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Ekologiczna 
katastrofa!

Nawet setki tysięcy pszczół mogło zginąć po tym, jak rolnik 
spryskał chemikaliami 60-hektarowe pole rzepaku. czytaj str. 3
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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: 
Janusze 
parkowania 
przy sklepie

”@Łukasz Buczyński:

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

„Mistrz 
parkowania” 
w akcji

Niebo Nad 
artParkiem
Nasza Czytelniczka Natalia 
uchwyciła niesamowite ujęcie nie-
ba nad ArtParkiem w Bolszewie. 
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć 
przedstawiających urokliwe miej-
sca w powiecie wejherowskim. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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„Słoneczny” 
ruszy w trasę

Świadkowie 
poszukiwani

W pierwszą sobotę wakacji, 
czyli 23 czerwca, pociąg 
„Słoneczny” po raz czternasty 
wyruszy na szlak Warszawa 
Zachodnia–Ustka, a po raz 
czwarty będzie zatrzymywał 
się w Wejherowie. 

Mężczyzna został śmiertel-
nie potrącony w Bożympolu 
Wielkim. Policjanci zwracają się 
z apelem do osób, które mogą 
pomóc w ustaleniu szczegółów 
zdarzenia, do którego doszło 8 
grudnia około godz. 19:20. 

Święto 
bibliotekarzy
Za nami I Powiatowy Dzień 
Bibliotekarza. Wydarzenie 
zorganizowano w ra-
mach Tygodnia Bibliotek. 
Spotkanie uświetnił swoim 
występem zespół muzyczny 
„In Harmony” z Sopotu. 

Kontrole 
na drogach

W środę na drogach wo-
jewództwa pomorskiego 
prowadzone były działania pn. 
„Prędkość”. Chodziło o to, aby 
poprawić bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym. Kierowcy nie 
mogli liczyć na pobłażliwość. 

Poznali pracę 
lotniska

Podopieczni koła Sportów 
Pożarniczych z PZPOW w 
Wejherowie wraz z kpt. Zbi-
gniewem Dorawą uczestni-
czyli w zajęciach dydaktycz-
nych w Porcie Lotniczym im. 
Lecha Wałęsy w Gdańsku. 

Autokary 
pod kontrolą

W związku z okresem szkol-
nych wyjazdów na wycieczki 
policjanci prowadzą działania 
związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniów. Na 
celowniku są autobusy, które 
przewożą młodych pasażerów. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Na naszym portalu 
GWE24.pl codzien-

nie publikujemy 
najnowsze informacje, 

opisujemy najważniejsze 
wydarzenia, relacjonujemy to, co działo 
się w powiecie wejherowskim. Jeśli zatem 
chcesz być na bieżąco – odwiedzaj nas 
codziennie. 
A o czym pisaliśmy w ostatnim tygodniu? 
Jednym z najważniejszych wydarzeń 
z pewnością była ewakuacja ponad 300 
osób z wejherowskiej podstawówki po tym, 
jak ktoś rozpylił nieznaną substancję na 
szkolnym korytarzu. Czy udało się ustalić 
sprawcę? Jaką substancję rozpylono? Ile 
osób odwieziono do szpitala? Jeśli chcesz 
wiedzieć – zajrzyj na GWE24.pl. 
Informowaliśmy też o zwłokach 30-latka, 
jakie znaleziono w kolejce SKM stojącej 

przy dworcu w Wejherowie. Znamy już 
przyczynę śmierci młodego mężczyzny. 
Chcesz wiedzieć, co się stało? Dowiesz się 
tego, zaglądając na nasz portal. 
Oprócz tego pisaliśmy o sukcesach (oraz 
porażkach) naszych sportowców, zapro-
siliśmy mieszkańców do udziału w zlocie 
fanów gwiezdnych wojen oraz zaprosi-
liśmy do włączenia się w charytatywną 
akcję oddawania krwi. 
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

Parkowanie z cyklu: „Im bliżej, 
tym lepiej”. Publikujemy zdjęcie 
kierowców, którzy zaparkowali przy 
wejściu do jednego ze sklepów w 
Wejherowie, tarasując rowerzystom 
dostęp do rowerów.  Fotografię 
przesłała nam Czytelniczka. - 
Gdyby tylko była taka możliwość, 
kierowcy najpewniej wjechaliby 
do sklepu, parkując przy samych 
kasach – pisze pani Justyna. 

FORCECOn 
2018
III Zlot Fanów 
Gwiezdnych Wojen 

Drzwi akurat były zamknię-
te, więc nie mógł wjechać 
do środka.
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tyle może zyskać Wejherowo po znale-

zieniu  inwestora finansowego dla spół-

ki PEWiK, której miasto jest wspólnikiem. 

Radni miasta wyrazili zgodę na sprzedaż 

części udziałów w spółce. 

13 mln zł

Pszczelarze mówią wprost: to 
ekologiczna katastrofa! Do zda-
rzenia doszło kilka dni temu 
w Bożympolu Wielkim (gmina 
Łęczyce). Rolnik spryskał ok. 
60-hektarowe pole rzepaku środ-
kami ochrony roślin w środku 
dnia. W tym czasie pszczoły zbie-
rały nektar z kwitnących roślin. 
Owady zatruły się pestycydami. 
Co ważne, obowiązuje zakaz 
dokonywania oprysków w cią-
gu dnia właśnie ze względu na 
dobro pszczół. Tymczasem, jak 
relacjonują pszczelarze i świad-
kowie, oprysków dokonano po 
południu, ok. godz. 17.00, czyli 

w czasie, kiedy owady wykazują 
wzmożoną aktywność. Większość 
pszczół padła od już na polu, pod-
czas spryskiwania chemikaliami, 
pozostałe padły wracając do uli. 
Nielicznym udało się wrócić, ale 
zostały zabite przez pozostałe – 
zadziałał „mechanizm obronny” 
zwierząt. Pszczoły bowiem, gdy 
wyczują od innych dziwny zapach 
(np. chemikaliów) nie pozwala-
ją im dostać się do ula i zabijają 
je, aby nie dopuścić do skażenia 
reszty rodziny. 

Poszkodowanych jest 9 pszcze-
larzy, zginęły lub zatruły się 
pszczoły z ponad 100 uli. 

- Ja miałem w pobliżu 6 rodzin, 
ale nie w bezpośrednim sąsiedz-
twie, więc mniej ucierpiałem – 
mówi Zygmunt Rohraff, pszcze-
larz z Luzina. 

- Straciłem 11 rodzin, a niektó-
rzy koledzy odnotowali jeszcze 
większe straty – dodaje Zygmunt 
Hazuka z Rejonowego Koła 
Pszczelarzy w Wejherowie.

Przykładowo jeden z pszcze-
larzy z Bożegopola posiadał 30 
uli, stracił je niemal wszystkie. 
Swoje straty szacuje na minimum 
25 tys. zł. I nie chodzi wyłącznie 
o pszczele rodziny, które w więk-
szości wyginały, ale też o miód, 

Spryskał pole, 
zginęły pszczoły
POWIAT | Nawet setki tysięcy pszczół mogło zginąć po tym, jak rolnik spry-
skał chemikaliami 60-hektarowe pole rzepaku. 

który w tej sytuacji nie nadaje się 
do spożycia, ponieważ mógł zostać 
skażony chemikaliami. 

Według szacunków zniszczone 
zostały niemal wszystkie pasieki, 
które znajdowały się w pobliżu pola 
oraz w odległości nawet do 5 km od 
niego. Ogromne pole rzepaku było 
bowiem głównym źródłem nektaru 
w okolicy. 

Obecnie trwa szczegółowe szaco-
wanie strat, przeprowadzane są też 
badania laboratoryjne martwych 
owadów. Wyniki testów mają osta-
tecznie potwierdzić, że przyczyną 
śmierci pszczół były pestycydy uży-
te przez rolnika. 

- Pszczelarze poinformowali nas 
o zaistniałej sytuacji, dlatego po-
wołaliśmy specjalną komisję, która 
zajmuje się tym problemem – po-
twierdza Piotr Wittbrodt, wójt gmi-
ny Łęczyce. – Czekamy na wyniki 
badań ze stacji ochrony roślin, któ-
re dadzą odpowiedź, czy w pszczo-
łach i roślinach znajdują się te same 
środki chemiczne. Wykonaliśmy 
też zdjęcia, będziemy też wspierać 
pszczelarzy w sprawach formal-
nych, związanych z uzyskaniem 
odszkodowania. 

- Miało miejsce zatrucie pszczół 
po oprysku, który wykonał miej-
scowy rolnik – potwierdza Romu-
ald Głuszko, prezes wejherowskie-
go koła Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy. - Pszczelarze, którzy 
zostali pokrzywdzeni, spotkali się 
z tym plantatorem i doszli do poro-
zumienia. Rolnik, który dokonywał 
oprysku, ma pokryć koszty zwią-
zane z odbudowaniem pszczelich 
rodzin. 

Straty finansowe są duże, ponie-
waż szacunkowy koszt ponowne-
go zasiedlenia jednego ula to ok. 1 
tys. zł. Straty w przyrodzie trudno 
oszacować, ale pszczelarze mówią 
wprost o katastrofie ekologicznej. 

- Po tym, jak otrzymaliśmy infor-
mację o polubownym załatwieniu 
sprawy, zawiesiłem działalność ko-
misji – dodaje wójt Wittbrodt. 

Przepisy określają szczegółowo, 
kiedy można dokonywać oprysków. 
Można to robić dopiero po zacho-
dzie słońca, gdy pszczoły wrócą już 
do uli. 

