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Droga Krzyżowa na kalwarii wejherowskiej•	
Czas zadumy, radości i odwiedzin•	
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Jajko nie tylko na Wielkanoc•	
Co włożyć do święconki?•	
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KOLOROWANKA W ŚRODKU!

ATRAKCYJNE NAGRODY!

życzy Redakcja Expressu Powiatu Wejherowskiego oraz gwe24.pl!
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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tema-
tów. Najciekaw-
sze opublikuje-
my na łamach 
naszej ga-
zety oraz 
na naszym 
portalu 
gwe24.pl

ZGŁOŚ TEMAT

tel. 606 112 745

oToZ „ANiMAls” SChRoNiSKo DLA BEZDoMNyCh ZWiERZąt W DąBRóWCE K/ WEjhERoWA 
tEL. BiuRo ADopCyjNE: 607-540-557 | ADRES E-MAiL: DAbRowKA@oToZ.Pl

Główną nagrodą musiał się 
jednak podzielić z Damroką 
i jadźką. potyczki kulinarne 
mieszkańców trójmiasta 
i okolic na antenie popu-
larnej stacji wyemitowane 
zostały w niedzielę. jak 

wypadł mieszkaniec Redy? 
Znakomicie. Nie dość, że 
znalazł się w gronie lau-
reatów, to jeszcze zdobył 
sympatię pozostałych 
uczestników programu. Do 
ich serc trafił m.in. przez 

żołądek, przygotowując: 
kaszankę, tj. „Czarne złoto”, 
a także ziemianki, czyli 
„patatasy bez stonki” oraz 
deser o tajemniczej nazwie: 
„Zielona wyspa”. 
wA

LeszeK WŚróD 
zWyCięzCóW

 Na przystawkę przygotował kaszankę, a podczas finału za-
serwował ręcznie robione lizaki. leszek Chamerski został 
jednym ze zwycięzców popularnego programu Ugotowani.

Do udziału w nietypowym 
przedsięwzięciu zachęcają 
osoby, które lubią aktyw-
ność, zwierzęta i z chęcią 
pomagają innym. Bieg pod 
hasłem „Wybiegaj dom dla 
psa” zaplanowany został 
na 2 maja. uczestnicy będą 
mieli do pokonania trasę 
liczącą w sumie blisko 5 
km. organizatorzy przed-
sięwzięcia na zgłoszenia 
czekają do 25 kwietnia pod 
adresem krzymod@wp.pl. 
uczestnicy biegu muszą 
mieć ukończone 16 lat, 
przy czym osoby w wieku 
do 18 roku życia powinny 
posiadać pisemną zgodę 
rodziców lub prawnych 
opiekunów. 
- Głównym celem biegu 
jest zaspokojenie jednej 
z podstawowych potrzeb 
psiaków ze schroniska, 
którą bez wątpienia jest po-

trzeba ruchu i socjalizacja 
z człowiekiem – wyjaśnia 
Anna Szczepaniak z otoZ 
Animals w Dąbrówce. - Nie 
chodzi zatem o wybitne 
osiągnięcia sportowe, ale 
o miłą atmosferę i dobrą 
zabawę. Zróbmy coś poży-
tecznego dla siebie i psia-
ków z Dąbrówki – apeluje. 
Bieg odbywał się będzie na 
terenie przylegającym do 
schroniska otoZ Animals 
w Dąbrówce koło Wejhero-
wa. ilość uczestników jest 
ograniczona. W związku 
z tym warto zgłosić się już 
dzisiaj. Warto zaznaczyć, 
że organizatorzy przewi-
dują nagrody zarówno dla 
uczestników, jak i psów. 
Więcej informacji nt. biegu 
można otrzymać pod nr 
kom. 607 540 557.
wA

WybiEgają bEzdomnE czWoRonogi
Region. Psy ze schroniska potrzebują 
ruchu. wiedzą o tym doskonale inspek-
torzy oToZ Animals, którzy z myślą 
o swoich podopiecznych organizują 
wyjątkowy bieg przełajowy.

Zaledwie tydzień prawem 
jazdy cieszył się 18-letni 
motocyklista. A wszystko 
to przez swoje „zamiłowa-
nie” do szybkiej jazdy. 

Funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Kpp 
w Wejherowie kontrolowali 
miejsca, w których, jak wy-
nika ze zgłoszeń mieszkań-
ców, najczęściej dochodzi 
do przekraczania dozwo-
lonej prędkości. Działania 
funkcjonariuszy zakończyły 
się zatrzymaniem sześciu 
praw jazdy za przekroczoną 
prędkość w terenie zabudo-
wanym powyżej 50 km/h. 
prawko stracił m.in. 18-letni 
motocyklista, który krajową 
„szóstką” podążał z pręd-
kością powyżej 100 km/h. 

jak się okazało, młody 
mężczyzna uprawnienia do 
kierowania jednośladem 
posiadał wyłącznie tydzień. 
Warto zaznaczyć, że w trak-
cie prowadzonych działań 
policjanci nie tylko doko-
nywali pomiarów prędko-
ści, ale i badali trzeźwość 

kierowców oraz sprawdzali 
stan techniczny pojazdów. 
W ciągu minionego week-
endu funkcjonariusze skon-
trolowali w sumie ponad 
trzystu kierowców, z czego 
aż 124 zostało ukaranych 
za popełnione wykroczenia 
drogowe.

Stracił prawko, które miał tydzień

wiĘCEJ NA TEMAT ZAGRoŻEŃ i wYPADKÓw czytaj na www.gwe24.pl

siedem zastępów straży pożarnej wal-
czyło z pożarem budynku, który wybuchł 
w Gowinie. w nocy ze środy na czwar-
tek na terenie miejscowości paliła się 
stodoła. 

Strażaków syrena postawiła na nogi o godz. 
3:55. Na miejscu pracowało kilkudziesięciu 
strażaków z okolicznych jednostek oSp 
i jRG pSp w Wejherowie. 
Całkowitemu spaleniu uległ dach budynku. 
Dodatkowo w pożarze zginęło kilka świń 
i kurczaków, które znajdowały się w stodole.  
Za pojawienie się ognia mogły odpowiadać 
inkubatory dla drobiu. Dokładną przyczynę 
pożaru ustalają wejherowscy policjanci.

paliła Się Stodoła
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Sprzęt został sfinansowany 
w ramach zeszłorocznego 
budżetu obywatelskiego. 
projekt, który złożył jeden ze 
strażników miejskich, cieszył 
się największą popularnością 
wśród mieszkańców i zdo-
był najliczniejsze poparcie. 
Nowe defibrylatory odebrał 
Roman Świrski, komendant 
Straży Miejskiej w Rumi. 

- Bardzo się cieszę, że Straż 
Miejska została wyposażona 
w tak profesjonalny sprzęt 

ratujący ludzkie życie – po-
wiedział Michał pasieczny, 
burmistrz Rumi. - oczywiście 
życzę wszystkim, by  okazji 
do użycia defibrylatorów 
było jak najmniej, ale wiem, 
że dzięki temu sprzętowi Ru-
mia będzie jeszcze bezpiecz-
niejszym miastem.

Dodatkowo w tym tygo-
dniu w urzędzie Miasta od-
było się szkolenie dla chęt-
nych pracowników z obsługi 
sprzętu. /raf/

W tym tygodniu w siedzi-
bie Stowarzyszenia obszar 
Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot przedstawi-
ciele 14 podmiotów w tym 
Rumi podpisali umowę na 
realizację projektu „Rower 
Metropolitalny”. 

Celem projektu jest roz-
wój komunikacji publicznej 
w województwie pomor-
skim poprzez zwiększenie 
dostępności węzłów inte-
gracyjnych, umożliwiających 
szybką i komfortową prze-
siadkę na inny środek trans-
portu, a także popularyzacja 
roweru jako jednego z pod-
stawowych środków trans-
portu miejskiego będącym 
jednocześnie alternatywną 
wobec środków komunikacji 
indywidualnej.

Rower Metropolitalny bę-
dzie systemem iV generacji, 
czyli pozbawionym trady-
cyjnych stacji dokujących. 
System będzie obsługiwa-
ny z poziomu aplikacji GpS, 
a jego najważniejszą cechą 
będzie możliwość zwrotu ro-
weru przy dowolnym parkin-

gu rowerowym. System bę-
dzie się składał z ok. 3,5 tys. 
rowerów z zainstalowanym 
modułem GpS, elektrozam-
kiem oraz alarmem.

pilotażowe wdrożenie sys-
temu planowane jest na je-
sień 2018 r. projekt obejmie 
obszar od powiatu gdańskie-
go (Gdańsk, tczew, pruszcz 

Gdański) przez Sopot, Gdy-
nię, Rumię aż do Redy, pucka 
i Władysławowa. 

Koszt zakupu rowerów, sta-
cji i zaplecza technicznego 
zostanie sfinansowany do 85 
% ze środków Regionalne-
go programu operacyjnego 
Województwa pomorskie-
go w ramach mechanizmu 

Zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych. Szacowany 
koszt projektu to 21,5 mln zł, 
z czego wkład własny gmin 
partnerskich wynosi 4,3 mln 
zł.

- to bardzo ważna inwe-
stycja, szczególnie kiedy 
weźmiemy pod uwagę róż-
ne badania, które wyraźnie 

wskazują, że w ciągu następ-
nych 5-10 lat liczba samo-
chodów na naszych drogach 
wzrośnie. Cieszę się, że Ru-
mia również będzie benefi-
cjentem tego metropolital-
nego projektu - powiedział 
burmistrz Rumi Michał pa-
sieczny.

- Aż 42 proc. przejazdów 

samochodem na terenach 
miejskich unii Europejskiej 
można zastąpić transportem 
rowerowym, oczywiście przy 
odpowiednim zintegrowa-
niu z innymi środkami ko-
munikacji – dodaje Krzysztof 
perycz-Szczepański, koordy-
nator projektu. 

/raf/

Metropolia na rowerze
PoMoRZE | PROjEkT „ROwER METROPOliTAlny”, kTóRy POŁącZy TRójMiAsTO Z kilkunAsTOMA GMinAMi, w TyM M.in. Z RuMią 
i REdą, RusZy już w PRZysZŁyM ROku.

Węzeł integracyjny 
w Śmiechowie to najwięk-
szy projekt drogowy w skali 
miasta. 

- jego budowa pozwoli 
rozwiązać problemy komu-
nikacyjne we wschodniej 
części Wejherowa – mówi 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof hildebrandt. - 
Najważniejszym jego ele-
mentem będzie bezkolizyj-
ny „Węzeł Śmiechowo” na 
skrzyżowaniu z drogą kra-
jową nr 6 łączący południo-
wą i północną część miasta, 
czyli dwa tunele.  

przygotowanie tej inwe-
stycji trwało kilka lat, doce-
lowo będzie ona realizowa-
na przez miasto wspólnie 
z powiatem wejherowskim.

- obecnie trwa realizacja 
drugiego etapu budowy 
– mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - powstanie trzecie 
rondo, od niego będą od-
chodziły dwa łączniki: jeden 
w stronę Wejherowa - do 
drogi krajowej nr 6 oraz dru-
gi - od strony Gdyni, z drogi 
krajowej nr 6. Z tego ronda 
budowana jest  też droga 

równoległa do „szóstki” - 
w stronę starej ul. jaśmino-
wej. Będzie to nowy odcinek 
ul. jaśminowej. 

Koszt realizacji tegorocz-
nego zakresu prac wyniesie 
12 mln zł. W sumie pierwszy 
i drugi etap budowy Węzła 
Śmiechowo będzie koszto-
wał 18 mln zł.

Realizowany obecnie dru-
gi etap budowy Węzła Śmie-
chowo powinien zakończyć 
się według umowy w i kwar-

tale 2018 roku, ale dzisiaj już 
wiadomo, że nastąpi -  zna-
czące przyśpieszenie prac, 
co pozwoli zakończyć reali-
zowane roboty inwestycyj-
ne już jesienią bieżącego 
roku.

- Wybiegamy przed termi-
ny związane z harmonogra-
mem robót – mówi Michał 
Wójcik, kierownik robót 
generalnego wykonaw-
cy. - Dlatego jest szansa na 
ukończenie inwestycji jesz-

cze w tym roku. 
W ramach prowadzonych 

prac przy Węźle Śmiecho-
wo zostanie wybudowany 
również dość długi nowy 
odcinek ul. patoka, którego 
dalszy ciąg w przyszłości 
przejdzie tunelem pod dro-
gą krajową  nr 6.  przedłu-
żenie tej ulicy pójdzie dalej 
przez wiadukt pod torami 
kolejowymi do ul. Sikorskie-
go.

/raf/

Węzeł integraCyJny bęDzie szybCieJdefibrylatory dla straży Miejskiej

wEJHERowo | TRwA budOwA ii ETAPu węZŁA ŚMiEchOwO. PRAcE udAŁO się PRZysPiEsZyć nA TylE, 
żE inwEsTycjA będZiE ukOńcZOnA wcZEŚniEj, niż TO ZAkŁAdAnO. 

RUMiA | nOwE dEfibRylATORy TRAfiŁy w RęcE 
sTRAżników MiEjskich. POnAdTO OdbyŁO się 
PRZEsZkOlEniE dlA RuMskich uRZędników.

