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Bieżnia na stadionie Miejskiego 
ośrodka sportu i rekreacji

Zakończyły się prace ziemne, z wyjątkiem ostatecznego ukształtowania 
terenu od strony zachodniej bieżni. Wykonano odwodnienie, a także pod-
budowy bieżni oraz nawierzchni stanowisk lekkoatletycznych z asfaltobe-
tonu. Powstały również fundamenty pod słupy oświetleniowe i okablowa-
nie. Inwestycja została dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Rumskie inwestycje 
wchodzą w następne etapy
RUMIA | Postępuje m.in. budowa bieżni przy stadionie MOSiR, kładki nad Zagórską Strugą czy też pierwszych od 
ponad 25 lat mieszkań komunalnych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w poniższym zestawieniu. 

Miasteczko rowerowe

Postępują prace związane z wykonaniem miasteczka rowerowego 
przy ulicy Topolowej, składającego się m.in. z ciągów komunikacyj-
nych, znaków drogowych i obiektów małej architektury. Obecnie trwają 
prace brukarskie. Zostały już ułożone obrzeża, poszczególne warstwy 
podbudowy oraz część kostki brukowej. Inwestycja jest realizowana 
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkania koMunalne

Trwa budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki 
i Wigury. Obecnie postępują prace murarskie na trzecim, czyli ostat-
nim piętrze. Budowa powinna się zakończyć na początku przyszłego 
roku. Koszt tej inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych. 

winda w zespole szkół 
ogólnokształcących

Zakończono betonowanie szybu windy i rozpoczęto jego docieplanie – 
elewacja jest już częściowo wykonana. Inwestycja została dofinansowana 
ze środków zewnętrznych. Przedsięwzięcie jest realizowane głównie z my-
ślą o osobach niepełnosprawnych – nie tylko uczniach największej w mie-
ście szkoły, ale i pracownikach, rodzicach oraz gościach. Szacunkowy 
koszt inwestycji to około 300 tysięcy złotych, z czego blisko 30% stanowią 
środki zdobyte z PFRON-u. 

projekt rewitalizacji 
zagórza i góry Markowca

Dobiega końca budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zagórską Stru-
gą, usytuowanej równolegle do istniejącego mostu przy ulicy Sabata. 
W ramach inwestycji wybudowany zostanie także fragment chodnika 
oraz ścieżki rowerowej.

Postępuje też remont czterech budynków na osiedlu Zagórze oraz wy-
łoniono wykonawców remontu kolejnych trzech budynków. Ponadto 
opracowywana jest dokumentacja przetargowa na zagospodarowanie 
terenu osiedla. Zakres prac będzie obejmował m.in. powstanie placu 
zabaw, miejsc parkingowych, oświetlenia i wymianę przyłączy. 

skwer derdowskiego i wyBickiego

Został przygotowany program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumen-
tacja przetargowa. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu. Inwe-
stycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem przed-
sięwzięcia jest m.in. podniesienie jakości przestrzennej miejsca, w którym 
odbywają się uroczystości związane z obchodami rocznic ważnych wyda-
rzeń lokalnych i państwowych.

Podczas warsztatów w Filhar-
monii Kaszubskiej mieszkańcy 
Wejherowa mogli skonsultować 
swoje pomysły na projekty do 
Budżetu Obywatelskiego 2019. 
Na pytania odpowiadali przed-
stawiciele władz miasta oraz eks-
perci Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie. 30 kwietnia mija termin 
składania projektów przez miesz-
kańców. 

W kolejnym etapie – do 31 maja 
br. - komisja ds. budżetu oby-
watelskiego będzie analizowała 
złożone projekty pod względem 
formalnym. Pozytywnie zweryfi-
kowane projekty będą podlegały 
publicznej konsultacji społecz-
nej. Każdy mieszkaniec będzie 
miał prawo zgłosić uwagi lub 
zastrzeżenia. Lista zweryfikowa-
nych projektów przewidzianych 
do głosowania zostanie opubli-
kowana 28 czerwca, a później 
będzie promowana przez wnio-
skodawców. Głosowanie miesz-
kańców odbędzie się od 9 do 23 
września br. 

Głosowanie odbywać się będzie 

elektronicznie na stronie inter-
netowej miasta Wejherowo oraz 
w formie pisemnej we wskaza-
nych punktach. Głosować będzie 
mógł każdy mieszkaniec Wej-
herowa, który ukończył 16 lat. 
Każdy ma prawo oddać 2 głosy 
– jeden na projekt inwestycyjny 
i jeden na projekt nieinwestycyj-
ny. 

O tym jak należy przygotować 
projekt i wypełnić formularz 
wniosku na projekt Budżetu 
Obywatelskiego mówił wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Woj-
ciech Kozłowski, ekspert w za-
kresie Budżetu Obywatelskiego, 
jeden z autorów uchwały Rady 
Miasta. 

 Warsztaty są przydatne i po-
trzebne, bo dzięki nim potrafimy 
dobrze przygotować projekt – 
mówi Teresa Malinowska.

- Zamierzam złożyć projekt na 
działalność związaną z rehabilita-
cją dzieci dotkniętych autyzmem 
i pomagać innym rodzicom, któ-
rzy wychowują dzieci autystycz-
ne - dodaje Izabela Minga. /raf/

Coraz mniej czasu 
na złożenie wniosku
WEJHEROWO | Mieszkańcy interesują się Wejherowskim Budżet Oby-
watelskim – dowodem na to była spora frekwencja podczas konsultacji. 
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POWIAT | Samorządowcy z poszczegól-
nych gmin zachęcają do rozliczania PIT-
ów w miejscach zamieszkania. 

Budowa i modernizacja dróg lokalnych, 
ścieżek rowerowych, chodników, placów 
zabaw, wydatki na kulturę i sport oraz 
oświatę – to zadania finansowane m.in. 
z podatków mieszkańców. Warto zatem 
zwrócić uwagę, gdzie rozliczamy swój po-
datek dochodowy.
Do budżetu miasta i gminy trafia ok. 40 

proc. całkowitej kwoty podatku docho-
dowego płaconego przez jej mieszkań-
ców – osoby fizyczne (PIT). Jest spora gru-
pa osób, która mieszka w danej gminie, 
a zameldowana jest w innej miejscowości 
i tam z przyzwyczajenia wysyła zeznania 
podatkowe. Płacąc podatki tam, gdzie się 
mieszka, można realnie wpłynąć na po-
prawę swojego codziennego życia i naj-
bliższego otoczenia.
Wystarczy wpisać właściwy adres w rocz-
nym zeznaniu podatkowym PIT. /raf/

Rozlicz PiT Tam, gdzie mieszkasz
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Rumia zawalczy 
o Podwórko Talentów
RUMIA | Do tej pory na terenie całego kraju powstało 40 takich obiek-
tów. Najbliższy znajduje się w Elblągu, gdzie mieszkańcy, zwłaszcza 
ci najmłodsi, chętnie z niego korzystają, zdobywając wiedzę i popra-
wiając kondycję. Mowa o Podwórku Talentów Nivea, o które będzie się 
starać Rumia. Wszystko w rękach mieszkańców miasta i okolic.

nauka przez zaBawę  

Każde z Podwórek Talentów ma 
wartość około 250 tysięcy złotych 
i dzięki nowoczesnym urządze-
niom instalowanym w 3 różnych 
strefach – sportowej, naukowej 
i artystycznej – poprzez zabawę 
kształtuje sprawność, wiedzę oraz 
wyobraźnię dzieci. Rokrocznie od 
2017 roku przybywa ich 20 w całej 
Polsce. 

Aby taki obiekt pojawił się w da-
nym miejscu, należy zgłosić orga-
nizatorowi lokalizację, a następnie 
albo przygotować promocyjny 
film i zdobyć przychylność jury, 
albo postarać się o głosy inter-
nautów. Z drugiej z podanych 
możliwości postanowił skorzystać 
Urząd Miasta Rumi. W inicjatywę 
zaangażowali się również radni. 

– Chcemy, aby plac zabaw zloka-
lizowany w Parku Starowiejskim 
przy Miejskim Domu Kultury 
zmienił swoje oblicze, i to bez in-
westowania gminnych pieniędzy – 
podkreśla Ariel Sinicki, przewod-
niczący rady miejskiej. – Dzięki 
udziałowi w tym konkursie, nad-

gryziony zębem czasu plac zabaw 
może się stać wyjątkowym obiek-
tem, wyposażonym między innymi 
w urządzenia do balansowania 
ciałem, trampolinę czy pole do gry 
w kapsle oraz twistera – dodaje. 

silna konkurencja 

W kategorii miejscowości liczą-
cych od 20 do 60 tysięcy miesz-
kańców będzie mogło wygrać 
tylko 5 gmin. Internetowe głoso-
wanie rozpocznie się 22 kwiet-
nia (poniedziałek wielkanocny), 
a zakończy 20 czerwca. Ogłosze-
nie wyników nastąpi dzień póź-
niej, czyli 21 czerwca. 

