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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

&Zdrowie  Urodadodatek

czytaj str. 8-9

dowiedz się więcej:
tel. 660 731 138 | d.bieszke@expressy.pl

WEJHEROWO | 
Hurtownia ALGA, funk-
cjonująca na rynku już 
niemal 20 lat, rozszerzyła 
asortyment i zmieniła 
siedzibę. Teraz – oprócz 
artykułów papierniczych, 

biurowych, szkolnych 
i eksploatacyjnych można 
tu kupić interaktywne 
zabawki, rozwijające kre-
atywną wyobraźnię dzieci 
i młodzieży.

ALGA na nowo

str. 5

WEJHEROWO | Przestron-
na, nowoczesna i dająca 
uczniom ogromne moż-
liwości rozwijania swoich 
talentów – taka jest nowa 
aula, jaką oddano właśnie 
do użytku. Sala, która zosta-
ła zbudowana przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie, od lat 
była wyczekiwana przede 
wszystkim przez uczniów. 
Wejherowska placówka 
jest bowiem znana z tego, 
że bardzo aktywnie działa 
w niej amatorska grupa 
teatralna, nie brakuje też 
uczniów uzdolnionych 
wokalnie i muzycznie. Nowa 
aula to dla nich otwarcie 
nowych możliwości – 
uczniowie dostali miejsce, 
gdzie mogą rozwijać umie-
jętności. 

Aula z marzeń

str. 7
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FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!
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Znaki drogowe powinny informować, ostrzegać albo nakazywać i zakazywać. Tymczasem 
znak znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Granicznej i Ofiar Piaśnicy nie oznacza... komplet-

nie nic! Od kilku tygodni na słupie wisi białe koło. Nie wiadomo, czy znak 
wyblakł, został przez kogoś zamalowany, czy jeszcze coś innego 
się z nim stało. Faktem jest, że w takim stanie jest całkowicie 
bezużyteczny dla kierowców. Czytelnik, Wejherowo

Znak widmo

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl
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W województwie pomor-
skim tworzona jest sieć 
dyrektorów szkół – celem 
istnienia tej sieci ma być 
współpraca i samokształce-
nie dyrektorów publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych 
zawodowych. W tym ty-
godniu powstało kolejne 
„oczko” tej sieci: spotkali się 
przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz dyrektorzy 
szkół z powiatów kartuskie-
go, puckiego, wejherowskie-
go i miasta Gdynia. 

- Dzisiejsze spotkanie ma 
charakter inauguracyjny – 
wyjaśnia Marian Deręgow-
ski, dyrektor Zespołu Szkół 
Chłodniczych i Elektronicz-
nych w Gdyni. - Jako dy-
rektorzy szkół zawodowych 
chcemy stworzyć zespół 
samokształceniowy, wspo-
magający się w codziennym 

Oświata w sieci
POMORZE | Przedstawiciele czterech powiatów, kuratorium oświaty, urzędu marszałkowskiego, a także dyrektorzy 
szkół zawodowych spotkali się, aby zainaugurować ścisłą współpracę w zakresie kształcenia młodzieży. 

także przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu wej-
herowskiego, który nadzoruje 
działalność części szkół w po-
wiecie. 

- Powiat na stałe współpracu-
je z lokalnymi pracodawcami - 
mówi Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego. - 
A pracodawcy potrzebują wy-
kwalifikowanych i dobrze wy-
edukowanych pracowników. 
Dlatego prowadzimy rozmowy 
dotyczące wyposażenia pra-
cowni zawodowych w szko-
łach. W takich pracowniach 
uczniowie mogą nauczyć się 
praktycznych aspektów zawo-
du, wchodząc na rynek pracy 
są więc znacznie lepiej do tego 
przygotowani. Współpraca na 
wielu płaszczyznach (szkoły – 
władze samorządowe – urząd 
pracy – pracodawcy) jest więc 
niezbędna i przynosi mnóstwo 
korzyści dla wszystkich stron. 
Na etapie kształcenia to pra-
codawca przyjmuje ucznia na 
praktyki i później ten uczeń 
ma szansę stać się pracowni-
kiem u tego pracodawcy. 

Pierwsze spotkanie organi-
zacyjne zorganizowano w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Rumi, Podczas 
niego opracowano harmono-
gram i plan pracy, dyskutowa-
no o zmianach w przeprowa-
dzaniu egzaminów a także nad 
możliwościami pozyskiwania 
pieniędzy z funduszy unij-
nych.

zarządzaniu placówkami. 
Dlaczego akurat te cztery 

powiaty postanowiły działać 
wspólnie? 

- Ze względu na lokalizację 
i tradycję – tłumaczy  Marian 
Deręgowski. - Istniały zespo-
ły samokształceniowe dyrek-

torów, którzy spotykali się, 
aby wymienić doświadczenia, 
podzielić problemami i zasta-
nowić się, jak je rozwiązać. 

I w takim zespole uczestniczyli 
właśnie dyrektorzy tych czte-
rech powiatów. 

W spotkaniu wzięli udział 
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Od lewej: Piotr Wołowski, dyrektor ZSP nr 2 w Rumi, Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Miasta Gdyni, Gabriela Lisius, 
starosta powiatu wejherowskiego i Wojciech Rybakowski, członek zarządu powiatu wejherowskiego

POWIAT WEJHEROWSKI | 
Bezpieczeństwo i zbliżający 
się sezon turystyczny to 
tematy, o których dyskuto-
wano podczas konwentu 
samorządowego, który 
odbył się w Wejherowie. 

W konwencie wzięli udział 
prezydenci, wójtowie 
i burmistrzowie miast i gmin 
powiatu wejherowskiego 
oraz – oczywiście – władze 
powiatu. 

- Poprzedni konwent był po-
święcony inwestycjom dro-
gowym, tym razem tematyka 
dotyczy bezpieczeństwa oraz 
imprez kulturalnych i sezo-
nu turystycznego – wyjaśnia 
Jacek Thiel, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego. 
- Omawialiśmy udział po-
wiatu i gmin w rozmaitych 

imprezach kulturalnych i roz-
rywkowych. Co roku powiat 
udziela dotacji na takie wy-
darzenia, z gminami chcemy 
natomiast w ramach konwen-
tu ustalić priorytety. Jeśli zaś 
chodzi o promocję turystycz-

ną, to zawsze poszerza ofertę 
turystyczną i tworzy świado-
mość marki. Tymczasem od 
dłuższego czasu tego nie ma 
i chcemy to zmienić. Mamy 
przecież czym się pochwalić: 
mamy piękne plaże, wierzę 
w Gniewinie, Jezioro Żarno-
wieckie, turystyczne Chocze-
wo, Wejherowo staje się coraz 
piękniejsze... I z pewnością 
warto to promować. 

Warto dodać, że powiat 
wejherowski jest członkiem 
stowarzyszenia Kaszuby Pół-
nocne. Rafał Korbut

Konwent 
samorządowy
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Firm,a, która na rynku działa 
już niemal 20 lat, od niedawna 
przeniosła się na ul. Sobie-
skiego 281 w Wejherowie. 

- Poszerzyliśmy asortyment 
nie tylko o zabawki interak-
tywne, ale też o modele do 
sklejania oraz szeroki asorty-
ment puzzli dla osób w każ-
dym wieku – mówi Tomasz 
Polaszek, właściciel fi rmy 
ALGA. 

Nowa siedziba, oprócz zwięk-
szonego asortymentu, daje 
też  inne korzyści klientom: 
możliwość ekspozycji więk-
szej ilości towaru, przestron-
niejsze wnętrze, ale przede 
wszystkim bezpłatne miejsca 
parkingowe na czas zakupów 
(przy poprzed-
niej siedzibie 
klienci nie 
mieli gdzie 
zaparkować 
swoich aut). 

- Zaprasza-

my do odwiedzenia nas, za-
poznania się z nowym asor-
tymentem i oczywiście do 
zakupów – zachęca  Tomasz 
Polaszek.

