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Mury stare, 
ale reszta nowa czytaj str. 3



„Tańczcie, tańczcie … inaczej je-
steśmy zgubieni” - mówiła Philip-
pine Bausch. W tym roku obcho-
dzimy dziesiątą rocznicę śmierci 
tej międzynarodowej sławy cho-
reografki. Jej słowa i twórczość 
stały się inspiracją do projektu 
pn. „Nowy alfabet ruchu”, który 
przeprowadzony będzie przez 
Miejski Dom Kultury w Redzie. 
Na realizację przedsięwzięcia po-
pularna instytucja otrzymała po-
nad 35 tys. zł z Instytutu Muzyki 
i Tańca.  

- Powyższe środki zostaną 
przeznaczone między innymi na 
warsztaty taneczne dla uczniów 
partnerskich szkół podstawowych 
i muzycznej w Redzie – mówi Iza-
bela Richter, specjalista ds. apli-
kacji z Miejskiego Domu Kultury 
w Redzie. - Do udziału w projek-
cie udało nam się zaprosić eksper-
tów z Sopockiego Teatru Tańca, 
czy też Katarzynę Baran, cenio-
ną choreograf z południa Polski. 

Chcemy, aby uczestnicy warszta-
tów poznali różne techniki tańca.

W ramach przedsięwzięcia, 
którego realizacja ruszy w mar-
cu, organizowane będą również 
spotkania z artystami i wyjazdy 
na spektakle. Wszystko po to, aby 
uczniom przybliżyć świat teatru 
tańca i prace nad przygotowa-
niem przedstawienia teatralnego.

- Chciałabym serdecznie po-
dziękować Instytutowi Muzyki 
i Tańca, który przyznał nam nie-
zbędne środki, bo to, że otrzyma-
liśmy pieniądze, jest wyjątkową 
sytuacją – zapewnia Izabela Rich-
ter. - Dofinansowanych miało zo-
stać wyłącznie dziesięć projektów, 
a my znaleźliśmy się na jedenastej 
pozycji, a mimo tego otrzymali-
śmy pieniądze. To oznacza, że 
nasz pomysł spodobał się komisji 
konkursowej.

Finałem warsztatów ma być 
premiera spektaklu, którego te-
matem przewodnim będzie twór-

czość Piny, międzynarodowej 
sławy choreografki. Za aranżację 
muzyczną podczas przedstawie-
nia odpowiadać ma Prywatna 
Szkoła Muzyczna w Redzie. Anna 
Walk
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Reda | W piątek  zawarto umowę na 
bieżącą eksploatację sieci kanalizacji 
deszczowej. Podpisanie umowy poprze-
dziło postępowanie przetargowe, które 
wygrało Wielobranżowe Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjnych w Gdyni.

Przybliżą uczniom 
świat teatru tańca
Reda | Już niebawem ruszą wyjątkowe warsztaty taneczne. Zajęcia prowadzone 
będą w ramach projektu pn. „Nowy alfabet ruchu”, który realizowany będzie dzięki 
środkom pozyskanym z Instytutu Muzyki i Tańca. 

Dyżur REPORTERA
Widziałeś ciekawe wydarzenie? 
A może chcesz zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

Umowa została podpisana

- W Redzie mamy około 29 kilometrów 
kanalizacji deszczowej – mówi Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmistrza. – Na sieć 
składają się takie urządzenia, jak ruro-
ciągi, studzienki, przepusty, wpusty, trzy 
przepompownie ścieków i dwa zbiorniki 
wodne. Wszystkie należy utrzymywać we 

właściwym stanie technicznym, bo zaniedbania w tym zakresie grożą m.in. zalaniem ulic.
Zadaniem wykonawcy będzie m.in. dokonywanie przeglądów, czyszczenia i napraw 
istniejącej sieci. Umowa została zawarta na dwa lata. Wykonawca doskonale zna teren, 
gdyż wcześniej świadczył już usługi w Redzie.
Kanalizacja deszczowa to sieć, która zapewnia właściwe odprowadzenie wody pocho-
dzącej z opadów atmosferycznych. Każda większa inwestycja drogowa rozpoczyna się 
budową tzw. „deszczówki” lub kontrolą i remontem sieci istniejącej. Tylko w ostatnim 
roku w Redzie wybudowano 1104 metry bieżące kanalizacji deszczowej, prowadząc dwie 
inwestycje drogowe, w skład których wchodziły prace związane z siecią. Powyższe zada-
nia to budowa ulic Kasztanowej i Polnej.