– Żeby zagłosować, wystarczy 
wejść na stronę www.podworko.
nivea.pl, zarejestrować się, wybrać 
plac zabaw przy Miejskim Domu 
Kultury w Rumi i każdego dnia od-
dawać głos – instruuje przewod-
niczący rady miejskiej. – Proszę 
zachęcać bliskich, sąsiadów i zna-
jomych, by codziennie wspierali 
nas w głosowaniu. Razem możemy 
zapewnić naszym dzieciom wspa-
niałe miejsce do wspólnej zabawy 
i sprawić, że park będzie jeszcze 
piękniejszy – apeluje Ariel Sinicki.

W poniedziałek podpisano 
umowy dotyczące przekazania 
przez lokalne samorządy środ-
ków finansowych na moderni-
zację Oddziału Urologii Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie. 

- Rzadko się zdarza, żeby aż tylu 
samorządowców wspierało szpi-
tale, jak jest to w powiecie wej-
herowskim – powiedziała Jolanta 
Sobierańska-Grenda, prezes za-
rządu Szpitali Pomorskich. - Tym 
razem pieniądze, które otrzymu-
jemy, potrzebne są na moderni-
zację oddziału urologii. 

- Udaje nam się sukcesywnie, 
krok po kroku, remontować ko-
lejne oddziały wejherowskiego 

szpitala – dodał Andrzej Ziele-
niewski, wiceprezes Szpitali Po-
morskich. - Dzięki otrzymanym 
dziś pieniądzem możemy rozpo-
cząć pierwsze prace remontowe 
na kolejnym oddziale. 

Łączna kwota przekazana 
z budżetów miast i gmin wynio-
sła 340 tys. zł. Najwięcej – 100 
tys. zł – przekazało miasto Wej-
herowo, po 50 tys. zł przekazały: 
starostwo powiatowe oraz gminy 
Wejherowo, Szemud, Gniewino, 
natomiast 40 tys. zł – Reda. 

- Ostatni remont tego oddziału 
przeprowadzony był ponad 13 lat 
temu – podkreślił dr Marek Lu-
bocki, ordynator Oddziału Uro-

logii wejherowskiego szpitala. 
- A trzeba podkreślić, że w 2018 
roku przez oddział przewinęło 
się aż 2548 pacjentów. Oddział 
wymaga kapitalnego remontu. 
Oczywiście środki, które dziś 
otrzymaliśmy, nie wystarczą na 
wszystko, musimy to zrobić eta-
pami.

Samorządowcy podkreślają, że 
starają się pomagać szpitalowi od 
wielu lat. 

- Od początku, gdy ten szpi-
tal był budowany, samorządy go 
wspierają – powiedziała Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. - Ta 
placówka dzięki zaangażowaniu 
całej kadry i doskonałych lekarzy 

funkcjonuje na bardzo wysokim 
poziomie i świadczy usługi z wy-
sokim profesjonalizmem. Chce-
my, aby nasi mieszkańcy leczyli 
się w jak najlepszych warunkach 
i mieli zapewnioną jak najlepszą 
opiekę medyczną. 

- Jako samorządowcy mamy 
pełną świadomość, że działamy 
na rzecz mieszkańców za po-
średnictwem personelu całego 
szpitala – dodał Henryk Skwarło, 
wójt gminy Wejherowo. - Od lat 
widzimy, że przekazywane przez 
nas środki są bardzo efektywnie 
wydawane, a szpital cieszy się 
bardzo dobrą opinią. 

/raf/

Samorządy znów wspierają 
wejherowski szpital
POWIAT | W wejherowskim szpitalu specjalistycznym realizowane są kolejne inwestycje. Niedługo ma 
się rozpocząć remont oddziału urologii. Samorządy przekazały na ten cel 340 tys. zł. 

Fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t

WEJHEROWO | Dobiega końca moder-
nizacja nawierzchni w łączniku pomię-
dzy ulicą Dworcową i Spacerową. 

Oprócz wymiany zniszczonej nawierzchni 
z trylinki na kostkę betonową na długości 
około 270 metrów został również wyre-
montowany chodnik i miejsca postojowe.
- Łącznik stanowi ważny odcinek komu-

nikacyjny, po którym poruszają się piesi 
i kierowcy mieszkający na osiedlu 1000-
lecia Państwa Polskiego. Modernizacja 
nawierzchni poprawi nie tylko estetykę, 
ale również bezpieczeństwo użytkowni-
ków tej ulicy – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta Wejherowa. 
- Do zakończenia remontu zostały jedy-
nie prace ziemne.

Zadanie „Budowa ciągu pieszo-jezdne-
go łączącego ul. Dworcową z ul. Space-
rową w Wejherowie” zostało wykonane 
w ramach zadania „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa” za prawie 454 tys. 
zł. Inwestycja otrzymała dofinansowa-
nie unijne z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach pro-
gramu rewitalizacji. /raf/

Łącznik dwoRcowa-sPaceRowa PRawie goTowy

WEJHEROWO | Spotkanie informacyjne w sprawie do-
finansowania wymiany pieców i termomodernizacji 
z programu „Czyste Powietrze” - w przyszłym tygodniu. 

Fundacja GlobalECO serdecznie zaprasza mieszkańców 
zainteresowanych udziałem w programie „Czyste Powie-
trze” z dofinansowaniem do 90 proc. do termomoderni-
zacji budynków oraz wymiany kotłów, do uczestnicze-
nia w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 23 
kwietnia o godz. 18.00 w Wejherowskim Centrum Kultu-
ry - Filharmonii Kaszubskiej.
Celem programu jest montaż instalacji kotłów, pomp 
ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkańców 
miasta. Więcej informacji można uzyskać na stronie in-
ternetowej fundacjaglobaleco.pl. /raf/

dowiedz się, 
jak otrzyMać dotację
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OGŁOSZENIE
BuRmISTRzA mIASTA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. 
zm.) oraz Zarządzenia Nr 207 /161/2019 Bur-
mistrza Miasta Rumi z dnia 15 kwietnia 2019 
roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Mia-
sta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 
dni wywieszony został wykaz obejmujący lo-
kal użytkowy położony w Rumi przy ul. Dą-
browskiego 8/2, stanowiący własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczony do odda-
nia w najem w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dotychczasowego najemcy.

praktyka i teoria

Głównym celem projektu jest 
przeprowadzenie cyklu bezpłat-
nych szkoleń dla osób w wie-
ku 25+. Od grudnia 2018 roku 
uczestnicy spotkań dowiadują 
się między innymi, w jaki sposób 
korzystać z poczty elektronicznej 
i aplikacji bankowej, jak prowa-
dzić biznes w sieci i poruszać się 
po mediach społecznościowych 
oraz co zrobić, gdy chcemy stwo-
rzyć własną stronę internetową. 
Do celów szkoleniowych gmina 
zakupiła 24 laptopy, które po za-
kończeniu projektu zostaną prze-

kazane miejskim szkołom.
– Te szkolenia stanowią dosko-

nałą okazję do poszerzenia swojej 
wiedzy o cyfrowym świecie – za-
pewnia Wiesława Pacholczyk, 
naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych. – Każdy mieszkaniec 
Rumi, który ukończył 25. rok życia, 
może z tych bezpłatnych szkoleń 
skorzystać. Do tej pory przeszko-
liliśmy 221 osób. Pozostało jeszcze 
47 wolnych miejsc – dodaje.

trwają zapisy

Aby uczestniczyć w szkole-
niach, odbywających się w Szko-
le Podstawowej nr 7 w Rumi, 
wystarczy złożyć formularz re-
krutacyjny. Szczegółowych in-
formacji udzielają pracownicy 
Wydziału Spraw Społecznych – 
pokój 010 Urzędu Miasta Rumi, 
tel. 58 679 65 39 lub 679 65 41.

– Każdy uczestnik może do-

datkowo skorzystać ze słodkiego 
poczęstunku, ciepłego posiłku, 
a także opieki profesjonalnej ka-
dry – uzupełnia Wiesława Pa-
cholczyk.

terMiny szkoleń:
od 22 do 23.05.2019 r. •	 –  
„Działam w sieciach  
społecznościowych”   
(godz. 8:00-14:00) 
od 29 do 30.05.2019 r. •	 –  
„Rolnik w sieci”   
(godz. 8:00-14:00)   
oraz „Tworzę własną  
stronę internetową”  
(godz. 14:30-20:30)
od 11 do 13.06.2019 r. –  •	
„Moje finanse w sieci” 
(godz. 8:00-14:00)

Projekt „Ja w internecie. Pro-
gram szkoleniowy w zakresie 
rozwoju kompetencji cyfro-
wych” realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej nr III: Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, 
Działanie 3.1: Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji cyfrowych. Operatorem 
programu, w imieniu Minister-
stwa Cyfryzacji, jest Fundacja 
Legalna Kultura. Projekt współ-
finansowany jest z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego i budżetu państwa.

Poznaj cyfrowy świat – 
to ostatnia szansa
RUMIA | To ostatnia szansa, by skorzystać z projektu „Ja w internecie”, dzięki któremu mieszkańcy Rumi i okolic zdo-
bywają wiedzę na temat cyfrowego świata. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina zdobyła 150 tysięcy złotych.