Fo
t. 

u
M

 W
ej

he
ro

w
o

Fo
t. 

u
M

 R
um

ia



4 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 14 kwietnia 2017

REKLAMA                                                                                 6/2017/pR

Celem zadania jest zacho-
wanie materialnego dzie-
dzictwa kulturowego, na-
rodowego i historycznego, 
jakimi są ruiny Xiii-wieczne-
go kościoła p.w. św. Mikołaja 
i Świętego Krzyża wraz z ze-
społem cmentarno – parko-
wym oraz ich udostępnienie 
na cele publiczne. Będzie on 
realizowany poprzez prze-
prowadzenie badań i prac 
konserwatorskich zachowa-
nych części murów i posadz-
ki oraz istniejącego do dzisiaj 
XiX wiecznego cmentarza. 

prace te są niezbędne dla 

uratowania przed całkowi-
tym zniszczeniem jedynego 
zabytku wpisanego do reje-
stru na terenie Rumi. Z roku 
na rok obserwujemy ciągły 
wzrost poziomu destrukcji 
zachowanych do dzisiaj ruin 
kościoła. poza cennymi śre-
dniowiecznymi ceglanymi 
fragmentami ścian kościoła 
z zachowanymi resztkami 
polichromii postępującemu 
wietrzeniu ulegają również 
pochodzące z XiX i począt-
ków XX wieku nagrobki znaj-
dujące się na otaczającym 
ruiny kościoła cmentarzu. 

Wszystko to warunkuje, jak 
najszybsze podjęcie prac 
konserwatorskich na wska-
zanym obiekcie. Brak tych 
działań niesie za sobą nieod-

wracalną w skutkach stratę 
dla dziedzictwa narodowego 
oraz kulturowego Rumi, re-
gionu oraz państwa. oprócz 
prac konserwatorsko – re-

stauratorskich w obszarze 
zespołu parkowego powsta-
nie lapidarium stanowiące 
wstęp do rozwoju muzeal-
nictwa na terenie Rumi. Cały 
obiekt zostanie udostępnio-
ny bez ograniczeń na cele 
historyczne, kulturalne, edu-
kacyjne i artystyczne.

- o tym na co dokładnie 
zostaną wydane fundusze 
dowiemy się po specjali-
stycznych badaniach i ocenie 
ekspertów. prace konserwa-
torskie są w tym przypadku 
niezbędne, jest to bowiem 
jedyny zabytek w Rumi, więc 

musimy o niego zadbać – po-
wiedział Ariel Sinicki, prze-
wodniczący rady miejskiej.

Realizacja zadania obej-
muje następujące działania: 
wykonanie programu badań 
wraz z przygotowaniem prac 
konserwatorskich, wykona-
nie badań konserwatorskich, 
prace konserwatorskie ruin 
kościoła zgodnie ze wskaza-
niem „programu prac konser-
watorskich”, prace konserwa-
torskie nagrobków i budowa 
lapidarium. 

prace zakończą się jeszcze 
w tym roku. /raf/

XIII-wieczny kościół dofinansowany
RUMiA | 90 Tys. ZŁ nA kOnsERwAcję MuRów kOŚciOŁA P.w. Św. MikOŁAjA i Św. kRZyżA ORAZ ObiEkTów ZAbyTkOwEGO cMEnTARZA 
MiAsTO RuMiA OTRZyMAŁO Z MinisTERsTwA kulTuRy i dZiEdZicTwA nAROdOwEGO.

oficjalne przekazanie do-
tacji odbyło się w środę. 
uczestniczyli w nim pracow-
nicy Zakładu Rehabilitacji, 
przedstawiciele samorządu 
powiatu wejherowskiego 
i członkowie zarządu szpi-
tala. 

- Starostwo już wcześniej 
współfinansowało zakup 
specjalistycznego sprzętu 
– zapewnia Andrzej Ziele-
niewski, wiceprezes Szpitali 
pomorskich. - Cieszymy się, 
że te działania są kontynu-
owane, bo dzięki przeka-
zywanemu wsparciu pa-
cjentom możemy oferować 
coraz szerszą ofertę.

Środki w wysokości 50 tys. 
zł mają pozwolić na dopo-
sażenie Zakładu Rehabili-
tacji. Dodatkowo 10 tys. zł 
powinno przyczynić się do 
zakupu kardiomonitorów, 
które przekazane zostaną 
na oddział Chirurgii ogól-
nej.

- Choć nie jest to szpital 
powiatowy, to co roku sta-
ramy się przeznaczać środ-
ki, które przyczyniają się do 
zaspokajania jego potrzeb 
- mówi Gabriela Lisius, sta-
rosta wejherowski. - to pla-
cówka, z której korzystają 
przede wszystkim miesz-
kańcy naszego powiatu 
i z myślą o poprawie stanu 
ich zdrowia systematycznie 
wspieramy placówkę.

Dzięki przekazanym środ-
kom Zakład Rehabilitacji 
wejherowskiego szpitala 
niebawem wzbogaci się 
m.in. o sprzęt do elektrote-
rapii czy masażu wirowego. 

- Dzięki nowym urzą-
dzeniom będziemy mogli 
świadczyć usługi na wyż-
szym poziomie i przyjmo-
wać większą liczbę pa-
cjentów w krótszym czasie 
– przekonuje joanna Ma-
chowiak, kierownik Zakładu 
Rehabilitacji. /wA/

szpital ze wsparciem z powiatu
PowiAT | 60 Tys. ZŁ sAMORZąd POwiATu wEjhE-
ROwskiEGO PRZEkAZAŁ MiEjscOwEMu sZPiTAlOwi. 
dOTAcjA MA ZOsTAć PRZEZnAcZOnA M.in. nA ZAkuP 
sPEcjAlisTycZnEGO sPRZęTu REhAbiliTAcyjnEGO. 

Wejherowo. od wtorku zmienia się rozkład jazdy linii nr 
6, która zostaje przedłużona w kierunku do ulicy patoka. 

jest to związane z likwidacją przystanku autobusowego 
przy ul. Gdańskiej w kierunku Wejherowa.

Nowym przystankiem końcowym dla kierunku do ulicy 
patoka będzie przystanek „Wejherowo Necla/patoka 02”, 
który będzie również przystankiem początkowym tej linii 
dla kierunku do ulicy Rogali. wA

PrzeDłużona Linia
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hotel Bliza to jedno z naj-
bardziej znanych i charakte-
rystycznych miejsc w Wejhe-
rowie. hotelowa restauracja 
niedawno przeszła całkowi-
tą odmianę i w ubiegłym 
miesiącu została oficjalnie 
otwarta.

W uroczystości uczestni-
czyli zarówno przedstawi-
ciele hotelu i restauracji, 
jak również wielu zapro-
szonych gości, a wśród nich 
władze powiatu, miasta i lo-
kalni przedsiębiorcy. 

- W Wejherowie wiele się 
zmieniło w ostatnich latach, 
teraz zmienił się też hotel 
Bliza – mówi Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - to 
cieszy, że hotel zmienił swój 
image. 

- W Wejherowie potrzebna 
jest baza hotelowa – dodaje 
Krzysztof hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - A ten 
hotel znajduje się blisko 
centrum miasta, blisko par-
ku i Filharmonii Kaszub-
skiej. 

W restauracji zmieniło się 
nie tylko wnętrze, które 
zostało całkowicie odno-

wione, ale też sam jej cha-
rakter. 

- odnowiliśmy także ele-
wację hotelu i odświeżyli-
śmy pokoje – dodaje Woj-

ciech truszkowski, dyrektor 
hotelu Bliza. - jeśli zaś cho-
dzi o restaurację, to chcemy 
się otworzyć na mieszkań-
ców Wejherowa, tworząc 

miejsce przyjazne tym, któ-
rzy mieszkają w pobliżu, jak 
i osobom przyjezdnym. 

tym, co ma przyciągnąć 
gości, są liczne promocje, 

obniżki, a przede wszystkim 
urozmaicone menu, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla 
siebie. 

- Zapraszamy całe rodziny 
na tradycyjną, polską kuch-
nię – zachęca Magdalena 
Maciejewska, kierownik 
restauracji hotelu Bliza. - 
Ceny obiadów zaczynają 
się już od 12 zł, honoruje-
my też kartę dużej rodziny. 
ponadto w planach mamy 
organizację występów ka-

baretowych, a być może 
dancingów. 

W ofercie restauracji znaj-
duje się także organizacja 
imprez okolicznościowych.

Restauracja w nowej odsłonie
wEJHERowo | OTwARciE się nA MiEsZkAńców, nOwE wnęTRZE, ORGAniZAcjA iMPREZ i EvEnTów ORAZ wysTęPy kAbARETOwE – TAk 
w skRóciE MOżnA OPisAć REsTAuRAcję w wEjhEROwskiM hOTElu bliZA, kTóRą niEdAwnO OTwARTO PO GEnERAlnyM REMOnciE. 

Hotel Bliza
Osiedle Przyjaźni 1
Wejherowo
Tel. 58 672 10 87
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ
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Na zadania z zakresu ochro-
ny i promocji zdrowia władze 
Redy przeznaczyły w sumie 
7, 6 tys. zł. pieniądze trafiły 
do puckiego hospicjum pw. 
Św. ojca pio, z przeznacze-
niem na wsparcie dla miesz-
kańców Redy, którzy korzy-
stają z opieki popularnej 
placówki; do Stowarzyszenia 
„Amazonki” Rumia oraz do 
Stowarzyszenia Społeczno-
ści Lokalnej „Wsparcie”, które 
zorganizuje wyjazd integra-
cyjno-rehabilitacyjny dla 
osób niepełnosprawnych.

Na zadania z zakresu nauki, 
edukacji, oświaty i wycho-
wania przeznaczono blisko 
21 tys. zł. Dzięki temu Stowa-
rzyszenie przyjaciół Bibliote-
ki w Redzie dalej poprowa-
dzi uniwersytet trzeciego 
Wieku. ochotnicza Straż po-
żarna w Redzie za przyzna-
ną dotację zorganizowała 

turniej Wiedzy pożarniczej 
dla uczniów redzkich szkół. 
Dodatkowo miasto wspar-
ło edukacyjną działalność 
towarzystwa Kulturalno-
Sportowego przy Zespole 
Szkół nr 2 „tKS Reda Ciecho-
cino” (na projekt związany 
z doradztwem zawodowym 
dla uczniów) oraz Fundację 
„przedsiębiorczość innowa-
cje Kreatywność” (Fundacja 
piK) na realizowany już pro-
jekt R.E.D.A. RAZEM.

Z kolei uczniowski Klub 
Sportowy „jedynka” Reda 
zorganizuje obóz rekreacyj-
no - sportowy w Garczynie, 
w ramach dotacji na wypo-
czynek dzieci i młodzieży.

Na wsparcie inicjatyw 
kulturalnych władze Redy 
przeznaczyły w sumie 40 
tys. zł. tu wszystkie złożo-
ne wnioski otrzymały dofi-
nansowanie. Wśród ośmiu 

Kasa dla organizacji

KRZYsZTof KRZEMiŃsKi, 
burmistrz redy

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile 
trudu, wysiłku i czasu wymaga działalność 
organizacji pozarządowych. Dlatego syste-
matycznie dofinansowujemy zadania reali-
zowane przez lokalne stowarzyszenia. W ten 

sposób przyczyniamy się do poprawy jakości życia naszych 
mieszkańców i zaspokajania ich różnorodnych potrzeb. W 
tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w Urzędzie Mia-
sta wspólne spotkanie wszystkich naszych organizacji, na 
którym podsumowaliśmy wyniki poszczególnych konkursów.

PHM. AlEKsANDRA PioTRowsKA, 
skarbnik Hufca rumia

Wsparcie z miasta jest dla nas niezbędne, 
gdyż harcerze, jako organizacja non profit, 
właściwie utrzymują się wyłącznie z otrzyma-
nych dofinansowań i środków, które trafiają 
do nas z 1 proc. podatku. Nie prowadzimy 

żadnej działalności gospodarczej, więc mamy bardzo ogra-
niczoną możliwość pozyskiwania pieniędzy. Dlatego bardzo 
mile widziane są wszelkie granty i dotacje.