GIGO – więcej niż klocki

To absolutna nowość na 
rynku polskim! Zabawki 
marki GIGO to najlepsze 
klocki konstrukcyjne na 
rynku - umożliwiają budo-
wę prawdziwie działających 
maszyn oraz szczegółowo 
opisują zasady ich działania. 
Precyzyjna instrukcja, do-
skonale wykonane elemen-
ty i prawie nieograniczone 
możliwości budowy modeli 
urządzeń zapewnią wiele go-
dzin świetnej i rozwijającej 
zabawy. Co ciekawe zbudo-
wane zabawki są napędza-
ne silnikami, które również 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 
125/100/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 09 04 2015r. informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został 
wykaz obejmujący nieruchomości położone w Rumi, stanowiące własność i będą-
ce we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bez-
przetargowej:
- część działki nr 259/38 przy ul. Gdyńskiej, na cele transportowe,
- część działki nr 1036/10 przy ul. Dąbrowskiego, część działki nr 541/43 
  przy ul. Starowiejskiej, część działki nr 541/27 oraz część działki nr 541/32 
  przy ul. Dąbrowskiego, na cele handlowe, 
- działka nr 238/2 oraz część działki nr 238/1 przy ul. Dąbrowskiego,
   na cele parkingowe. 
- część działki nr 26/11 w rejonie ul. I Dywizji WP, działka nr 29/4 
  przy ul. Sobieskiego, na cele składowe,
- część działki nr 3/3 w rejonie ul. Wiązowej, część działki nr 44/3 
  przy ul. I Dywizji WP oraz działka nr 37 przy ul. Torfowej, na cele upraw 
  rolniczych jednorocznych,
- część działki nr 140/1 część działki nr 53/29 oraz część działki nr 140/2 
  przy ul. Plac Kaszubski, działka nr 855/2 przy ul. Mickiewicza, na cele 
  działki przydomowej – zieleń ozdobna,
- część działki nr 261/3 przy ul. Dębogórskiej, część działki nr 117/7 
  przy ul. Piłsudskiego, część działki nr 1036/10 przy ul. Dąbrowskiego, część działki
  nr 1032/10 przy ul. Ks. L. Gierosa, część działki nr 541/44 przy ul. Starowiejskiej, 
  część działki nr 189 przy ul. Stoczniowców, część działki nr 1040/11 przy 
  ul. Ks. L. Gierosa, część działki nr 179/26 przy ul. Kombatantów, część działki 
  nr 185/21 przy ul. Kombatantów, część działki nr 185/15 przy ul. Kombatantów, 
  część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, oraz część działki nr 180/14 przy 
  ul. Sabata, na cele usługowe.
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Nowa siedziba, nowe możliwości
WEJHEROWO | Artykuły szkolne, biurowe i papiernicze, materiały eksploatacyjne dla fi rm i biur, opakowania dla sklepów i gastronomii, 
a teraz jeszcze zabawki interaktywne – to wszystko i wiele więcej można kupić w hurtowni ALGA, która właśnie zmieniła swoją siedzibę. 

składa się samemu. Z tymi 
klockami doskonale spędzą 
czas zarówno młodzi, jak i star-
si inżynierowie.

To zabawki, które rozwijają 
umiejętności techniczne dzie-
ci i młodzieży oraz kreatywne 
myślenie. ALGA jest jedną 
z nielicznych fi rm w naszym 
kraju, gdzie takie klocki można 
kupić. 

TEKTORADO - 
Domy i auta z tektury 

Które dziecko nie marzy 
o tym, aby pobawić się w minia-
turowym domu albo samocho-

dzie, do którego może wsiąść? 
Takie możliwości dają zabawki 
marki Tektorado. Tekturowe 
domki, zamki, rakiety i pojazdy 
wyzwalają w dzieciach skoja-
rzenia ze światem bajek, fanta-
zji czy marzeń. A także rozwija-
ją ich wyobraźnię, tym bardziej, 
że Tektorado to zabawki, które 
trzeba złożyć samemu. Dzieci 
budują je same od podstaw, co 
rozwija również myślenie prze-
strzenne i sprawność motorycz-
ną. Kolejnym krokiem zabawy 
jest ozdabianie własnej budowli 
farbami, co z kolei stymuluje 
wyobraźnię, planowanie prze-
strzenne i zdolności plastyczne.



POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu wejherow-
skiego na bezpłatne szkolenie dotyczące profi lakty-
ki nowotworowej, zdrowego stylu życia oraz badań 
profi laktycznych mammografi cznych i cytologicz-
nych. Szkolenie przeprowadzi Wojewódzki Ośrodek Ko-
ordynujący przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
w Gdańsku w ramach realizacji umowy z Ministerstwem 
Zdrowia.
 
Spotkanie odbędzie się 22 maja 2015 r. w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie. Szkolenie obejmować bę-
dzie prelekcję w formie prezentacji multimedialnej, pro-
jekcję fi lmu oraz warsztaty samobadania piersi na fan-
tomach. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkole-
niu winny potwierdzić swój akces do dnia 30 kwietnia 
br. pod nr tel. 58 572 94 87 lub na adres mailowy spo-
leczny@powiat.wejherowo.pl. Godzina spotkania zosta-
nie ustalona w późniejszym terminie.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Redzie,  84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Rumi,  84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4

Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie www.powiatwejherowski.pl w dziale Aktualności i na podstronie Wydział Edukacji, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie 
www.bip.powiat.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Wyjątkowa możliwość dla 
pań nie kwalifi kujących się 
do badania w ramach Pro-
gramu fi nansowanego przez 
NFZ. W 2014 r. w mammo-
busach LUX MED Diagno-
styka przebadało się około 
240 tysięcy kobiet. Każdego 
miesiąca mammobusy od-
wiedzają około 200 miejsco-
wości, realizując program 
badań przesiewowych dla 
pań. „Mimo, iż mammografi a 
to najskuteczniejsza metoda 
profi laktyki raka piersi, nadal 
mniej niż połowa kobiet pod-
dała się bezpłatnemu bada-
niu w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi – mówi 
dr Małgorzata Cymerman 
z LUX MED Diagnostyka 
- Zachęcamy panie do profi -
laktyki związanej z rakiem 
piersi, gdyż jest to najczęściej 
występujący nowotwór zło-
śliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka za-
prasza panie, w dwóch gru-
pach wiekowych, na bezpłat-
ne badania mammografi czne 
w mammobusie, które odbędą 
się w następujących miejscach:

- Szemud – 17 i 20 kwietnia 
przy Wiejskim Ośrodku Kultu-
ry, ul. Emila Kwidzińskiego 1

- Wejherowo – 22, 23, 24, 27, 
28 kwietnia przy Centrum 
Handlowym „Kaszuby”, ul. 
I Brygady Pancernej Wojska 
Polskiego 28. 

Bezpłatna mammografi a dla 
pań w wieku: 
• 50-69 lat 
Badanie w ramach Populacyj-
nego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi jest 
bezpłatne, refundowane ko-
bietom co 2 lata przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia (lub 
co 12 miesięcy dla kobiet, 

które w ramach realizacji Pro-
gramu otrzymały odpowied-
nie pisemne wskazanie). Nie 
jest wymagane skierowanie 
lekarskie.
Populacyjny Program Wcze-
snego Wykrywania Raka Pier-
si skierowany jest do kobiet 
zdrowych, które nie choro-
wały wcześniej na raka piersi. 
Otrzymywany wynik badania 
przesiewowego to ocenione 
przez dwóch lekarzy specja-
listów zdjęcia rentgenowskie 
piersi, z krótką adnotacją – 
czy w piersiach występują 
nieprawidłowości wymagają-
ce dalszej diagnostyki czy też 
nie. W razie konieczności dal-
szej diagnostyki, list zawiera 
wytyczne względem sposobu 
postępowania. 

•40-49 oraz 70-75 lat 
Badania wykonywane są 
w ramach Projektu „Poprawa 
dostępności i jakości usług 

medycznych w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi” 
współfi nansowanego z fun-
duszy EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 
Wymagane jest jednak skie-
rowanie lekarskie od lekarza 
dowolnej specjalizacji. W za-
kresie realizowanego Projektu 
i zwiększenia dostępności do 
badań, zapewniamy paniom 
nie kwalifi kującym się jesz-
cze / już do Programu fi nanso-
wanego przez NFZ, bezpłatną 
mammografi ę.

Więcej Informacji o bada-
niach oraz wzór skierowania 
na stronie internetowej: 
www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu pro-
gramów prosimy o wcześniej-
szą rejestrację pod nr tel. 58 
666 2 444. Call Center czynne 
jest 7 dni w tygodniu. 

Bezpłatne badania mammografi czne 
dla pań w wieku 40-75 lat

Godziny
przyjmowania
Powiatowego
Rzecznika
Konsumentów

Od 21 kwietnia 2015 r.
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
będzie pełnić dyżur
we wtorki i czwartki
w godz. 9:00-15:00
oraz w środy 
w godz. 9:00-12:00, 
p. 104.

X Powiatowo-Gminny Konkurs Fotografi czny

PODZIAŁ NA KATEGORIE:
1. „Biblioteka w oczach małych czytelników” 
  - dla dzieci ze szkół podstawowych,
2. „Czytasz gdzie chcesz lub jak chcesz!” 
  - dla uczniów ze szkół gimnazjalnych 
  i ponadgimnazjalnych,
3. „Moje pasje” - dla dorosłych.

Zdjęcia i wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać 
pocztą elektroniczną do 8 czerwca 2015 r. na adres mailo-
wy: fotokonkurs@bpgw.org.pl

Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie 
www.powiatwejherowski.pl w dziale Aktualności.

Patronat: Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski

Ofi cjalne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 
nastąpi w czwartek 25 czerwca 2015 r. o godz. 16.00, pod-
czas otwarcia wystawy pokonkursowej w Filii nr 1 Biblio-
teki Publicznej Gminy Wejherowo przy ul. Reja 9  w Bol-
szewie. 