WEJHEROWO | Przedszko-
le Specjalne „uśmiech 
Dziecka” jest już po rozbu-
dowie. 

Niepubliczne Przedszko-
le Specjalne w Wejherowie 
prowadzone przez Funda-
cję „Uśmiech Dziecka” zo-
stało rozbudowane. Dzięki 
projektowi dofinansowane-
go z Funduszy Europejskich 
powstało dziesięć nowych 
miejsc dla dzieci z niepełno-
sprawnościami. 
Z przedszkolakami, nauczy-
cielami i dyrekcją spotkała 
się m.in. Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa.
Fundacja „Uśmiech Dziec-
ka” otrzymała dofinanso-
wanie z Funduszy Europej-
skich w wysokości 580 tys. 
zł na rozbudowę działające-
go przedszkola i poszerzenia 
oferty edukacyjnej. 
– Realizacja projektu po-
zwoliła nam na rozszerzenie 

oferty zajęć spe-
cjalistycznych – 
mówi Iwona Za-
krzewska, dyrek-
tor przedszkola. 
- Przedszkole zo-
stało wyposażo-
ne w nowocze-
sny sprzęt edu-
kacyjny.
Nowoczesne wy-
posażenie po-

może w rozwoju 
mowy dzieciom autystycz-
nym, dzieciom z mózgo-
wym porażeniem dziecię-
cym oraz z innymi schorze-
niami ośrodkowego układu 
nerwowego.
- Cieszymy się, że obiekt zo-
stał rozbudowany i powstały 
nowe miejsca przedszkolne 
dla dzieci z niepełnospraw-
nością – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Wprowadze-
nie dodatkowej oferty spe-
cjalistycznych zajęć, gdzie 
dzieci są objęte opieką i te-
rapią ma ogromne znacze-
nie w ich rehabilitacji. 
Przedszkole Specjalne Fun-
dacji „Uśmiech Dziecka”, któ-
re mieści się przy ul. Chopi-
na 15 działa od 2010 roku. 
W ramach szerokiej oferty 
rehabilitacyjnej przedszko-
la znajduje się m.in. hipote-
rapia, dogoterapia, hydrote-
rapia, rehabilitacja ruchowa 
oraz rytmika. /raf/

więcej Miejsc 
i nowy sprzęt
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REDA | Prace przy rozbudowie budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 6 przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem. Widać już kształt budynku, gdyż gotowe są 
wszystkie ściany nośne, stropy i schody.

- Niedługo ekipa budowlana powinna przystąpić do po-
krycia dachu – mówi Halina Grzeszczuk, zastępca bur-
mistrza Redy. – Konstrukcja drewnianej więźby dacho-
wej jest gotowa. Teraz rozpoczyna się deskowanie.
Równolegle trwają intensywne prace we wnętrzu bu-
dynku. Wykonywane są instalacje elektryczne i sanitar-
ne, robotnicy budują też kolejne ścianki działowe.
- Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, do końca paź-
dziernika szkoła powinna być gotowa – mówi Hali-
na Grzeszczuk - Rozbudowy szkół to w tym roku nasze 
priorytetowe inwestycje, gdyż musimy spełnić wyma-
gania, wynikające z reformy oświaty i zapewnić miejsce 
do nauki coraz większej liczbie uczniów.  
Wartość inwestycji wynosi 6 250 000,00 zł brutto. Powyż-
sza kwota w całości pochodzi z budżetu miasta Redy.

szkoły powstają 
Bez opóźnień

Mężczyzna we wrześniu ubie-
głego roku spadł z konia i ude-
rzył plecami w metalowy słupek 
od ogrodzenia, w wyniku czego 
doszło do złamania kręgosłupa 
i zmiażdżenia rdzenia kręgowego.

- Od momentu wypadku wiele 
się nauczyłem dzięki pomocy re-
habilitantów, ale przede mną jesz-
cze bardzo długa droga do tego, 
aby nauczyć się odpowiednio 
funkcjonować – zapewnia Paweł 

Przyjdź na koncert 
i pomóż Pawłowi!
ORlE | W kościele pw. św. Piotra i Pawła odbędzie się koncert charytatywny. 
Dochód z wydarzenia przeznaczony zostanie na zakup specjalistycznego sprzę-
tu i rehabilitację 45-letniego Pawła, który jest częściowo sparaliżowany.

Hołownia. - Bardzo proszę wszyst-
kich czytających o pomoc. Potrzeb-
ne są leki, które muszę przyjmować 
na stałe, bo okazało się, że rozwi-
nęła się u mnie zakrzepica. Należy 
też zakupić między innymi aktyw-
ny wózek. Dodatkowo potrzebne 
są: pionizator, drabinki do ćwiczeń 
i wiele innych specjalistycznych 
sprzętów.

W zebraniu środków, które mają 
odciążyć finansowo rodzinę Pawła, 
ma pomóc koncert charytatywny, 
który odbędzie się w Orlu. W ra-
mach wydarzenia przeprowadzone 
zostaną liczne licytacje przedmio-
tów i wyjątkowe aukcje.

- Wylicytować będzie można 
m.in. lunch z prezydentem Wejhe-
rowa, czy też przejażdżkę zabytko-
wym motocyklem z czasów PRL 
z wójtem Henrykiem Skwarło – in-
formują organizatorzy wydarzenia.

W kościele pw. św. Piotra i Pawła 
wystąpią m.in. Weronika Korthals, 
Tomasz Fopke, zespół Redzanie, 
Oliwia Nastały i Kapela Kaszubska 
„Zbierańce”. Koncert charytatywny 
odbędzie się w niedzielę 28 kwiet-
nia. Początek o godz. 17.

KąPInO | Mieszkańcy 
zakasali rękawy i ruszyli do 
prządków. W sobotę wzięli 
udział w akcji sprzątania Kąpi-
na i jej najbliższej okolicy.

Wraz z nadejściem wiosny 
regularnie alarmujecie nas 
o śmieciach, jakie można 
znaleźć w różnych częściach 
regionu. Akcję sprzątania swo-
jej miejscowości po zimie za-
inaugurowało Stowarzyszenie 
„Eco-Kąpino” przy zaangażo-
waniu sołtys Grażyny Baran. 
Dzięki wsparciu mieszkańców 
sobotnia akcja zakończyła 
się zebraniem sporej ilości 
odpadów.

Po sprzątaniu był czas na 
odpoczynek i ognisko. Człon-
kowie Stowarzyszenia „Eco-
Kąpino” już dziś zachęcają do 
udziału w kolejnych podob-
nych akcjach. WA

Wzięli sprawy 
w swoje ręce

Fot.www.facebook.com/EcoKapino 
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Od momentu uruchomienia 
Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej było wiadomo, że to „strzał 
w dziesiątkę”. Najlepszym po-
twierdzeniem tego jest liczba 
przewiezionych osób – na począt-
ku tego miesiąca PKM-ką przeje-
chał 10-milionowy pasażer! 

Miła niespodzianka czekała 
na pasażerów Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej, którzy 3 
kwietnia wsiadali lub wysiada-
li z pociągów na stacji Gdańsk 
Strzyża PKM. Wśród nich był 
10-milionowy pasażer. Wszy-
scy otrzymali specjalnie przy-
gotowane na tą okoliczność pa-
miątkowe gadżety.

Specjalne pendrive’y w kształ-
cie kursujących linią PKM szy-
nobusów wręczył podróżnym 
wicemarszałek Ryszard Świlski 
oraz przedstawiciele spółki 

PKM S.A.

10-Milionowy 
pasażer

Kiedy linia PKM powstawa-
ła były liczne głosy sceptyków, 
którzy mówili, że to się nie 
uda.  - Ale jak widać udało się 
i to bardzo dobrze. Ten piękny 
słoneczny dzień to, nie boję się 
tego powiedzieć, święto. Świę-
to Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej, ale przede wszystkim 
święto tych setek tysięcy  Po-
morzan, którzy wybierają kolej 
- powiedział Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego. W ciągu trzech 
lat istnienia z usług pociągów 
kursujących w ramach systemu 
PKM skorzystało 10 milionów 
pasażerów. Wszyscy pasażero-
wie, którzy wczesnym popo-

łudniem 3 kwietnia 2019 r. 
wsiadali lub wysiadali z pocią-
gów na stacji Gdańsk Strzyża 
PKM otrzymali od marszał-
ka Świlskiego i prezesa PKM 
Grzegorza Mocarskiego drob-
ny upominek. Był to pendrive 
w kształcie pociągu kursują-
cego trasą Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Dodatkowo, 
każdy pasażer otrzymał  słod-
ki upominek.

poMorzanie 
wyBierają kolej

Każdego roku z pociągów 
kursujących linią PKM korzy-
sta coraz więcej pasażerów. 