/raf/

Mogą z nich korzystać osoby 
powyżej 65 roku życia, wetera-
ni i kombatanci, kobiety w cią-
ży, mieszkańcy, którym w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy 
przyznano świadczenie z pomocy 
społecznej, posiadacze Karty Du-
żej Rodziny, młodzież do 26 roku 
życia, a także ludzie poszkodowa-
ni katastrofą naturalną, klęską ży-
wiołową lub awarią techniczną.

Z prawnikiem można skonsulto-
wać sprawy z zakresu prawa pracy, 
prawa cywilnego, spraw karnych, 
spraw administracyjnych, ubez-
pieczenia społecznego, spraw 

rodzinnych, przygotowania do 
rozpoczęcia działalności gospo-
darczej oraz prawa podatkowego, 
z wyłączeniem podatków od pro-
wadzonej działalności. Zakres po-
mocy oraz krąg osób, które mogą 
skorzystać z bezpłatnej porady 
prawnej, szczegółowo opisany zo-
stał pod adresem www.darmowa-
pomocprawna.ms.gov.pl.

Prawnik do dyspozycji miesz-
kańców jest w poniedziałki i środy 
w godz. od 11:30 do 15:30, a także 
w czwartki w godz. 13:00 do 17:00 
oraz w piątki od godz. 11:15 do 
15:15. Wa

Skorzystaj z porady!
RedA | Urzędnicy przypominają o możliwości skorzystania z bezpłatnej 
pomocy prawnej. Darmowe porady udzielane są w Urzędzie Miasta. 

Sam urządzaj swoje miasto!
RegIOn | Wystartowała pierwsza w Polsce kampania edukacyjno-in-
formacyjna realizowana wspólnie przez samorządy lokalne zrzeszone 
w Związku Miast Polskich. 

Inicjatorzy akcji zachęcają 
mieszkańców do uczestniczenia 
w zarządzaniu swoimi miasta-
mi i kształtowania najbliższego 
otoczenia. W inicjatywę włą-
czyło się ponad siedemdziesiąt 
miast ze Związku Miast Pol-
skich, w tym m.in. Reda. Pełną 
listę miast można znaleźć na 
stronie www.miasta.pl. 

- Jedną z głównych przy-
czyn niskiej partycypacji spo-
łecznej jest brak przekonania 
o możliwości wpływania na 
rzeczywistość – mówi Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmi-
strza Redy. - Przystąpiliśmy do 
kampanii, gdyż zależy nam na 
pokazaniu samorządu lokalne-
go jako dobrze funkcjonujące-
go organizmu działającego dla 
dobra swoich mieszkańców, 
będącego najbliżej obywateli 
i dbającego o podstawowe po-
trzeby mieszkańców.

Co wynika z badań? Badania 

pokazują, że zaledwie jedna 
trzecia Polaków jest zaintere-
sowana życiem publicznym, 
natomiast 20-25 proc. w ogó-
le się nim nie interesuje. We-
dług analizy CBOS, bezpo-
średni kontakt z urzędnikiem 
w jakiejś sprawie dotyczącej 
społeczności lokalnej (poza 
załatwieniem własnych spraw 
w urzędzie) w ciągu roku ma 
zaledwie 8 proc. Polaków. 

Nieprzypadkowo projekt za-
inicjowano w maju, który jest 
tradycyjnie miesiącem samo-
rządu terytorialnego. Na 27 
maja przypada bowiem rocz-
nica upamiętniająca pierwsze 
wybory samorządowe z 1990 
roku. W ramach kampanii 
przygotowano spot filmowy, 
plakaty, infografiki, a także 
stronę internetową, która jest 
dostępna pod adresem www.
miasta.pl 

Wa
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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

Mowa o grupie licealistek, 
wśród których znalazła się 
Karolina Potrzebska, jedna 
z zeszłorocznych stypendystek 
burmistrza Rumi Michała Pa-
siecznego. „Spójrz mi w oczy” to 
projekt realizowany w ramach 
programu „Zwolnieni z Teo-
rii”, współtworzony przez pięć 
dziewczyn z Trójmiasta i okolic, 
które postanowiły przełamać 
stereotypy dotyczące bezdom-
ności. Swoimi działaniami chcą 
wyjawić prawdę o ludziach, 
którzy zostali odrzuceni przez 
społeczeństwo, ponieważ 
w pewnym momencie swoje-
go życia popełnili błąd, zostali 
oszukani lub po prostu zabra-
kło im szczęścia.

– Publikujemy wywiady, hi-
storie i zdjęcia ludzi, którym coś 
w życiu poszło nie tak i w ten 
sposób wylądowali na bruku. 
Czy to ich wina? Przekonajcie 
się sami. Robimy to, abyście mo-
gli „spojrzeć im w oczy” – zachę-
cają autorki bloga.

Na poświęconej projektowi 
stronie internetowej możemy 
przeczytać między innymi o lo-

Opowiadają historie osób bezdomnych
RUMIA | Niesienie pomocy tak weszło im w krew, że postanowiły zrealizować projekt społeczny „Spójrz mi w oczy”. 

sach byłego kierowcy ciężarówek, 
spontanicznej organizacji symbo-
licznych urodzin dla bezdomnej 
kobiety, a także poznać historię 
69-letniego inżyniera, ogrodnika 
i wdowca, który obecnie zmaga 

się z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym.

Aktywność nastolatek polega 
również na zarażaniu innych wo-
lontariatem i zachęcaniu młodych 
osób do wspólnego działania na 

rzecz potrzebujących. Działa-
nia harcerek można śledzić na 
Facebooku oraz na poświęconej 
projektowi stronie internetowej – 
www.spojrzmiwoczyzwzt.blog-
spot.com.

W najbliższą sobotę, w go-
dzinach od 9:00 do 14:00, na 
wszystkich chętnych będzie 
czekał personel Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
oraz przychodni NZOZ „Pana-
ceum”. Ośrodek mieści się przy 
ulicy Katowickiej 16 w Rumi 
Janowie.

Celem akcji, organizowanej 
pod honorowym patronatem 
burmistrza Michała Pasieczne-
go oraz przewodniczącego rady 
miejskiej Ariela Sinickiego, jest 
propagowanie wzorowej posta-

wy obywatelskiej oraz honoro-
wego oddawania krwi na rzecz 
osób przewlekle chorych. Ini-
cjatywa odbywa się w ramach 
obchodów 100-lecia niepodle-
głości w Rumi.

Na tych, którzy oddadzą krew, 
będzie czekała grochówka oraz 
zestaw gadżetów, ufundowa-
nych przez gminę i sponsorów. 

Przypomnijmy, że Rumia jest 
liderem wśród zeszłorocznych 
organizatorów zbiórek krwi. 
Ponad 70 litrów życiodajne-
go płynu, zebranych podczas 
dwóch akcji, uplasowało miasto 

Weź udział w zbiórce krwi
RUMIA | „Podaruj życie, podaruj krew” – pod tym hasłem 26 maja odbędzie się kolejna honorowa zbiórka krwi w Rumi. 

na 6. miejscu w województwie. 
W tym roku odbyła się już 

pierwsza miejska zbiórka krwi, 
którą zorganizowano w ramach 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Udało się wówczas ze-
brać rekordową ilość życiodajne-
go płynu – ponad 61 litrów.

ARIEL SINICKI, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi:

– Wielu z nas przekonuje się o tym, jak ważne jest 
oddawanie 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 
mieszkańców, ale również o ich zaangażowaniu 
w życie społeczne. 

Znamy kolejne nazwisko – 
wiemy, kto będzie kandydatem 
na prezydenta z ramienia Prawa 
i Sprawiedliwości. 

- Drodzy mieszkańcy Wejhe-
rowa, zdecydowałem się kandy-
dować na prezydenta naszego 
miasta – poinformował na swoim 
profilu na Facebooku Tomir Pon-
ka. - To dla mnie wielkie wyzwa-
nie i odpowiedzialność. Wierzę, 
że mu podołam i nie zawiodę 
osób, które pokładają we mnie 
nadzieję i zaufanie.Jestem prze-
konany, że Wejherowo zasługuje 
na zarządzanie profesjonalne ale 
jednocześnie oparte na warto-
ściach. Pragnę ofiarować na rzecz 
naszej lokalnej wspólnoty wszel-
ką wiedzę i umiejętności, które 
zdobyłem w mojej wieloletniej 
pracy zawodowej i działalności 
biznesowej. Jestem człowiekiem, 
który przez wiele lat stał obok 
polityki. Zdecydowałem jed-
nak, że nadszedł czas na decyzję 
o zaangażowaniu w sprawy na-
szej małej wejherowskiej Ojczy-
zny – Ojczyzny, której tak wiele 
zawdzięczam. Wiem, że wielu 
Wejherowian myśli tak samo jak 
ja i pragnie dobrej zmiany w na-
szym mieście. Pragnę Wejherowa 

otwartego na mieszkańców, przy-
chylnego rodzinom wychowują-
cym dzieci oraz seniorom. Wie-
rzę, że możliwe jest rozpoczęcie 
nowego wspaniałego rozdziału 
w dziejach naszego miasta.

Tomir Ponka zapowiedział, że 
niedługo zaprezentuje swój pro-
gram wyborczy. /raf/

Kolejny kandydat 
na prezydenta
WeJHeROWO | Do wyborów samorządowych coraz bliżej. Nic za-
tem dziwnego, że poznajemy kolejnych kandydatów na prezydentów, 
burmistrzów, wójtów i radnych. 
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WEJHEROWO | Już dziś, w piątek, odbędzie się III 
Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen Forcecon 2018. 