REDA | buRMisTRZ PRZyZnAŁ ŚROdki finAnsOwE dlA ORGAniZAcji POZARZądOwych. sPRAwdZili-
ŚMy, jAkiE PRZEdsięwZięciA REAliZOwAnE będą PRZy wsPARciu MiAsTA.

zgłoszonych projektów znaj-
dujemy m.in. biesiady lite-
rackie z gwiazdami, które 
organizuje Stowarzyszenie 
przyjaciół Biblioteki, projekt 
„Dywersyfikacja kulturowego 
zespołu wokalno-muzyczne-
go «Redzanie»”, realizowany 
przez redzki oddział Zrzesze-
nia Kaszubsko - pomorskie 
i działalność stowarzyszenia 
twórców Sztuki i Rękodzieła 
Artystycznego „Kunszt”, na 
promocję dorobku artystycz-
nego redzkich środowisk 
twórczych w regionie. poza 
tym pieniądze trafiły do okrę-
gu pomorskiego polskiego 
Związku Niewidomych, Sto-
warzyszenia twórców Kultury 
„Kulturnatywa”, Fundacji piK 
oraz Związku harcerstwa pol-
skiego Chorągiew Gdańska 
hufiec Rumia i Stowarzysze-

Koszt jednego autobusu 
to 1,6 mln zł brutto. pojazdy 
zakupione zostały przez po-
morską Komunikację Samo-
chodową z Gdyni, która przez 
najbliższe dziesięć lat ma ob-
sługiwać popularną „R-kę”. 

pojazdy, które w ubiegłym 
tygodniu po raz pierwszy wy-
jechały na trasę, to fabrycznie 
nowe, przegubowe Merce-
desy Citaro. Mierzą po 18,1 
m długości i mogą zabierać 
w podróż 145 pasażerów. 
Dodatkowo posiadają kli-
matyzację, monitoring oraz 
informację pasażerską z mo-
nitorami prezentującymi ko-
lejne przystanki na trasie linii.

poza tym każdy z auto-

nA TRAsiE linii R Z Gdyni dO RuMi kuRsują nOwE AuTObusy. nOwOcZE-
snE POjAZdy są kliMATyZOwAnE, wyPOsAżOnE w MOniTORinG i nOwO-
cZEsną infORMAcję PAsAżERską. 

Ekologiczne i ekonomiczne

busów wyposażony został 
w tzw. „przyklęk”, który uła-
twia wsiadanie osobom 
starszym, poruszającym się 
na wózkach i rodzicom z ma-
łymi dziećmi. W sumie  na 

linii Gdynia - Rumia kursuje 
dziesięć nowoczesnych au-
tobusów. Nowy tabor jest 
ekologiczny dzięki modułowi 
odzyskującemu energię z ha-
mowania.

nia Kulturalno-Sportowego 
„Redzka Szóstka”.

Burmistrz Redy docenił 
również organizacje, których 
działalność przyczynia się 
do upowszechniania kultury 
fizycznej Na ten cel miasto 
przeznaczyło ponad 118 000 
zł, rozdysponowanych między 
osiem organizacji: uczniow-
ski Klub Sportowy „jedynka” 
Reda, Fundacja „uśmiech 
Dziecka Sportowa jedynecz-
ka”, Związek harcerstwa pol-
skiego Chorągiew Gdańska 
hufiec Rumia, Stowarzysze-
nie osób Niepełnosprawnych 
i Zagrożonych Wykluczeniem 
Społecznym „pomocna Dłoń”, 
uczniowski Klub Sportowy 
„Simba”, uczniowski Klub 
Sportowy „Reda - Ciechocino”, 
Miejski Klub Sportowy „orlęta 
Reda” i Akademia tenisa Sto-
łowego Stowarzyszenie Spor-
towe „Małe trójmiasto”.

Reda nie zapomina o swoich 
seniorach, przeznaczając dla 
nich dofinansowanie w wy-
sokości 9 tys. zł.  polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów 
i inwalidów zrealizuje projekt 
„Spotkanie integracyjno - Kul-
turalne a Fundacja piK będzie 
kontynuować Redzkie Spo-
tkania Seniorów.

ponadto rozdysponowano 
środki z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. tu dofinanso-
wanie, w łącznej kwocie 127 
tys. zł, otrzymały m.in. takie 
organizacje, jak: Stowarzysze-
nie Dzieło pomocy Rodzinie, 
Stowarzyszenie Gmin powia-
tu Wejherowskiego na rzecz 
Wspólnego Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych 
„Zdrowa Rodzina - Zdrowa 
Gmina”, Klub Sportowy „Bły-
skawica” Reda-Rekowo oraz 
yacht Club Rewa i redzkie pa-
rafie. 

Anna walk
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Czas zadumy, 
radości i odwiedzin

Święta tuż, tuż. to czas, 
kiedy wierni uczest-
niczą w rekolekcjach, 
nabożeństwach Wiel-
kiego tygodnia, Drodze 
Krzyżowej, przygoto-
wują koszyczek z żyw-
nością do poświęcenia 
oraz szykują specjały na 
świąteczny stół. 

Niestety, coraz rzadziej kultywowane pradawne, 
kaszubskie obyczaje związane z Wielkanocą. 
Misterium Wielkiego tygodnia, święconka, czy bia-
ła kiełbasa lub żur to świąteczne symbole, bez któ-
rych wielu z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy. 
Wiadomo, że święta to mnóstwo różnych zwycza-
jów, które zamieniają te kilka dni w czas wyjątkowy, 
którego z żadnym innym okresem w roku nie spo-
sób porównać. A do tego na Kaszubach tradycja 
wielkanocna jest szczególnie bogata i różni się od 
obyczajów kultywowanych w innych regionach. 
Nastrój tradycyjnych, kaszubskich świąt czuło się 
już od Niedzieli palmowej. W przeciwieństwie do 
regionów w środkowej polsce, gdzie palmy bywały 
sztuczne, kaszubskie palmy były naturalne i skrom-
ne. Najczęściej to wiązki bazi, przystrojone brzozo-
wymi witkami, czasem ozdobione kwiatami z bibu-
ły.  palmy robiło się z wierzby, brzozy, jałowca, ziół. 
Były święcone i przechowywane aż do następnego 
roku. Na wiosnę palono je, a popiół rozrzucano po 
polach dla zapewnienia urodzaju. Nie wypadało 
przecież tak po prostu wyrzucić święconego. po-
tem nadchodził Wielki tydzień i uroczystości tridu-
um paschalnego. od Wielkiego Czwartku aż do so-
boty w kościele nie używało się dzwonków, tylko 
drewnianych kołatek. 
W Wielką Sobotę przed popołudniowym nabo-
żeństwem ministranci krążyli po całej wsi z “kle-
kotkami” i kołatali. Sobota nie mogła się obyć bez 
święconki – ta tradycja na dobre zadomowiła się 
na Kaszubach. Zestaw pokarmów był zawsze ten 

sam, czyli jajka, chleb, sól, wędliny. A ponieważ 
święconka była głównym składnikiem świąteczne-
go śniadania, niektórzy zabierali do kościoła duże 
kosze z jedzeniem, by święconego wystarczyło po-
tem dla całej rodziny. 
W niedzielę, wczesnym rankiem, szło się do wody 
– strumyka, potoku, czy rzeczki – aby obmyć twarz 
i oczy „dla zdrowia i urody”. Co ciekawe, panny 
które się tam wybierały, nie mogły po drodze wy-
powiedzieć ani jednego słowa. Najważniejsza była 
oczywiście poranna msza rezurekcyjna, na pamiąt-
kę Zmartwychwstania pańskiego. po mszy, w do-
mach zaczynało się świąteczne śniadanie oraz od-
wiedziny krewnych i znajomych. 
W wielkanocny poniedziałek był czas na śmigus 
dyngus. tego dnia na Kaszubach nie lano wodą, 
tylko chłostano rózgami z jałowca lub brzozy. Ści-
nało się je przed świętami, wstawiało do wazonu, 
by się zazieleniły, a w poniedziałek rano brało się 
rózgi w rękę i budziło śpiących, a zwłaszcza panny 
na wydaniu. Wpuszczano kawalerów chętnie, bo 
wtedy było wiadomo, że dziewczyna ma powodze-
nie. Za „dygowanie” gospodyni częstowała jajkami 
i dawała ciasto, tak jak kolędnikom. Z wielkanoc-
nym poniedziałkiem związany był jeszcze jeden 
zwyczaj.  Wczesnym rankiem dzieci rozbiegały się 
po całym obejściu i szukały gniazdek, w których 
wielkanocny zajączek pozostawiał słodycze. „jak 
będziesz niegrzeczny, to ci zając bobki przyniesie” 
– takiej groźby obawiały się te maluchy, które coś 
zbroiły. /raf/
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Warto przypomnieć nieco historii 
tych niezwykłych przedstawień: 
w roku 2001 z inicjatywy Wojcie-
cha Rybakowskiego zawiązała się 
grupa entuzjastów, która 16 marca 
2002 roku po raz pierwszy wysta-
wiła Misterium Męki pańskiej przy 
okazji odbywających się rekolekcji 
wielkopostnych dla młodzieży, któ-
rym przewodniczył ks. bp. tadeusz 
Gocłowski. inscenizacja co roku 
odbywa się w malowniczej scene-
rii Kalwarii Wejherowskiej. udział 
w niej biorą amatorzy z Wejherowa 
i okolic: dzieci, młodzież jak i osoby 

dorosłe. przy każdej z kaplic odgry-
wana jest scenka dotycząca wyda-
rzeń Drogi Krzyżowej. Najbardziej 
rozbudowana jest scena pierwsza 
tj. skazanie Chrystusa przed piła-
tem oraz ciąg połączonych stacji od 
obnażenia do zdjęcia z krzyża. 
podczas pierwszego Misterium ak-
torzy przebrani są w stylizowane 
stroje ówczesnej jerozolimy. Skaza-
ni dźwigają krzyże, do których póź-
niej zostają przywiązani, zaś krzyże 
wraz z nimi następnie są osadzane 
w ziemi. orszakowi towarzyszy 
setnik na koniu. Cenną pomocą 

okazują się żołnierze z wejherow-
skiej jednostki i strażacy-ochotnicy, 
którzy zabezpieczają miejsca od-
grywania scen przed modlącymi 
się „widzami”. W przepiękny sposób 
rozbrzmiewa specjalnie skompo-
nowana muzyka autorstwa Cezare-
go paciorka do słów tomasza pohla. 
Zaplecze techniczne i patronat nad 
przedsięwzięciem obejmuje Wejhe-
rowskie Centrum Kultury, a główny 
trzon aktorski stanowi grupa te-
atralna Eksperyment przy WCK.
inscenizacja odbywa się także rok 
później i (z jednym wyjątkiem) 

w kolejnych latach. W roku 2005 
inscenizacja doczekuje się sfilmo-
wania. Autorami projektu są yach 
paszkiewicz i tomasz Żmuda trze-
biatowski. premiera filmu odbywa 
się rok później przy pełnych ław-
kach w Kolegiacie Wejherowskiej. 
Film cieszy się wielkim zaintereso-
waniem i oczekuje na pokaz w tele-
wizji ogólnopolskiej. po inscenizacji 
w 2005 roku zawiązuje się niefor-
malne stowarzyszenie pod nazwą 
Misternicy Kaszubscy. 
Dużym wydarzeniem dla Misterni-
ków jest wydanie albumu „Droga”, 

który zawiera zdjęcia z Misterium 
Wejherowskiego i Gdańskiego. 
Misterium Męki pańskiej - Droga 
Krzyżowa na Kalwarii Wejherow-
skiej rozpocznie się w Wielki piątek 
o godz. 10.00 przy Kaplicy piłata. 
(Raf)

Męka Pańska na Kalwarii

w stolicy powiatu wejherowskiego 
po raz kolejny odbyła się insceni-
zacja wjazdu Chrystusa do Jerozo-
limy. w wyjątkowym widowisku, 
które miało miejsce przy bramie 
oliwskiej, uczestniczyły całe rodzi-
ny.

- Drodzy bracia i siostry, przez ostat-
nie czterdzieści dni przygotowywali-
śmy nasze serca przez modlitwę, po-
kutę i uczynki chrześcijańskiej miłości 
– mówił do zebranych ks. tadeusza 
Reszka, proboszcz parafii trójcy Świę-
tej w Wejherowie. - W dniu dzisiejszym 
gromadzimy się tutaj, aby z całym ko-
ściołem rozpocząć obchód Misterium 
paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał 
do jerozolimy, aby tam umrzeć, ale 
i też tam zmartwychwstać.

Niedziela palmowa w kościele ka-
tolickim rozpoczyna Wielki tydzień. 
W Wejherowie w tym czasie organi-
zowane jest Misterium Męki pańskiej, 

które zyskało już status jednej z waż-
niejszych rekonstrukcji historycznych 
w regionie. Co sprawia, że na insceni-
zacje do stolicy powiatu wejherow-
skiego przyjeżdżają wierni z różnych 
części pomorza?
- ilu uczestników, tyle odpowiedzi –  
tłumaczy Wojciech Rybakowski, reży-
ser inscenizacji i prezes Stowarzysze-
nia Misterników Kaszubskich. – Wiele 
osób odbiera to jako wyjątkowe prze-
życie religijne i bardzo nas to cieszy. 
unaocznienie męki Chrystusa wy-
wiera na uczestnikach duże wrażenie 
i daje im do myślenia. Niestety, w dzi-
siejszych czasach często priorytetem 
jest zrobienie zdjęcia albo nakręcenie 
filmu komórką, choć niektórym udaje 
się jedno z drugim połączyć – dodaje. 
wA

przywitali Chrystusa

inscenizacja Męki pańskiej jak co roku będzie wystawiona przez Misterników Kaszubskich na Kalwarii Wejherowskiej. ten 
niezwykły spektakl stał się już tradycją i co roku w Wielki piątek przyciąga tłumy wiernych.

OBSZERNĄ GALERIĘ 
OBEJRZYSZ W PIĄTEK

gwe24.pl
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Każde Święta obfitują w rozmaite tradycje 
i symbole, w tych nadchodzących tych symboli 
jest bardzo dużo, a większość z nich wiąże się 
z nowym życiem, odrodzeniem, oczyszczeniem 
i zwycięstwem dobra nad złem. 