- Dzięki uprzejmości dyrekcji 
zajęcia ogólnorozwojowe z ele-
mentami samoobrony odbywać 
się będą tradycyjnie w Szkole 
Podstawowej nr 6, która mieści 
się przy ulicy Śmiechowskiej – 
informuje Rafał Karcz, prezes 
i trener Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego.

W ramach kursu samoobrony 
zorganizowane zostanie między 
innymi przeszkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Dodatkowo 
kurs zakłada zajęcia teoretycz-
ne, które prowadził będzie Ze-

non Hinca, komendant Straży 
Miejskiej w Wejherowie.

Choć kurs organizowany 
jest przede wszystkim z myślą 
o mieszkankach Wejherowa, 
to mogą wziąć w nim udział 
również reprezentantki oko-
licznych miejscowości, które 
do tej pory nie uczestniczyły 
w bezpłatnych zajęciach. Zapi-
sać można się poprzez e-mail 
(przesyłając chęć uczestnictwa 
na adres: rafal.karcz@spor-
twejherowo.pl) lub telefonicz-
nie (do godziny 15), dzwoniąc 
na nr 695 650 914. 

/WA/

Zapisz się na zajęcia z samoobrony
WeJHeROWO | W Wejherowie już niebawem ruszy kolejna edycja kursu samoobrony dla kobiet. 
W czwartek rozpoczęła się rekrutacja pań, które chcą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach.
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tyle kosztuje cały projekt Roweru Metropo-

litalnego MEVO, który obecnie jest wdraża-

ny na Pomorzu. Trwają testy systemu, je-

śli będą pomyślne, system zacznie działać 

jeszcze w tym miesiącu.

40,3 mln zł

Już wkrótce pierwszych pacjen-
tów przyjmie wyremontowany 
właśnie Oddział Otolaryngologii. 
Inwestycja o łącznej wartości 1,24 
mln zł została zrealizowana dzięki 
sfinansowaniu jej przez samorząd 
województwa pomorskiego. 

We wtorek uroczyście otwarto 
zmodernizowaną część szpitala. 

- Teraz oddział jest nowoczesny 
i doskonale przygotowany do peł-
nienia swojej roli – mówi Andrzej 
Betlejewski, ordynator Oddział 
Otolaryngologii. - Jest to całkowi-
cie nowe lokum z salami chorych 
wyposażonymi w sanitariaty, salę 
zabiegową, separatkę, gabinety 
konsultacyjne, poradnię – czyli 
wszystko to, co jest potrzebne, aby 
oddział funkcjonował sprawnie. 
Na razie zostajemy przy sprzęcie, 
którym dysponowaliśmy do tej 
pory, ale mam nadzieję, że w przy-
szłości będziemy mieć możliwość 
zakupu nowego, co skutkować bę-
dzie rozszerzenia spektrum usług 
i wprowadzenia nowych technik.

Przebudowa oddziału była nie-
zbędna z powodu zmian, jakie 
zaszły w szpitalu. 

- W ostatnim czasie zaistniały 

w naszym szpitalu nowe oddziały, 
które znalazły się w dotychcza-
sowym Oddziale Otolaryngo-
logicznym – tłumaczy Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes Szpitali 
Pomorskich i dyrektor wejhe-
rowskiego szpitala. - Dla tego 
ostatniego oddziału konieczne 
było zatem wydzielenie nowego 
miejsca i adaptacja pomieszczeń. 
Po remoncie jest to zupełnie nowa 
jakość, warunki są zdecydowanie 
lepsze i dla pacjentów, jak i dla 
personelu. Prace trwały zaledwie 
3 miesiące, biorąc pod uwagę 
sytuację na rynku budowlanym 
taki czas to niemal rekord. Nie 
było żadnych problemów pod-
czas realizacji. Teraz zostały tu 
tylko mury stare,a wszystko poza 
tym jest nowe. Dzięki remontowi 
więcej pacjentów będzie mogło 
być hospitalizowanych i skrócą się 
kolejki i czas oczekiwania na przy-
jęcie do specjalisty.