- W 2016, czyli w pierwszym 
pełnym roku funkcjonowania 
linii pociągi przewiozły ponad 
2 miliony pasażerów, rok póź-
niej w 2017 było ich już ponad 

3 miliony. Rok 2018 zamknął się 
rekordowymi 4 milionami pa-
sażerów - informował Ryszard 
Świlski, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego. - To 
niewątpliwie efekt konsekwent-
nie wprowadzanych zmian, do-
skonalenia rozkładów jazdy, tak 
aby odpowiadały potrzebom 
mieszkańców. To w końcu dla 
nich ta linia powstała - pod-
kreślił. Czemu wybierają PKM? 
- Studiuję na Uniwersytecie 
Gdańskim, a dzięki pociągowi 
mogę szybko dojechać zarów-
no na kampus, jak i wrócić do 
domu na Jasieniu - powiedziała 
Katarzyna, jedna z pasażerek 
czekająca na pociąg w kierunku 
Gdyni. - A ja często korzystam 
z połączeń do Kościerzyny. Kie-
dyś jeździłem autobusem, ale 
pociąg jest po prostu szybszy 

i wygodniejszy od autobusu - 
dodał drugi pasażer.

liczyMy 
pasażerów

Wytypowanie i obliczenie, 
który z pasażerów jest tym 
konkretnym 10-milionowym 
jest czysto teoretyczne. W po-
ciągach zamontowane są urzą-
dzenia do liczenia pasażerów. 
- Bazując na prowadzonych na 
bieżąco przez Departament In-
frastruktury Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Po-
morskiego statystykach, można 
wskazać w jakim przedziale 
czasowym, w których  pocią-
gach jadących wówczas linią 
PKM, liczba 10 mln pasażerów 
zostanie przekroczona - wyja-
śnił Ryszard Świlski.

Kolejowy rekord 
– ponad 10 mln pasażerów!
POMORZE | Pomorska Kolej Metropolitalna przewiozła już ponad 10 mln pasażerów. 

w w w . P O m O R s k i E . E u

jedyna
taka linia

Pierwszy pociąg pasażerski 
przejechał liną Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej 1 września 
2015 roku. Licząca ok. 18 km 
PKM jest pierwszą w Polsce li-
nią kolejową, która została wy-
budowana przez samorząd wo-
jewódzki. Budowa linii trwała 
dwa lata. Inwestycja koszto-
wała łącznie ponad 1,1 mld zł. 
W 85 proc. była współfinan-
sowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej, z programu Infra-
struktura i Środowisko. PKM 
przygotowuje obecnie elek-
tryfikację linii oraz budowę 

nowego przystanku - Gdańsk 
Firoga. - Linia od początku 
planowana była do elektryfika-
cji. Ale brak elektryfikacji linii 
nr 201 z Gdyni do Kościerzyny 
powodował, że sieć trakcyjna 
kończyłaby się ślepo. Plany 
elektryfikacji linii PKM trzeba 
było odłożyć na później - wy-
jaśnił Grzegorz Mocarski, pre-
zes PKM S.A. - Obecnie PKP 
PLK przygotowuje taki pro-
jekt, więc inwestycje w elek-
tryfikację będziemy prowadzić 
wspólnie, zarówno na odcinku 
zarządzanym przez nas, jak 
i przez PLK - zaznaczył. Prace 
powinny zakończyć się w 2023 
roku.

”- W 2016, czyli w pierw-
szym pełnym roku funk-
cjonowania linii pociągi 
przewiozły ponad 2 milio-
ny pasażerów, rok później 
w 2017 było ich już ponad 
3 miliony. Rok 2018 za-
mknął się rekordowymi 
4 milionami pasażerów
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OGŁOSZENIE
BuRmISTRzA mIASTA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Nr 206/160/2019 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 15 kwietnia 2019 roku informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi  przy ul. Sobie-
skiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wy-
kaz obejmujący nieruchomość gruntową zabu-
dowaną, położoną w Rumi, stanowiącą własność 
Gminy Miejskiej Rumia, a znajdującą się w użyt-
kowaniu wieczystym osoby fizycznej przezna-
czoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz tego użytkownika wieczystego.

Tradycją jest, że okres poprze-
dzający święta wielkanocne to 
czas, w którym Miejski Dom 
Kultury przy współpracy ze Szko-
łą Podstawową nr 3 organizuje 
Miejski Konkurs Wielkanocy. 
Głównym celem zmagań jest kul-
tywowanie zwyczajów związanych 
z Niedzielą Palmową i Wielkanocą. 
Dodatkowo chodzi o konfrontację 
osiągnięć plastycznych uczniów 
i prezentację ich dokonań.

Zmagania każdego roku cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci i młodzieży. W tym 
roku ze względów organizacyj-
nych ograniczona została licz-
ba kategorii, w związku z czym 
zabrakło tradycyjnych palm 
wielkanocny, ale w ramach kon-

Doceniono artystyczne starania uczniów
REdA | Tuż przed Wielkim Tygodniem rozstrzygnięty został XXIII Miejski Konkurs Wielkanocny. 
Wykonane różnymi technikami prace zachwyciły konkursowe jury.

kursu można było przygotowywać 
zwierzątka wielkanocne (kl. 0-3 
szkół podstawowych), jajka (kl. 
4-6 szkół podstawowych) i sta-
cje drogi krzyżowej (kl. 4-6 szkół 

podstawowych i gimnazjum). 
- Najliczniejszą grupę prac sta-

nowiły te o tematyce jajka, było 
ich w sumie aż 139 – informuje 
Dorota Dobrzyńska z Miejskiego 

Domu Kultury. - Kolejną liczną 
reprezentację stanowiły zwierząt-
ka wielkanocne. Najmniej z kolei 
zgłosiło się uczniów z interpretacją 
stacji drogi krzyżowej. 

Konkursowe jury w trakcie oceny 
pod uwagę brało oryginalność prac, 
staranność ich wykonania i pomy-
słowość uczniów. - Uczniowie redz-
kich szkół popisali się kreatywno-
ścią i podejściem do tematu, co nie 
pomagało w wyborze laureatów 
– przekonuje Dorota Dobrzyńska. 
- Szczególnie zachwyciły nas pra-
ce w kategorii „Jajko wielkanocne 
z quillingiem”, w której mogliśmy 
podziwiać prawdziwą staranność, 
precyzję i kunszt wykonania.

Oficjalne uhonorowanie laure-
atów zmagań zorganizowane zo-
stało w Miejskim Domu Kultury, 
gdzie autorzy otrzymali nagrody 
rzeczowe. WA

Mieszkańcy Wejherowa mogą 
podziwiać już ogromną pisankę 
ozdobioną kaszubskimi wzora-
mi, która zachęca do odwiedzin 
wejherowskiego rynku. W tym 
roku obok pisanki stanął także 
zając ozdobiony kaszubskimi 
wzorami. Kaszubska mega-pi-
sanka ustawiana jest na placu 
Jakuba Wejhera każdego roku 
przed Świętami Wielkanocnymi. 
Stanowi dodatkową atrakcję i na-
daje miastu odświętny charakter. 
Szczególnie lubiana przez dzieci 
zachęca do wiosennych spacerów 
po wejherowskiej starówce.

Dwumetrowej wysokości jajo 

jest wykonane z zaprawy cemen-
towej oraz styropianu i waży160 
kg. Zostało wykonane - jako 
jedno z pierwszych na Pomorzu 
- w 2007 roku na zlecenie Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie przez 
firmę Górażdże Cement S.A. 
Kaszubskiego wzory na pisance 
wymalowały artystki ludowe ze 
Śląska, członkinie działającego 
przy Górażdżach zespołu pieśni 
ludowej „Szwarne Dziołchy”. Do 
jej malowania użyto specjalnych 
farb do betonu. Wzór kaszubski 
dostarczyły hafciarki z wejhe-
rowskiego Oddziału ZKP. 

/raf/

Wielkie, świąteczne 
jajo na rynku
WE JHEROWO | Wielkanoc już wkrótce, a zatem wejherow-
ski rynek jak co roku ozdobiła kaszubska pisanka. 
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WEJHEROWO | Przed nami 
XXIV edycja Ogólnopol-
skiego Festiwalu Pieśni 
o morzu. 

Prezydent Wejherowa i Wej-
herowskie Centrum Kultu-
ry zapraszają 26 i 27 kwiet-
nia na XXIV Edycję Ogólno-
polskiego Festiwalu Pieśni 
O Morzu, który odbędzie się 
pod patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.
Przedsięwzięcie posiada dłu-
goletnią tradycję, odbywa 

się od 1966 roku, a historycz-
nie nawiązuje do tradycji 
amatorskich zjazdów śpie-
waczych na Kaszubach się-
gających czasów panowania 
pruskiego. 
W tym roku do festiwalu za-
kwalifikowały się najlepsze 
chóry z całego kraju. Naj-
lepszy zespół biorący udział 
w konkursie otrzymuje presti-
żową nagrodę Grand Prix. Po-
nadto przyznawana jest „Sta-
tuetka Złocistego Żagla”, na-
grody finansowe oraz wyróż-
nienia. /raf/

zaśpiewają o Morzu
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Pośród osób uhonorowanych 
na uroczystości organizowa-
nej przez Pomorską Izbę Rze-
mieślniczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw nie zabrakło 
przedstawicieli rzemieślniczych 
fachów z Wejherowa,  Redy 
oraz Rumi.