Zapraszamy wszystkich miłośników fotografi i do wzięcia 
udziału w tym konkursie.

X Powiatowo-Gminny 
Konkurs Fotograficzny
- zgłoszenia do 8.06.2015 r.

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius, 

Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, 
Gmina Wejherowo, 
Biblioteka Publiczna 
Gminy Wejherowo 
im. Aleksandra Labudy 
w Bolszewie 
zapraszają na

       Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza na XLIV koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub”

pt. KASZËBSCZI PIESTRZÉŃ
Koncert odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia 2015 r. o godz. 18:00

w siedzibie Muzeum (Pałac Przebendowskich-Keyserlingków), ul. Zamkowa 2.
Na program koncertu złożą się kaszubskie pieśni ludowe i regionalne, opracowane na chór 

przez Tadeusza Formelę, Leszka Kułakowskiego oraz Romana I. Drozda.

Wykonawcy:  Zespół Wokalny „Sensus Musicus” pod dyrekcją Tadeusza Formeli, Beata Studzińska – klarnet, 
Anna Brzezińska – skrzypce, Cezary Paciorek – akordeon, Witosława Frankowska – słowo o muzyce.

Koncert zrealizowano ze środków przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Starosta Powiatu Wejherowskiego uprzejmie informuje, 
że w poniedziałek 20 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00

 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
odbędzie się szkolenie z zakresu cyberprzemocy 

pt.: „Jeszcze pięć minut i wyłączam”. 
Szkolenie adresowane jest do pedagogów, psychologów, informatyków i wychowawców placówek oświatowych,

przeprowadzone zostanie przez specjalistów z Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM w Gdyni 
– Pawła Brzezińskiego i Jakuba Ubycha.
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PANU
JACKOWI  NURZYŃSKIEMU

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej WTBS 
Wiceprezesowi Towarzystwa Przemysłowo - Handlowego 

oraz NORDY - Regionalnej Izby Przedsiębiorców 

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI
składają

Profesjonalna scena z kurty-
ną, nagłośnieniem, oświetle-
niem i niezbędnym zapleczem, 
system wizyjny, nowoczesna 
wentylacja i klimatyzacja czy 
elektrycznie sterowane role-
ty – to wszystko znalazło się 
w nowej auli, którą właśnie 
otwarto w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Wej-
herowie. 

Budowa auli od lat była ma-
rzeniem nie tylko dyrekcji, 
ale przede wszystkim wielu 
uczniów szkoły, którzy w tej 
placówce rozwijają swoje ta-
lenty aktorskie, poetyckie i wo-
kalne. W końcu w 2013 roku 
rozpoczęto realizację togo ma-
rzenia - wybrano koncepcję, 
z następnie w maju 2014 roku 
ruszyła budowa, która niedaw-
no została ukończona. 

- 50 lat temu przenieśliśmy 
się z dawnej siedziby na ul. 
Śmiechowskiej do nowego 
budynku przy ul. Bukowej 
– mówi Bożena Conradi, dy-
rektor szkoły. - Przez te lata 
wybudowano salę sportową, 
ale do pełni szczęścia brako-
wało nam miejsca spotkań dla 
młodzieży, kadry pedagogicz-
nej i rodziców, a także miej-
sca, gdzie można organizować 
wydarzenia kulturalne. Brako-
wało właśnie takiej auli, którą 
dziś mamy. 

Obiekt ma powierzchnię 
800 metrów kwadratowych, 
wewnątrz znajduje się ponad 
240 miejsc siedzących. Aulę 
wyposażono w profesjonalną 
scenę z zapleczem, na której 

można organizować spektakle 
teatralne, występy muzyczne 
czy projekcje filmów. 

- Koszt inwestycji to niemal 
2 mln zł – mówi Gabriela Li-
sius, starosta powiatu wejhe-
rowskiego. - Uważam, że nie 
jest to zbyt wysoki koszt, jak 
na standard, który tu osiągnę-
liśmy. Jest piękna sala z nagło-
śnieniem, oświetleniem, wen-
tylacją, roletami, zapleczem. 
A więc wszystkie te elementy, 
które są potrzebne, zostały tu 
zainstalowane.

Warto dodać, że Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 od 
lat jest znany nie tylko w po-
wiecie, ale w całym kraju od 
strony artystycznej. To właśnie 
w tej placówce organizowane 
są rozmaite konkursy teatral-
ne, poezji angielskiej, itp. Nic 
więc dziwnego, że podczas 
uroczystości otwarcia aula za-
mieniła się w prawdziwe wi-
dowisko teatralno-muzyczne. 

Podczas uroczystości otwar-
cia padł tez pomysł, aby teraz 
auli nadać imię. Czyje? Na ra-
zie propozycje są co najmniej 
dwie. 

- Jeśli chodzi o nazwę to czas 
pokaże – dodaje Bożena Con-
radi, dyrektor szkoły. - Obec-
nie niekwestionowaną „królo-
wą teatru” w naszej szkole jest 
Edyta Łysakowska-Sobiczew-
ska, która optuje za tym, aby 
aula nosiła nazwę prof. Adama 
Luterka. A ja z kolei uważam, 
że patronem auli mogłaby być 
właśnie... Edyta Łysakowska-
Sobiczewska.

WEJHEROWO | - To ziszczenie naszych marzeń – podkreślali uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie podczas uroczystego otwarcia nowej auli. 

Aula powstała z marzeń
- Aula to zawsze miejsce bardzo po-

trzebne szkole, bo właśnie tu uczniowie 
mogą realizować swoje pasje i zaintere-
sowania. Mogą spełniać się artystycz-
nie: aktorsko, muzycznie, poetycko. 
Mogą też tu się też odbywać różne aka-
demie, które do tej pory były organizo-
wane na sali sportowej. Szkoła bez auli 

musiała szukać miejsca czy to w szkole muzycznej, czy to 
w filharmonii. A teraz uczniowie będą mogli się realizować 
tutaj, na miejscu. To pierwsza taka aula w szkole w naszym 
powiecie. Co prawda w Technikum Elektrycznym również 
jest taka sala, ale nie ma takiego wymiaru, jak tutaj. Obiektu 
tej wielkości i tej funkcjonalności jeszcze nie mieliśmy. Nie 
wykluczamy kolejnych takich auli przy innych szkołach, ale 
to zależy zarówno od możliwości lokalowych szkoły, jak 
również od budżetu powiatu. Zapewne w dużych placówkach 
takie aule są potrzebne, ale to raczej w dalszej perspektywie 
czasu. Potrzeby szkół są bardzo duże i stale staramy się je 
zaspokajać, m.in. przez remonty, budowę hal sportowych, a 
teraz przez aule i być może baseny.

- To inwestycja, którą sobie wymarzyli-
śmy i na która czekaliśmy kilka lat. Ma-
rzenie, które spełniło się i dziś mamy tę 
aulę. Dziś, podczas uroczystości, zależa-
ło nam na tym, aby wszystkim pokazać, 
że to aula to nie tylko budynek, ale też 
całe wyposażenie: zaplecze, nagłośnie-

nie, oświetlenie, wentylacja. To bardzo nowoczesny obiekt, 
który otwiera przed uczniami naszej szkoły nowe możliwości. 
Warto zauważyć, że aule znajdują się zazwyczaj w szkołach 
wyższych. A pomysł, aby szkołę ponadgimnazjalną wyposa-
żyć w aulę, pojawił się, gdy przez rok pracowałam w Redzie. 
Tam jest gimnazjum, które ma właśnie aulę ze sceną, kurtyną i 
potrzebnym wyposażeniem. I to mi się bardzo spodobało, gdyż 
bardzo ułatwiało organizację pracy pozalekcyjnej. Uważam, że 
ten ogólniak, który ma ponad 150 lat historii, również zasługuje 
na to, żeby mieć aulę z prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej, 
że właśnie w naszej szkole od ponad pół wieku pielęgnowana 
jest tradycja teatru szkolnego.

Bożena Conradi, 
dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie:

GaBriela lisius, 
starosta powiatu wejherowskiego:
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Ból przeszywa Pana serce. Została pustka.Śmierć zabrała najbliższą osobę – MATKĘ. 
W tych niezmiernie trudnych chwilach, przekazujemy słowa otuchy, 
które choć na chwilę niech dadzą Panu ukojenie. 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa wraz ze współpracownikami

RUMIA | Zostań potencjal-
nym dawcą szpiku i komórek 
macierzystych. Gabrieli już 
niestety nie możemy pomóc, 
ale wielu innym chorym tak. 

Gabrielę jej dzieci i mąż po-
żegnali ją w kwietniu 2014 po 
rocznej walce z białaczką. Jej 
bliscy doskonale rozumieją 
dramatyczną sytuację pacjen-
tów zmagających się z tą trudną 
chorobą. Dlatego pragną, aby 
jak najwięcej chorych miasto 
szansę na powrót do zdrowia 
dzięki pomocy niespokrew-
nionego dawcy szpiku.