W maju na ekrany kin wchodzi najnowsza część gwiezdnej 
sagi „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”. Z tej okazji 25 
maja Wejherowo po raz trzeci będzie gościć rycerzy Jedi, 
szturmowców i innych przybyszy z odległej galaktyki oraz 
wszystkich fanów serii „Star Wars” podczas III Zlotu Fanów 
Gwiezdnych Wojen Forcecon 2018.
III Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen Forcecon 2018 trady-
cyjnie rozpocznie się na wejherowskim rynku o godz. 15 
przed pomnikiem Jakuba Wejhera, który tego dnia będzie 
wystylizowany na postać Lorda Vadera. Po powitaniu gości 
zlotu i odegraniu Hymnu Imperium, uroczysta parada 
uczestników wyruszy do Wejherowskiego Centrum Kultury, 
gdzie na uczestników czeka wiele atrakcji - wykłady, wy-
stawy modeli oraz liczne konkursy. Przygotowana zostanie 
również Strefa Gier - planszowych i komputerowych, 
a także Strefa Malucha, z atrakcjami dla najmłodszych. Na 
stoiskach kupić będzie można książki, komiksy, stroje oraz 
różnorodne gadżety. Podczas zlotu wyświetlane będą aż 
trzy projekcje najnowszej części sagi Star Wars. /raf/

FORCECON – JUż dzIŚ!

- W miniony piątek przed 
godz. 9 do dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 9 zgłosił się 
uczeń z dusznościami – infor-
muje st. sierż. Karolina Pruch-
niak, zastępca oficera prasowego 
KPP w Wejherowie. - Okazało 
się, że prawdopodobnie na jed-
nym z piętr placówki w trakcie 
przerwy został rozpylony jakiś 
gaz, który nie został jeszcze zi-
dentyfikowany. Dolegliwości, 
które zgłaszały dzieci, mogą 
wskazywać na to, że był to gaz 
pieprzowy.

Na miejsce natychmiast skie-
rowani zostali policjanci, stra-
żacy i służby medyczne. Zarzą-
dzona została ewakuacja. Szkołę 
musiało opuścić trzystu uczniów 
i blisko trzydziestu nauczycieli. 

- W sumie do działań na miej-
scu zdarzenia zadysponowano 
cztery zastępy straży pożarnej, 
w tym Specjalistyczną Grupę 
Ratownictwa Chemicznego 
z Gdyni - informuje Mirosław 
Kuraś, oficer prasowy KP PSP 
w Wejherowie. - W siedemnastu 
przypadkach – wszystkie do-
tyczyły dzieci, podjęto decyzję 
o hospitalizacji. Dzieci trafiły 
do szpitali w Gdyni, Wejherowie 
i Lęborku. 

Obecnie policja prowadzi 
działania zmierzające do ustale-
nia sprawcy rozpylenia groźnej 

Nieznana substancja w szkole
WeJHeROWO | Ponad trzysta osób zostało ewakuowanych po tym, jak jeden z uczniów źle się poczuł. 
Wszystko wskazuje na to, że ktoś rozpylił w budynku gaz pieprzowy. 

substancji. - Czynności prowa-
dzone są w kierunku przestępstwa 
z art. 160 Kodeksu Karnego, czyli 
narażenie na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
- informuje st. sierż. Karolina 
Pruchniak. - Jeżeli sprawcą okaże 
się osoba dorosła, to grozi jej do 
trzech lat pozbawienia wolności. 
W przypadku osoby nieletniej 
sprawę rozstrzygał będzie Sąd Ro-

dzinny i Nieletnich. 
W poniedziałek w Szkole Pod-

stawowej nr 9 zorganizowane 
zostały profilaktyczne pogadan-
ki z uczniami. Dwa dni później 
funkcjonariusze rozmawiali z ro-
dzicami uczniów na temat kon-
sekwencji zachowań związanych 
z narażaniem życia lub zdrowia 
innych osób. Dyrekcja placówki 
zapewnia, że robi wszystko, aby 
sprawca rozpylenia groźnej sub-

stancji został szybko ustalony 
i ukarany. 

- Współpracujemy z organami, 
które zajmują się sprawą i doło-
żymy wszelkich starań, żeby sy-
tuacja została jak najszybciej 
wyjaśniona, a winna osoba po-
niosła konsekwencje swojego 
nieodpowiedzialnego zachowania 
– oświadcza Olga Tomaszewska, 
dyrektor SP nr 9 w Wejherowie. 
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Piątkowa uroczystość rozpo-
częła się od odśpiewania hym-
nu, po czym zgromadzonym 
przypomniano pokrótce sylwet-
kę Karola Wojtyły. Po oficjalnej 
części wydarzenia uczniowie 
udali się do klas, gdzie pod opie-
ką wychowawców grali w gry 
planszowe przygotowane przez 
starszych kolegów oraz ogląda-
li filmy o Janie Pawle II. Słodką 
niespodziankę stanowiła możli-
wość skosztowania tradycyjnej 
kremówki papieskiej.

Zwieńczeniem intensywnego 
i wyjątkowego dnia było podsu-
mowanie XI Konkursu Wiedzy 

o Janie Pawle II. Dodatkowo 
uczestnicy uroczystości mieli 
okazję obejrzenia autorskiego 
spektaklu Anety Kujawczyk 
i Grażyny Tamas (koordynatorek 
Teatru Koniczynka) pt. „Dawno, 
dawno temu…”. Nadto ogłoszona 
została lista laureatów Konkursu 
Papieskiego, którego zwycięzca-
mi okazali się uczniowie redzkiej 
„szóstki”. Drugie miejsce zajęła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej 
nr 4, a trzecie przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej nr 2. Na-
grody laureatom zmagań wręczył 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy.

Dzień patrona szkoły
RedA | Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 w 98. rocznicę urodzin 
Jana Pawła II obchodziła wielkie doroczne święto, czyli Dzień Patrona. 
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Podczas obchodów święta lo-
kalnych bohaterów przekazano 
do użytku rozbudowany i zmo-
dernizowany budynek Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gościci-
nie. Inwestycja trwała przeszło 
dwa lata, a jej wartość wyniosła 
ponad 2 mln zł. Modernizacja 
objęła przebudowę, nadbudo-
wę i rozbudowę budynku straży 
wraz z instalacjami wodociągo-
wo-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania, elektryczną i kana-
lizacji deszczowej oraz budową 
otwartego szczelnego zbiorni-
ka na wody opadowe. Remiza 
wzbogaciła się o 4 nowoczesne 
boksy garażowe, 2 sale wykła-
dowe i sanitariaty dla straża-
ków. Na uroczyste obchody 
„Dnia Strażaka” i przekazanie 
do użytku nowej strażnicy przy-
byli włodarze i wielu znakomi-
tych gości. Wśród nich znaleźli 
się: poseł na sejm RP Kazimierz 
Plocke, przewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskiego Ry-
szard Czarnecki, wójt gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło, 
zastępca wójta Maciej Milewski, 
radni i sołtysi gminy Wejhero-
wo, Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej bryg. 

OSP Gościcino z nową strażnicą
gM. WeJHeROWO | Tegoroczne obchody „Dnia Strażaka” w gminie Wejherowo miały 
charakter historyczny i wyjątkowy ze względu na oddanie do użytku nowej strażnicy. 

oddziały, orkiestra i goście w uro-
czystym pochodzie wyruszyli na 
plac przed remizą na dalszą część 
obchodów. Wszystkich przyby-
łych powitał prezes OSP Gości-
cino dh Jerzy Sawoniuk. W pro-
gramie nie zabrakło wręczenia 
pamiątkowych medali strażakom 
ochotnikom oraz osobom i insty-
tucjom zaangażowanym w rozwój 
jednostek OSP. Wyróżnienia stra-
żakom wręczył także wójt Henryk 
Skwarło, który w podziękowaniu 
za zaangażowanie i osiągnięcia 
ufundował dla nich nagrody pie-
niężne. Po wystąpieniach zapro-
szonych gości nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi przy dźwiękach 
syreny i symboliczne przekazanie 
klucza do strażnicy przez wójta. 
Następnie ks. proboszcz Stani-
sław Bach poświęcił nową remi-
zę, pomieszczenia i sprzęt. Na 
zakończenie strażacy i przybyli 
goście mogli skosztować specja-
łów przygotowanych specjalnie 
na tę uroczystość. Należy dodać, 
że OSP Gościcino jest jedną z naj-
prężniej rozwijających się jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożar-
nych w powiecie wejherowskim. 
Jednostka powstała 87 lat temu. 
Nowa strażnica znacznie uspraw-
ni pracę strażaków ochotników 
a mieszkańcom zapewni bezpie-
czeństwo. Wydarzenie to na dłu-
go pozostanie w pamięci lokalnej 
społeczności. /ugw/

Jacek Niewęgłowski, przedstawi-
ciele służb mundurowych, księża, 
poczty sztandarowe, mieszkańcy 
i zaproszeni goście. Uroczysto-

ści rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Gościcinie, 
a po niej pluton honorowy, pod-
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
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Gołębie na wejherowskim 
rynku są od lat. Wielu miesz-
kańców i turystów regularnie 
dokarmia te ptaki. 

Tablice z apelem do miesz-
kańców, by ci nie karmili gołę-
bi, niedawno zostały ustawione 
przez Wejherowski Zarząd Nie-
ruchomości Komunalnych.

- Jesteśmy zobligowani do 
dbałości o stan sanitarny miasta 
– wyjaśnia Jarosław Jędrzejew-
ski, dyrektor Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości Komu-
nalnych. - A wiadomo, że gołę-
bie zanieczyszczają teren, na 
którym przebywają. To są inte-
ligentne ptaki - gdy mieszkańcy 
je dokarmiają, przestają szukać 
pożywienia gdzie indziej. 

Zagrożenia nie można zba-
gatelizować - w ptasich odcho-
dach są bowiem różne pasożyty 
i bakterie chorobotwórcze. Na 
choroby narażone są szcze-
gólnie dzieci, które nie zawsze 
myją ręce i często wkładają je 
do ust. 