Listy gratulacyjne zostały 
wręczone w kilku kategoriach. 

Rozwój i nowoczesność: W tej 
grupie znaleźli się przedsiębior-
cy, którzy mogą pochwalić się 
nowoczesną, prężnie działającą 
firmą i sukcesami odniesiony-
mi w 2018 r. Ale to nie jedy-
ne kryterium – wyróżnieni to 
przedsiębiorcy zaangażowani 
w działalność społeczną i cha-
rytatywną: Sylwia Borowicka 
– Libor J.Lica Spółka Jawna 
(Reda) – w jej imieniu nagrodę 
odebrał syn – Jakub Borowicki; 
Zbigniew Stencel – Stencel Sto-
larstwo (Wejherowo). 

Dla laureatów konkursów 
branżowych (w tym roku były 
to konkursy fryzjerskie różne-
go szczebla): Adam Doering 

Wręczono listy 
gratulacyjne
POMORZE | W Dworze Artusa odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych od 
Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. 

– I miejsce w konkursie fryzjer-
stwa męskiego; Karol Patelczyk 
– II miejsce w konkursie fryzjer-
stwa męskiego w kategorii fry-
zur dziennych oraz III miejsce 
w kategorii fryzur wieczorowych; 
Marcelina Michta – I miejsce 
w konkursie fryzjerstwa męskiego 
w kategorii fryzur wieczorowych 
oraz I miejsce w kategorii fryzur 
konsumenckich, a także I wicemi-
strzyni Mistrzostw Polski; Laura 
Maszota – I miejsce w konkursie 
fryzjerstwa w czesaniu z włosów 
długich; Klaudia Flisikowska – 

I miejsce w wojewódzkim kon-
kursie uczniów Rzemiosła Fry-
zjerskiego

Działalność szkoleniowa, spo-
łeczna i charytatywna: Marek 
Czylkowski - Salon Fryzjersko-
Kosmetyczny Czylkowscy  (Ru-
mia); Wojciech Hebel – Hebel S.C 
Wojciech i Piotr Hebel (Rumia); 
Henryk Mosiejko – Studio Fry-
zjerskie „HENRYK” (Wejherowo) 
– w jego imieniu nagrodę odebra-
ła Marcelina Michta. 

Poniedziałkową uroczystość 
swoją obecnością zaszczycili 

znamienici goście, m.in. Andrzej 
Wandtke, Starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych w Rumi.

- Uważam, że inicjatywa tworzo-
na przez Pomorską Izbę Rzemieśl-
niczą Małych i Średnich Przedsię-
biorstw jest wspaniała – powiedział 
Andrzej Wandtke. - Jest nam miło 
i jesteśmy dumni z faktu, iż tak 
duża ilość osób została uhonoro-
wana listem gratulacyjnym. Każde-
go roku staramy się typować oso-
by, które zasługują na docenienie. 
W swoim oraz ich imieniu chcę 
raz jeszcze podziękować Marszał-
kowi Województwa Pomorskiego, 
Wojewodzie Pomorskiemu oraz 
przedstawicielom Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.  /MM/

WEJHEROWO | Niedziela 
Palmowa czyli Niedziela męki 
Pańskiej rozpoczęła w ko-
ściele katolickim najważniej-
szy i najbardziej uroczysty 
okres w roku liturgicznym 
tzw. Wielki Tydzień. 

Liturgia tego dnia jest pamiąt-
ką uroczystego wjazdu Jezusa 
do Jerozolimy pięć dni przed 
jego ukrzyżowaniem. Insceni-
zację teatralną z tego okresu 
przedstawili w niedzielę palmo-
wą Misternicy Kaszubscy. 

W parafii pw. Karola Borome-
usza zorganizowano miejskie 
i diecezjalne uroczystości niedzie-
li palmowej, której przewodni-
czył ks. arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź. Wierni zebrali się z ko-
lorowymi palmami, gałązkami 
i chorągiewkami, aby wyruszyć 
w barwnej procesji do kościoła. 
Do akompaniamentu przygry-
wała gminna orkiestra dęta. 

- Niedziela Palmowa jest 
świętem chrześcijańskim, upa-
miętniającym przybycie Jezusa 

do Jerozolimy i rozpoczyna-
jącym Wielki Tydzień – mówi 
metropolita gdański Sławoj Le-
szek Głódź. - W tym dniu wierni 
przynoszą do kościoła palmy 
wielkanocne, przygotowywane 
z gałązek wierzby, suszonych 
traw i kwiatów, symbolizujące 
zmartwychwstanie i nieśmier-
telność duszy.

Po uroczystej procesji ulicami 
miasta, przy kościele została 
odprawiona msza święta polo-
wa, celebrowana przez trzech 
biskupów. W nabożeństwie 
uczestniczyli m.in. starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz radni miejscy 
i powiatowi. Po mszy odbył 
się koncert ewangelizacyjny, 
w czasie którego przypomnia-
no sylwetki błogosławionych 
męczenników archidiecezji 
gdańskiej, których 20 rocznicę 
beatyfikacji obchodzimy w tym 
roku. Na zakończenie goście 
honorowi posadzili 10 dębów 
wokół świątyni. (DD)

diecezjalna inscenizacja 
niedzieli palMowej 

Fot. Daria Dunajska

Uroczystości na wejherowskim 
rynku zorganizowało Wejhe-
rowskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Autyzmem we współ-
pracy z Powiatowym Zespołem 
Kształcenia Specjalnego i Zespo-
łem Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Wejherowie. 

Obchody rozpoczęły się „nie-
bieskim” przemarszem z Placu 
Reginy Osowickiej na Plac Ja-
kuba Wejhera. Marsz”Razem 
dla autyzmu” poprowadzili 
w tym roku motocykliści, a wzię-
li w nim udział m.in. przedstawi-

ciele władz miasta, delegacje wej-
herowskich szkół i przedszkoli 
i klubów sportowych.

- Cieszmy się dzisiaj, że może-
my być razem – mówił prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt otwierając obchody Świa-
towego Dnia Wiedzy oAutyzmie. 
– Wejherowo włącza się w to 
cenne i społecznie ważne przed-
sięwzięcie, które jest dowodem 
wsparcia i solidarności z osoba-
mi dotkniętymi autyzmem. 

Można było skorzystać z oferty 
specjalistów m.in. Powiatowego 

Razem dla autyzmu
WE JHEROWO | Wejherowianie włączyli się w obchody 
Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. 

Zespołu Kształcenia Specjalnego, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie czy Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej.

– Chodzi o uświadomienie spo-
łeczeństwu, jak wygląda autyzm. 
Osoby ze spektrum autyzmu są 
bardzo źle odbierane w społeczeń-
stwie, często są dyskryminowane 
– podkreśla Arkadiusz Raguza, 
prezes Wejherowskiego Stowarzy-
szenia na rzecz Osób z Autyzmem. 
– Obchody Światowych Dni Wie-
dzy oAutyzmie mają na celu po-
szerzanie wiedzy na temat auty-
zmu, pomoc w zrozumieniu tego 
zaburzenia jak i uwrażliwienie na 
problemy osób dotkniętych spek-
trum autyzmu.

Podczas imprezy zaprezento-
wały się kluby sportowe: Gryf 
Wejherowo, Tytani, Klub Karate 
Wejherowo, Klub Kickboxingu 
oraz Klub Apollo. Nadleśnictwo 
Wejherowo przygotowało cieka-
we stoisko z atrakcjamidla dzieci. 
Przed Ratuszem odbył się pokaz 
wozówwojskowych, Straży Pożar-
nej, a także pokaz umundurowania 
Policji. Swoje stoisko miał również 
Klub Integracji Społecznej „Śród-
mieście”, Carving G.Gniech. Do 
wspólnej zumby zaprosiła szkoła 
tańca. Impreza zakończyła się kon-
certem muzycznym. 

Patronat honorowy nad imprezą 
objęli prezydent Wejherowa, sta-
rosta wejherowski oraz wójt gminy 
Wejherowo. 

 /raf/

Fo
t. 

UM
 W

ejh
er

ow
o



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 19 kwietnia 201912

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Księdza Prałata
Zygmunta 

malińsKiego
Proboszcza Seniora

Parafii pw. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski  w Wejherowie

Kapłana, który większość swojego duszpasterskiego życia poświęcił  
miastu angażując się w rozwój duchowy i integrację społeczności  

północno – wschodniej części Wejherowa, budowniczego świątyni pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie, skupiającej 

wiele pięknych i wymownych symboli wiary.
Żegnamy Księdza, który z olbrzymim sercem pełnił posługę kapłańską 

oraz z oddaniem zawsze służył Bogu, Kościołowi i Wiernym.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie,
Kapłanom oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają

Jacek gafka 
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”.
(Mt 25,21)

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ks. PRał. 
Zygmunta 

malińsKiego
organizatora wspólnoty parafialnej i budowniczego kościoła 

pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie oraz pierwszego proboszcza 
tej parafii w latach 1982-2012. 

odszedł od nas kapłan o wielkim sercu, 
duchowy nauczyciel, 

skromny i życzliwy człowiek. 