Generalny remont oddziału po-
legał m.in. na wymianie posadzek, 
sufitów podwieszanych, drzwi ze-
wnętrznych i wewnętrznych, za-
montowaniu okładzin ściennych 
na korytarzach i salach chorych. 

Zamontowano także listwy odbo-
jowe na korytarzach, wymalowa-
no ściany, zamontowano ścianki 
działowe, wymieniono: urządze-
nia sanitarne, płytki ceramiczne 
w łazienkach, gniazda wtyczkowe 
i wyłączniki, zamontowano lampę 
sufitową zabiegową i wymienio-
no oświetlenie sufitowe, zestawy 
ścienne nadłóżkowe i instalację 
przyzywową, grzejniki w łazien-
kach i meble. 

Na 17-łóżkowym Oddziale 
Otolaryngologii o powierzchni 
blisko 578 m kw. znajduje się 9 
sal chorych z łazienkami (8 sal 
2-osobowych oraz 1 izolatka). 
W ramach prac powstały ponadto  
m.in. 2 toalety dla niepełnospraw-

nych, pokój socjalny dla pacjen-
tów, sala zabiegowa, 2 gabinety 
diagnostyczno-zabiegowe, porad-
nia otolaryngologiczna, gabinet 
ordynatora, pielęgniarki oddzia-
łowej, punkt pielęgniarski, gabi-
net lekarski/lekarz dyżurny, śluza 
i toaleta dla personelu, magazyn, 
pomieszczenie gospodarcze, bru-
downik. 

Remont oddziału trwał 3 miesią-
ce i został wykonany przez lokalną 
firmę z Bolszewa. Jak podkreślają 
przedstawiciele szpitala, jest to 
jeden z nielicznych oddziałach, 
w których każda sala chorych jest 
wyposażona w indywidualną ła-
zienkę. 

Rafał Korbut

Szpitalny oddział 
po modernizacji
WeJHeROWO | Po trzech miesiącach zakończył się remont Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Specja-
listycznym w Wejherowie. Inwestycja pochłonęła 1,24 mln zł. 
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Inwestycja realizowana jest w ra-
mach Rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa. W związku z pracami, 
które potrwają ok. dwóch miesię-
cy, ulica została zamknięta.

- Kilkusetmetrowy łącznik po-
między ul. Dworcową (obok bu-
dynku Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej), a ul. Spacerową 
zostanie wyłożony kostką betono-
wą – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Wyremontowane zostaną chod-

niki i miejsca postojowe. Wzdłuż 
chodników zostaną wykonane 
pasy zieleni. Prosimy o zacho-
wanie szczególnej ostrożności 
w rejonie tej ulicy i stosowanie 
się do oznakowania pionowego. 
Dołożymy wszelkich starań, aby 
zminimalizować utrudnienia 
podczas prowadzenia prac bu-
dowlanych w tym rejonie, jednak 
są one nieuniknione. Liczymy na 
wyrozumiałość – budujemy dla 
mieszkańców! /raf/

GM. WeJHeROWO | Rozpoczyna się kolejny etap budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w Łężycach. 

Na wniosek gminy Wejherowo zgłoszony do planu wieloletniego, PE-
WIK Gdynia podjął się budowy około 1 km sieci w ulicach: Jeżynowej, 
Cyprysowej i Głogowej oraz w części ulicy Kasztanowej. Prace wykony-
wane są na podstawie projektu sporządzonego przez Gminę Wejherowo. 
Wartość prac wyniesie 700 tys. zł brutto. Po zakończeniu inwestycji ko-
lejni mieszkańcy Łężyc będą mogli zlikwidować zbiorniki bezodpływo-
we i korzystać z kanalizacji zbiorczej. /UGW/

Kolejne inwestycje w Łężycach

rozpoczęli remont łącznika
WeJHeROWO | Na początku tego tygodnia rozpoczął się remont 
łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową a ul. Spacerową. 
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WeJHeROWO | Niebawem rozpocznie się kolejna edycja 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wnioski przyj-
mowane będą od 1 kwietnia. 