- Dlatego apelujemy, aby nie 
karmić ptaków w publicznych 
miejscach – dodaje Jarosław Ję-
drzejewski. - Przecież to żadna 
przyjemność chodzić po placu 
zanieczyszczonym ptasimi od-

Gołębie to problem
WeJHeROWO | „Nie dokarmiać gołębi! Gołębie potrafią wyżywić się same” - tablice o takiej treści poja-
wiły się na wejherowskim rynku. 

chodami. Te tablice, które ustawi-
liśmy, to próba przemówienia do 
mieszkańców. Podobne, z apelem 
aby nie karmić kaczek i łabędzi, 
są już od dłuższego czasu w parku 
miejskim. Były różne pomysły na 
to, jak zmniejszyć liczbę ptaków 
na rynku, rozważaliśmy np. usta-
wienie atrap ptaków drapieżnych 

albo zastosowanie odstraszaczy 
hukowych. Ale doszliśmy do 
wniosku, że takie formy odstra-
szania tylko stresują ptaki, a bez 
wychowania mieszkańców nie 
dadzą efektu. A gdy ludzie nie 
będą ich karmić, to odlecą gdzie 
indziej w poszukiwaniu pożywie-
nia. Wiemy, że w innych miastach 

to się sprawdza. Tam, gdzie po-
jawiła się informacja o tym, żeby 
nie dokarmiać ptaków, ich liczba 
zmniejszyła się.

Dodajmy, że do WZNK od 
dawna wpływały uwagi od miesz-
kańców na temat tego, że gołębie 
zanieczyszczają plac Jakuba Wej-
hera, pomnik i fontannę. /raf/
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„Tradycyjny Sad” to projekt edukacyjny skierowany do 
szkół, zainteresowanych problematyką restytucji i promo-
cji starych odmian drzew owocowych. 
- Uczniowie poznają sadownicze dziedzictwa polskich 
ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu, 
składającego się z co najmniej 5 drzew – mówią opiekuno-
wie grupy. - Kładziemy nacisk na prowadzenie sadu w spo-
sób naturalny z doborem odpornych odmian, dostosowa-
nych do polskich warunków oraz zastosowaniem takiego 
sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku. 
W powiecie wejherowskim środki finansowe na założenie 
mini sadów zostały przekazane dla Samorządowego Ze-
społu Szkół w Kostkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Jana Twardowskiego w Barłominie. Uczniowie z Kostkowa 
zakończyli już akcję budowania skrzynek lęgowych dla 
ptaków. Wykarczowali samosiewy, plantowali i nawozili te-
ren, wykonali orkę pługiem oraz przeprowadzili inne zabie-
gi agrotechniczne. Na koniec wykopali dołki pod jabłonie 
i je posadzili oraz założyli plastikowe osłonki i tabliczki 
informacyjne. (dd)

UCzNIOWIE pRzYWRACAJĄ 
TRAdYCJĘ SAdóW
GNIEWINO | Szkolny Zespół „Cień Jabłoni” z Kost-
kowa uczestniczy w organizowanym przez Fundację 
Banku Ochrony Środowiska ogólnopolskim konkursie 
„Tradycyjny Sad”. 
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Z  wielkim smutkiem i żalem żegnamy

Pawła Hincke
Członka Zarządu Miasta Redy w latach 1990-1998,

Radnego Rady Miejskiej w Redzie,
Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w latach 1995-2001

Współzałożyciela oraz członka zespołu REDZANIE,
niestrudzonego propagatora kaszubszczyzny.

Odznaczonego  Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi
oraz medalem  „Zasłużony dla Miasta Redy”

Przyjaciela niosącego uśmiech, spokój i dobrą radę.

Rodzinie i najbliższym
składamy szczere wyrazy współczucia

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 145/2018/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 
1792/170/2018/A Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 maja 
2018 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony zo-
stał wykaz obejmujący nieruchomości, będące we wła-
daniu Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do odda-
nia w użyczenie na czas nieoznaczony. 

BuRMIStRZ MIaSta RuMI 
ogłasza nabór na wolne stanowisko 

pracy w urzędzie Miasta Rumi: 

Inspektora lub Podinspektora w Referacie Zamówień 
Publicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.
bip.rumia.pl/.

Wystąpią najlepsze 
cheerleaderki w Polsce
RUMIA | Około 420 zawodniczek i zawodników, 33 zespoły oraz 12 duetów weźmie udział w drugich otwar-
tych Mistrzostwach Pomorza Cheerleaders – Grand Prix Polski 2018. 
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”Celem wydarze-
nia jest integracja 
sportowców oraz 
klubów, zacieśnia-
nie międzypoko-
leniowych więzi, 
a także wymiana 
doświadczeń mię-
dzy trenerami.

krzysztof krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami 

kazimierz Okrój 
Przewodniczący  Rady Miejskiej

wraz z Radnymi

Zawody odbędą się 26 maja 
na hali widowiskowo-sporto-
wej Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. Wydarzenie 
odbywa się pod patronatem bur-
mistrza Michała Pasiecznego.

Cheerleading to bardzo prężnie 
rozwijający się w naszym kraju 
ruch. Większość zawodników to 
członkowie Polskiego Stowarzy-
szenia Cheerleaders, organizacji 
sportowej, która zrzesza wszyst-
kie osoby, zajmujące się profesjo-
nalnie cheerleadingiem w Polsce. 

Organizacja wyróżnia trzy 
dywizje taneczne, a jedynym 
dopuszczalnym przyborem 
w trakcie tańca są pompony. Po-
szczególne konkurencje rozgry-
wane są z podziałem na kategorie 
wiekowe: dzieci, junior młodszy, 
junior, senior i senior II. Obecnie 
Polskiego Stowarzyszenie Cheer-
leaders zrzesza ponad 2000 tysią-
ce zawodniczek i zawodników.

Podczas odbywających się 
w Rumi mistrzostw, widownia 
będzie miała okazję m.in. zoba-
czyć barwne stroje i zaskakujące 
choreografie oraz doświadczyć 
radości i mocy tańca. Jak zapew-
niają organizatorzy, zawody sta-
nowią kuźnię młodych talentów 
oraz efekt ogromnej pracy i za-
angażowania ludzi z pasją, w tym 
najlepszych trenerów, choreogra-
fów i zawsze obecnych rodziców.

– Mistrzostwa są nagrodą dla 
wszystkich zawodniczek, zawodni-
ków oraz kibiców, którzy przez cały 
rok z ogromnym zaangażowaniem 
trenują i wspierają ten dynamicz-

nie rozwijający się w Polsce sport 
– podkreśla izabela sobiecka, 
koordynator zawodów.

Celem wydarzenia jest tak-
że umożliwienie rywalizacji na 
ogólnopolskim poziomie, inte-
gracja sportowców oraz klubów, 
zacieśnianie międzypokolenio-
wych więzi, a także wymiana do-
świadczeń między trenerami.

Nad przebiegiem Mistrzostw 
czuwać będzie ośmioosobowy 
panel sędziowski, w skład którego 
wejdą wykwalifikowani sędziowie 
Polskiego Stowarzyszenia Cheer-
leaders. Organizatorami wydarze-
nia są: Fundacja „Four Dream”, 
Mazurenko Armwrestling Pro-
motion, Polskie Stowarzyszenie 
Cheerleaders oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Koordynatorkami zawodów są 
Izabela Sobiecka (501-516-445) 
oraz Kamila Górecka-Kaszak 
(500-504-364). Wstęp dla pu-
bliczności jest bezpłatny.

OGŁOSZENIE                                                                                                              146/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                              147/2018/DB

Kolejna edycja jarmarków regionalnych w Por-
cie Rumia zapowiada się interesująco. W ciągu 
czterech dni od 24 do 27 maja odwiedzający 
stoiska będą mogli zaopatrzyć się w rękodzie-
ło artystyczne oraz regionalną, zdrową żyw-
ność. Wśród wystawianych produktów znajdą 
się m.in. naturalne pieczywo i miody, wędliny, 
sery, przyprawy, a także rękodzieło tekstylne, 
w tym ubranka dziecięce, worki na chleb i lnia-
ne serwetki. W sobotę z okazji Dnia Matki na 
klientów czekają atrakcje, związane z promo-
cją zdrowia. Każdy będzie mógł nieodpłatnie 

wykonać EKG, badanie poziomu cholesterolu 
i glukozy we krwi, jak również pomiar ciśnienia 
tętniczego, tętna i saturacji. Chętni będą mogli 
obliczyć wskaźnik BMI oraz dokonać analizy 
składu ciała. Niedziela (handlowa) w Porcie 
Rumia będzie poświęcona promocji czytelnic-
twa wśród najmłodszych. W programie: wielkie 
klocki, piasek kinetyczny, malowanie twarzy, 
gra planszowa XXL. Nie zabraknie konkursów 
z nagrodami. Atrakcje odbędą się w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Auchan w Rumi. 
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny! /raf/

WEEKENd pEłEN ATRAKCJI



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 25 maja 2018 9

REKLAMA                                                       13/2018/PR

„Jestem tu, by wielbić, by od-
dawać chwałę. Jestem tu, by 
wyznać: to mój Bóg” – to jedna 
z myśli, które przyświecają kon-
certowi uwielbienia, który zapla-
nowano na 31 maja, na godzinę 
18:00. Występ odbędzie się na 
stadionie przy Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Wstęp jest bezpłatny.

Muzycy oraz zebrana na sta-
dionie publiczność będą mo-
gli wspólnie udowodnić, że 
modlitwa to nie tylko skupie-
nie i szept, ale również radość 
i śpiew. Jedną z pieśni uwielbie-
nia, która wkrótce wybrzmi na 
scenie, będzie „Słudzy Pańscy, 
chwalcie Pana”. 