Wdzięczni za dar kapłańskiej posługi i wszelkie dobro 
ofiarowane społeczności lokalnej Powiatu Wejherowskiego,

 łączymy się w bólu i modlitwie.

Za wszystko serdeczne Bóg zapłać. 
Odpoczywaj w pokoju.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
gabriela lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

WEJHEROWO | Po raz 
kolejny na Kalwarii Wej-
herowskiej dziś o godz. 
10.00 zostanie odegra-
na inscenizacja - miste-
rium męki Pańskiej.

W wielkopiątkowej in-
scenizacji co roku biorą 
udział tłumy. Takie rekon-
strukcje uzmysławiają, jak 
wielkie było poświęcenie 
Jezusa. 
- W próbach i przygoto-
waniach do tegorocznych 
inscenizacji Misterium 

Wjazdu, Męki i Pojmania uczestniczyła grupa około sześćdzie-
sięciu osób - podkreśla inicjator wejherowskich tradycji mi-
sterium, prezes Stowarzyszenia Misterników Kaszubskich – 
Wojciech Rybakowski. - Przygotowaliśmy też kostiumy, nie-
zbędne rekwizyty, warstwę muzyczną i wokalną inscenizacji. 
W tym roku są zmiany w obsadzie aktorskiej. Bardzo cieszy 
fakt, że z roku na rok te przygotowania przebiegają coraz 
sprawniej.  Mamy nadzieję, że jak co roku uda nam się do-
starczyć wielu wzruszeń i duchowych przeżyć. /raf/

MisteriuM Męki pańskiej

Pogrzeb odbył się w środę. 
Pierwszego proboszcza wejhe-
rowskiej parafii pw. NMP Kró-
lowej Polski i budowniczego ko-
ścioła żegnały tłumy – rodzina, 
księża, przedstawiciele władz 
samorządowych i parafianie. 
Świątynia, w której odprawiono 
mszę świętą i uroczystości po-
grzebowe, była wypełniona po 
brzegi. We mszy uczestniczyło 
dwóch biskupów - Sławoj Głódź, 
metropolita gdański i Wiesław 
Szlachetka. 

- Ksiądz Zygmunt był kapła-
nem wielkiego formatu, zatro-
skanym o każdego człowieka 
– wspominali zmarłego podczas 
mszy żałobnej przedstawiciele 
wspólnoty parafialnej. - Pozosta-
nie na zawsze w naszych sercach 
i w naszej modlitewnej pamięci.

- Pełni smutku żegnamy Cię dziś 
we wdzięcznym milczeniu - do-

dała Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - Także i ja żegnam Cię 

osobiście, ale także powagą urzę-
du starosty wejherowskiego. Księ-
że Zygmuncie, to Twoim dziełem 
jest wejherowska wspólnota pa-
rafialna, potrafiłeś łączyć ludzi. 
Twoim dziełem jest też ta piękna 
świątynia, którą przez lata wzno-
siłeś i wyposażyłeś. Dziękujemy za 
to i nie zapomnimy o Twoich za-
sługach dla całej społeczności.

Po mszy i nabożeństwie żałob-
nym zebrani towarzyszyli Księ-
dzu Zygmuntowi w ostatniej 
drodze do miejsca wiecznego 
spoczynku. Proboszcz został 
pochowany na wejherowskim 
cmentarzu przy ul. ks. Roszczy-
nialskiego. /raf/

więcej zdjęć z pogrzeBu 
znajdziesz na portalu 
gwe24.pl

Wejherowo pożegnało księdza Malińskiego
WE JHEROWO | Setki osób towarzyszyły w ostatniej drodze zmarłemu niedawno Księdzu Prałatowi Zygmuntowi Malińskiemu. 
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Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PRof. dR Hab. inż. 
JacKa namieśniKa

prof. zw. PG
Rektora Politechniki Gdańskiej

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OBWIESzCzENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(tekst jedn. Dz. U. z  2018r. poz. 1474)   oraz  art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  
Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawia-
damiam, że  na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, re-
prezentowanego przez Pana Roberta Lorbieckiego z Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Pucka 11 z dnia 08.02.2019r. 
(uzupełniony dnia 08.04.2019r.) wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa na odcinku 

od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
obr. 07 działki nr ewid.: 1/11 (z podziału działki nr 1/9), 1/10 (z podziału działki nr 1/9)•	
obr. 06 działki nr ewid.: 19/1, 166/7 (z podziału działki nr 166/6), 142/27 (z podziału •	

działki nr 142/8), 232/1 (z podziału działki nr 232), 142/25 (z podziału działki nr 142/2), 
141/1 (z podziału działki nr 141), 132/9 (z podziału działki nr 132/8), 229/6 (z podziału 
działki nr 229/1), 119/1 (z podziału działki nr 119), 95/1 (z podziału działki nr 95), 95/2 
(z podziału działki nr 95), 94/77 (z podziału działki nr 94/57), 94/75 (z podziału działki 
nr 94/56), 94/79 (z podziału działki nr 94/60), 94/81 (z podziału działki nr 94/66), 94/83 
(z podziału działki nr 94/67), 94/73 (z podziału działki nr 94/47), 94/71 (z podziału działki 
nr 94/46), 81/1 (z podziału działki nr 81), 80/1 (z podziału działki nr 80), 27/5 (z podziału 
działki nr 27/1), 27/6 (z podziału działki nr 27/1), 27/3 (z podziału działki 27/2), 26/3 (z po-
działu działki nr 26/2), 22/29 (z podziału działki nr 22/5)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych dróg publicznych:

obr. 07 działki nr ewid.: 1/7, 1/8•	
obr. 06 działki nr ewid.: 19/2, 20, 18/63, 232/2 (z podziału działki nr 232), 94/76 (z po-•	

działu działki nr 94/56), 94/72 (z podziału działki nr 94/46), 94/41, 27/4 (z podziału działki 
nr 27/2), 26/4 (z podziału działki nr 26/2), 22/30 (z podziału działki nr 22/5), 14/13, 17/9, 
17/17, 17/18, 17/14, 17/15, 17/16, 18/64, 18/77, 166/8  (z podziału działki nr 166/6), 142/26 
(z podziału działki nr 142/2), 141/2 (z podziału działki nr 141), 119/2 (z podziału działki nr 
119), 80/2 (z podziału działki nr 80)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  
o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, 
a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgło-
szonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w ter-
minie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można 
zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejhe-
rowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 
7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESzCzENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 
2018r. poz. 1474./ oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania 
administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm../  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 
15.04.2019r., na wniosek  Zarządu Powiatu Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, 
reprezentowanego przez Wójta Gminy Szemud, 84-217 Szemud ul. Kartuska 1, wydano decyzję                
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.:

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1405 Szemud - Karczemki 
na odcinku Kielno - Karczemki długości 2,193km”

 
na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
obr. Kielno działki nr ewid.: 458, 459/11 (z podziału działki nr 459/10), 459/13 (z po-•	

działu działki nr 459/2)
obr. Dobrzewino nr ewid.: 322, 112/2, 319/3, 320/1 (z podziału działki nr 320), 321/14 •	

(z podziału działki nr 321/2), 252/8 (z podziału działki nr 252/1), 254/12 (z podziału działki 
nr 254/1), 255/3 (z podziału działki nr 255/1), 256/1 (z podziału działki nr 256), 258/1 (z po-
działu działki nr 258), 259/1 (z podziału działki nr 259), 286/10, 286/29, 206/61 (z podziału 
działki nr 206/7), 206/59 (z podziału działki nr 206/48), 204/1 (z podziału działki nr 204), 
215/92  (z podziału działki nr 215/1), 220/1 (z podziału działki nr 220), 223/1 (z podziału 
działki nr 223), 323/9 (z podziału działki nr 323/6) 

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych dróg publicznych:

obr. Kielno działki nr ewid.: 459/12 (z podziału działki nr 459/10)•	
obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 321/6, 258/2 (z podziału działki nr 258)•	

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  
o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Bu-
downictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212  w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 
lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze,  
w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

W tym roku zebrano dla potrzebujących 13,5 
litra krwi. Akcja organizowana jest pod honoro-
wym patronatem Krzysztofa Hildebrandta, pre-
zydenta Wejherowa. 

„MotoKrew” to już tradycja. Co roku członko-
wie klubu motocyklowego „Nine SIX MC Poland 
North” organizują w kwietniu akcje, której celem 
jest zbiórka krwi. Ten drogocenny dar przezna-
czony jest dla ofiar wypadków drogowych.

- Bardzo dziękuję wszystkim krwiodawcom - 
mówi Dariusz Falkowski prezes wejherowskiego 
oddziału Nine Six MC Poland.- Krwi nie da się 
kupić. Jest to dar, który każdy może dać od sie-
bie i za to jesteśmy wdzięczni.