W zeszłym roku na apel Ga-
brysi odpowiedziało ponad 
1,1 tys. osób i już jedna osoba 
została faktycznym dawcą. W 
ten sposób podarowała komuś 
szansę na życie.

Każdy może pomóc konty-
nuować działania niosące po-
moc dla wielu pacjentów. Wy-
starczy zarejestrować się jako 
potencjalny dawca szpiku.

Okazja do tego będzie w 
najbliższy weekend – 18 i 19 
kwietnia – w Rumi. 

W sobotę 18 kwietnia moż-
na będzie zarejestrować się w 
bazie danych potencjalnych 
dawców szpiku w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Rumi, przy ul. Mickiewicza 49 
w godz. 10.00 – 13.00. 

Natomiast w niedzielę 19 
kwietnia w godzinach 9:00 
– 15:00 akcja odbędzie się 
w Parafii pw. Bł. Edmunda 
Bojanowskiego przy ul. Bl. 
Edmunda Bojanowskiego w 
Rumi. 

Chętni do włączenia się do 
akcji powinni zabrać ze sobą 
dokument z numerem PESEL. 
(raf)

Dzień dawcy szpiku



&&Zdrowie  Uroda dowiedz się więcej:
tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.plZdrowie  Uroda

URODA | FITNESS | STYL ŻYCIA | MEDYCYNA ESTETYCZNA | DIETA

dodatek

Warto już wiosną postarać 
się, aby latem cieszyć się za-
dbanym ciałem i piękną skórą.

Pierwszym krokiem w przy-
gotowaniu do lata powinno 
być pozbycie się zbędnych ki-
logramów. Aby dieta była sku-
teczna i nie zrujnowała nasze-
go zdrowia warto ją ustalić po 
konsultacji z profesjonalnym 
dietetykiem.

Kolejnym krokiem po pozby-
ciu się zbędnych kilogramów 
może być pozbycie się również 
zbędnego owłosienia. Najsku-
teczniejszy i najpopularniejsze 

Przygotowania do lata rozwiązaniem będzie skorzy-
stanie z depilacji laserowej.

Jeśli planujesz latem inten-
sywne plażowanie to już teraz 
warto przygotować skórę do 
słońca. Aby uniknąć niechcia-
nych zmian skórnych należy 
stosować kremy z fi ltrami mi-
neralnymi kilka razy dziennie, 
nie zapominając o skórze szyi, 
dekoltu i rąk. Dodatkowe za-
bezpieczenie skóry zapewni 
natomiast zabieg mezoterapii. 
Polega on na podawaniu pod 
skórę za pomocą iniekcji od-
powiednich dawek substancji 
leczniczych (kwas hialurono-
wy, koktajle zawierające ami-
nokwasy i witaminę B6). (GB)

Postaw się na nogi domo-
wym sposobem. Potrzebujesz 
tylko soku z czarnej porzeczki 
oraz aloesu. Poprawią one od-
porność, przywrócą do życia, 

wzmocnią po leczeniu anty-
biotykami. W tych natural-
nych sokach znajdują się ami-
nokwasy, witaminy, związki 
mineralne wapnia, potasu, 
fosforu oraz substancje 
o działaniu przeciwzapalnym 
oraz przeciwbakteryjnym. 
Drugim sposobem działają-
cym natychmiast, poprawia-
jącym nastrój i koncentrację 
jest preparat z żeń-szenia. Ten 
wschodni specyfi k doda nam 
energii i zwiększy odporność 
również na stres.

Pracownicy sklepu ze zdro-
wą żywnością przy Placu 
Wejhera 13 zachęcają do 

przyprawiania potraw zioła-
mi. Stosowanie ich poprawi 
smak a także może zapobiec 
uczuciu ciężkości i przeje-
dzenia. Lubczyk, oregano, 

rozmaryn, szałwia, estragon 
uszlachetnią smak mięs i zup. 
Gotowe mieszanki przypraw 
bez glutaminianu sodu takie 
jak czubrica, do drobiu, scha-
bu, do mielonego, sałatek, do 
sosów, i wiele wiele innych 
dostępnych w naszym sklepie 
pomoże Wam wyczarować 
niezwykły smak potraw. 

Polecamy także do wy-
próbowania na co dzień i od 
święta słynnej różowej hima-
lajskiej soli, francuskiej soli 
z Camargue, soli morskich, 
soli niskosodowych lub zio-
łowych. Również do ciast 
i deserów oferujemy orygi-

Zasypiasz na stojąco? Nie możesz się na 
niczym skupić? To znaczy, że dopadło Cię 
wiosenne przesilenie. 

Pysznie 
i zdrowo!

Nasz fachowy personel z przyjemnością i uśmiechem 
doradzi i postara się pomóc w państwa sprawunkach.  

Zachęcamy do przyprawia-
nia potraw ziołami. Stosowa-
nie ich poprawi smak a także 
może zapobiec uczuciu 
ciężkości i przejedzenia.

”

Wejherowo, Plac Wejhera 13, 
Pon- pt 10-18, Sob. 10-14. 
oraz NIEDZIELA 29.03 (10-14)

nalne przyprawy np. szafran, 
cynamon cejloński, kurkuma, 
wanilia, czy niespotykane cu-
kry: cytrynowe, cynamonowe 
i oczywiście z prawdziwą wa-
nilią, oraz naturalne proszki do 
pieczenia. Ciasto nie może się 
obyć bez naturalnych esencji 
o wielu smakach. 

Prawdziwe polskie specjały 
także dostępne są tylko u Nas! 
Bez chemii i konserwantów.  

Zupełną nowością jest świe-
żutki pachnący chlebek! Bez 
glutenu, z wieloma dodatkami 
takimi jak: żurawina, płatki 
migdałowe, oliwki, kokos. Do-
stępny u NAS w każdy wtorek. 

Zapraszamy również do zaku-
pu ręcznie robionych na maśle 
i miodzie ciasteczek, maśla-
nych krówek i wiele innych 
niespotykanych słodyczy. 

Możemy też sami wyhodo-

wać coś pysznego i witamino-
wego. Idealnym rozwiązaniem 
dla niecierpliwych są kiełki! 
Już po dwóch- trzech dniach 
gotowe do schrupania. Wystar-
czy u nas kupić nasionka oraz 
naczynie do kiełkowania. Taką 
w 100 % ekologiczną hodow-
lę wystarczy podlać, cierpli-
wie poczekać… i smacznego! 
Większą ilość można osuszyć 
i przechowywać w lodówce na-
wet przez tydzień.

 
Zapraszamy wszystkich po 

świąteczne zakupy, nie zapo-
minając oczywiście o naszych 
kawach i herbatach!
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Otwarty zaledwie mie-
siąc temu, a już zyskał so-
bie uznanie i grono zado-
wolonych klientów. Salon 
fryzjersko-kosmetyczny 
„Avangarda” w Wejherowie 
oferuje szeroki wachlarz 
usług: od fryzjerskich, po-
przez kosmetyczne aż po 
solarium i masaże. 

- Dla naszych klientów to 
duże ułatwienie, ponieważ 
mogą zadbać kompleksowo 
o swój wygląd, bez koniecz-
ności chodzenia od jednego 
zakładu do drugiego – wy-
jaśnia Zdzisława Dampc, 
właścicielka salonu „Avan-
garda”.

Znakomici fryzjerzy, pra-
cujący w „Avangardzie”, po-
trafi ą wykonać niemal każdą 
fryzurę – od klasycznych, 
poprzez okolicznościowe aż 
po awangardowe na specjal-
ne okazje. 

W salonie można wykonać 
też rozmaite zabiegi kosme-
tyczne, przedłużyć rzęsy, 
zlecić zrobienie makijażu, 

Zadbaj o urodę
Fryzura, paznokcie, rzęsy, piękna opalenizna, a na koniec masaż relaksacyjny – z tego salonu 
urody każdy wyjdzie nie tylko odmieniony, ale też zrelaksowany i zadowolony. 

manicure, pedicure, piercing 
i wiele innych. 

- Wykonujemy m.in. arty-
styczne zdobienie paznokci 
– mówi Zdzisława Dampc. - 
Najlepszym dowodem na to, 
że wszystkie usługi są pro-
fesjonalnie wykonane i naj-
wyższej jakości jest fakt, że 
klientki, które nas odwiedzi-
ły, wracają. 

Na uwagę zasługują też 
kolejne usługi – solarium 
i masaże. „Avangarda” dys-
ponuje najnowocześniej-
szym w mieście łóżkiem 
z lampami brązującymi, co 
gwarantuje jednolitą, trwałą 
i szybką opaleniznę. Jeśli zaś 
chodzi o masaże, to w wej-
herowskim salonie wykony-
wana jest ich cała gama – od 
klasycznego, poprzez relak-
sacyjne, antycellulitusowe, 
aż po rehabilitacyjne.