Wielkanoc jest dla chrześcijan najważniejszym 
świętem w roku – to triumf życia nad śmiercią 
i dobra nad złem. Znamienne jest, że obchodzimy 
je wiosną, gdy przyroda budzi się do życia. 

Niegdyś obchody Świąt Wielkiej Nocy były łączone 
z powitaniem wiosny, nic więc dziwnego, że w ob-
rzędach pojawiają się takie symbole, jak zielone 
gałązki palmy, ogień, woda czy jajko. 
palmy wielkanocne upamiętniają wjazd jezusa do 
jerozolimy, gdy zebrany tłum witał Go z gałązkami 
palmowymi w rękach. tradycyjne palmy w polsce 
często wykonywane były z gałązek wierzby. i nie 
bez powodu – bo wierzba w kościele katolickim 
od wieków byłą symbolem zmartwychwsta-
nia i nieśmiertelności duszy. powszechne było 
przekonanie, że palma wielkanocna chroni ludzi 
i zwierzęta przed chorobami i wszelkim złem przez 
kolejny rok. 
W Wielką Sobotę, oprócz pokarmów, święci się 
ogień i wodę. to kolejne dwa symbole świąteczne. 
ogień chrześcijanie przyjmują jako znak jezusa 
Chrystusa – światłości, która rozprasza wszelki 
mrok i ciemność. Dlatego o zmierzchu przed 
kościołami rozpalane jest ognisko, które kapłan 
święci, a zgromadzeni wierni zapalają od niego 
przyniesione ze sobą świece. Woda natomiast to 
od zamierzchłych czasów symbol oczyszczenia, 
uzdrowienia, źródła życia i odrodzenia ducha 
i ciała. Warto zauważyć, że tradycją jest oblewanie 
się wodą w drugi dzień świąt, czyli w tzw. „Lany 
poniedziałek”. 
i chyba najbardziej kojarzony z Wielką Nocą sym-
bol – czyli jajko. Z jajka wykluwa się nowe życie. 
Dla chrześcijan symbolizuje odrodzenie się na 
nowo poprzez sakramenty, jako Dziecko Boże. 

Wielkanocne 
symbole

oGŁoSZENiE                                                                     31/2017/ZM

oGŁoSZENiE                                                    93/2017/DB



Najbardziej popularna wśród turystów trasa Drogi 
Krzyżowej obejmuje 14 kaplic. 
stacja i
PAN JEZUs NA ŚMiERć sKAZANY
Kaplica pałacu piłata
Budowa: 1650 – 1654
Kaplica została ufundowana przez jakuba Wejhera. 
Miejsce, w którym rezydował i sprawował sądy pi-
łat. Kaplica ta jest unikatową budowlą barokową na 
pomorzu o rzucie poziomym na kształt krzyża grec-
kiego. Nad wejściem znajduje się dobrze zachowana 
polichromowana płaskorzeźba ukazująca moment 
proklamacji „Ecce homo” (oto Człowiek). 

stacja ii
JEZUs PRZYJMUJE KRZYŻ 
NA swoJE RAMioNA
Kaplica podjęcia Krzyża
Budowa: 1649 - 1654
Kaplica ufundowana została przez Cecylię Eleonorę, 
córkę jakuba Wejhera. jej wnętrze przedstawia mo-
ment podjęcia Krzyża przez Chrystusa w otoczeniu 
uzbrojonych żołnierzy. Nad figurami na planie krzyża 
łacińskiego znajduje się baldachimowa konstrukcjo 
z piaskowca z ornamentyką pasyjną i herbami ro-
dowymi. Ceglana budowla neogotycka dla ochrony 
piaskowca wzniesiona zostało w 1866 roku staraniem 
ówczesnego gwardiana Klasztoru.

stacja iii
JEZUs UPADA Po RAZ PiERwsZY.
Kaplica pierwszego upadku Chrystusa
Budowa: 1649
Najstarsza kaplica, jaka powstała na Kalwarii. ufun-
dowana przez Księdza Mateusza jana judyckiego, 
pierwszego urbanistę Wejherowa i bliskiego przyja-
ciela jakuba Wejhera. pod kamiennym baldachimem 

znajduje się rzeźba Chrystusa upadającego pod krzy-
żem. obudowana „murem pruskim” w XiX wieku.

stacja iV
JEZUs sPoTYKA swoJą MATKĘ.
Kaplica Spotkania z Matką
Budowa: 1649 – 1654
jedna z najpiękniejszych kaplic Kalwarii, ufundowana 
przez pierwszą żonę jakuba Wejhera Annę Elżbietę ze 
Schaffgotschów. Kaplica odznacza się wyszukanym 
kształtem rotundy na planie róży oraz ornamentykę 
flamandzką lub niderlandzką. Bogatą fasadę dodat-
kowo ozdobiono na pilastrach i gzymsach sgraffitem. 
We wnętrzu znajduje się obraz namalowany na blasze 
cynowej, przedstawiający spotkanie jezusa z Matką.

stacja V
sZYMoN CYRENEJCZYK PoMAGA NiEŚć KRZYŻ 
PANU JEZUsowi.
Kaplica Szymona z Cyreny
Budowa: 1649 – 1654
jej fundatorami byli dworzanie jakuba Wejhera. Wy-
eksponowane rzeźby przedstawiają Chrystusa niosą-
cego na ramieniu krzyż, który pomaga mu dźwigać 

Droga Krzyżowa 
na Kalwarii wejherowsKiej

Kalwaria Wejherowska to wyjątkowe miejsce. Cały szlak kalwaryjski liczy 4,6 km długości. Na jego przejście 
i odwiedzenie wszystkich 26 kapliczek potrzeba ok. 2,5 godziny. 

Szymon Cyrenejczyk, odziany w strój kaszubskiego rybaka. jest to 
jeden z tych akcentów, który wiąże wejherowską Kalwarię z zajęcia-
mi ludzi regionu. Kaplica z filarami ozdobnymi symbolizuje Mękę 
pańską i posiada szachulcową obudowę.

stacja Vi
ŚwiĘTA wERoNiKA
 oCiERA TwARZ 
PANU JEZUsowi.
Kaplica Weroniki
Budowa: 1649 – 1654
Kaplica św. Weroniki ufun-
dowana została przez  
Annę teresę, córkę jaku-
ba Wejhera. Szachulcowa 
obudowa kaplicy pocho-
dzi z drugiej połowy XiX w. 
Znajduje się w niej balda-



stacja Xi
PAN JEZUs
PRZYbiTY 
Do KRZYŻA.
Kaplica przybi-
cia do krzyża
Budowa: 1649 
– 1654
Kaplica ufun-
dowana przez 
jakuba Wejhe-

ra wybudowana została w czasie pierwszego etapu 
powstawania Kalwarii. Wzniesiona na bardzo wąskim 
prostokącie, w której wnętrzu znajduje się malowidło 
ścienne nieznanego autora, przedstawiające przybicie 
jezusa do Krzyża. obecne malowidło w kaplicy to po-
chodząca z ii połowy XVii w. (czasy przebendowskich) 
warstwa przemalowania, wykorzystująca fragmenty 
starsze XVii–wieczne, np. twarz Chrystusa.

stacja Xii
JEZUs 
UMiERA 
NA KRZYŻU.
Kościół trzech 
Krzyży
Budowa: 1649 – 
1654
Na samym 
szczycie Gol-
goty wznosi się 

największa i najokazalsza z kaplic. posiada własną za-
krystię, a do ii wojny światowej miała także własny chór 
organowy. ufundowała go Anna Wejherówna, córka 
Demetriusza Wejhera. ustawiono w nim trzy krzyże 
z Chrystusem i Łotrami. Na uwagę zasługuje panora-
miczny obraz na ścianie ukazujący podniesienie krzyża 
oraz celowo wykonane pęknięcie ściany, nawiązujące 
do rozerwanej zasłony w świątyni jerozolimskiej. 

stacja Xiii
JEZUs ZDJĘTY 
Z KRZYŻA.
Kaplica Matki 
Bożej Bolesnej
Budowa: 1649 – 
1654
Kaplicę ufundo-
wała druga żona 
jakuba Wejhera 
- joanna Kata-

rzyna z Radziwiłłów. pierwotną kaplicę w formie wol-
nostojącej absydy zabudowano w połowie XiX wieku 
konstrukcją ryglową. We wnętrzu ustawiono absydę 
z pełną przejmującego bólu pietą Kalwaryjską. jest to 
drewniana rzeźba polichromowana ukazująca Matkę 
Boską Bolesną z martwym ciałem Syna.

stacja XiV
JEZUs 
ZŁoŻoNY 
Do GRobU.
Kaplica Grobu 
Chrystusa
Budowa: 1649 – 
przed 1654
Kaplica Gro-
bu Chrystusa 
została ufun-

dowana przez Annę Konstancję Wejherównę - córkę 
Mikołaja Wejhera, byłego wojewody Chełmińskiego. 
Grób pański jest jedyną na pomorzu Gdańskim bu-
dowlą z wapienia ciosanego. Wykonaną w Krakowie, 
przetransportowano w częściach Wisłą do Gdańska. 
Wnętrze kaplicy zawiera pusty przedsionek i komorę 
grobową. Nad dachem wznosi się oryginalna wieża-la-
tarnia z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego.

Droga Krzyżowa 
na Kalwarii wejherowsKiej

chim z kamienia ciosanego osłaniający figurę św. Weroniki z chustą 
w rękach. Filary ozdobiono herbami jakuba Wejhera i Anny Elżbiety 
Schaffgotsch oraz motywem szyszki, a także symbolami Męki pań-
skiej.

stacja Vii
JEZUs UPADA 
Po RAZ DRUGi.
Brama łez – Drugi upadek 
Chrystusa
Budowa: 1649 – 1654
Kaplica ufundowana przez 
jakuba Wejhera. przez tę 
bramę wyprowadzano 
z jerozolimy skazanych 
na śmierć, także Chrystus 
został przez nią przepro-
wadzony przed ukrzy-

żowaniem. po stronie lewej wnęka jest zamykana 
dwuskrzydłowymi drzwiami, za którymi umieszczony 
jest obraz ukazujący Drugi upadek Chrystusa. Na ze-
wnętrznych ścianach kaplicy znajdują się 22 wgłębie-
nia symbolizujące krople łez.  

stacja Viii
PAN JEZUs PoCiEsZA PŁACZąCE NAD NiM NiE-
wiAsTY.
Kaplica płaczących niewiast
Budowa: 1649 – 1654
jest to najmniejsza kapliczka należąca do fundacji 
jakuba Wejhera, która powstała przed 1657 rokiem. 
Malowidło olejne na ścianie pochodzi z końca XiX 
wieku i jest nieznanego autorstwa. Na obrazie jezus 
pociesza płaczące niewiasty, za ich plecami w tle wi-
dać zabudowę jerozolimy.

stacja iX
JEZUs UPADA Po RAZ TRZECi.
Kaplica trzeciego upadku Chrystusa
Budowa: 1649 – 1654
Skromna architektonicznie kaplica posiadała pierwot-
nie we wnętrzu malowidło, które częściowo zosta-
ło odsłonięte w czasie prace remontowych w latach 
2005 – 2008. Do naszych czasów, prawie idealnie, 
zachowało się malowidło na suficie przedstawiające 
aniołów z symbolami Męki pańskiej. We wnętrzu na 
podwyższeniu umieszczona jest pełnoplastyczna fi-
gura Chrystusa.  

stacja X
PAN JEZUs Z sZAT obNAŻoNY.
Kaplica obnażenia z szat
Budowa: 1654 – 1657
Kaplicę ufundowała joanna Katarzyna, druga żona 
jakuba Wejhera przed 1665 rokiem. Kaplica obnaże-
nia należy do rzędu mniejszych budowli tej Kalwarii 
robiąc wrażenie zamykanej, przydrożnej „Bożej Męki”. 
umieszczona w niej malowidło ścienne nieznanego 
malarza, przedstawiające obnażenie Chrystusa.  

Zdjęcia kapliczek i mapa: UM wejherowo
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Święta 
na stole

Święta to czas spotkań w gronie rodzinnym. wspólnym 
ich punktem jest bez wątpienia stół, bogaty w wielka-
nocne, tradycyjne potrawy i przysmaki. Postarajmy się, 
żeby tegoroczny stół świąteczny był wyjątkowy. 