Koncert stanowi oddolną ini-

cjatywę, której co roku podej-
mują się mieszkańcy Rumi, Redy 
oraz okolic, odpowiadający za 
organizację śpiewu w lokalnych 
parafiach. Wydarzenie nawią-
zuje do tradycyjnych obchodów 
chrześcijańskich, będąc jedno-
cześnie ich radosnym akcentem. 

Jedną z osób od lat zaangażo-
wanych w inicjatywę jest We-
ronika Korthals – kaszubska 
wokalistka, kompozytorka i mul-
tiinstrumentalista, grająca mię-
dzy innymi na pianinie, skrzyp-
cach, gitarze oraz saksofonie. 
Jest również laureatką wielu pre-
stiżowych konkursów i festiwali. 
Artystka cyklicznie angażuje się 
także w lokalne inicjatywy cha-
rytatywne.

W rumi wybrzmią 
pieśni uwielbienia
RUMIA | Już po raz czwarty, z okazji Uroczystości Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, zwanego popularnie Bożym Ciałem, na sta-
dionie miejskim w Rumi odbędzie się koncert „Bogu Chwała”. 

Tego wieczoru muzycy zespołu udowodnili, że pomimo 
ponad trzydziestoletniej obecności na scenie, wciąż są 
w znakomitej formie. Uczestnicy koncertu mieli okazję wy-
słuchania zarówno najbardziej znanych, jak i mniej popular-
nych utworów toruńskiej grupy, m.in. Kwiaty na żywopłocie, 
Ela czemu się nie wcielasz, Bo kocham cię jak Irlandię, 
Sztuka jest skarpetka kulawego, Sterowany jest ten świat 
oraz List z pola boju.
W Redzie zespół zagrał w składzie: Andrzej Kraiński (śpiew 
gitara), Jacek Bryndal (gitara basowa śpiew), Jacek Mo-
czadło (gitara) oraz Piotr Wysocki (perkusja). WA

KObRANOCKA 
W FAbRYCE KULTURY
REdA | Rockowa legenda lat 80. i 90. zaprezentowa-
ła się w Fabryce Kultury. Koncert Kobranocki przy-
ciągnął fanów rockowych brzmień w różnym wieku.

Spotkanie, które zorganizowa-
no w Szkole Podstawowej nr 9 
w Wejherowie, wzbudziło spore 
zainteresowanie bibliotekarzy 
z miasta i powiatu. Prof. dr hab. 
Bronisławą Woźniczka - Paru-
zel wygłosiła odczyt na temat 
„O kształtowaniu kultury czytel-
niczej młodego pokolenia”.

Jak powiedziała, podstawo-
wym źródłem informacji o czy-
telnictwie Polaków w wieku od 
15. roku życia w górę są raporty 
Biblioteki Narodowej. Z najnow-
szego raportu wynika, że przy-
najmniej jedną książkę w roku 
przeczytało 38 proc. Polaków.

- W przedostatnim roku nie 
czytało ani fragmentu jednej 

książki, ani nawet jednej gazety, 
aż 16 proc. badanych, a zaledwie 
25 proc. przeczytało co najmniej 
3-stronicowy tekst. Wzrosła też 
liczba domów bez książek lub 
tylko z podręcznikami. W 2016 
r. było ich 41 procent – mówi 
prof. Bronisława Woźniczka-Pa-
ruzel. 

- Mimo powszechności smart-
fonów, tabletów, internetu 
i świata wirtualnego, książka na-
dal jest przyjacielem człowieka 
oraz uczy i rozwija. Na pewno 
nie można jej pominąć w pro-
cesie nauczania – dodaje Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

Na pamiątkę spotkania 

Jak zachęcić młodzież do czytania książek
WeJHeROWO | Przybliżyć książkę młodemu pokoleniu – to głów-
ny cel niedawnego spotkania  z prof. dr hab. Bronisławą Woźniczka-
Paruzel z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. 

w „dziewiątce” zastępca prezy-
denta A. Kraszkiewicz wręczył 
pani profesor książkę prof. Józefa 
Włodarskiego pt. „Jakub, Mikołaj 
i Ludwik Wejherowie - mężowie 
stanu Prus Królewskich i dowód-
cy wojskowi Rzeczypospolitej”. 

W spotkaniu uczestniczyły 
m.in. dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 9 Olga Tomaszewska 
i dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie Barba-
ra Gusman. 

/raf/
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Konkurs organizowany jest 
przez Szkołę Podstawową 
w Częstkowie. III edycja odbyła 
się pod hasłem „Legendy Ka-
szubskie”. Wzięli w niej udział 
uczniowie klas III, którzy uczą 
się języka kaszubskiego. 

Do rywalizacji zgłosiło się 21 
dwuosobowych drużyn ze szkół 
województwa pomorskiego. 
Różnorodne konkurencje spraw-
dzały wiedzę 10-ciu legend  ze 
zbioru „Legendy Kaszubskie” 
autorstwa Janusza Mamelskie-
go, który przyjął zaproszenie 
do prac w komisji konkursowej.  
Uczestnicy musieli też wykazać 
się znajomością podstawowych 
zwrotów w języku kaszubskim.

Sprzymierzeńcami tego przed-
sięwzięcia było wiele  instytucji, 
których przedstawiciele gościli 
na konkursie, kibicując druży-
nom lub włączając się do prac 

I MIeJsce: 
Szkoła Podstawowa 
w Kielnie (gm. Szemud) 

II MIeJsce: 
Szkoła Podstawowa 
w Łebnie (gm. Szemud)
 
III MIeJsce: 
Szkoła Podstawowa 
w Sławoszynie 
(gm. Krokowa) 

WyRóżnIenIe: 
Szkoła Podstawowa nr 1 
w Sierakowicach
(gm. Sierakowice)

Wyniki 
konkursu:

Konkurs: Czy znasz tę baśń?
gM. sZeMUd | III Wojewódzki Konkurs Czytelniczy „Czy znasz tę baśń?” za nami, znamy już zwycięzców.

komisji: Urząd Gminy Szemud, 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
w Gdańsku, Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, Biblioteka  Pu-
bliczna Gminy Szemud, Powiato-
wa Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie, Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie, Jednostka Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Częst-
kowie, Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Szemudzie. 

Poziom konkursu był bardzo 
wysoki, drużyny świetnie przy-
gotowane, a to przyczyniło się do 
wspaniałej konkursowej rywaliza-
cji. Kolejna edycja konkursu – już 
za rok. 

/opr. raf/

Akcja filmu opowiada histo-
rię pruskiego rodu von Krauss 
zamieszkującego w okolicy 
Pucka, jak również miłości po-
między kaszubskim chłopcem 
Mateuszem a niemiecką ary-
stokratką Maritą i rozgrywa się 
w latach 1900-1945. Scenariusz 
ukazuje powikłane losy trzech 
nacji zamieszkujących dawne 
polsko-niemieckie pogranicze 
na północnych Kaszubach, na 
którym linia granicy wytyczonej 
w Wersalu po I wojnie światowej 
podzieliła nie tylko ziemię, lecz 
także ludzi: Niemców, Kaszubów, 
Polaków, będąc przyczyną waśni, 
a często nienawiści. Scenariusz 
przebiega przez cztery dekady 
ukazując skomplikowane posta-
wy i wybory, których mieszkają-
cy tu ludzie musieli dokonywać. 
Pruska antypolskość walczyła 
z kaszubskim patriotyzmem, co 
w 1939 roku zakończyło się ma-
sowym mordem popełnionym 
na tysiącach Kaszubów w lasach 
pod Piaśnicą.

- Każde propagowanie wiedzy 
o historii Martyrologii Piaśnicy 
jest dobre – mówi  Marcin Drewa, 
wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa i konsultant hi-
storyczny filmu. - W filmie Filipa 
Bajona przedstawione są również 

sceny np. egzekucji w Lesie Pia-
śnickim. To bardzo przejmujące 
sceny, wręcz drastyczne. Cieszę 
się że mogłem wziąć udział 
w tym filmie jako osoba, która 
podpowiadała w kwestiach zwią-
zanych z Piaśnicą jak również 
aktor drugiego planu. To było dla 
mnie ogromne przeżycie.

„Kamerdyner” - nowy film Fi-
lipa Bajona - to opowiedziana 
z epickim rozmachem, inspiro-
wana prawdziwymi wydarzenia-
mi historia splątanych losów Po-
laków, Kaszubów i Niemców na 
tle burzliwych wydarzeń pierw-
szej połowy XX stulecia. Na 
ekrany kin wejdzie 21 września. 
W rolach głównych występują: 
Janusz Gajos, Anna Radwan, 
Adam Woronowicz, Sebastian 
Fabijański, Marianna Zydek, 
Borys Szyc, Daniel Olbrychski, 
Łukasz Simlat, Kamilla Baar-Ko-
chańska, Marce Sabat, Sławomir 
Orzechowski. Scenografia: Zbi-
gniew Dalecki, Paweł Jarzębski. 
Muzyka: Jan Komar. Kostiumy: 
Małgorzata Gwiazdecka, Izabe-
la Stronias, Małgorzata Braszka, 
Ewa Krauze, Magdalena Bem. 
Charakteryzacja: Mira Wojtczak, 
Ewa Drobiec. Producenci: Olga 
Bieniek, Mirosław Piepka.

 /raf/

Na filmowym planie
POWIAT | W Piaśnicy kręcone były sceny do filmu „Kamerdyner” 
w reżyserii Filipa Bajona.
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W sobotę na Placu Wejhera 
prezentowano wystawę foto-
graficzną obrazującą ratusz na 
przestrzeni lat. W samym ratu-
szu największe zainteresowanie 
wzbudziła Sala Historyczna 
„Wejherowo okresu międzywo-
jennego”, która przygotowana 
została w hołdzie Teodorowi 
Bolduanowi. Chętni mieli też 
okazję oglądania prac Salva-
dora Dalí. W sumie zaprezen-
towanych zostało kilkanaście 
grafik jednego z najważniej-
szych i najbardziej oryginal-
nych artystów XX wieku. 