Salon działa zaledwie od 

połowy marca, ale już zdą-
żył zdobyć zaufanie klientów 
i popularność. I nic dziwne-
go: doświadczeni pracowni-
cy, najwyższej jakości ko-
smetyki renomowanych fi rm, 
nowoczesny sprzęt a przede 
wszystkim indywidualne po-
dejście do każdego klienta to 
gwarancja sukcesu.

aVanGarda
ul. sobieskiego 292c/2 
(naprzeciwko ZUS-u)
Wejherowo

tel. 537 380 842

Znajdź i polub nas 
na Faceboku!

Avangarda
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ŻUKOWO | Już po raz po 
raz trzynasty w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 im. ks. Edmunda Rosz-
czynialskiego w Wejhero-
wie odbył się Wojewódzki 
Konkurs Rachunkowości. 
Gospodarze nie dali szans 
rywalom i pokazali, że to 
oni są najlepsi.

To coroczne wydarzenie 
ma ścisły związek z nawią-
zaną przed laty współpracą 
szkoły z Uniwersytetem 
Gdańskim i Sopocką Szkołą 
Wyższą. Naukowcy z tych 
uczelni przygotowują ze-
stawy zadań i pytań konkur-
sowych, a Sopocka Szkoła 
Wyższa funduje także dla 
zwycięzców indeksy.

Ważnym wydarzeniem 
w czasie tego festiwalu ra-
chunkowości jest wykład, 
przeprowadzany przez jed-
nego z naukowców. Tym 
razem o audycie wewnętrz-

nym mówiła dr Olga Marty-
niuk Kwiatkowska.

W konkursie wzięło udział 
siedem trzyosobowych 
zespołów z sześciu szkół 
z Tczewa, Żukowa, Gdy-
ni, Starogardu Gdańskie-
go, Kościerzyny, Sopotu 
oraz drużyna gospodarzy. 
Indywidualnie zwyciężyła 

Anna Kendziora z ZSP nr 3 
w Wejherowie. Drużynowo 
też tym razem wygrali go-
spodarze w składzie Anna 
Kendziora, Marlena Gruba 
i Magdalena Stankowska.

Drugie miejsce zajęła 
drużyna z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Tczewie 
a trzecie drużyna z Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Żukowie. 
Nagrody zwycięzcom wrę-
czali Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski i Wojciech 
Rybakowski, członek zarzą-
du powiatu. Rafał Korbut

Najlepsi 
rachmistrzowie
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Wójt Gminy Szemud Ry-
szard Kalkowski podjął ini-
cjatywę i zachęca  wszyst-
kich mieszkańców gminy do 
uczestnictwa w organizowa-
nej w dniach 17 i 18 kwietnia 
2015 r akcji sprzątania. 

- Celem akcji jest zadbanie 
o utrzymanie czystości i po-
rządku na terenie gminy oraz 
wykazywanie dbałości o śro-
dowisko naturalne – wyjaśnia 
Ryszard Kalkowski, wójt gmi-
ny Szemud. - W ramach akcji  
likwidowane będą  nielegalne 
wysypiska śmieci,  z  miejsc 
ogólnodostępnych zbierane 
będą  zalegające odpady w le-
sie, na drogach, chodnikach, 
ulicach, w przydrożnych ro-
wach,  w otoczeniu  jezior.

W dniu 17 kwietnia 2015 
godz. 9.30 do 12.30 zbiórka 
śmieci przez dzieci i mło-
dzież szkolną. W dniu 18 
kwietnia 2015 godz. 9.30 do 
12.30 zbiórka śmieci przez 
mieszkańców, zorganizowana 
w sołectwach przez Sołtysów 
i Rady Sołeckie. Będzie to 
również okazja do integra-
cji i wspólnego działania na 
rzecz sołectw.

Do akcji włączą się nie-
zawodne firmy stale z nami  
współpracujące:  Stachtrans, 
PKS Wejherowo,  Bank Ru-
mia Spółdzielczy,  które po-
mogą w zorganizowaniu całej 
akcji oraz przy okazji zapew-
nią, aby  akcja miała również 
charakter zabawy. 

Wiosenne sprzątanie
GM. SZEMUD | Akcja „Wiosenne sprzątanie Gminy Szemud” odbędzie się już w najbliższy 
weekend. Włączyć się do niej może każdy – zadbajmy wspólnie o najbliższe otoczenie.
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- Poprawimy wizerunek miej-
sca w którym żyjemy, miesz-
kamy i pracujemy – mówi 
Ryszard Kalkowski. - Chcemy 
spacerować po czystych uli-
cach, parkach, miejscach od-

poczynku, z dumą zapraszać 
do miejsca zamieszkania przy-
jaciół spoza gminy. Jest to rów-
nież znakomity pomysł, aby 
wśród dzieci i młodzieży już od 
najmłodszych lat szerzyć pro-

ekologiczne postawy. 
Dla tych, którzy wezmą 

udział w akcji, zapewnione 
będą odpowiednie ilość wor-
ków na śmieci, ich odbiór oraz 
rękawiczki.

Podobne akcje organizowane są także w innych miejscowościach powiatu wejherowskiego
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został w atmosferze zabawy, 
śmiechu i z lekkim przymruże-
niem oka. 

I miejsce QUIZie - zajęło 
Gimnazjum nr 1 w Wejhero-
wie. Szkoła - jako nagrodę 
otrzymała Laptop Lenovo.

Po QUIZie zostały ogłoszone 
wyniki indywidualne i wręczo-
ne nagrody. I tak:

I MIEJSCE - zajął Mateusz 
Krzemiński z Gimnazjum nr 3 
w Wejherowie i otrzymał Lap-
top Lenovo.

W ZAKRES METAMORFOZY WCHODZĄ:

• zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
• zabiegi wyszczuplające
• dietetyk
• ćwiczenia ruchowe pod kontrolą 
  trenera personalnego
• dobór i zmiana fryzury
• makijaż permanentny

PARTNERZY AKCJI: 

metamorfozy
BY ATELIER URODY JOANNA HAGEN 2015

WIELKI 

FINAŁ 

27 czerwca 

2015

PATRON MEDIALNY Wyniki głosowania będzie można 
śledzić na stronie: www.gwe24.pl
oraz na fb.com/atelierwejherowo

W fi nałowym teście udział 
wzięło 46 uczniów (z 14 
szkół) - fi nalistów - wyłonio-
nych w I szkolnym etapie eli-
minacyjnym. W pierwszym 
etapie uczniowie rozwiązy-
wali test składający się z 20 
pytań dotyczących m.in pol-
skiego systemu bankowego, 
oferty Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego ale także za-
dań typowo rachunkowych.

Po napisaniu testu fi nalina-
liści zostali „oddani” w ręce 
prezesa, który zapoznał ich 
z historią spółdzielczości 
i przypomniał ofertę Kaszub-
skiego Banku Spółdzielcze-
go.

W tym czasie sprawdzone 
zostały prace - co pozwo-
liło na wyłonienie 3 naj-
lepszych szkół (najwyższe 
średnie ilości punktów w te-
ście wszystkich uczniów 
z danej szkoły), których 
uczniowie jako drużyny: 
„CZERWONYCH” - Zespół 
Kształcenia i Wychowania 
w Klukowej Hucie, „NIE-
BIESKICH” - Gimnazjum 
nr1 w Wejherowie i „ZIE-
LONYCH” - Gimnazjum nr 
3 w Wejherowie przystąpiły 
do QUIZu.

W QUIZIE składającym 
się z 10 pytań - znalazły się 
zadania dotyczące bankowo-
ści, zadania rachunkowe ale 
również zadania na spostrze-
gawczość, łamigłówki czy 
nawet pytania sprawdzające 
wiedzę muzyczną fi nalistów.

QUIZ przeprowadzony 

Bank Wiedzy
WEJHEROWO | Finał konkursu „Bank Wiedzy” odbył się w Centrali Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego. 

II MIEJSCE - zajął Woj-
ciech Zarychta z Gimnazjum 
nr 1 w Wejherowie i otrzymał 
Tablet.

III MIEJSCE - zajął Maciej 
Wiśniewski z Zespołu Kształ-
cenia i Wychowania w Kluko-
wej Hucie i otrzymał Smartfon 
Lumia 435.

Ponadto przyznane zostały 
wyróżnienia:

Patrycji Tomczak z Gimna-
zjum w Bolszewie

Patrykowi Borawskiemu 
z Gimnazjum nr 1 w Redzie

Danielowi Wolskiemu z Ze-
społu Kształcenia i Wychowa-
nia w Klukowej Hucie.

Jeszcze raz gratulujemy 
wszystkim Uczniom i ich wy-
chowawcom (opiekunom) 
i Szkołom. 

Rafał Korbut

KONKURS | Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, 
Gmina Wejherowo i Bi-
blioteka Publiczna Gminy 
Wejherowo im. Aleksan-
dra Labudy w Bolszewie 
zapraszają na X Powiatowo-
Gminny Konkurs Fotogra-
fi czny.

Konkurs podzielony jest na 
trzy kategorie:

1. „Biblioteka w oczach ma-
łych czytelników” - dla dzieci 

ze szkół podstawowych,
2. „Czytasz gdzie chcesz 

lub jak chcesz!” - dla 
uczniów ze szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych,

3. „Moje pasje” - dla doro-
słych.