Święta Wielkanocne to moment, gdy na stołach pojawia-
ją się tradycyjne potrawy. Na stół trafiają wędliny, sałatki, 

żurek, biała kiełbasa i oczywiście jajka, często kolorowe 
i bogato zdobione. My dziś proponujemy ponadto smaczne, 

kolorowe i świąteczne przysmaki, które nie tylko przypadną 
do gustu wszystkim zebranym przy świątecznym stole, ale 
też będą wspaniałą ozdobą tego stołu. 
poniżej podajemy przepisy na dwie może trochę nietypowe, 
ale z pewnością warte spróbowania potrawy świąteczne. 

sPosÓb PRZYGoTowANiA: 
Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plastry. W naczy-1. 
niu żaroodpornym ułóż warstwy ziemniaków, prze-
sypując je solą i świeżo mielonym pieprzem. Całość 
zalej śmietanką, wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180 st. C i piecz ok. 1 godziny. Ziemniaki powin-
ny wchłonąć śmietankę, stać się miękkie i kremowe 
w smaku.

piersi z kurczaka przekrój w poprzek tak, aby jeden 1. 
bok pozostał nieprzekrojony. Rozłóż na płasko, roz-
bij delikatnie tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem. Na 
każdej piersi rozłóż liście szpinaku, połóż kawałek 
zimnego masła, posyp posiekaną natką pietruszki i 
zawiń w roladkę. postaraj się boki zwinąć do środ-
ka. tak przygotowaną roladkę owiń trzema plastrami 
szynki parmeńskiej i odłóż na bok.

po przygotowaniu wszystkich roladek, rozgrzej na 1. 
patelni olej i dokładnie obsmaż roladki ze wszystkich 
stron. przełóż do naczynia żaroodpornego lub, jeśli 
masz możliwość, wstaw razem z patelnią do piekar-
nika nagrzanego do 180 st. C i piecz ok. 20 minut. po 
upieczeniu podaj z chrzanem śmietankowym Krakus 
i z ziemniakami w śmietanie.

RoLADKi Z FiLEtu Z KuRCZAKA ZE 
SZpiNAKiEM, W SZyNCE pARMEń-
SKiEj, poDAWANE Z ChRZANEM ŚMiE-
tANKoWyM. 

sKŁADNiKi:
• pojedyncze piersi z kurczaka 4 sztuki
• liście szpinaku, 2 garści 
• masło 50g
• świeża natka pietruszki
• szynka parmeńska 12 plastrów
• sól
• pieprz czarny świeżo mielony
• olej do smażenia
• ziemniaki 500g
• śmietanka 30% 300g
• chrzan śmietankowy (np. Krakus)

Delikatne 
roladki

sPosÓb PRZYGoTowANiA: 
piekarnik nagrzej do 200 st. C. Szpi-1. 
nak wrzuć na osolony wrzątek i gotuj 
3 minuty. odcedź i posiekaj (jeśli uży-
jesz mrożonego, najpierw go rozmroź 
i odciśnij nadmiar wody). Fetę pokrój 
w kostkę, a łososia podduś lekko na 
maśle. 

W pojemniku ubij mikserem całe jaja, 2. 
śmietanę i oliwę. Wsyp do nich mąkę 
z proszkiem, zioła oraz przeciśnięty 
czosnek i krótko miksuj na niskich ob-
rotach. Dodaj szpinak, fetę i kawałki 
łososia (bez skóry), mieszając wszyst-
kie składniki ręcznie. powinno wyjść 
gęste, zwarte ciasto. 

Rękami oprószonymi mąką odrywaj 3. 
kawałek ciasta, formując z niego kulę. 
Każdą z nich układaj na blasze wyło-
żonej papierem do pieczenia. piecz aż 
bułeczki wyrosną i nabiorą złocistego 
koloru (ok. 12-15 minut). ostudzo-
ne bułeczki przekrawaj, posmaruj do 
smaku chrzanem śmietankowym (np. 
firmy Krakus) i posyp kiełkami.

SpRóBuj NiEZWyKŁyCh, WytRAWNyCh BuŁECZEK 
Z ŁoSoSiEM, SZpiNAKiEM i FEtą.  

sKŁADNiKi (NA oK. 12 sZTUK): 
• mąka tortowa 2 szklanki
• wiejskie jaja 2 sztuki
• ser feta 200g
• szpinak w liściach (może być mrożony) 150g
• łosoś 150 g
• gęsta śmietana 18% 3/4 szklanki
• oliwa z oliwek 3 łyżki
• proszek do pieczenia 2 łyżeczki
• zioła prowansalskie
• czosnek 2 ząbki
• masło klarowane do smażenia
Do podania:
• chrzan śmietankowy Krakus
• kiełki rzeżuchy i/lub rzodkiewki

Wytrawne bułeczki 



Chociaż pozornie wydaje się, że o jajku wiemy nie-
mal wszystko, okazuje się, że na stałe zagości-
ło w kilku mniej oczywistych dziedzinach 
naszego życia, a jego właściwości mogą 
nam pomóc. 
Co łączy jajecznicę z Narodowym te-
atrem Wielkim w pekinie? omlet z Sa-
lvadorem Dalim, a papieża z brytyj-
ską królową Elżbietą ii? odpowiedź 
jest jedna: jajko. oto garść cieka-
wostek o tym popularnym wiel-
kanocnym symbolu, które war-
to znać. 

JAJKo 
w KosMETYCE
Żółtka jaj mogą służyć do 
stworzenia maseczek: kojącej, 
odżywczej czy wzmacniającej 
maski na włosy. Lecytyna, za-
warta w żółtkach, to naturalny 
przeciwutleniacz o właściwo-
ściach nawilżających, odżywczych 
i zmiękczających. 
Białko jaj ma natomiast silne właści-
wości odmładzające. Może być składni-
kiem maseczek liftingującej i oczyszcza-
jącej oraz płynu zmiękczającego do pięt, 
kolan i łokci.
Rozdrobniona skorupka jajka dodana do 
odżywki lub lakieru do paznokci sprawi, 
że staną się one mocniejsze.

JAJKo w sZTUCE
jajko było ulubionym motywem 
Salvadora Dalego. ten sam motyw 
w swoich obrazach wykorzystywa-
li m.in. hieronim Bosch, Leonardo 
da Vinci czy piero della Francesca. 
jajka Fabergé to XiX-wieczne arcy-
dzieła sztuki jubilerskiej z czasów 
Aleksandra iii i Mikołaja ii. Ceny car-
skich jaj, stworzonych ze złota, srebra, 

masy perłowej i rozmaitych kamieni szlachetnych, 
sięgają kilkudziesięciu milionów dolarów. Bry-

tyjska królowa Elżbieta ii posiada w swojej 
kolekcji trzy jajka Fabergé.

Muzeum Salvadora Dalego w Figueres 
jest zwieńczone attyką w kształcie ol-

brzymich jaj.

JAJKo 
w ARCHiTEKTURZE

jajko zainspirowało wielu wybit-
nych architektów. Budynki w tym 
kształcie zajmują mniej miejsca, 

co zdecydowanie obniża zuży-
cie energii elektrycznej.
Ratusz w Londynie, Narodowy 
teatr Wielki w pekinie czy Cy-
bernetyczne jajo w Bombaju to 

przykłady budynków w kształ-
cie jajka.

Dawniej jaja wykorzystywano do 
tworzenia zaprawy murarskiej.

JAJKo w KUCHNi
podobno każdy szkocki przepis zaczyna 

się od słów: „pożycz od sąsiada szklankę 
mąki i dwa jajka…”. Kawa parzona ze sko-
rupką jajka ma mocniejszy aromat i smak. 
jajka można podać na co najmniej 30 
sposobów: jajko na miękko, w koszulce, 
na twardo, po wiedeńsku lub szkocku, 
sadzone, jajecznicę, faszerowane... i mnó-

stwo innych. jajko kurze gotowane 
dłużej niż 10 minut traci ponad 50% 

wartości odżywczej białka! papież 
ma swój własny kurnik w Castel 
Gandolfo, letniej rezydencji papie-
skiej. przepiórcze jajko gotujemy 
na twardo 3 minuty, zaś strusie na-
wet 70! 

/opr. raf/

Jajko nie tylko 
na Wielkanoc
Nie ma wielkanocy bez jajka. Ale jajko na stole to nie wszystko - jak się okazu-
je, bez niego nie byłoby również imponujących dzieł malarskich czy budynków, 
jubilerskich dzieł sztuki i kosmetyków. 

wielka sobota chyba wszystkim kojarzy się ze 
święconką. wiele osób nie zastanawia się jednak, 
co powinniśmy włożyć do wielkanocnego koszycz-
ka i dlaczego. 

Święcenie pokarmów to stary zwyczaj, którego po-
czątki na świecie sięgają Viii wieku. Do polski dotarł 
jednak znacznie później, zapiski w historycznych kro-
nikach sięgają wieków średnich. początkowo święciło 
się wszystko, co później miało znaleźć się na świą-
tecznym stole. Ciekawostką jest fakt, że mieszczanie 
nie wybierali się ze święconką do kościoła – czekali 
w swoich domach na wizytę księdza, który odwiedzał 
ich i święcił pokarmy. Z czasem zwyczaj ten uległ zmia-
nie i zaprzestano święcenia pokarmów w domu.
obecnie „święconką” (w niektórych regionach polski 
nazwa to „święcone”) nazywa się pokarmy święcone 
w Wielką Sobotę w kościołach katolickich. tradycją 
stało się układanie pokarmów w koszyczkach, na czy-
stej (zwykle białej) serwetce, zaś sam koszyczek często 
ozdabia się np. baziami czy bukszpanem. 
Warto dodać, że w wielu miejscowościach święcenie 
potraw odbywa się nie wewnątrz, a przed kościołem, 
gdzie na wystawionych stołach na czas obrzędu wier-
ni pozostawiają koszyki. 
pokarmy mogą święcić kapłani, diakon, akolici oraz 
lektorzy (którzy przyjęli posługę lektoratu w stopniu 
do święceń kapłańskich i są alumnami wyższych semi-
nariów duchownych).

W święconce powinny znaleźć się:
JAJKo•	  – jako symbol zwycięstwa nad śmiercią, a także 
odradzającego się życia i płodności. Najczęściej wkła-
da się jajka ugotowane na twardo i pomalowane.
CHlEb•	  - symbolizuje Ciało Chrystusa Zmartwych-
wstałęgo, jednocześnie chleb ma być gwarancją do-
brobytu i pomyślności. 
sÓl •	 - oznacza prostotę życia. Sól dodaje potrawom 
smaku, chroni przed zepsuciem i ma właściwości 
oczyszczające. 
PiEPRZ •	 - nawiązuje do gorzkich ziół, które dawniej 
Żydzi dodawali do charosetu (rodzaj sosu). pieprzem 
(i solą) posypujemy jajko, którym dzielimy się w świą-
teczną niedzielę.
wĘDliNA•	  – ma zapewnić zdrowie, dostatek i płod-
ność. Najczęściej do koszyczka wkłada się kawałek 
szynki lub kiełbasy.
CHRZAN•	  – korzeń chrzanu symbolizuje krzepę i siłę, 
ma przynieść nam dobre zdrowie. Wzmacnia właści-
wości pozostałych potraw, które są w wielkanocnej 
święconce. 
bARANEK•	  - oznacza pokorę i łagodność. Baranek 
z czerwoną chorągiewką jest symbolem Chrystusa 
Zmartwychwstałego.
CiAsTo•	  – to symbol umiejętności i doskonałości. Naj-
lepiej włożyć do koszyczka np. kawałek drożdżowej 
baby, albo innego domowego wypieku. Rafał Korbut

Na Placu wejhera ponownie zamontowana została ogrom-
na pisanka. To oznacza, że wielkimi krokami zbliża się wiel-
kanoc. 
pisanka w rozmiarze XXL to już wejherowska tradycja. W cen-
tralnym punkcie miasta pojawia się cyklicznie na kilka dni przed 
Świętami Wielkiej Nocy. Władze Wejherowa w ten sposób wpro-
wadzają mieszkańców w atmosferę zbliżających się świąt. 
Dwumetrowe jajo wykonane zostało z zaprawy cementowej 
i styropianu. Waży około 160 kg. Wzór kaszubski, którym jest 
przyozdobione, powstał przy użyciu specjalnych farb do beto-
nu. Choć nietypowa ozdoba dopiero co została zamontowana, 
już wywołuje uśmiech na twarzach przechodniów. wA

Pisanka w rozmiarze XXL

Co włożyć 
do święconki?



Dzieci, które najładniej poko-
lorują obrazek, otrzymają 
od nas atrakcyjne nagrody! 
Do rozdania mamy 2 ca-
łomiesięczne karnety i 3 
wejściówki (na 5 wejść 
każda) do Sali Zabaw 
Croco Roco w Redzie! 
A zatem – kredki, 
pisaki, pędzle w dłoń! 
technika jest dowol-
na, świąteczne jajo 
może być pokolo-
rowane, wyklejane, 
albo... to już zależy 
od Was. 

Pokoloruj 
pisankę
i wygraj!

Kolorowanki pro-
simy o wysłanie 
do 30 kwietnia na 
adres: Expressy, 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 wejhero-
wo. Nie zapomnij-
cie podać swojego 
adresu i numeru 
kontaktowego!

NAGRoDy SpoNSoRujE:
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

bi
ur

o@
ex

pr
es

sy
.p

l

Marzy Ci się popołudnie 
i wieczór spędzone w dobrym 
towarzystwie, wesołej at-
mosferze, przy trzaskającym 
ogniu, piekąc kiełbaskę nad 
ogniskiem i czekając, aż kar-
kówka dopiecze się na grillu? 
Żaden problem! Wystarczy 
jeden telefon, uzgodnienie 
terminu i już za 30 zł od osoby 
masz gwarancję wesoło i miło 
spędzonego czasu. 