Akcję od początku wspiera prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt:

- Gdyby w kwietniu zabrakło tej inicjatywy, 
byłaby wówczas ogromna pustka. Dziękuje mo-
tocyklistom za ich zaangażowanie!

Władze miasta Wejherowa rokrocznie wspierają 
klub motocyklowy poprzez udzielenie dotacji. Cha-
rytatywna zbiórka krwi „MotoKrew”, organizowana 

jest w ramach ogólnopolskiej inicjatywy. Wyda-
rzeniu towarzyszą liczne pokazy m.in ratownictwa 
drogowego, PCK, Młodzieżowej Drużyny Ratow-
niczej. W tym roku obecni byli także członkowie 
stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Pułk 
Czarnieckiego. Na scenie wystąpili podopieczni 
Wejherowskiego Centrum Kultury, chór „Harmo-
nia” oraz lokalne zespoły muzyczne. /raf/

Sukces akcji „Motokrew”
WE JHEROWO | Po raz XII w stolicy powiatu odbyła się charytatywna akcja „MotoKrew”. 
Ponad stu motocyklistów przyjechało na Plac Jakuba Wejhera, aby wesprzeć to wydarzenie.
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NIERUCHOMOŚCI

sprzedaM

sprzedaM działkę ogrodniczą w Gościci-
nie, tel. 538 443 446

sprzedaM gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 8.2 ha wraz z zabudowaniami, tel. 
661 895 941

doM w Kamieniu 420 000 PLN, tel. 
794710073

wynajMę

poszukuję wynająć

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA
sprzedaM

sprzedaM  Dewoo Nubira 2002, Abs,po-
duszki powietrzne, el. lusterka, stan bardzo 
dobry, 110000 km, tel.603 661 240

piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 1995r., 
czarny, cena 1888 zł, Sopot, 574 797 077

jawa 50, typ 220 i 223, obie po 42 lat, cena 
4114zł i 2114 zł, Tczew, tel. 574 797 077

skoda 105l, 38 lat, iGas (BRC), cytryna, 
cena 1888 zł, Tczew, tel. 574 797 077

kupię

inne

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedaM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

RÓŻNE

sprzedaM rowery 20 szt., od 100 zł, przy-
czepki rowerowe, tel. 603 661 240

sprzedaM duży, rozsuwany stół +8 krze-
seł, Wejherowo, tel. 600  994 348

tanio chłodziarka do napojów piwa, pokale, 
rogi, kufle ozdobne, tel. 781 426 010

sprzedaM krata kuta, na drzwi, 190 85, tel. 
570 009 915

sprzedaM meble pokojowe, tel. 570 009 915

złota rączka, regulacja okien pcw, malo-
wanie, panele, krany, armatura, naprawy, itd., 
Rumia, tel. 518 204 992

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

REKLAMA               208/2018/DB

OGŁOSZENIE
WÓJTA GmINY GNIEWINO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina 
Gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwa-
ły nr XXXVI/271/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino, zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.04.2019 r. do 16.05.2019 r.
w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, o godz. 10:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2019 r.
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Gniewino,84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci elektronicz-
nej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podaw-
czej Urzędu Gminy Gniewino na platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planu miejscowego do publicznego wglądu moż-
na zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do 
tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwa-
gi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@
gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2019 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy 
Gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WÓJT GMINY GNIEWINO

REKLAMA                    32/2019/RL

sprzedaM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, 
nowa, tel. 502 647 767

sprzedaM szafę 2-drzwiową, na obuwie 

i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

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

REKLAMA  U/2018/RL

ogłoszenie 
w ramce?

Zadzwoń:
660 731 138
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Mecze 
gryfa w ppv

WyNiKi SPoTKAń GRuP MłoDzieżoWyCh

Podobnie jak w poprzedniej kolejce juniorzy Gryfa odnieśli 
spektakularne zwycięstwa. Wśród spotkań rozgrywanych w 
miniony weekend młodzi zawodnicy zanotowali aż siedem 
zwycięstw i tylko jeden remis.  Na szczególne słowa uzna-
nia zasługuje Nikodem Sroka, który pięciokrotnie pokonał 
bramkarza Bytovii. oto komplet wyników spotkań grup mło-
dzieżowych.

i liga wojewódzka a1 junior (rocznik 2001-2003)
19. kolejka – Gryf Wejherowo – Borowiak Czersk   
(walkower – przeciwnik nie stawił się na mecz)

i liga wojewódzka B1 junior (rocznik 2002-2003)
19. kolejka – Gryf Wejherowo – Bytovia Bytów 7:3

i liga wojewódzka c1 traMpkarz (rocznik 2004)
18. kolejka -  AP Bałtyk Gdynia – Gryf Wejherowo 3:4

gdańsk - c2 traMpkarz grupa 1 (rocznik 2005)
15. kolejka – AP Bałtyk Gdynia – Gryf Wejherowo 3:3

gdańsk – d1 Młodzik grupa 1 (rocznik 2006)
18. kolejka – MKS orkan Rumia – Gryf ii Wejherowo 0:7

gdańsk – d1 Młodzik grupa 2 (rocznik 2006)
15. kolejka – Sztorm ii Kosakowo – Gryf i Wejherowo 0:10

gdańsk – d2 – Młodzik grupa 1 (rocznik 2007)
18. kolejka – Gryf ii Wejherowo – zatoka 95 Puck 10:0

gdańsk d2 – Młodzik grupa 2 (rocznik 2007)
21. kolejka – GTS iii Pruszcz Gdański – Gryf i Wejherowo 1:4

więcej takich 
weekendów!

Mecz na Wzgórzu Wolno-
ści rozpoczął się od odważ-
nych ataków gospodarzy. 
Pierwszy kwadrans spotka-
nia upłynął pod znakiem 
pressingu ze strony Wejhe-
rowian, którzy przeprowa-
dzali niebezpieczne akcje 
skrzydłami. Piłkarze z Cho-
rzowa ustawili się głęboko, 
czyhając na dogodną oka-
zję z kontrataku. Ta nade-
szła w 30 minucie spotka-
nia, kiedy to Tomasz Fosz-
mańczyk wpadł rozpędzo-
ny w pole karne gospodarzy 
i wpakował piłkę w prawy 
górny róg bramki strzeżonej 
przez Dawida Lelenia. Cho-
rzowianie dzięki tej bram-
ce złapali wiatr w żagle, 
bo ich gra zaczęła nabie-
rać rumieńców z każdą ko-
lejną akcją. Piłkarze Ruchu 
kontrolowali grę w środko-
wej strefie boiska i wydawa-
ło się, że podrażnieni utratą 
gola Gryficianie nie zdoła-
ją odmienić wyniku do koń-
ca pierwszej połowy. O tym, 
że należy walczyć do koń-
ca przypomniał Maciej Ko-
ziara, który w 44 minucie 
przepięknym strzałem z rzu-

tu wolnego zagwarantował 
Wejherowianom remis.
Gol do szatni wpłynął ne-
gatywnie na gości, którzy 
wraz z początkiem drugiej 
połowy oddali inicjatywę 
rywalom. Efekt okazał się 
natychmiastowy, bowiem 
w 50 minucie spotkania Ma-
ciej Koziara zdobył drugą 
bramkę. Zanim defensorzy 
Ruchu otrząsnęli się po stra-
cie drugiego gola – ich gol-
kiper Dawid Smug kolejny 
raz musiał wyciągać piłkę 
z siatki. Tym razem bramka-
rza „Niebieskich” pokonał 
niezawodny w tym sezo-
nie Dawid Rogalski, który 
z 9 trafieniami awansował 
na piąte miejsce w klasyfi-
kacji strzelców drugoligo-
wych rozgrywek.
Zaledwie 5 minut po trafie-
niu Rogalskiego, bramkę 
kontaktową w 62 minucie 
meczu zdobył obrońca Ru-
chu Chorzów – Mateusz Le-
chowicz. 20-letni zawodnik 
wykorzystał zamieszanie 
w polu karnym gospodarzy 
i dał nadzieję kolegom z ze-
społu na osiągnięcie jedne-
go – w ich sytuacji bezcen-

Efektowne zwycięstwo Gryfa. 
Fenomenalny Koziara!
PIŁKA nOŻnA | Żółto-czarni odnieśli pierwsze w rundzie wiosennej zwycięstwo. Wygrana z Ruchem Chorzów (3:2) sprawiła, że 
piłkarze z Wejherowa wydostali się strefy spadkowej. Zagrożeni widmem spadku pozostają Chorzowianie – przegrana spowodo-
wała spadek na przedostatnie miejsce tabeli drugoligowych rozgrywek.

gryf wejherowo – ruch chorzów 3:2 (1:1)
bramki: 0:1 Tomasz Foszmańczyk (30) 
1:1 Maciej Koziara (44-wolny) 
2:1 Maciej Koziara (50) 
3:1 Dawid Rogalski (57) 
3:2 Mateusz Lechowicz (62)
sędziował: Paweł horożaniecki (żary).
żółte kartki: Koziara, Brzuzy – Kulejewski, Smug.

gryf - Leleń – Goerke, ewertowski, Wicki, Liberacki – Brzuzy, 
Koziara (83 Czychowski), Kołc (71 Pietroń), Chwastek – Rogalski, 
Węsierski (75 Sikorski).
ruch -  Smug – Lechowicz, Wiech, Kulejewski (54 Duriska),  
Bartolewski – Mokrzycki, Walski – zieliński, Foszmańczyk,  
Podgórski (59 Kędziora) – idzik (80 Wdowik).