Zdjęcia i wypełnioną kartę 
zgłoszeniową należy prze-
słać pocztą elektroniczną do 
8 czerwca 2015 roku na ad-
res mailowy: fotokonkurs@
bpgw.org.pl. (raf)

Pstryknij i wygraj
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Dowodem na to są III Dni 
Piaśnickie, które obfitowały 
w wydarzenia rekreacyjno 
sportowe. 

Cykl piaśnickich wydarzeń 
rozpoczęli uczniowie szkół 
podstawowych gminy Wejhe-
rowo i Gimnazjum nr 3 im. 
Martyrologii Piaśnicy w Wej-
herowie, którzy wzięli udział 
w III Rajdzie Piaśnickim im. 
mjr. Edwarda Łakomego. Do 
Piaśnicy udali się z różnych 
miejscowości gminy, a spotka-
li się na cmentarzu w Piaśnicy, 
gdzie zdali raport z wykona-
nych przez siebie zadań. Tym, 
którzy najlepiej poradzili so-
bie z konkurencjami, nagrody 
wręczył Henryk Skwarło, wójt 
gminy Wejherowo. I miejsce 
zajęli uczniowie z SSP Bol-
szewo, II miejsce - SSP Gości-
cino, zaś III - SSP Gowino. 

Drugiego dnia obchodów 
miały miejsce centralne uro-
czystości III Dni Piaśnickich. 
Ich nieodłączną częścią są 
Biegi Piaśnickie, których VII 
edycja rozpoczęła się biegami 
najmłodszych kategorii wie-
kowych. Na trasach znajdują-
cych się w pobliżu piaśnickiej 
nekropolii zmagały się zarów-
no kilkulatki, jak i nieco star-
si zawodnicy. Przed biegami 
hołd pomordowanym w tym 
miejscu dzieciom złożył wójt 
Henryk Skwarło, który wraz 
z delegacją dzieci złożył wią-
zankę kwiatów przy tamtej-
szym pomniku.

Najważniejsze wydarzenia 

tego dnia miały miejsce przy 
Pomniku Głównym, gdzie - 
jak co roku - delegacje złożo-
ne z posłów, samorządowców, 
przedstawicieli organizacji 
kombatanckich oraz pozosta-
łych, związanych z tym miej-
scem instytucji złożyły kwia-
ty, połączyły w prowadzonej 
przez kapelana wojskowego 
modlitwie oraz wysłuchały 
programu artystycznego przy-
gotowanego przez uczniów 
Samorządowego Gimnazjum 
w Bolszewie. 

W obchodach wzięli udział 
także rowerzyści. Sympatycy 
dwóch kółek upamiętnili po-
mordowanych w Lesie Pia-
śnickim w latach 1939 – 1940, 
oddając hołd przy Sanktu-
arium Leśnym. Odbył się też 
III Rowerowy Rajd Piaśnicki. 

Olimpiada Wiedzy o Mar-
tyrologii Piaśnicy zakoń-
czyła natomiast tegoroczne 
obchody III Dni Piaśnickich 
Gminy Wejherowo. Olim-
piada składała się z dwóch 
części. W pierwszej wszyscy 
uczestnicy rozwiązać musieli 
test jednokrotnego wyboru. 
W drugim etapie ustnie od-
powiadali na zadawane przez 
komisję pytania. W tym roku, 
poza uczniami z Gimnazjum 
w Bolszewie, w olimpia-
dzie udział wzięli uczniowie 
z Gimnazjum nr 3 w Wejhero-
wie, Gimnazjum nr 2 w Wej-
herowie oraz z Gimnazjum 
w Łęczycach. 

(opr. RaF)

Pamięć, 
historia 
i sport
GM. WEJHEROWO | Czy kultywowanie hi-
storii i wspominanie ważnych wydarzeń z prze-
szłości naszego narodu musi być nudne? Odpo-
wiedź jest oczywista – nie!
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie 
sprzedam, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/
m2, tel. 502 686 196

SPRZEDAM tanio domek 
nad jeziorem mausz. Tel: 608-
314-849

SPRZEDAM mieszkanie 

50m2, 2 pokoje, os. sportowe 
Lębork. Tel: 537-400-039

SPRZEDAM ziemie 20000 
m2 w Łówczu Górnym kolo 
Strzebielina,cena do negocja-
cji,kontakt 607 773 292

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ mieszkanie 
w Rumi Janowie, 3 pokojowe 
w dobrym punkcie na mniej-
sze. Tel: 785-752-626

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, każdy stan. Tel: 
722-140-886

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ stolarza – 
emeryta, rencistę i ucznia, 
Żukowo. Te: 605-212-757

ZATRUDNIĘ pracowników 
do obsługi pralnic i magla, 
Pralnia. Tel: 58 677-27-36 
od 16.

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy cie-
pła, całe Trójmiasto i okolice, 
tel. 601 677 964

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od reki. Tel: 
510-908-900

TOWARZYSKIE

WOLNY, 41 lat, wysoki,amator 
sexy ciuchów pozna Panią 
z gestem, która zaprosi na 
niezapomnianą sex zabawę 
we dwoje. Tel: 512-748-783
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PRAWNIK 
stacjonarny i mobilny

• Profesjonalna obsługa
• Przyjeżdżam na życze-
nie klienta i przyjmuję w 
sprawach samorządowych, 
bankowych, alimentacyjnych, 
dotacji dla rolników i osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą oraz innych 
organów państwowych. 

Reda, ulica Wejherowska 58, 
tel. 663 751 840, w godz.12-18

RÓŻNE

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhero-
wo, tel. 789-431-218

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność go-
tówką od ręki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

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

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

PIEC kafl owy oddam. Tel 515-
411-954

BECZKI plastikowe 200 litrów. 
Stan bardzo dobry, czyste. 
Cena 55zł/szt. Większa ilość 
taniej. Tel: 511-841-826

ROLLBAR do piwa sprzedam 
lub wynajmę. Tel: 781-426-010

OKAZJA! Pielgrzymka do 
Częstochowy, Krakowa,Wa-
dowic w dniach od 20 do 
24 kwietnia, Wejherowo. Tel: 
502-351-988

SPRZEDAM łuparkę do drze-
wa świdrową, silnik o mocy 5,5 
kw. Tel: 601-638-877

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych. 
Z góry dziękuję. Tel: 788-245-
594

SPRZEDAM żyrandol 
pięcioramienny, kinkiet, 
klosze mleczne (6 sztuk kształt 
tulipanów) kolor stare złoto. 
Cena 200 zł. Wejherowo. Tel: 
502-024-634   

DREWNO do CO i gałęziówkę, 
sprzedam możliwy transport 
gratis. Tel: 606-522-604 

SPRZEDAM biżuterię damską 
korale, kolczyki, bransoletki, 
paski i odzież. Okazja od 1zł 
wzwyż. Tel: 501-534-260
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Bądź na bieżąco! Polub nasz profi l na facebook’u: nasygnale.info

BYŁEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU? ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
Wyślij na k.pasieka@expressy.pl, a zamieścimy to na portalu nasygnale.info

Na najaktywniejszych Czytelników czekają nagrody!

O dwa miejsca premiowane 
awansem do turnieju fi nało-
wego walczyć będą cztery 
zespoły: Zorza Wodzisław 
Śląski, MOSiR Jasło, Pałac 
Bydgoszcz i APS Rumia. 
W hali warto pojawić się nie 
tylko ze względu na sportowe 
emocje. Podczas trwania za-
wodów będzie można zareje-
strować się w bazie dawców 
szpiku kostnego. Doskonały 
występ w ćwierćfi nale Mi-
strzostw Polski i szczęście 
w losowaniu zaowocowały 
tym, że Rumia będzie jednym 
z czterech miast, w których 
odbędą się mecze przedostat-
niej fazy walki o Mistrzo-
stwo Polski młodziczek 2015 
roku. Akademia Piłki Siatko-
wej Rumia to klub dopiero 

budujący swoją pozycję na 
siatkarskiej mapie Polski ale 
wyniki osiągane przez rum-
skie drużyny dają nadzieję na 
to, że już wkrótce ta pozycja 
będzie silna. Awans do półfi -
nału młodziczek to powtórze-
nie osiągniętego przed rokiem 
poziomu. Trener Robert Sa-
wicki wypowiada się o szan-
sach swoich podopiecznych 
z ostrożnym optymizmem. 

-Siatkówka młodzieżowa to 
sport nieprzewidywalny ale 
sympatycy klubu bardzo li-
czą, że występując w swojej 
hali młodziczki Akademii Pił-
ki Siatkowej Rumia wywalczą 
przepustkę do walki o medale 
Mistrzostw Polski – mówi 
trener Robert Sawicki. - Wpi-
sanie na listę potencjalnych 

dawców szpiku kostnego jest 
wyrażeniem gotowości na 
uratowanie innego człowieka. 