Karczma przysmak ma wiele 
zalet. Zazwyczaj podobne lo-
kale mieszczą się w sporej od-
ległości od miasta, co oznacza 
konieczność zorganizowania 
transportu dla gości. tymcza-
sem staropolska, drewniana 
chata, położona jest w prze-
pięknym ogrodzie w Rumi. 
Nieco na uboczu, ale w sa-
mym mieście. jest więc blisko 
zarówno do środków komu-
nikacji zbiorowej, jak również 

nie ma problemu z zamówie-
niem taksówki. Z zewnątrz 
nie dochodzi miejski zgiełk, 
a goście mogą poczuć się cał-
kowicie swobodnie. 

Do dyspozycji organizujące-
go imprezę jest duża sala ban-
kietowa z kominkiem, urzą-
dzona w staropolskim stylu: 
są tu więc duże drewniane 
stoły, ławy nakryte skórami 
oraz inne elementy wystro-
ju, tworzące niepowtarzalny 
klimat. W sali może bawić się 
nawet ponad 50 osób. Właści-
ciele karczmy mają ogromne 
doświadczenie, gdyż ponad 
30 lat prowadzili restaura-
cję. Do dyspozycji gości jest 
oczywiście grill, miejsce na 
ognisko, ale gospodarze ofe-
rują też doskonałą, domową 
kuchnię. Można zamówić 
tradycyjne potrawy kuchni 
polskiej, ale też bardziej egzo-

Czas na ognisko i grilla
wiOsnA i lATO TO cZAs, kiEdy chęTniE ZA-
siAdAMy Z PRZyjAcióŁMi PRZy GRillu cZy 
OGnisku. niE kAżdy jEdnAk MA wŁAsny 
dOM Z OGROdEM. GdZiE i jAk wTEdy ZOR-
GAniZOwAć wiEcZóR PRZy GRillu i OGni-
sku? w RuMskiEj kARcZMiE PRZysMAk!

tyczne specjały – wszystko za-
leży od indywidualnego zapo-
trzebowania organizującego 
zabawę. Dekoracja także jest 
dostosowywana w zależności 
od imprezy i życzeń klienta. 
W karczmie zainstalowany jest 

sprzęt nagłaśniający oraz od-
powiednie oświetlenie. 

Czego więc więcej potrzeba, 
aby zorganizować udaną i nie-
zapomnianą imprezę? jedynie 
doborowego towarzystwa. 
Wystarczy zaprosić gości i do-

skonale się bawić! 
Karczma przysmak to dosko-

nałe miejsce nie tylko na uda-
ny wieczór przy grillu, ale także 
na zorganizowanie rozmaitych 
imprez okolicznościowych, jak 
urodziny, komunie, chrzciny, 

towarzyskie spotkania, itp. Nie 
szukaj więc odpowiedniego 
lokalu gdzieś daleko – zorga-
nizuj wieczór dla siebie i przy-
jaciół w Rumi w Karczmie przy-
smak!

/raf/

KARCZMA PRZYsMAKRuMiA 533 126 064
/Karczmaprzysmak

W wejherowskim Muzeum 
piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-pomorskiej odbyło 
się uroczyste podsumowa-
nie konkursu plastyczno-fo-
tograficznego „powiat Wej-
herowski okiem plastyka i 
fotografa”, zorganizowane-
go przez powiatowy Zespół 
placówek oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejhero-
wie.

jury w składzie: izabela 
Mazurkiewicz, Magdalena 
Cyman-Szlas, piotr Litwin 
oraz Daniel Zaputowicz 
ocenili łącznie 150 prac, z 
pośród których wybrali 34, 
przyznając nagrody oraz 
wyróżnienia ich twórcom.

Laureatami konkursu były 
dzieci ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych oraz 
młodzież ze szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu 
powiatu wejherowskiego. 
Nagrody zwycięzcom wrę-
czyła starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, Wojciech 
Rybakowski, członek zarzą-
du powiatu oraz Ludwik Ze-
gzuła, przewodniczący Ko-
misji Edukacji Rady powiatu 
Wejherowskiego.

/raf/

Okiem plastyka i fotografa
PowiAT | 150 PRAc (ZARównO fOTOGRAfii, jAk i Rysunków i MAlunków) 
ZGŁOsZOnO dO kOnkuRsu, kTóREGO ucZEsTnicy MiEli ZA ZAdAniE ukA-
ZAniE PięknA POwiATu wEjhEROwskiEGO. 
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TARYfA DlA ZbioRowEGo ZAoPATRZENiA w woDĘ,ZbioRowEGo oDPRowADZANiA ŚCiEKÓw
oRAZ ZbioRowEGo oDPRowADZANiA ŚCiEKÓw oPADowYCH i RoZToPowYCH

obowiązująca na terenie Gminy Gniewino

Dla odbiorców usług świadczonych przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Kostkowo ul. wejherowska 24
w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018 r.

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp taryfowa grupa
odbiorców

wyszczególnienie Cena jednostka 
miary

netto brutto

1 2 3 4 5 6

1. Grupa 1
Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: za 

wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych te-
renów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe

Cena za 1 m3

 dostarczonej wody
3,90 4,21 zł/m3

2. Grupa 2
odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych

 i farmaceutycznych

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody 3,92 4,23 zł/m3

3. Grupa 3
pozostali odbiorcy nie wymienieni w poz. 1 i 2

Cena za 1 m3 
dostarczonej wody

3,95 4,27 zł/m3

Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp taryfowa grupa
odbiorców

wyszczególnienie Cena jednostka 
miary

netto brutto

1 2 3 4 5 6

1. Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków byto-
wych ze ściekami przemysłowymi lub ścieki przemysłowe 

( wszystkie grupy odbiorców )  

Cena za 1 m3 odprowa-
dzonych ścieków 10,85 11,72 zł/m3

Zgodnie z § 5 pkt 6 Rozporządzenia za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się dodatkowe opłaty w wysokości:

Lp. Wskaźnik jednostka 
miary

Dopuszczalne 
stężenie

Stawka, 
opłaty netto

1 2 3 4 5

1. BZt5 mg o2/dm3 400 7,72 zł/kg

2. ChZt mg o2/dm3 800 3,85 zł/kg

3. Zawiesina 
ogólna

mg/dm3 500 5,06 zł/kg

4. Azot ogólny mg N/dm3 70 25,31 zł/kg

5. Fosfor 
ogólny

mg p/dm3 10 126,56 zł/kg

Kategoria I

Lp. Wskaźnik jednostka miary Dopuszczalne 
stężenie

Stawka, 
opłaty netto

1 2 3 4 5

1. Chlorki mg Cl/dm3 1000 do 1500 1,26 zł/kg

2. Chlorki mg Cl/dm3 powyżej 1500 5,69 zł/kg

3. Siarczany Mg So4/dm3 500 1,91 zł/kg

4. Substancje ekstrahujące 
się eterem naftowym

mg/dm3 50 19,11 zł/kg

5. Sód mg Na/dm3 800 do 1100 1,26 zł/kg

6. Sód mg Na/dm3 powyżej 1100 17,09 zł/kg

7. potas mg K/dm3 80 1,26 zł/kg

Kategoria II

Wysokość ceny za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe:

Lp taryfowa grupa
odbiorców

wyszczególnienie Cena jednostka 
miary

netto brutto

1 2 3 4 5 6

1. Grupa 1 Cena za powierzchnię 
zanieczyszczoną

1,16 1,25
zł/m2

2. Grupa 2 Cena za powierzchnię 
zanieczyszczoną

1,34 1,45
zł/m2

Zgodnie z § 5 pt. 7 za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
wynikających z prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług 
ustala się opłaty w wysokości:

Lp wyszczególnienie Cena

netto brutto

1. Stawka opłat za przyłączenie do sieci wodo-
ciągowej (przyłącze wodociągowe)

1,16 1,25

2. Stawka opłat za przyłączenie do sieci kanali-
zacyjnej (przyłącze kanalizacyjne)

1,34 1,45

„hipolit Chef” to nazwa 
wojewódzkiego konkursu 
kulinarnego, który odbył się 
w Zespole Szkół ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Rumi. W tym 
roku zorganizowano go po raz 
pierwszy. 

Zadanie, jakie postawiono 
przed rywalizującymi ze sobą 
młodymi kucharzami nie było 
łatwe. uczestnicy musieli 
bowiem ugotować potrawy 

z produktów, które poznali 
dopiero w chwili rozpoczęcia 
konkursu. Nie mieli więc czasu 
na wcześniejsze przygotowa-
nie receptury czy wymyślnego 
przepisu. 

Kucharze podczas pierwszej 
edycji do dyspozycji otrzymali 
dorsza, mango i białą czekola-
dę. Z tych produktów z dowol-
nymi dodatkami musieli przy-
gotować dwa dania główne. 

W zawodach liczyły się więc 
nie tylko umiejętności, ale też 
kreatywność i odporność na 
stres spowodowany presją 
czasu. Bo i czas był tu bardzo 
ważny – potrawy trzeba było 
przygotować nie przekra-
czając wyznaczonego limitu 
dwóch godzin. 

W rywalizacji wzięło udział 
19 uczniów z 11 szkół ponad-
gimnazjalnych województwa 

pomorskiego m.in. z Wejhe-
rowa, Kłanina, owidza, Rumi, 
Gdańska, Gdyni, pucka, Lębor-
ka i Słupska. Wszystkim udało 
się sprostać niełątwemu zada-
niu. 

jury doceniło wysoki poziom 
i profesjonalizm wszystkich 
uczestników a za najlepszych 
uznało:

i miejsce zajął Kaceper Se-
rafińczuk z Zespołu Szkół Ga-

Hipolit Chef rozstrzygnięty
RUMiA | PiERwsZA EdycjA kOnkuRsu kulinARnEGO ZA nAMi. MŁOdZi kuchARZE Z cAŁE-
GO wOjEwódZTwA MOGli ZAPREZEnTOwAć PRZEd PublicZnOŚcią swOjE uMiEjęTnOŚci.

stronomiczno - hotelarskich 
w Gdańsku, ii miejsce- Szy-
mon Kierszka z „hipolita”, czyli 
z Zespołu Szkół ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Rumi, zaś iii 
miejsce - Agnieszka osipowicz 
z Zespołu Szkół ponadgimna-
zjalnych w Słupsku. jury przy-
znało też dwa wyróżnienia: 
Dorocie Drewczyńskiej z ZSp 

nr 3 w Wejherowie i Dawido-
wi Barei Centrum Kształcenia 
praktycznego w Słupsku.

Nagrody otrzymali wszyscy 
uczestnicy konkursu – wręczyli 
je Witold Reclaf, wicestarosta 
wejherowski, Wojciech Ryba-
kowski, członek zarządu po-
wiatu oraz halina Filińska, dy-
rektor ZSp nr 2 w Rumi. /raf/

wpłynęły już pierwsze 
projekty w ramach trze-
ciego wejherowskiego 
budżetu obywatelskie-
go. 

Wejherowianie mogą 
składać wnioski z pro-
pozycjami projektów do 
4 maja. W tegorocznej 
edycji, na jego realizację 
miasto przeznaczyło 1 mln 
złotych – 950 tys. zł na 
projekty inwestycyjne i 50 
tys. zł na nieinwestycyj-
ne. Maksymalna wartość 
zgłoszonego projektu 
inwestycyjnego nie może 
przekroczyć kwoty 200 tys. 
zł, a projektu nieinwesty-
cyjnego – 10 tys. zł.

Co należy wziąć pod 
uwagę zgłaszając projekt? 
Działania zaproponowa-
ne przez mieszkańców 
muszą należeć do zadań 
własnych miasta, a także 
uwzględniać zasady 
legalności, gospodarności 
i celowości. przy formuło-
waniu projektu inwesty-
cyjnego należy dokładnie 
sprawdzić własność 
terenu, na którym propo-
nowana inwestycja ma być 
zrealizowana. Dodatkowo 
mogą być dołączone 
zdjęcia terenu, na którym 
ma powstać inwestycja. 
Zadania inwestycyjne 
i remontowe mogą zostać 
wykonane tylko na tere-
nach będących w posiada-
niu Miasta Wejherowa.

podobnie jak w poprzed-
nich edycjach, autorzy 
projektu muszą na etapie 
składania wniosków 
przekonać mieszkańców 
Wejherowa, aby poparli 
ich wniosek. Na złożonym 
wniosku musi znajdować 
się co najmniej 50 podpi-
sów wejherowian, którzy 
ukończyli 16 lat.