Będzie to już piąta edycja budżetu obywatelskiego. Procedury 
składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian.
W tym roku na realizację BO przeznaczono 1 mln złotych 
– 900 tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwe-
stycyjne. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów 
rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Głosować 
będzie można natomiast od 9 do 23 września. Wyniki pozna-
my w październiku br.
- Cztery poprzednie edycje potwierdziły dużą aktywność 
i pomysłowość wejherowian – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Wejherowianie dzięki budżetowi 

obywatelskiemu chcą uczestniczyć w zarządzaniu swoim 
miastem i po raz kolejny mogą zaproponować konkretne 
i ciekawe rozwiązania. Podjęcie wysiłku opracowania projektu 
jest świadectwem zaangażowania w życie i rozwój miasta, 
tym samym zasługuje na szczególne uznanie. Zachęcam 
zatem do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę 
wielu wspaniałych pomysłów.
Maksymalna wartość pojedynczego zgłoszonego projektu 
inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a pro-
jektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. Głosowanie odbywać się 
będzie elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejhero-
wo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach. Każdy 
głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden 
na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny.
/raf/

napisz projekt i zmień miasto
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- Dzisiaj nadszedł bardzo ważny 
dzień. Dzień, na który czekaliśmy 
przez kilka ostatnich lat – mówi-
ła podczas wtorkowej uroczysto-
ści Dorota Nowicka-Klimowicz, 

dyrektor Powiatowego Zespołu 
Szkół w Redzie. - Poprzez wmu-
rowanie aktu erekcyjnego przy-
stępujemy do kolejnego etapu 
rozwoju naszej szkoły.

Trwa budowa szkoły. 
Podpisano akt erekcyjny
Reda | Trwa rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. We wtorek odbyło się uroczyste podpisanie 
i wmurowanie aktu erekcyjnego, pod którym podpisali się samorządowcy i przedstawiciele społeczności szkolnej.

Prace związane z rozbudową 
placówki ruszyły w ubiegłym 
roku. Efektem inwestycji ma być 
zupełnie nowe skrzydło szkoły, 
w którym znajdowało się będzie 
dziesięć pracowni zawodowych, 
kształcących przyszłych grafików 
komputerowych, dźwiękowców, 
pracowników branży reklamowej 
oraz techników architektury kra-
jobrazu.

- Myślę, że będzie to obiekt na 
miarę XXI wieku – mówiła Ga-
briela Lisius, starosta wejherow-
ski. - Prace postępują zgodnie 

z planem, w związku z czym li-
czymy na to, że oficjalne otwar-
cie nowego skrzydła szkoły zor-
ganizowane zostanie 2 września 
w trakcie powiatowej inauguracji 
roku szkolnego, która odbędzie się 
w Redzie.

Inwestycja w całości realizowana 
jest ze środków budżetu powiatu 
wejherowskiego. Całość przed-
sięwzięcia wynosi ponad 8 mln 
zł, z czego 1,5 mln zł ma zostać 
przeznaczone na zakup i montaż 
wyposażenia.

Anna Walk

dorota 
nowicka-klimowicz, 
dyrektor Powiatowego 
Zespołu Szkół w Redzie

Nowy obiekt jest niezbędny, abyśmy mogli dalej 
się rozwijać i kształcić młodzież na wysokim 
poziomie. W tej chwili jest nas tak dużo, że prze-
kroczyliśmy próg sześciuset uczniów. Biorąc pod 
uwagę perspektywę zbliżającego się naboru, bez 

tej inwestycji nie mielibyśmy możliwości przyjęcia podwójnego rocznika. 
Nie bez znaczenia w tym przypadku jest też dynamiczny rozwój Redy.