Możliwość dopisania się do 
bazy stwarzać będzie w so-
botę i w niedzielę fundacja 
DKMS, która we współpracy 
ze Szkołą Podstawową Sióstr 
Salezjanek organizuje Dzień 
Dawcy Szpiku pamięci Ga-
brieli. Procedura wpisu jest 
prosta. Trzeba pojawić się 
w hali MOSiR w sobotę w go-
dzinach 10:00-13:00 lub nie-
dzielę od 9:00 do 15:00 z do-
kumentem potwierdzającym 
PESEL i pozwolić na pobra-
nie próbki śliny.  19 kwietnia 
przez cały dzień akcja trwała 
będzie także w parafi i Bł. Ed-
munda Bojanowskiego. Poni-
żej przedstawiamy program 

półfi nału Mistrzostw Polski 
młodziczek w Rumi. W sobo-
tę 18 kwietnia o godz.

10:00 Akademia Piłki Siat-
kowej Rumia – UKS MOSiR 
Jasło, 11:15 uroczyste otwar-
cie turnieju, 12:00 UKS Zo-
rza Wodzisław Śląski – Klub 
Sportowy Pałac Bydgoszcz, 
16:00 Klub Sportowy Pa-
łac Bydgoszcz – UKS Zorza 
Wodzisław Śląski i 17:45 
Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia –UKS MOSiR Ja-
sło. W niedzielę 19 kwietnia 
o godz. 9:00 UKS MOSiR 
Jasło – Klub Sportowy Pałac 
Bydgoszcz, 10:45 UKS MO-
SiR Jasło – Akademia Piłki 
Siatkowej Rumia i 12:00 uro-
czyste zakończenie turnieju. 
(Daria Dunajska)

Walka o fi nał
SIATKÓWKA | Akademia Piłki Siatkowej Rumia będzie gospodarzem półfi nału Mistrzostw Polski 
młodziczek, który odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia w hali rumskiego MOSiR. 
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Przede mną na biurku 
rocznik tygodnika „Pił-
ka Nożna „ z 1974 roku. 
W twardej oprawie, jaką 
wykonano w drukarni 
w Ostrowcu Świętokrzy-
skim. Czterdzieści jeden 
lat temu, 16. kwietnia 
ukazał się numer 16 (59). 
Wcześniej tygodnik był 
miesięcznikiem. Polska 
piłka w tym czasie była 
na ostatniej prostej przed 
Mistrzostwami Świata, 
w fi nałach których nie 
graliśmy od przed II woj-
ny światowej. Pierwszą 
reprezentację Kazimierz 
Górski zabrał na mecz do 
NRF (wtedy taka była na-
zwa i proszę korektorów 
redakcyjnych o nie doko-
nywanie zmian). Orlęta, 
czyli drużyna młodzieżo-
wa wybrała się na reko-
nesans na Haiti . Polecie-
li tak daleko, bo druży-
na z tego egzotycznego 
kraju znalazła się w tej 
samej grupie na MŚ, 
obok Włoch i Argentyny. 
W NRF chłopcy oberwa-
li potężne  lanie. Druży-
na VfB Stutt gart rozgro-
miła naszych 4:1 (1:0). 
Dziennikarze i tak zwa-
ni fachowcy zaczęli drzeć 
sobie włosy z głowy. Pi-
sano o błędach w przy-

gotowaniach. Trener 
Górski nie tracił rezonu. 
Gdy dziennikarz PN zapy-
tał, dlaczego w bramce 
do końca meczu, mimo 
słabszego dnia grał Zyg-
munt Kalinowski, trener 
ze swadą odpowiedział: 
„A kiedy mam go próbo-
wać, podczas mistrzostw 
świata w meczu z Argen-
tyną? Po to teraz gramy 
mecze, żeby nie przegry-
wać w czerwcu”. Histo-
ria przyznała rację panu 
Kazimierzowi. Z później-
szej drużyny mistrzow-
skiej na boisku było tylko 
czterech piłkarzy, a mia-
nowicie Musiał na lewej 
obronie, Deyna i Masz-
czyk w pomocy i Gado-
cha w ataku. A jak wypa-
dły Orlęta na Haiti ? Też 
przegrały tyle, że w sto-
sunku 1:2. Bramkę dla 
naszych strzelił Andrzej 
Szarmach, późniejszy 
postrach bramkarzy na 
MŚ. Drużynę młodzieżo-
wą poprowadził trener 
Andrzej Strejlau. Trwa-
ła mozolna selekcja. Dru-
żyna, którą ostatecznie 
stworzono, zdobyła trze-
cie miejsce na Mistrzo-
stwach w NRF. 

Zbigniew Chuchała
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Lp. Nazwa drużyny M PKT

1 Gryf Wejherowo 21 44

2 Lechia II Gdańsk 21 42

3 Kaszubia 
Kościerzyna

21 40

4 Gwardia Koszalin 21 36

5 Bałtyk Gdynia 21 34

6 Drawa Drawsko 
Pomorskie

21 33

7 Chemik Police 21 31

8 Arka II Gdynia 21 30

9 Cartusia Kartuzy 21 30

10 KS Chwaszczyno 21 26

11 GKS Przodkowo 21 25

12 Pogoń II Szczecin 21 23

13 Bałtyk Koszalin 21 21

14 GKS Leśnik 
Manowo

20 19

15 Astra Ustronie 
Morskie

21 17

16 Rasel Dygowo 20 14

Pięć zwycięstw i jeden re-
mis w dotychczasowych 
meczach na wiosną to z pew-
nością udany początek run-
dy. Do tego bilansu można 
doliczyć wysokie zwycięstwo 
pucharowe w Mrzezinie. 
Wszystko przebiega zgodnie 
z planem?

 
- Zgadzam się z tym, że po-

czątek rundy w naszym wy-
konaniu jest bardzo dobry. 
Idealnie byłoby, gdybyśmy 
wygrywali wszystko, ale po-
zostałe drużyny też grają, nikt 
się przed nikim nie położy, 
każdy zespół ma swoje cele, 
ambicje i zawsze gra o zwy-
cięstwo, więc nigdy nie jest 
łatwo i przyjemnie.

 
W jaki elementach wypra-

cowany został już satysfak-
cjonujący poziom, a które 
aspekty gry wciąż wymagają 
dużej poprawy?

 
- Bardzo zależało nam na 

poprawie gry w defensywie, 
jesienią traciliśmy zbyt dużo 
bramek. W siedmiu ofi cjal-
nych meczach w tej rundzie 
straciliśmy tylko cztery bram-
ki, co jest całkiem dobrym 
wynikiem. Stało się tak dla-
tego, że zmieniliśmy się pod 
względem mentalnym, ale też 
lepiej pracujemy, kiedy nie 
mamy piłki. Musimy jednak 
nadal ciężko trenować i nie 
zadowalać się pojedynczymi 
sukcesami.

W ostatnim meczu prze-
ciwko Bałtykowi Gdynia 
doszło do podziału punktów. 
Jak odebraliście ten wynik? 

W kategoriach remisu wy-
walczonego na trudnym te-
renie czy straconych dwóch 
„oczek”?

 
- Bałtyk wzmocnił się przed 

rundą rewanżową, nie ukry-
wali tego, że bardzo chcą 
awansować do drugiej ligi. 
W ostatnich meczach nie grali 
dobrze i w efekcie tracili do 
nas dziesięć punktów. Dlatego 
był to dla nich najważniejszy 
mecz sezonu, a do tego chcieli 
się nam zrewanżować za po-
rażkę z jesieni, kiedy przegrali 
1:3. Byli mocno zmotywo-
wani i postawili nam ciężkie 

warunki. To był trudny mecz, 
nikt nie chciał odpuścić, było 
dużo walki i nerwowości. Nie 
kontrolowaliśmy gry tak jak 
w poprzednich meczach, ale 
cały czas dążyliśmy do zwy-
cięstwa. Pokazaliśmy charak-
ter i wolę walki. Patrząc na to, 
że to my musieliśmy odrabiać 
straty, to wynik nie jest zły. 
Tym bardziej, że utrzymaliśmy 
nad nimi przewagę punktową 
i mamy lepszy bezpośredni bi-
lans. Kibice po meczu nas do-
cenili, widzieli, że zawodnicy 
dali z siebie wszystko. Do 
końca pozostało wiele kolejek 
i każdy mecz będzie trudny.

W sobotę do Wejherowa 
zawita Lechia II Gdańsk. 
Cz kibice mogą spodziewać 
się tak wielu emocji jak 
podczas konfrontacji obu 
drużyn jesienią? Przebieg 
tamtego meczu wyzwoli 
w zawodnikach dodatkową 
chęć rewanżu za wydarte 
zwycięstwo?

 
-  Trzeba pamiętać, że Le-

chia wystąpiła wtedy składem 
ekstraklasowym. Zagraliśmy 
dobry mecz, jednak pechowo 
go zremisowaliśmy. Szkoda, 
bo zwycięstwo było bardzo 
blisko. Myślę, że w sobotnim 
meczu również emocji nie 
zabraknie. To mecz na szczy-
cie tabeli, stawka jest duża. 
Jednak mamy niezbędne do-
świadczenie w tego typu spo-
tkaniach i będziemy do niego 
przygotowani. Wierzymy 
w siebie i swoje umiejętno-
ści. Liczymy też na naszych 
kibiców, których doping na 
pewno pomaga w odnoszeniu 
zwycięstw.

