu 
finałowym pokonała Szkołę Podstawową 
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
z Kwidzyna. .
Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Redzie jako Mistrz Województwa 
Pomorskiego, wezmą udział w Mistrzo-

stwach Polski Szkolnego Związku Spor-
towego, które odbędą się w Ostrowcu 
Świętokrzyskim.
Skład zwycięskiej drużyny: Oliwia 
Doering, Wiktoria Grochowina, Zuzanna 
Gruchała, Martyna Janczewska, Julia 
Kowalska, Kinga Lica, Kamila Osińska, 
Martyna Pokora, Julia Sudnik, Karolina 
Szymańska, Julia Wituska, Dominika 
Zielony – opiekun drużyny – Aleksandra 
Laskowska

SĄ NAJLEpSzE W WOJEWódzTWIE!
14 maja w hali sportowej 
Szkoły podstawowej 
nr 3 w Redzie odbył 
się finał Wojewódz-
kich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w siatkówce 
dziewcząt.
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