WeJHeROWO | Chcesz wiedzieć, kiedy z miejsca Twoje-
go zamieszkania ZUK zabierze pojemniki z odpadami? 
Nic prostszego – ściągnij aplikację.

Chcesz być informowany, jak se-
gregować śmieci i otrzymywać 
informacje o Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów? Bezpłat-
na aplikacja pozwoli korzystać 
z harmonogramu wywozu 
odpadów w Wejherowie.
Aplikacja EcoHarmonogram 
umożliwia wyszukiwanie har-
monogramu wywozu odpa-
dów po adresie, powiadamia 
o terminie odbioru odpadów 
komunalnych. 

EcoHarmonogram to darmowa aplikacja, której najważ-
niejszym zadaniem jest przypominanie mieszkańcom 
o terminie wywózki śmieci. Zawiera informację o Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), do którego należy 
wywozić kłopotliwe odpady takie jak metal, złom, chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
zużyte opony samochodowe itp. Ponadto w aplikacji można 
sprawdzić, jak sortować odpady. W aplikacji EcoHarmono-
gram dowiemy się też, jakie pojemniki znajdują się w naszej 
gminie i co powinniśmy do nich wrzucać. 
Bezpłatna aplikacja dostępna jest na systemy: Android, 
Windows Phone i Apple iOS. 
Każdy użytkownik może dostosować aplikację do siebie. 
Dzięki temu możemy ustawić sobie, czy chcemy otrzymy-
wać powiadomienie o wywozie odpadów dzień, dwa lub 
trzy wcześniej, a także godziny, w których taka informacja 
nam się wyświetli. Dodatkowo aplikacja przypomina m.in. 
o terminach płatności za wywóz odpadów. /raf/

ecoHarmonogram 
wywozU odpadów 
w telefonie

Dowody osobiste wydawane 
na podstawie wniosków zło-
żonych od 4 marca będą miały 
warstwę elektroniczną. Od do-
tychczasowych dokumentów 
będzie je odróżniał wewnętrzny 
chip, w którego pamięci zapisa-
ne będą: nasze imię, nazwisko, 
numer PESEL, obywatelstwo 
oraz kolorowe zdjęcie biome-
tryczne. Dodatkowo w pamięci 
e-dowodu może zostać zako-
dowany elektroniczny podpis 
osobisty.

- Jeżeli stary dowód osobisty 
jest jeszcze ważny, nie trzeba 
wymieniać go na e-dowód – za-
pewnia Teresa Dzienisz – Do-
mbrowska, kierownik Referatu 
Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta w Redzie. - Dowód 

osobisty wymieniamy dopiero 
wówczas, gdy kończy się jego 
dziesięcioletni okres ważności. 
Oczywiście, jeżeli chcemy wcze-
śniej korzystać z e-dowodu, np. 
ze względu na podpis osobisty, 
można złożyć wniosek wcze-
śniej.

Wyrobienie e-dowodu jest 
bezpłatne i odbywa się według 
tych samych procedur, co do tej 
pory, czyli należy złożyć wnio-
sek wraz ze zdjęciem. Warto 
wiedzieć, że korzystanie z war-
stwy elektronicznej e-dowodu 
nie jest obowiązkowe. W razie 
braku zgody na uruchomienie 
warstwy elektronicznej nowy 
dowód będzie działał iden-
tycznie jak obecny, co znaczy, 
że znajdujące się na nim dane 

wystarczą do potwierdzenia 
tożsamości i obywatelstwa oraz 

przekraczania granic niektó-
rych państw. 

Można już złożyć wniosek o e-dowód
Reda | Ma on uprościć załatwianie spraw urzędowych i pomóc w podpisywaniu elektronicznych dokumentów. Czy musisz złożyć 
wniosek o e-dowód? Na pytanie odpowiada Teresa Dzienisz – Dombrowska z Urzędu Miasta w Redzie.

POWIaT | Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z autyzmem świętowało 5-lecie działalności. 

Uroczystość odbyła się w siedzibie Powiatowego Zespołu 
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W trakcie spotkania 
zaproszeni goście skierowali na ręce prezesa stowarzyszenia 
gratulacje, wyrazy uznania oraz życzenia dalszych sukcesów.

Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem 
rozpoczęło działalność 20 lutego 2014 r. Od początku istnie-
nia angażuje się m.in. w działania na rzecz poprawy jakości 
życia osób z autyzmem, przeciwdziałania objawom dyskry-
minacji oraz kampanie społeczne mające na celu upowszech-
nianie i szerzenie wiedzy na temat autyzmu w środkach 
masowego przekazu. /raf/

pomagają osobom z aUtyzmem, 
przeciwdziałają dyskryminacji
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Wystarczy złożyć formularz 
rekrutacyjny dostępny w Urzę-
dzie lub w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie, do-
stępny również na stronie inter-
netowej miasta.

Jeżeli więc chcesz dowiedzieć 
się, jak chronić swoje dziecko 

przed zagrożeniami związanymi 
z korzystaniem z internetu, jak 
załatwić codzienne sprawy przez 
internet, jak korzystać z usług 
związanych ze zdrowiem lub zło-
żyć wniosek przez internet - Daj 
sobie szansę, weź udział w bez-
płatnych szkoleniach Ja w inter-

Zaistniej w internecie 
- są jeszcze miejsca!
WeJHeROWO | W Urzędzie Miejskim w Wejherowie trwają 
bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Ja w internecie”. 

necie – „Rodzic w internecie”. Je-
żeli prowadzisz własną działalność 
gospodarczą lub przygotowujesz 
się do otwarcia własnego biznesu, 
chcesz dowiedzieć się jak pod-
nieść skuteczność działań mar-
ketingowych, zaopatrzeniowych, 
finansowych, chcesz poznać usługi 
e-administracji w biznesie, nauczyć 
się jak wypełniać dotacje, korzystać 
z rozliczeń podatkowych - Daj sobie 
szansę, weź udział w bezpłatnych 
szkoleniach Ja w internecie –„Mój 
biznes w sieci”; „Rolnik w sieci”.

Szkolenia realizowane są w ramach 
„Programu Operacyjnego Cyfrowa 
Polska na lata 2014-2020 - działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych”. Operatorem 
programu w imieniu Ministerstwa 
Cyfryzacji jest Fundacja Legalna 
Kultura.

Szczegółowe informacje na temat 
projektu można pod numerami te-
lefonu 58 677 70 57 oraz 58 677 70 
53. /raf/

Sprawą – w trybie nadzwy-
czajnym – zajęli się wejherowscy 
radni. Żona zmarłego złożyła bo-
wiem skargę na działania władz, 
ponieważ to samorząd jest zobo-
wiązany przepisami do zapewnie-
nia pochówku. Problem w tym, że 
Wejherowo nie posiada cmentarza 
komunalnego, a cmentarz przy ul. 
Roszczynialskiego należy do para-
fii. Jest to cmentarz wyznaniowy, 
który w praktyce pełni także rolę 
cmentarza  komunalnego i do tej 
pory parafia umożliwiała pochó-
wek każdego zmarłego. 

miejsce na ścieżkę, 
a nie groby

Rozmowa pomiędzy probosz-
czem a żoną zmarłego miała miej-
sce w ub. piątek. Na sobotę zapla-
nowana była msza za zmarłego 
i pogrzeb. Tymczasem ks. prałat 
Tadeusz Reszka miał w piątek po-
wiedzieć, że pochówku na cmen-
tarzu nie będzie, ponieważ nie ma 
tam już miejsc. Kobieta stwier-
dziła, że przecież miejsca jeszcze 
są, w pobliżu ogrodzenia. W od-
powiedzi miała usłyszeć, że „tam 
będzie ścieżka, a nie groby”. 
Zrozpaczona żona zmarłego udała 
się więc do wejherowskiego ma-

gistratu prosząc o pomoc i inter-
wencję. Ponieważ przedstawiciele 
władz miasta nie byli w stanie roz-
wiązać problemu, kobieta złożyła 
skargę na działanie prezydenta. 
W trybie pilnym zwołano więc se-
sję nadzwyczajną. Radni w czwar-
tek głosowali nad złożoną skargą, 
pojawił się też pomysł założenia 
cmentarza komunalnego.

teren jest, 
wystarczył wniosek

Cmentarz od momentu powsta-
nia był kilkakrotnie powiększany. 
Za każdym razem to miasto prze-
kazywało teren parafii. Ostatni 
raz w 2012 roku, ponadto od tego 
roku zaplanowane było prze-
kazanie kolejnego terenu o po-
wierzchni 1,5 ha. 