Na kogo defensywa Gryfa 
będzie musiała szczególnie 
uważać podczas pojedynku 
z wiceliderem?

-  Lechia ma w swojej 
drużynie wielu dobrych za-
wodników, często są to pił-
karze, którzy mają za sobą 
kilka sezonów w ekstraklasie 
wspierani przez uzdolnioną 
młodzież. Jeśli miałbym wy-
różnić jednego zawodnika, 
to z pewnością będzie trzeba 
uważać na Czychowskiego, 
który strzelił już w tym sezo-
nie 15 bramek. 

Zmieniliśmy się
ROZMOWA | Z trenerem gryfi tów, Tomaszem Kotwicą, rozmawia Krzysztof Handke.
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LIGA | Bałtyk Gdynia jest 
pierwszą drużyną, która 
na wiosnę zdołała urwać 
punkty zawodnikom w 
żółto-czarnych strojach.

Wynik spotkania otworzył 
w 14. minucie gry Rado-
sław Krysiński i gospodarze 
zeszli na przerwę z jedno-
bramkowym prowadzeniem. 
Dobrym ruchem ze strony 
trenera Tomasza Kotwi-
cy okazało się wprowadzenie 
na plac gry Kamila Goduli, 
który na siedemnaście minut 
przed regulaminowym koń-
cem meczu wyrównał stan 
rywalizacji. Warto zazna-
czyć, że na murawie pojawił 
się wracający po kontuzji 
Maciej Szymański.

Wejherowianie w następ-
nej konfrontacji podejmą 
Lechię II Gdańsk, obecnego 
wicelidera.

Remis po serii 
zwycięstw



16 www.gwe24.pl/SPORT

Pierwszym liderem roz-
grywek został zwycięzca 
rozgrywek halowych zespół 
Robakowa, który pokonał 
Barłomino 6:1. Od zwycię-
stwa rozpoczęli ligę piłkarze 
z Zelewa, którzy po rocznej 
przerwie wrócili na boiska, 
pokonując na boisku w Ko-
chanowie gospodarzy 3:1. 
Wyrównany pojedynek zo-
baczyli kibice w Sychowie, 
gdzie gospodarze pokonali 
Kębłowo 1:0. W ostatnim 
meczu kolejki Milwino prze-
grało na własnym boisku 
z Wyszecinem 0:1. Pauzę 
w tej kolejce mieli piłkarze 
Luzina. W tym tygodniu 
w drugiej kolejce ligowej 
spotkają się: Luzino - Ko-
chanowo, Wyszecino - Bar-
łomino, Zelewo – Milwino 
i Robakowo – Sychowo 
a Kębłowo pauzuje. (DD)

Liga 
Sołecka 
ruszyła
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Do mistrzostw zgłosiło 
się 28 zespołów w kategorii 
open i 45 plus. Debiutantem 
będzie drużyna ze Świd-
nicy. Miejscem rozgrywek 
jest hala sportowa Zespołu 
Szkół nr 1 przy ulicy Łąko-
wej 36/38 i hala sportowa 
Zespołu Szkół nr 2 przy uli-
cy Brzozowej 30. W czwar-
tek rozegrano pierwsze 
mecze eliminacyjne w gru-
pach i odbyło się uroczyste 
otwarcie mistrzostw. W pią-
tek 17 kwietnia w godz. 
od 10:00 do 19:00 trwają 
mecze eliminacyjne w gru-
pach. Natomiast w sobotę 
18 kwietnia od godz. 10:00 
do 13:00 odbędą się mecze 
o dalsze miejsca a od 14:00 
do 18:00 mecze o miejsca 
od jeden do osiem. O godz.  
21:00 odbędzie się zakoń-

Mistrzostwa Polski 
Samorządowców
REDA | Wczoraj rozpoczęły się XIX Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej pracowników samorządo-
wych Reda 2015, które potrwają do 19 kwietnia.  

od pierwszej edycji mistrzostw 
w 1997 roku występują druży-
ny z Urzędu Miasta Gliwice, 
Urzędu Gminy Luzino, Urzę-
du Gminy Ostrołęka i Urzędu 
Miasta  Reda. Od tego czasu 
tytuły mistrzów Polski przy-
padały w kategorii open Staro-
stwu Powiatowemu Człuchów, 
Urzędowi Miejskiemu Ostrołę-
ka i Starostwu Powiatowemu 
Starogard Gdański. A w kate-
goria 45 plus dla Starostwa Po-
wiatowego Białogard, Staro-
stwa Powiatowego Człuchów 
II i Urzędu Miejskiego Gliwice 
II. W dotychczasowych XVIII 
edycjach najwięcej medali 
wywalczyli reprezentanci Mi-
licza - 6 złotych, 3 srebrne, 2 
brązowe, Starogardu Gdań-
skiego – 5 złotych, 1 srebrny, 
3 brązowe i Ostrołęki – 2 złote, 
4 srebrne, 1 brązowy. Ponadto  
od roku 2008 rozgrywana jest 
kategoria plus 45 lal. Najwię-
cej medali w tym wywalczyły 
zespoły Białogardu - 4 złote, 
Człuchowa - 2 złote, 1 srebrny 
oraz Zabrza - 1 złoty, 1 srebrny. 
W pierwszej edycji mistrzostw 
wzięło udział 12 drużyn mę-
skich, a od trzeciej grają już 
zespoły mieszane kobiet i męż-
czyzn. Od XIX edycji w dru-
żynie obowiązkowo muszą  
przebywać na parkiecie trzy 
zawodniczki, bez możliwo-
ści zmiany na mężczyzn. Nie 
mogą grać siatkarze I i II ligi 
a zawodnicy mogą grać tylko 
w jednej kategorii wiekowej.

czenie mistrzostw, wręczenie 
dyplomów, medali i pucharów 

oraz wyróżnień, a także wybo-
ry Miss i Mistera Mistrzostw 

w restauracji „Świnka i Rybka” 
w Pieleszewie. Warto dodać, że 

W biegu głównym zawod-
nicy musieli pokonać dystans 
10 km. Start zapoczątkowa-
no przy Bramie Piaśnickiej 
w Wejherowie a metą był par-
king leśny przy Sanktuarium 
w Piaśnicy. Tegoroczna VII 
edycja rozpoczęła się biega-
mi najmłodszych w różnych 
kategoriach wiekowych. Po 
leśnych ścieżkach biega-
ły zarówno maluchy, dzieci 
i młodzież, jak i nieco starsi 
zawodnicy. Natomiast bieg 
główny zainaugurował cykl 
trzeciej edycji „Kaszuby Bie-
gają”. Miejscem startu była 
Brama Piaśnicka w Wejhero-
wie, gdzie władze gminy Wej-
herowo oraz Stowarzyszenie 
Rodzina Piaśnicka złożyły 
kwiaty. Na starcie stanęło po-
nad 560 biegaczy z całej Pol-
ski. Zwyciężył Michał Rol-
biecki z Wejherowa z czasem 
0:33:24. Drugie miejsce zajął 
Michał Czapiński z Redy 
z czasem 0:33:40 i trzecie 
miejsce Paweł Grzonka z By-
towa z czasem 0:34:05. Na 
czwartym miejscu znalazł 
się Robert Czerniak z Mo-

stów, piątym - Adam Struk 
z Słuchowa, szóstym - Ro-
bert Hass z Gdyni, siódmym 
– Adam Szwarc z Gdyni, 
ósmym – Wojciech Labudda 
z Pucka, dziewiątym – Ma-
rek Jakubowski z Pszczółek 
i dziesiątym – Łukasz Sta-
chowiak z Straszyna. Wśród 
kobiet zwyciężyła Monika 
Czapiewska ze Skorzewa 
z wynikiem 0:39:44. Druga 
była Maria Maj-Roksz z Wej-

herowa z czasem 0:40:40 
a trzecia Monika Rolbiecka 
z Wejherowa z wynikiem 
0:43:41. Na mecie w Piaśnicy 
dekoracji medalami dokonali 
m.in. poseł Jerzy Budnik, za-
stępca prezydenta Wejherowa 
Piotr Bochiński, prezes Sto-
warzyszenia Pomorski Sport 
Henryk Miotk i dyrektor biu-
ra poselskiego Kazimierza 
Plocke. 
(D.Dunajska)

Rekordowa frekwencja
GM. WEJHEROWO | W weekend odbyły się centralne uroczystości III 
Dni Piaśnickich. Ich nieodłączną częścią były VII Biegi Piaśnickie, w którym 
wystartowało ponad 600 zawodników z całego kraju. 
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LUZINO | W niedzielę swo-
je rozgrywki zainaugurowa-
ła Luzińska LigaSołecka. 