Ogromnym zainteresowa-
niem w ramach Nocy Muzeów 
cieszyło się zwiedzanie krypt 
rodziny Wejherów w kościele 
klasztornym oraz nocne zwie-
dzanie Kalwarii Wejherowskiej 
z przewodnikiem. Na Palu 
Wejhera mieszkańców i przy-
jezdnych zabawiali cyrkowi ku-
glarze oraz szczudlarze.

W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w tym roku królował ko-
smos. Od godz. 19 aż do pół-
nocy gości, którzy korzystali 
z bogatego programu sobot-
niego wydarzenia, muzealnicy 
witali w kosmicznych strojach. 
Na miejscu istniała możliwość 
zwiedzania kilku wystaw i in-
stalacji pn. „Obcy jako demon 
współczesności”. Dodatkowo 
zorganizowane zostały liczne 
warsztaty i rozstrzygnięto kilka 
konkursów ogłoszonych z oka-
zji Nocy Muzeów. 

Warto zaznaczyć, że w orga-
nizację przedsięwzięcia po raz 
pierwszy włączyło się również 
Muzeum Solidarności, gdzie 
istniała możliwość zwiedzania 
wystawy tematycznej. Wa

FOTOgAlERiA Noc Muzeów pełna atrakcji
WeJHeROWO |  Za nami Noc Muzeów. Miłośnicy zwiedzania w stolicy powiatu wejherowskiego nie mogli narzekać na brak atrakcji. 
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dEAdpOOL 2
2018-06-01 18:30

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

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

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.

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

REKLAMA                  49/2018/DB

REKLAMA                  107/2018/DB

NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM dziale ogrodniczą, domek, oczko 
wodne, szklarnia, tel. 538 443 446

pIAGGIO Ciao, 1995 r.2T ,1os., automatic, czar-
ny, cena: 2 222 zł, Tczew, tel. 574 797 077

SpRzEdAM działkę budowlaną, Kębłowo No-
wowiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 39.000 zł, 
tel. 602 306 210

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

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

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

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

WYNAJMĘ

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

KUpIĘ

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

MOTORYZACJA

SpRzEdAM

OpEL ASTRA 1.4,1997r, benz/gaz, biały, 1200 
zł, Wejherowo, tel. 510 688 509

pIAGGIO Ciao, 1995 r.2T ,1os., automatic, czar-
ny, cena: 2 222 zł, Tczew, tel. 574 797 077

KUpIĘ

złOMOWANIE aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEdAM DVD PHILIPS, cena 120 zł, Wej-
herowo, tel. 574 688 023

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

PRACA

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROFESJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

32-LATEK szuka kobiety do 47 lat w celu sta-
łego związku, tel. 690 526 075

RÓŻNE

zGRAbIARKO przewracarka na podnośnik, 4 
gwiazdy, 480 zł, tel. 600 667 860

SpRzEdAM meble pokojowe z szafą, kolor 
mahoń, dł 3,30 wys.2 mtr., cena 400 zł, tel. 58 
/ 778 17 35

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 maszynę do szycia, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 517 159 871

SpRzEdAM stół rozkładany + 6 krzeseł, Wej-
herowo, tel. 600 994 348

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

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

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

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

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

25-05-2018
Han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie 2d dubbing            16:30
Han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie 3d napisy            20:30

26-05-2018
Futrzaki ruszają na ratunek 
2d dubbing             11:30
Han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie 2d dubbing            15:00
Wyspa psów 2d napisy            17:30
Han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie 3d dubbing            18:00
prawdziwa historia 2d napisy            20:30
Han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie 2d napisy            21:00
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W ubiegły weekend w stolicy 
Węgier, Budapeszcie, odbył się 
XXIV węgierski Puchar Świata 
w kickboxingu. W reprezenta-
cji Polski na ten Puchar Świata, 
znalazły się mieszkanki Kębłowa, 
podopieczne trenera Rafała Karcz, 
Paulina Stenka oraz Zuzanna Kal-

barczyk. Obie, mimo młodego 
wieku są bardzo doświadczonymi 
startowo zawodniczkami, wielo-
letnimi kadrowiczkami Repre-
zentacji Polski, najpierw w gronie 
kadetek, teraz juniorek. Walczyły 
w formułach pointfighting (naj-
mocniej obsadzona konkurencja 

na tych zawodach) oraz kick-
light.

Paulina Stenka powtórzyła 
sukces z Austrii z kwietnia, kie-
dy to sięgnęła po Puchar Świata 
w formule kick-light. Tak też było 
na Węgrzech. Paulina pokona-
ła w walkach finałowych Serb-

Zdobyły Puchar Świata!
KIcKBOXIng | Zuzanna Kalbarczyk i Paulina Stenka triumfowa-
ły w prestiżowym World Kickboxing Series.

kę i Chorwatkę i zdobyła Puchar 
Świata juniorów do 70 kg. Podob-
nie jak Paulina, ogromny sukces 
odniosła Zuzia Kalbarczyk, która 
wywalczyła Puchar Świata zarówno 
w pointfighting, jak i w kick-light. 
Szczególne znaczenie ma puchar 
wywalczony w formule pointfigh-
ting, gdyż Polska nie mogła docze-
kać się złota w tak prestiżowej im-
prezie w formule pointfighting od 
bardzo dawna, co najmniej od roku 
2011. Kolejnego dnia Zuzia wywal-
czyła Puchar w kick-light. Łącznie 
dziewczyny wygrały 8 pojedynków 
z Węgierkami, Włoszkami, Serbką, 
Greczynką i Chorwatką.

Obie zawodniczki trenują na co 
dzień w Luzinie i w Wejherowie pod 
opieką obecnie trenera reprezen-
tacji Polski juniorów Rafała Karcz. 
Starty w prestiżowych turniejach 
w Austrii i na Węgrzech, a także 
udział w ogólnopolskich turniejach 
kontrolnych są celem pośrednim. 
Główną imprezą, do której przy-
gotowują kickbokserki, są Mistrzo-
stwa Świata we Włoszech, które 
odbędą się w drugiej połowie wrze-
śnia. Mistrzostwa Świata odbywają 
się co dwa lata i jest to największa 
i najważniejsza impreza kickboxin-
gu dla kadetów i juniorów. Zarów-
no Paulina, jak i Zuzia wywalczyły 
miejsce w ścisłej Reprezentacji Pol-
ski na te Mistrzostwa, zdobywając 
tytuły Mistrzyń Polski 2018.

W Pucharze Świata w Budapesz-
cie startowało blisko 2500 zawodni-
ków z całego świata.

- Dla uczestników przygoto-
wanych zostało 2 tys. pakietów 
i wszystkie rozdano – mówi 
Jacek Thiel, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego. - 
Bardzo się cieszymy, bo liczba 
uczestników była rekordowa. 
Najbardziej zadowoleni jeste-
śmy z dużej frekwencji, która 
panowała wśród dzieci i mło-
dzieży.

Uczestnicy wydarzenia mie-
li do wyboru pięć tras. Dzieci 
do lat 6 pobiegły na dystansie 
300 m, dzieci w wieku 7-10 lat 
zmierzyły się na dystansie 500 
m, a młodzież i dorośli mogli 
wybierać trasy o długości od 
900 do 4000 m.

- Jak się okazało, biegali 
wszyscy, począwszy od dzieci, 
poprzez młodzież, a skończyw-
szy na dorosłych i seniorach – 
mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhero-
wa. - Liczyła się nie rywaliza-
cja, a rekreacja i dobra zaba-
wa. Ta impreza pokazuje, że 
w Wejherowie lubimy biegać 
i mamy gdzie to robić.

Nie biegano na czas, nie pro-
wadzona była klasyfikacja za-
jętych miejsc, a podstawowym 
celem było dotarcie do mety. 
Każdy z uczestników otrzymał 
przed biegiem koszulkę, a po 
dobiegnięciu na metę okolicz-

Zbliżają się urodziny 
Wejherowa, a tym samym 
zbliża się czas obcho-
dów jubileuszu 25-lecia 
reaktywacji Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego. 

Wydarzenie, które 
zaplanowane zostało na 
najbliższą sobotę, tj. 26 
maja, rozpocznie się od 
zbiórki pocztów sztanda-
rowych na Placu Jakuba 
Wejhera. W ramach ob-
chodów zorganizowany 
zostanie Turniej Strze-
lecki „O Miecz Jakuba 
Wejhera”. Rozpoczęcie 
strzelań na strzelnicy 
pneumatycznej zaplano-
wane zostało na godz. 13. 
Dla uczestników zmagań 
przewidziano pokrzepie-
nie ciała przy obfitym 
bufecie. Laureaci zmagań 
uhonorowani zostaną 
atrakcyjnymi nagrodami 
rzeczowymi. 
Wydarzenie, którego 
głównym organizatorem 
jest Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Wejherowie, 
zostało objęte honoro-
wym patronatem starosty 
powiatu wejherowskiego. 
WA

bĘdĄ 
STRzELAĆ 
NA CzEŚĆ 
WEJHERA

Wejherowo pobiegło po raz szósty
ReKReAcJA | W sobotę Park Miejski zaroił się od niebieskich koszulek. Charakterystyczne t-shirty mieli na sobie uczestnicy akcji 
pn. „Wejherowo Biega”. Impreza zorganizowana została już po raz szósty. 

nościowy medal, napój izoto-
niczny i baton energetyczny. 

- Miłośnicy biegania już po 
raz szósty nie zawiedli i licznie 
wzięli udział w imprezie rekre-

acyjnej – mówi Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultury, 
Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki. – Wśród 
zawodników, którzy ukończyli 

swój bieg, rozlosowano 150 na-
gród rzeczowych.