Głosowanie odbędzie 
się na przełomie września 
i października, a realizacja 
projektów nastąpi w 2018 
roku.  /raf/

złóż 
ProJeKt

oGŁoSZENiE                                                     91/2017/DB



21|Piątek, 14 kwietnia 2017gwe24.pl/aktualności

oGŁosZENiE
burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. u. z 2016r. poz. 
2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1128/170/2017 Bur-
mistrza Miasta Rumi z dnia 07.04.2017r. informuję, iż w sie-
dzibie urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomo-
ści położone w Rumi, stanowiące własność i będące we 
władaniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzier-
żawy w formie bezprzetargowej:

część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, na cele garażu • 
oraz na cele działki przydomowej – zieleń ozdobna,
część działki nr 140/1 oraz część działki nr 53/29 w rejo-• 
nie ul. plac Kaszubski, część działki nr 36/35 przy ul. Ko-
ściuszki, część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, część 
działki nr 275/1 przy ul. Świętojańskiej na cele działki 
przydomowej – zieleń ozdobna,
działka nr 21 w rejonie ul. Św. józefa, na cele upraw rol-• 
niczych - jednorocznych,
część działki nr 234/4 przy ul. Świętopełka, na cele dział-• 
ki przydomowej – zieleń ozdobna - oraz na cele szopki,

wYCiąG  Z  oGŁosZENiA 
o PiERwsZYM PRZETARGU UsTNYM NiEoGRANiCZoNYM

wójt Gminy wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Gminy w Wejherowie, os. przyjaźni 6, w Biulety-
nie informacji publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało podane 
do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nie-
ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kąpinie, zapisanej w księdze wie-
czystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW GD1W/00050618/7, ozna-
czonej ewidencyjnie:

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAt w obowiązu-
jącej prawem wysokości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wa-
dium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoław-
czej na rachunek Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934. termin wnie-
sienia wadium upływa dnia 15 maja 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków na rachunek urzędu Gminy.

Przetarg odbędzie się dnia 17. 05.2017 roku  o godz. 1000

w Urzędzie Gminy wejherowo, os. Przyjaźni  6
w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami i Środowiska urzędu Gminy w Wejherowie, osiedle przyjaźni 6,  
tel. (58) 677-97-07,  pokój nr 302. 

Lp. położenie
(obręb)

Nr działki powierzchnia   
(ha)

Nr księgi 
wieczystej

Cena wywoławcza 
(bez podatku VAt) 

(zł)

1. Kąpino 376 0,1486 ha KW 00050618/7 134 394,00 zł

oGŁosZENiE
bURMisTRZA   MiAsTA   RUMi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. u. z 2016 r., poz. 2147 z późn. 
zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1122/164/2017 
z dnia 3 kwietnia 2017 roku informuję, iż w siedzibie urzędu Mia-
sta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony zo-
stał wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. 
Włókienniczej, oznaczoną jako działka nr 378/32   o pow. 495 m2, 
obręb 19, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przezna-
czoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Kwiecień został ustanowiony 
Miesiącem pamięci Narodo-
wej w celu uczczenia i przypo-
mnienia znaczących wydarzeń 
z historii polski. jest to również 
okazja do uhonorowania bo-
haterów narodowych oraz 
ofiar walki o wolność naszej 
ojczyzny. Z tej okazji w gmi-
nie Wejherowo już po raz V 
zorganizowano Dni piaśnic-
kie. W jednym z największych 
w Europie miejscu ekstermi-
nacji bezpośredniej uczczono 
pamięć ofiar iii Rzeszy. podczas 
czterech dni wydarzeń, orga-
nizatorzy Dni piaśnickich sta-
rali się przypomnieć tragedię 

piaśnickich lasów i znaczenie 
ofiary składanej w imię wolno-
ści. Co ważne – Dni piaśnickie 
adresowane są do szerokiego 
grona odbiorców, a program 
oferuje szereg aktywności dla 
ludzi w każdym przedziale 
wiekowym.

tegoroczne obchody Miesią-
ca pamięci Narodowej zainau-
gurowane zostały 7 kwietnia. 
tego dnia dzieci ze szkół pod-
stawowych gminy Wejherowo 
oraz z Zespołu Szkół nr 3 im. 
Martyrologii piaśnicy w Wej-
herowie wyruszyły z dwóch 
miejsc, by dotrzeć do Kaplicy 
piaśnickiej. Zadaniem dzieci 

było jednak nie tylko dotarcie 
do celu, ale przede wszystkim 
rozwiązywanie zadań eduka-
cyjnych i sprawnościowych, 
jakie czekały na nich po dro-
dze. Gwieździsty Rajd im. mjr 
Edwarda Łakomego – bo takie 
imię nosi zabawa – jest dla 
dzieci wspaniałą lekcją historii, 
co zgodnie przyznają opieku-
nowie. 

Kolejny dzień upłynął równie 
aktywnie. W sobotę odbyły się 
uroczystości centralne, któ-
rych znaczną część stanowiły 
biegi piaśnickie. Należy wyja-
śnić, że od początku organiza-
cji Dni piaśnickich, wydarzenia 

centralne odbywają się dwu-
torowo. tego dnia do piaśnicy 
przybywają biegacze z całej 
polski oraz lokalni samorzą-
dowcy. 

W czasie zmagań biegaczy, 
pod pomnikiem Głównym 
w piaśnicy spotkali się sa-
morządowcy i reprezentanci 
służb mundurowych, przed-
stawiciele środowisk komba-
tanckich, instytucji i placówek 
oświatowych. Rozpoczęcia 
uroczystości dokonał dowód-
ca Batalionu Dowodzenia MW 
kmdr por Artur Gajdemski. 

- W miesiącu pamięci naro-
dowej musimy pamiętać, że 

śmierć zamordowanych w pia-
śnicy i innych tego typu miej-
scach nie może pójść na marne 
– powiedział podczas przemó-
wienia henryk Skwarło, wójt 
gminy Wejherowo. - ich ofiara 
powinna być skarbnicą do-
świadczeń, z której korzystać 
musimy my i przyszłe pokole-
nia, aby nie dopuścić nigdy do 
podobnych okrucieństw.

Wójt podkreślił także, że 
wszelkie sposoby aktywnego 
pielęgnowania pamięci stają 
się coraz popularniejszą formą 
obchodów Miesiąca pamięci 
Narodowej. pozbawione bo-
wiem zbędnego patosu potra-

fią dotrzeć do szerszego grona 
odbiorców. 

trzeciego dnia odbył się iV 
Rowerowy Rajd piaśnicki. jak 
co roku wycieczkę zorganizo-
wał BKR Cyklista. uczestnicy 
tradycyjnie wyruszyli z bol-
szewskiego Artparku. tego-
roczna trasa o długości 22 km, 
wiodła  przez Bolszewo, orle, 
Rybno i oczywiście lasy pia-
śnickie. 

Zwieńczeniem Dni piaśnic-
kich była olimpiada Wiedzy 
o Martyrologii piaśnicy orga-
nizowana w Samorządowym 
Gimnazjum w Bolszewie. 

/ugw. wA/

Oddali hołd ofiarom zbrodni
PiAŚNiCA | sPOTkAli się POd POMnikiEM GŁównyM w PiAŚnicy - sAMORZądOwcy, kOMbATAnci, duchOwni, MunduROwi i ucZniO-
wiE OddAli hOŁd OfiAROM ZbROdni hiTlEROwskiEj. 

Zdobywcy pierwszych 
miejsc - paweł Szreder z Redy 
(i grupa wiekowa), patrycja 
Lubocka z Łęczyc (ii grupa 
wiekowa) oraz justyna 
Lubocka z Łęczyc (iii grupa 
wiekowa) - będą reprezen-
tować powiat wejherowski 
na szczeblu wojewódzkim 
turnieju. 

W tym roku do turnieju, 
który składał się z części 
testowej oraz części ustnej, 
przystąpiło 46 uczestników.

organizatorem zawodów 
był oddział powiatowy 
Związku ochotniczych Straży 
pożarnych Rp w Wejherowie, 
zaś otwarcia turnieju doko-
nała starosta wejherowski 
Gabriela Lisius.

Finaliści eliminacji powia-
towych otrzymali atrakcyjne 
nagrody. /raf/

Mistrzowie 
pożarnictwa

Znamy laureatów elimi-
nacji powiatowych ogólno-
polskiego Turnieju wiedzy 
Pożarniczej pn. ,,Młodzież 
zapobiega pożarom’’. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAM działkę budowlaną w Go-
ścicinie 809 m kw., tel. 570 632 747

sPRZEDAM działkę ogrodnicza 480m 
Wejherowo 25 tys, tel. 507 254 040

sPRZEDAM działkę budowlaną w Go-
ścicinie, 809 m kw., tel. 728 454 475

sPRZEDAM działkę budowlaną, Kę-
błowo Nowowiejskie / Lębork, 1200 
m2, cena 38.000 zł, tel. 602 306 210

sPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

sPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

sTARsZY, samotny pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
tel. tel. 503 590 203

JEsTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-

dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPiĘ mieszkanie za gotówkę, w trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKUP aut, kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, trójmiasto, 
tel. 789 345 59

INNE

EDUKACJA

MATEMATYKA, fizyka, informatyka, 
każdy poziom, tel. 574 247 962

lEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

510 894 627

REKLAMA                                 u/2016/RL

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

PoŻYCZKi chwilówki bez biku, do-
jazd do klienta, tel. 530 203 182

www.KAMERZYsTA.EsY.Es \ tel. 
505 908 307

PoŻYCZKi – chwilówki, bez bik, do-
jazd do klienta, tel. 530 203 182

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PRofEsJoNAlNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KoTŁowNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

biURo Rachunkowe, Mechowo, ul. 
ks. Zygmunta trelli 50, odbieramy 
dokumenty od klientów z Wejhero-
wa, pucka i okolic, tel. 692 138 786, 
e-mail: br.kkrzebietke@gmail.com, 
jesteśmy na facebooku

TOWARZYSKIE

wDowA pozna pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowanego, 
na SMSy nie odpowiadam, tel. 881 
237 164

sZUKAM panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

sEX-SEX-SEX to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213 Sopot

RÓŻNE

DREwNo opalowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możli-
wy transport, tel. 506 250 477

siANo, słoma w balotach 120x150, 
siano kostka z magazynu, Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

PRAsA kostka masy FERGuSoN 
1.40, podbieracz, 4.500 zł, tel. 506 

250 477

sPRZEDAM drewno kominkowe 
i opalowe tel. 500 640 327

blACHY stal do wypieku, tel. 642 642 
709

sPRZEDAM ładny dywan, owalny 
1,20 x2 m, beżowo brązowy, gruby, 
tel. 507 486 424

sPRZEDAM wannę akrylową, 140 x 
70, stan b. dobry, 150 zł, tel. 58 /778 
17 35

sŁoMA 2.50 zł, Dmuchawa 600 zł, do 
zboża, Szemud, tel. 510 751 837

KosiARKA rotacyjna słupska, stan.
dobr 1800 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

siANoKisZoNKA dobrej jakości, 
120x120, 65 zł, Częstkowo, tel. 510 
751 837

MATA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, kolor pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

sPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 
505-567-034

sPRZEDAM ubranka dla dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-
034

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

KUPiĘ militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu ii Woj-
ny Światowej oraz antyki, 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, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

sPRZEDAM rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

sPRZEDAM krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

sPRZEDAM dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034
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szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

wYKAZ KATEGoRii:
na nr 79567 (9 zł + VAt)
toWARZySKiE: EXP.TOW.

DAM pRACĘ: EXP.PDP.

SZuKAM pRACy: EXP.PSP.

uSŁuGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAt)
NiERuChoMoŚCi SpRZEDAM: EXP.NSP.

NiERuChoMoŚCi KupiĘ: EXP.NKU.

NiERuChoMoŚCi ZAMiENiĘ: EXP.NZA.

NiERuChoMoŚCi Do WyNAjĘCiA: EXP.NDW.

NiERuChoMoŚCi poSZuKujĘ WyNAjąĆ: EXP.NPW.

MotoRyZACjA SpRZEDAM: EXP.MSP.

MotoRyZACjA KupiĘ: EXP.MKU.

MotoRyZACjA iNNE: EXP.MIN.

EDuKACjA: EXP.EDU.

SpRZĘt ELEKtRoNiCZNy KoMputERy: EXP.SKO.

SpRZĘt ELEKtRoNiCZNy tELEFoNy: EXP.STE.

SpRZĘt ELEKtRoNiCZNy iNNE: EXP.SIN.

RóŻNE: EXP.ROZ.

sZUKAsZ 
PRACowNiKA?
EXP.PDP. zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

poLuB NAS!

/GwE24.Pl



WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Lekką przewagą na po-
czątku zyskał Gryf, ale to 
goście otworzyli wynik – 
w 18. minucie rzut wolny 
z prawej strony boiska 
dał prowadzenie olim-
pii– dośrodkowanie za-
mknął celnym strzałem 
Dawid Kubowicz. W 20. 
minucie drużyna gości 
wyprowadziła drugi cios 
– po szybkiej kontrze 
sam na sam z bramka-
rzem znalazł się Bojas 
i umieścił piłkę w siatce. 
Dwa stracone gole ewi-
dentnie przybiły gospo-
darzy i w 38. minucie 
kolejną bramkę strzeliła 
olimpia – nieporozumie-
nie w kryciu wykorzystał 
niepilnowany Stępień, 
który z bliska pokonał 
Lelenia. W ostatnich se-
kundach bliski bramki 
dla Gryfa był piotr Kołc, 

ale piłka uderzona z rzu-
tu wolnego przeleciała 
nad poprzeczką.