Maciej koziara

Cieszę się ze strzelonych bramek, ale nie-
dzielne zwycięstwo jest zasługą całej na-

szej drużyny. uważam, że to był typowy mecz 
walki, który przerodził się w niezłe widowisko 

dla kibiców ze względu na dynamiczne zwroty ak-
cji.  Szybko stracona bramka podziałała na nas motywująco. Mój 
gol z rzutu wolnego to efekt treningów. Do stałych fragmentów 
przywiązuje dużą wagę podczas ćwiczeń. W przerwie meczu 
mówiliśmy o tym, że piłkarze z Chorzowa są poddenerwowani 
utratą gola do szatni i prędzej, czy później popełnią kolejne błę-
dy. od poniedziałku przygotowujemy się do meczu w Bełcha-
towie. To trudny teren i pojedynek z pewnością będzie ciężki, 
ale mamy nadzieję na wywiezienie stamtąd cennych punktów. 
z pewnością pomogą nam one w walce o utrzymanie...”

nego punktu. Wynik osta-
tecznie nie uległ zmianie – 
frontalne ataki „Niebieskich” 
nie zaskoczyły bramkarza 
gospodarzy. Dawid Leleń 
w ostatnich minutach wielo-
krotnie ratował swój zespół 
przed utratą gola zasługując 
na miano jednego z bohate-
rów spotkania. Dzięki wy-

granej z Ruchem Chorzów 
piłkarze z Wejherowa wydo-
stali się ze strefy spadkowej. 
Z dorobkiem 30 punktów 
zajmują obecnie 14 miejsce. 
Kolejnym rywalem Gryfician 
będzie GKS Bełchatów. Spo-
tkanie to zostanie rozegrane 
w sobotę – 20 kwietnia o go-
dzinie 17.00 w Bełchatowie.

GKS BEŁCHATÓW - GRYF WEJHEROWO
sobota, 20 kwietnia, godz. 1700
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Zgodnie z protokołem za-
wodów rangi mistrzowskiej, 
w niedzielę 14 kwietnia, chwi-
lę po godzinie 11:00, star-
tujący odśpiewali Mazurka 
Dąbrowskiego. LOTTO Du-
athlon Energy 2019 otworzyli 
wspólnie zastępca burmistrza 
Piotr Wittbrodt oraz dyrektor 
MOSiR Jolanta Król. Chwilę 
później zawodnicy pierwszego 
wyścigu mistrzostw Polski Age 
Group próbowali jeszcze do-
grzać swoje organizmy, a punk-
tualnie o 11:15 wystartowali 
pierwsi biegacze.

najlepsze 
wśród koBiet

Bezkonkurencyjna wśród kobiet 
okazała się Maria Cześnik (czas 
01:04:22), która na metę przy-
biegła z przewagą ponad dwóch 
minut nad drugą laureatką – Ma-
rią Pytel (01:06:36). Tym samym 
Cześnik udowodniła, że w Polsce 
na chwilę obecną nie ma zawod-
niczki, która mogłaby z nią kon-
kurować.
– Kilka dziewczyn nie przyjecha-
ło do Rumi i nie mogły wystarto-
wać, na przykład Roksana Słupek. 

Każde zwycięstwo cieszy, mam 
nadzieję, że to będzie udany sezon 
– powiedziała na mecie złota me-
dalistka.

Pogoda nie pokonała sportowców – za 
nami LOTTO Duathlon Energy Rumia
RUMIA | Warunki pogodowe nie rozpieszczały uczestników tegorocznego LOTTO Duathlon Energy 2019 w Rumi. Na zmianę słońce przebijało się przez 
chmury, wiał zimny wiatr i doskwierała niska temperatura. Zimowe przygotowania nie poszły jednak w las, czego efektem są świetne wyniki poszczególnych 
uczestników w trzech kategoriach wyścigu. 

– Jestem zadowolona z drugiego 
miejsca, nawet traktuje je jak zwy-
cięstwo, bo wiem dobrze, że Ma-
rysia Cześnik jest całkowicie poza 
zasięgiem, o czym mówią czasy. 
Wiemy jakiej klasy jest to zawod-
niczka, dlatego nie jest żadnym 
wstydem stanąć na drugim stopniu 
podium, skoro wyżej jest dwukrotna 
uczestniczka igrzysk olimpijskich – 
skomentowała Maria Pytel. 
Na trzeciej lokacie uplasowała się 
Natalia Zych z czasem 01:08:40. 

zdecydowały 
sekundy

W rywalizacji mężczyzn wygrało 
doświadczenie. Tak zresztą powie-
dział na mecie Sylwester Kuster 
(czas 00:57:18), który przez cały 
wyścig podążał za czołówką, na-
tomiast skutecznie zaatakował pod 
koniec, wyprzedzając Jacka Kraw-
czyka.
– Wiem, że Jacek się nie obrazi, ale 
zadecydowało moje doświadczenie. 
Nieco przewidziałem scenariusz 
wyścigu, dlatego wiedziałem, jak 
rozłożyć siły – komentował na głę-
bokim wdechu złoty medalista mi-
strzostw Polski Elity. 
Jacek Krawczyk prowadził przez 
większość wyścigu i na metę do-
biegł z czasem 00:57:23. Trzeci 
uplasował się zawodnik lokalnego 
klubu UKS Tri-Team Rumia Kamil 
Damentka z czasem 00:57:32.

najlepsi aMatorzy

W wyścigu amatorów drugi rok 
z rzędu bezkonkurencyjny oka-

zał się Michał Czapiński – czas 
00:55:53. Od początku narzucił 
szybkie tempo i uciekł pozostawia-
jąc stawkę daleko z tyłu. Drugi na 
mecie zameldował się Jakub Ru-
ciński z czasem 00:57:07. 
– Miałem trochę problemów na 
zmianie, ale cieszę się, że nie wpły-
nęło to na ostateczny wynik. Michał 
był poza zasięgiem, dlatego jestem 
zadowolony z wyniku – mówił Ru-
ciński.
Na trzecim miejscu uplasował się 
Daniel Jakimiuk (czas 00:57:07), 
który do Rumi przyjechał aż ze 
Szklarskiej Poręby. 
Wśród kobiet najszybsza okaza-
ła się Urszula Kafarska z czasem 
01:03:26. Na mecie wyglądała na 
lekko zaskoczoną i pytana, jaką 
minę mieli mężczyźni, gdy ich wy-
przedzała, odpowiedziała:
– Groźną, ale może to przez ten 

wiatr? – śmiała się Kafarska.
Nieco później na mecie zameldo-
wała się Anna Halska z czasem 
01:05:24.

sportowa 
przyszłość

Emocji nie brakowało również 
w biegu młodzików i juniorów 
młodszych. Pełni energii, pasji i dą-
żący do Elity młodzi adepci, po-
stawili na mocne tempo wyścigu. 
Pierwszy na mecie zameldował się 

Maksymilian Kopiczko z czasem 
00:30:50. Tylko 10 sekund później 
swój wyścig ukończył Jakub Bogu-
siewicz z czasem 00:31:00. 
Wśród dziewczyn pierwsza przy-
biegła utalentowana Józefina Mły-
narska z czasem 00:34:59. Warto 
podkreślić, że młodzi zawodnicy 
po ukończonym wyścigu zacho-
wywali się z ogromną klasą. Jeden 
drugiemu gratulował, inni się po-
cieszali. Taka postawa cieszy i po-
kazuje, że rywalizuje się na trasie, 
ale poza trzeba okazywać sobie 
wzajemny szacunek.

pogoda? 
żaden proBleM

Organizatorzy obawiali się, że po-
goda może mocno popsuć szyki, 
jednak zawodnicy odpowiednio 
zabezpieczyli swoje organizmy 

przed wiatrem. Większość z nich 
przyznawała nawet, że taka pogoda 
bardziej motywuje i testuje sporto-
wy charakter. 
– O wiele bardziej wolę startować 
przy takiej temperaturze. Jak jest 
zbyt ciepło, to nie są moje klimaty – 
mówił na mecie Sylwester Kuster. 
– Wystarczy odpowiednio się ubrać, 
zabezpieczyć ciało i nic nie jest 
straszne – dodawała Maria Cze-
śnik. 

następny lotto 
duathlon energy 

w ustce

Była to pierwsza odsłona cyklu 
LOTTO Duathlon Energy, stano-
wiąca początek tegorocznych emo-
cji, ponieważ 28 kwietnia duathlon 
odbędzie się w Ustce. Będzie to 
świetna okazja do sprawdzenia 
swojej formy po Wielkanocy, tuż 
u progu triathlonowego sezonu.
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