Organizatorami zawodów byli: 
KS „Wejher”, Polski Związek 
Lekkiej Atletyki, Wejherowskie 

Centrum Kultury, a współor-
ganizatorami: Urząd Miejski 
w Wejherowie, Starostwo Powia-
towe w Wejherowie oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna. Wa

fo
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Wyszecino liderem
W miniony weekend odbyła 
się V kolejka Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej. Do najciekaw-
szego spotkania kolejki 
doszło w Wyszecinie, gdzie 
miejscowe Cyklopy po-
konały Zelewo 3:1. Po tym 
zwycięstwie podopieczni 
Waldemara Formeli awanso-
wali na pozycję lidera. Trzecią 
pozycje w tabeli utrzymało 
Kochanowo, które wygrało 
z Luzinem 4:1. W pozosta-
łych meczach Robakowo na 
własnym boisku zremisowało 
z Kębłowem 2:2, a Sychowo 
pokonało Barłomino aż 8:1. 
Pauzowało Milwino.

zmierzyli się 
w czwórboju
Na stadionie lekkoatletycz-
nym MOSiR w Rumi odbyły 
się Powiatowe Igrzyska 
Dzieci w Czwórboju Lekko-
atletycznym Dziewcząt oraz 
Chłopców. Na konkurencję 
czwórboju lekkoatletycz-
nego składa się: bieg na 
60 metrów, rzut piłeczką 
palantową, skok w dal oraz 
bieg na 1000 metrów, a w 
przypadku dziewcząt 600 
metrów. Zwyciężyły: SP nr 11 
z Wejherowa (chłopcy) oraz 
SP z Bojana (dziewczęta).

Gladiatorki znów 
na podium
Zawodniczki Rugby Club 
Arka Rumia zajęły trzecie 
miejsce w drugim turnieju 
Mistrzostw Polski U-16 
w rugby siedmioosobowym. 
W Łodzi zajęły drugie miej-
sce w grupie, w półfinale 
przegrały z Juvenią Kra-
ków, natomiast w meczu 
o brąz po dogrywce poko-
nały Tygrysice Sochaczew.

19 maja Rumia po raz drugi 
z kolei  gościła zawodniczki 
i zawodników rywalizujących 
podczas Mistrzostw Polski 
w duathlonie na dystansie 
sprinterskim. Zawody składały 
się z trzech wyścigów: pierwszy 
dedykowany amatorom, drugi 
młodzikom i juniorom młod-
szym, trzeci  elicie, młodzie-
żowcom i juniorom starszym.

Najpierw, o 15:15 wystartowa-
li  amatorzy na dystansie sprin-
terskim (5 km biegu-20 km 
jazdy rowerem-2,5 km biegu) 
w MP Grup Wiekowych. Rywa-
lizacja odbyła się w konwencji 
„bez draftingu” przy dopusz-
czonych rowerach  triathlono-
wych do jazdy indywidualnej 
na czas. Wśród mężczyzn wy-
grał Michał Czapiński, a wśród 
kobiet – Marta Łagownik. 

O 17:00 do  rywalizacji MP 
przystąpili juniorzy młodsi 

www.gwe24.pl/sport Piątek, 25 maja 201814

Kacper Stępniak 
triumfuje w Rumi!
dUATHLOn  | W sobotę odbyły się Mistrzostwa Polski w Duathlonie. W Rumi wystar-
towało ponad 230 zawodników reprezentujących kilkadziesiąt klubów z całej Polski.

i młodzicy na dystansie super 
sprinterskim  (2,5-10,8-1,25). 
Rywalizację juniorów młodszych 
wśród chłopców wygrał Maksy-
milian Kopiczko, a wśród dziew-
cząt – Julia Sanecka.  Najlepszymi 
młodzikami zostali Marcel Sie-
mianowski i  Józefina Młynarska.

Później wystartował wyścig 
główny dla wyczynowców w for-

mule „z draftingiem” także na dy-
stansie sprinterskim (5-21,3-2,5). 
Wystartowali prawie wszyscy za-
powiadani faworyci. Zwycięstwo 
ucieszyło miejscową publiczność 
– wygrał bowiem Kacper Stęp-
niak z UKS Tri-Team Rumia, 
wygrywając z drugim Piotrem 
Ławickim o 5 sekund. Trzecie 
miejsce zajął Jacek Krawczyk.

KACpER STĘpNIAK, 
Mistrz Polski w Duathlonie:

Byłem przygotowany na mocne ściganie tego 
dnia. Wiedziałem że na linii startu będzie dużo 
mocnych biegaczy, którzy będą chcieli od począt-
ku przerzedzić stawkę na tyle, na ile to możliwe. 
Nie spodziewałem się, że będzie aż tak bolało. Na 
200 metrów przed metą zaatakowałem i udało 
mi się zostawić Piotrka z tyłu. Jestem bardzo 

szczęśliwy z tego wyścigu. Mam nadzieję, że duathlon Rumia pozostanie na 
stałe w kalendarzu triathlonowym i w przyszłym roku zobaczymy się w dużo 
liczniejszym gronie.

Już przed rokiem impreza 
w Gniewinie cieszyła się dużą po-
pularnością. Zapisało się wtedy 
500 osób. Na mecie zameldowało 
439 zawodników. Piękna pogo-
da, wymagająca trasa rowerowa 
z trudnym podjazdem, czyli kil-
kuprocentowym nachyleniem 
i niepowtarzalna atmosfera, to 
tylko niektóre atuty Gniewino 
Triathlon Energy 2017, które 
podkreślali zawodnicy.

Oprócz wyścigów na trzech dy-
stansach dla dorosłych odbędzie 
się także Möller’s Energy KidsRun, 
czyli bieg dla dzieci na trzech dy-
stansach dostosowanych do wieku 
zawodników. Najmłodsi w wieku 
1 – 6 lat przebiegną 200 m, 7 – 11 
lat to dystans 500 m, a młodzież 
w wieku 12 – 15 lat będzie rywa-
lizowała na 1000 m. Odbędzie 
się także rodzinny trening pod 
nazwą Family Energy WorkOut, 

który poprowadzą Klaudia Szczę-
sna Rzepecka i Dariusz Rzepec-
ki – ambasadorzy cyklu LOTTO 
Triathlon Energy. Małżeństwo 
trenerów i zawodników amatorów, 
które nie boi się wyzwań, zarówno 
tych życiowych jak i sportowych. 
Trening rozpocznie się o godzinie 
16 na boisku przy hotelu Mistral 
Sport w Gniewnie, bardzo blisko 
biura zawodów. 

- Jako organizatorzy imprez 
triathlonowych kładziemy duży 
nacisk na rodzinność naszych 
zawodów, dlatego tam, gdzie tyl-
ko jest to możliwe, organizuje-
my atrakcje dla rodzin. Tak jest 
w przypadku imprezy w Gniewi-
nie, podobnie w Lidzbarku We-
lskim, gdzie odbywa się najbar-
dziej rodzinny triathlon w Polsce 
– mówi Aldona Dybuk z Energy 
Events, organizator cyklu LOT-
TO Triathlon Energy

Lotto triathlon energy 
już w niedzielę
TRIATHLOn | Najbliższy weekend na Kaszubach będzie zdomino-
wany przez wielką imprezę triathlonową. Pakiety startowe wyprze-
dano kilka tygodni przed imprezą.

Czwartoligowcy rozegrali w weekend kolejną serię spotkań. 
Najwyżej notowany spośród zespołów z naszego powiatu 
Stolem stoczył w Kościerzynie wyrównany bój z Kaszubią. 
Padł wynik 1-1, a bramkę dla gniewinian zdobył Mateusz 
Dampc. Stolem od dłuższego czasu pozostaje na 4. miejscu 
w tabeli IV ligi. Kiepską formę prezentuje ostatnio Wikęd 
Luzino. Podopieczni Grzegorza Lisewskiego przegrali 
trzeci mecz z rzędu - tym razem wysoko, bo aż 0-4 ulegli 
na wyjeździe Bytovii II Bytów. Wikęd pozostał na 6. miejscu 
w tabeli. Bardzo ważną wygraną odniósł Orkan. Było to 
w dodatku zwycięstwo zaskakujące, bo w Rumi poległ 
trzeci w tabeli Gryf Słupsk. Orkan zdobył jedną bramkę, 
ale zachował czyste konto i dopisał sobie trzy punkty do 
swojego dorobku. Rumski zespół wydostał się ze strefy 
spadkowej - zajmuje 16. miejsce. KG
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Zarząd przedstawił czwartego 
w tym sezonie szkoleniowca, który 
poprowadzi wejherowski zespół.

Trenerem Gryfa Wejherowo został 
Zbigniew Szymkowicz. Zastąpił on 
Tomasza Kotwicę, który, poprzez 
brak licencji UEFA Pro, mógł 
prowadzić zespół tylko przez trzy 
mecze. Zarząd wejherowskiego 
klubu musiał zakontraktować 
więc jeszcze jednego trenera - 
w sumie czwartego (po Piotrze 
Rzepce, Jarosławie Kotasie oraz 
wspomnianym Tomaszu Kotwicy) 
w obecnych rozgrywkach.

Wybór padł na Zbigniewa Szym-
kowicza, właściciela licencji UEFA 
Pro. W przeszłości prowadził on 
m.in. Czarnych Żagań oraz Piast 
Iłowa.