W drugiej połowie za-
atakował Gryf, któremu 
bardzo spieszyło się, by 
nawiązać walkę o choć-
by jeden punkt. Z tego, 
że gospodarze mieli pił-
kę niewiele jednak wyni-
kało - więcej zagrożenia 
stwarzała olimpia, która 
w kontratakach miała 
dużo miejsca. W 53. mi-
nucie to właśnie goście 
podwyższyli wynik – 
po szybkiej wymianie 
podań piłka doszła do 
pietronia, który przelo-
bował bramkarza. 15 mi-
nut przed końcem gola 
zdobył Gryf – podanie 
środkiem pola znalazło 
Chwastka, który w sytu-
acji sam na sam poko-

nał bramkarza płaskim 
strzałem. W 79. minucie 
sędzia podyktował rzut 
karny dla Gryfa, do piłki 
podszedł Kołc... i prze-
strzelił. po tym tempe-

ratura spotkania spadła 
– olimpia kontrolowała 
grę oraz korzystny wy-
nik, który do końca nie 
uległ już zmianie.

 KG

Zimny prysznic
ii liGA | chOć OsTATniA fORMA nA TO niE wskAZywAŁA, wEjhEROwski ZEsPóŁ dOZnAŁ nA 
wZGóRZu wOlnOŚci sROMOTnEj PORAżki. OliMPiA ElbląG ZAPREZEnTOwAŁA ZAbójcZą 
skuTEcZnOŚć i bARdZO PEwniE ZGARnęŁA TRZy PunkTy. 

poprzednie spotkanie było 
zdecydowanie najgorszym 
meczem wejherowian w obec-
nej, póki co bardzo udanej, 
rundzie. Gryf zdobył 12 punk-
tów w 6 meczach i oddalił się 
od strefy spadkowej. Wygrane 
z odrą, czy Rakowem zrobi-
ły szczególnie duże wrażenie 
i sprawiły, że zapowiedzi trene-
ra, że żółto-czarni będą chcieli 
wygrać z każdym nie były pu-
stymi komunałami.

Droga do utrzymania w ii li-
dze wciąż jest jednak długa, 
a przewaga nad strefą spad-
kową szybko może stopnieć. 

Mecz z Wartą będzie więc dla 
Gryfa kluczowy z dwóch po-
wodów – po pierwsze okaże 
się, jak podopieczni trenera 
Kotasa zareagują na ostatnie 
niepowodzenie, a po drugie – 
spotkanie jest okazją do poko-
nania bezpośredniego rywala 
w walce o utrzymanie.

Warta poznań przez więk-
szość poprzedniej rundy znaj-
dowała się w strefie spadko-
wej, długo okupowała nawet 
ostatnie, 18. miejsce. Drużynie 
beniaminka ii ligi udało się 
jednak dźwignąć i od tego 
czasu zielono-biali znajdują się 
w „bezpiecznej” części tabeli. 
pomogła w tym zmiana szkole-
niowca – od listopada drużynę 

trenuje petr Nemec, doświad-
czony szkoleniowiec, który 
w swojej karierze trenerskiej 
prowadził m.in. Śląsk Wrocław, 

czy Widzew Łódź.
obecnie zespół 

z Wielkopolski znaj-
duje się na 12. miej-
scu w tabeli – zie-
lono-biali zdobyli 
w tym sezonie 27 
punktów – 7 razy 
wygrali, 6 razy zre-
misowali i 12 razy 
przegrali. Co cieka-
we, Warta znacznie 
lepiej radzi sobie 
na wyjazdach, niż 
w meczach u siebie. 
Na własnym obiek-

cie poznanianie zdo-
byli... zaledwie 10 punktów, co 
jest zdecydowanie najgorszym 
wynikiem w całej ii lidze. Co 

łączy Wartę i Gryfa? Kiepska 
obrona. oba zespoły w obec-
nych rozgrywkach straciły po 
43 bramki, czyli najwięcej w li-
dze.

Warta zimą była mało aktyw-
na, ale udało się jej zrobić je-
den, jak się wydaje dobry ruch 
– do klubu trafił Mateusz Broź. 
28-latek (brat Łukasza, gracza 
Legii) przyszedł z Lechii toma-
szów Mazowiecki i podniósł 
poziom gry ofensywnej pod-
opiecznych petra Nemca. teraz 
wraz zresztą zespołu przetestu-
je obronę Gryfa, która wiosną, 
wyjąwszy ostatni mecz, radzi 
sobie całkiem dobrze. początek 
spotkania w sobotę o 16:00.

Krzysztof Grajkowski

PRZEPRAwA PRZEZ wARTĘ
w ostatniej kolejce Gryf 

został skarcony, a kibi-
com na wzgórzu wolności 
przypomniały się wpadki 
żółto-czarnych z rundy je-
siennej. Teraz podopiecz-
nych Jarosława Kotasa 
czeka wyjazd do Pozna-
nia  – okaże się, jak zespół 
poradzi sobie po ostatniej 
porażce.

GRYf wEJHERowo – 
oliMPiA ElbląG 1-4
Chwastek 75’ - Kubowicz 
18’, Bojas 20’, Stępień 38’, 
pietroń 53
Gryf: Leleń – Brzuzy (46.
tomczak), Kamiński, Na-
dolski, Dampc – Chwastek, 
Łysiak (31.Kołc), Czerwiń-
ski, Mońka (73.Goerke) – 
Wicki, Marczak
olimpia: Daniel – pietroń, 
Kubowicz, Wenger, Macią-
żek – Bojas, Danowski (82.
Niburski), Sokołowski, Stę-
pieńc(71.Burkhardt), Szu-
prytowski – Kołosow (74.
piceluk)
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Centrum zawodów zostało 
zlokalizowane w luzińskiej 
hali Widowiskowo – Sporto-
wej GoSRit a start i meta przy 
Ścieżce Zdrowia. Głównym or-
ganizatorem był Marek Wró-
bel z Race Evolution, znakomi-
ty hokeista tegoroczny Mistrz 
polski z Cracovią Kraków, któ-
remu pomagały: KtS-K i Go-
SRit Luzino, pomorski LZS, 
Gmina Luzino oraz Nadleśnic-
two Strzebielino.

uwzględniając starty dzie-
ci, dla których przygotowano 
sportową zabawę na trasie 
MtB pomerania junior, do 
startu przystąpiło prawie 300 
uczestników w tym wielu 
mieszkańców gminy Luzino.

Największe zainteresowa-
nie wzbudził dystans Speed, 
wynoszący 25 km, na którym 
ścigało się 135 osób, a zmaga-
nia wygrał jakub Krzemiński. 
Spośród pań najlepsza była 
Weronika Lorkowska. Na tra-
sie Mega pojawiło się 91 za-
wodników. Wśród mężczyzn 
wygrał Michał przybytek, naj-
lepszą z kobiet była Agnieszka 
patoka. prawdziwym wyzwa-
niem była trasa ultra na którą 
zdecydowało się 20 kolarzy 
górskich o stalowej kondycji. 
Zmagania wygrał Łukasz Der-
held. Spośród kobiet, które 
postanowiły sprawdzić się na 
tak długim dystansie najlep-
sza była Anna Świrkowicz. KG

Pomorski maraton 
wystartował!
KolARsTwo | nA TRAsAch nAdlEŚnicTwA sTRZEbiElinO OdbyŁA się i EdycjA MTb PO-
MERAniA MARATOn. w iMPREZiE ucZEsTnicZyŁO niEsPEŁnA 300 kOlARZy nA kTóRych 
cZEkAŁy 4 TRAsy: juniOR dO 5 kM, sPEEd 26 kM, MEGA 42 kM ORAZ ulTRA 84 kM.

Drużyna UKs 1 Reda zakwalifikowała się do fina-
łowego turnieju „Z podwórka na stadion o puchar 
Tymbarku”, który odbędzie się na stadionie Narodo-
wym w warszawie. 

Redzka drużyna uKS 1 reprezentowała powiat wej-
herowski w turnieju „Z podwórka na stadion o puchar 
tymbarku” na eliminacjach województwa pomorskiego 
u-12 w piłce nożnej. W turnieju zagrało 20 drużyn, które 
uzyskały awans w turniejach powiatowych.

W meczu finałowym uKS 1 Reda pokonała FA przechle-
wo 1:0. W składzie zwycięzców zagrali: G. Chrzanowski, 
M. Sołkiewicz, M. Lewandowski, p. Romanowski, j. Czaja, 
B. pieper, M. Ryband, M. Sell, Sz. Sell i o. osowski pod 
opieką trenera Zbigniewa Elwarta. ponadto najlepszym 
strzelcem turnieju został oliwier osowski z uKS 1 Reda. 
teraz redzki zespół czekają finały krajowe w Warszawie.

ZAGRAJą NA NARoDowYM!

Dwa mecze w ciągu pięciu 
dni rozegrali czwartoligowi 
piłkarze orkana Rumia i Sto-
lemu Gniewino – w drugim 
z nich zmierzyli się między 
sobą. Rumscy zawodnicy 
w sobotę przegrali u sie-
bie z Kp Starogard Gdański 
0-2, natomiast Stolem na 
wyjeździe pokonał Sokół 
Wyczechy 4-2. W środę oba 
zespoły zmierzyły się ze sobą 
w Gniewinie i to gospodarze 
potwierdzili dobrą formę. 
Stolem wygrał 3-0 i ugrunto-
wał swoją pozycję w środku 
tabeli iV ligi. Nieco niżej jest 
orkan, ale rumskim piłka-
rzom nie grozi spadek.

Szczebel niżej Wikęd Lu-
zino nie zwalnia tempa. 
W Gdańsku duży opór po-

stawił im zespół polonii, 
ale ostatecznie 1-0 wygrali 
goście, którzy zachowali 6 
pkt przewagi nad drugim 
zespołem w tabeli. W Wielką 
Sobotę o 12:00 podopiecz-
nych Grzegorza Lisewskiego 
czeka trudny mecz, bo do Lu-
zina przyjedzie zespół z czo-
łówki – MKS Władysławowo. 
Dla MKS-u będzie to ostatnia 
szansa by nawiązać walkę 
o awans, więc goście z pew-
nością powalczą o zwycię-
stwo. W środę Start Mrzezino 
zagrał u siebie z inną dru-
żyną z powiatu – orlętami 
Reda. padł remis 1-1, a więc 
żaden z zespołów nie może 
być do końca zadowolony. 
W sobotę wyjazdowy mecz 
z Kaszubami połchowo zagra 
Eko-prod Szemud.

podwójne derby za nami
PiŁKA NoŻNA | w ŚROdę dOsZŁO dO dwóch MEcZów 
dERbOwych, A w ZEsZŁą sObOTę wikęd luZinO wy-
GRAŁ TRudny MEcZ w GdAńsku. TERAZ lidER v liGi ZA-
GRA sPOTkAniE Z innyM kAndydATEM dO AwAnsu.

Brązowe medale w full contact
KiCKboXiNG | dwA bRąZOwE MEdAlE wywAlcZyŁy ZAwOdnicZki 
kTs-k GOsRiT luZinO, POdcZAs OdbywAjących się w ZEsZŁy wEEkEnd 
MisTRZOsTw POlski w kickbOxinGu full cOnTAcT. dlA ZuZAnny kAl-
bARcZyk ORAZ PAuliny sTEnki byŁ TO dEbiuT w TEj fORMulE wAlki. 

W formule full contact 
ciosy zadawane są z peł-
ną siłą, jest to regulamin 
pełnokontaktowej walki 
w ringu. Zuzanna Kal-

barczyk w półfinale ule-
gła brązowej medalistce 
Mistrzostw Świata full 
contact Weronice Szym-
czak stosunkiem głosów 

2:1, tak więc walka była 
na prawdę wyrównana 
i do szczęścia zabrakło 
niewiele. jak się później 
okazało, obie przeciwi-
niczki naszych zawodni-
czek, bez większych pro-
blemów rozprawiły się 
w finałach i sięgnęły po 
tytuł Mistrzyni polski.

Nasze zawodniczki re-
prezentują KtS-K GoSRit 
Luzino i Wejherowskie 
Stowarzyszenie Sporto-
we, są podopiecznymi 
trenera Rafała Karcz, 
a także stypendystkami 
Wójta Gminy Luzino. Na 
co dzień trenują w Luzi-
nie i w Wejherowie. 

KG

wielkie zmiany przed derbami Trój-
miasta. Grzegorz Niciński rozstał się 
z Arką Gdynia. Jego następcą został 
leszek ojrzyński.

o odejściu trene-
ra spekulowało się 
od jakiegoś czasu 
i przewidywania się 
sprawdziły – szko-
leniowiec w meczu 
z pogonią Szczecin 
poprowadził Arkę po raz 
ostatni. W poniedziałek gdyński klub po-
informował, że popularny „Nitek” nie jest 
już trenerem żółto-niebieskich. 

43-letni trener prowadził drużynę w 96 
meczach (42 wygrane, 28 remisów i 26 
porażek), wprowadził go w zeszłym roku 
do Ekstraklasy, a w tym sezonie awan-
sował do finału pucharu polski. Niciński 
wcześniej prowadził też zespoły z nasze-
go powiatu – orkan Rumia i Gryf Wejhe-
rowo. Nowym trenerem Arki został Leszek 
ojrzyński, który w przeszłości trenował 
m.in. podbeskidzie Bielsko-Biała, Górnik 
Zabrze i Koronę Kielce.

„NiTEK” PoZA ARKą