- Dziękujemy bardzo trenerowi 
Tomaszowi Kotwicy, że zgodził 
się nam pomóc w tych ostatnich 
trzech meczach - powiedział 
gwe24.pl Dariusz Mikołajczak, 
wiceprezes do spraw sportowych 
Gryfa. - Trener Kotwica powróci do 
trenowania grup młodzieżowych 
w naszym klubie.

zbIGNIEW
SzYMKOWICz 

TRENEREM 
GRYFA

Na początku meczu piłka szyb-
ko przechodziła przez środek bo-
iska raz pod jedną, raz pod drugą 
bramkę. Już w 10. minucie Gryf 
objął prowadzenie – szybką akcję 
lewą stroną wykonał Mateusz Go-
erke i pokonał Majchrowskiego. 
Po strzeleniu bramki żółto-czarni 
nabrali wiatru w żagle – w mądry 
sposób rozgrywali piłkę i próbo-
wali konstruować kolejne ataki. 
Doskonałą wręcz sytuację miał 
w 30. minucie Goerke – otrzymał 
długie podanie będąc kilka me-
trów od bramki, jednak pomylił 
się i strzelił wysoko nad poprzecz-
ką. Później tempo meczu znacznie 
spadło i chociaż to Gryf częściej 
próbował atakować, do przerwy 
wynik pozostał bez zmian.

Po zmianie stron gospodarze 
grali swoje, a w 66. minucie wyko-
nali zabójczą kontrę – dużą liczbą 
graczy przedostali się do pola kar-

nego MKS-u, a gdy wydawało się, 
że akcja straci tempo, Okuniewicz 
podał do jednego z gryfitów, który 
zdecydował się na mocny strzał 
– Machrowski odbił piłkę przed 
siebie, a tam był już Maciejew-
ski, który bez problemu umieścił 
piłkę w siatce. Zaledwie kilka mi-
nut trzeba było czekać na kolejną 
bramkę – Kołc dośrodkował spod 
chorągiewki wprost na głowę Na-
dolskiego, który świetnym strza-
łem głową podwyższył prowadze-
nie wejherowian. Po tych ciosach 
MKS próbował ratować wynik 
spotkania, defensywa gospoda-
rzy złamała się 10 minut przed 
końcem – jeden z obrońców wej-
herowian zdaniem sędziego sfau-
lował zawodnika MKS-u w polu 
karnym. Deja z karnego skierował 
piłkę do siatki do siatki, ale, jak się 
okazało, był to ostatni gol w tym 
spotkaniu.

Pewne zwycięstwo Gryfa
II LIgA | Wejherowscy piłkarze okazali się znacznie lepsi od MKS-u Kluczbork i wykonali ważny krok w kierunku utrzymania.

GRYF WEJHEROWO – MKS KLUCzbORK 3-1
Goerke 10’, Maciejewski 66’, Nadolski 71’ – Deja 80’

GRYF: Ferra – Brzuzy, Sobociński, Wicki, Gulczyński, Goerke – Maciejewski, Nadol-
ski, Kołc, Wojowski (90.Gabor) – Okuniewicz (80.Czychowski)
MKS: Majchrowski – Orłowicz, Gierak, Brodziński, Nitkiewicz – Zieliński, Glanowski, 
Deja, Nakrosius, Kubiak – Antkowiak
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Niedzielne zwycięstwo bardzo przybliżyło 
zespół Gryfa, do tego, by w przyszłym sezonie 
znów wybiec na drugoligowe boiska. Wejhero-
wianie po drugiej z rzędu wygranej pod wodzą 
Tomasza Kotwicy, znaleźli się w sytuacji, w któ-
rej oni rozdają karty. Co więcej, wygrana w naj-
bliższym meczu zapewni im utrzymanie.

Scenariuszy zakładających pozostanie Gryfa 
w II lidze jest wiele, nawet po przegranej wejhe-
rowianie być może będą pewni ligowego bytu. 
Na pewno jednak nowy trener, Zbigniew Szym-
kowicz, nie będzie w swoim debiucie na Wzgó-
rzu Wolności stawiał na kalkulowanie. Tym 
bardziej, że dwa mecze, które spędzi na ławce 
żółto-czarnych mogą zadecydować, czy pozo-
stanie w Wejherowie na dłużej. A wygląda prze-
cież na to, że klub będzie potrzebował trenera 
z licencją UEFA Pro w przyszłym sezonie.

Rywalem Gryfa w jego ostatnim meczu na 
Wzgórzu Wolności będzie zespół GKS-u Beł-
chatów. Jeszcze kilka lat temu drużyna brunat-

nych grała w Ekstraklasie, jednak szybko nie 
wróci do najwyższej ligi – w tym sezonie GKS 
odpadł z walki o awans. Drużynę do niedawna 
prowadził Mariusz Pawlak, jednak 10 kwiet-
nia odszedł z klubu. Jego miejsce zajął Artur 
Derbin, były trener m.in. Zagłębia Sosnowiec 
i Chojniczanki. 

W obecnych rozgrywkach dobrze radzi sobie 
atak GKS-u, którego mocnym punktem jest 
Piotr Giel, drugi najlepszy strzelec II ligi. W po-
mocy gra natomiast dobrze znany w Wejhero-
wie, Robert Chwastek, który występował w Gry-
fie w poprzednim sezonie. Bełchatowski klub 
ma liczniejszą i bardziej doświadczoną kadrę, 
niż żółto-czarni, jednak w ostatnim meczu tych 
dwóch ekip na Wzgórzu Wolności 4-1 wygrał 
Gryf. Podobny wynik w sobotę będzie oznaczał, 
że Gryf utrzymał się w II lidze.

UWAGA! Mecz nie odbędzie się o godz. 16, jak 
pierwotnie informowano, a godzinę później.

rozwiać wątpliwości
II LIgA | Przed żółto-czarnymi szansa, by zapewnić sobie pozo-
stanie w II lidze, a przed ich trenerem – okazja do przedstawienia 
się wejherowskiej publiczności.

GRYF WEJHEROWO – GKS bEłCHATóW
sobota, 26 maja, 17:00
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KARCIANA RYWALIzACJA TRWA
Przez ostatni miesiąc odbyło się kilka turniejów w popularną 
kaszubską Baśkę, a zaplanowane są kolejne.
Turnieje w dobrze znaną w naszym regionie Baśkę odbyły się 
w Łebie (29 kwietnia), Szymbarku (13 maja) oraz Gdańsku (19 
maja). We wszystkich trzech wystąpiły drużyny z naszego 
powiatu. W Łebie Walety Orle zdobyły drużynowo 9. miejsce, 
w Szymbarku Orły Rumia drużynowo okazały się najlepsze, 
a zespół z Luzina zajął 8. miejsce. W turnieju w Gdańsku Oliwie 
wystąpiły zespoły Walety Orle, które wygrały klasyfikację 
drużynową, Wejher Wejherowo zakończyło rywalizację na 5. 

miejscu, Orły Rumia – na 9. 
miejscu, Asy Kamień zajęły 11. 
miejsce, a Luzino – 13. miejsce.
To nie koniec karcianej rywalizacji. Przed 
drużynami z naszego powiatu turnieje 
w Gniewinie (27 maja) i Bolszewie (24 czerwca), gdzie odbędą 
się turnieje z rankingu Masters Kaszebe 2018. Kolejny turniej 
– Masters Polska 2018 – odbędzie się w Bojanie. Może paść 
w nim rekord liczby uczestników – dotychczas wynosi od 244 
osoby.

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
w Redzie zaprasza na 
turniej „Family Cup”, 
który odbędzie się 
w dniach 26-27 maja. 
Zagrają deble (pary 
męskie oraz żeńskie), 
a także miksty (pary 
mieszane). W sobo-
tę, 26 maja odbędą 
się gry eliminacyjne, 
wieczorem uczestnicy 
będą mogli wyloso-
wać atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe podczas 
wieczoru przy grillu. 
W niedzielę odbędą 
się mecze decydujące 
o końcowej klasyfi-
kacji. Po zakończeniu 
turnieju, w hotelu Wie-
niawa zostaną rozdane 
medale i puchary.

W turnieju walczyło 359 zawod-
ników z 26 klubów .Stowarzysze-
nie Sportów Walki z Bolszewa 
wystawiło 15 zawodników oraz 

trzy drużyny z czego uzyskało 10 
medali: 1 złoty, 4 srebrne i sześć 
brązowych. Oto wyniki konku-
rencji:

10 medali dla karateków
sPORTy WALKI | W sobotę 12  kwietnia w Sopocie  w hali sportowej 
Stulecia  odbyły się zawody karate WKF – Grand Prix  Arawaza Poland Cup. 

złOTE MEdALE 
1. Agata Ziemann KATA INDYWI-
DUALNE Dziewczęta 7 lat i mniej
 
SREbRNE MEdALE

Bartek Baranowski KUMITE 1. 
INDYWIDUALNE Juniorzy 
16-17 lat [+76 kg]
Karol Chwarszczyński KUMI-2. 
TE INDYWIDUALNE Juniorzy 
16-17 lat [-61 kg] 
Adrian Necel KUMITE INDY-3. 
WIDUALNE Kadeci 14-15 lat 
[+70 kg] 
Agata Zieman-KUMITE INDY-4. 
WIDUALNE Dziewczęta 7 lat i 
mniej [Open]

 

bRĄzOWE MEdALE
Adrian Necel-KUMITE INDY-1. 
WIDUALNE Juniorzy 16-17 lat 
[-76 kg]
Hubert Trzeszczyński-KUMI-2. 
TE INDYWIDUALNE Młodzicy 
12-13 lat [-40 kg] 
Bartek Baranowski - KUMITE 3. 
DRUŻYNOWE Juniorzy 16-17 
lat
Aleksander Daszke - KUMITE 4. 
DRUŻYNOWE Juniorzy 16-17 
lat
Adrian Necel- KUMITE DRU-5. 
ŻYNOWE Juniorzy 16-17 lat

Młodzi zawodnicy z Wejherowa 
startowali dzięki wsparciu 
finansowemu władz miasta 

Family Cup w ten weekend!
TenIs | W Redzie odbędą się Mistrzostwa Regionu Polski Północnej.
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