- Sprawa, do której doszło, jest 
bardzo poważna i całkowicie nas 
zaskoczyła – powiedziała Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Gdy żona zmarłe-
go zgłosiła się do nas, musieli-
śmy skierować ją z powrotem do 
proboszcza parafii, ponieważ nie 
mogliśmy nic zrobić. Prezydent 
nie jest właścicielem cmentarza. 
Nie rozumiemy natomiast, dla-
czego nie otrzymaliśmy wcześniej 

od parafii żadnej informacji, żad-
nych sygnałów, że na cmentarzu 
kończy się miejsce. Przez lata 
przekazywaliśmy tereny na po-
większenie nekropolii, ostatnie 
rozmowy prowadziliśmy z pro-
boszczem w ub. miesiącu i usta-
liliśmy, że przekażemy kolejne 
działki, wytniemy tam drzewa 
i przeprowadzimy prace ziemne. 
Tak było przez lata, współpraca 
z parafią układała się bardzo do-
brze, trudno mi więc zrozumieć 
taką nagłą zmianę. Teren na roz-
szerzenie cmentarza mamy od 
paru lat zabezpieczony, ksiądz 
o tym wiedział, wystarczył wnio-
sek z jego strony i od razu podję-

libyśmy kroki aby sformalizować 
przekazanie gruntu.

będzie cmentarz 
komUnalny

Aby jak najszybciej rozwiązać 
problem i zapobiec podobnym 
sytuacjom w przyszłości podczas 
sesji padł pomysł, aby miasto zre-
zygnowało z przekazania gruntu 
parafii, a zamiast tego w tym miej-
scu stworzyło cmentarz komunal-
ny. Oficjalny wniosek o zobowią-
zanie prezydenta do powołania 
cmentarza komunalnego złożył 
radny Wojciech Kozłowski. 

- Oczekuję natychmiastowego 

podjęcia decyzji w tej sprawie 
– powiedział radny Kozłowski. 
- My jako samorząd jesteśmy zo-
bowiązani do tego, aby zapewnić 
pochówek zmarłym. Nie może 
być takich sytuacji, że ktoś jest 
odsyłany. Należy zatem powołać 
cmentarz komunalny, wówczas to 
miasto bezpośrednio będzie nim 
zarządzać. Trzeba to zrobić pilnie, 
natychmiast.

Przeprowadzono dwa głosowa-
nia. Pierwsze (nad odrzuceniem 
skargi na działania prezydenta. 
Radni większością głosów odrzu-
cili skargę jako nieuzasadnioną. 
Drugie głosowanie dotyczyło 
wniosku złożonego przez Woj-

ciecha Kozłowskiego. W tym wy-
padku radni większością głosów 
poparli ten wniosek, co w prakty-
ce oznacza rozpoczęcie prac nad 
powołaniem cmentarza komunal-
nego. 

- W normalnym trybie założe-
nie i przygotowanie cmentarza 
mogłoby zająć nawet pół roku, 
ale ponieważ sytuacja jest niemal 
krytyczna, będziemy starali się 
to zrobić w ciągu ok. 1,5 miesią-
ca – zapowiada Beata Rutkiewicz. 
- W tym czasie ewentualne pro-
blemy z pochówkiem będziemy 
rozwiązywać przy współpracy 
z sąsiednimi samorządami.

/raf/

Odmówił pochówku: „brak miejsc”!
WeJHeROWO | Ta sytuacja całkowicie zaskoczyła i zszokowała rodzinę zmarłego kilka dni temu wejherowianina – w ub. piątek, w przeddzień planowane-
go pochówku, proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Wejherowie odmówił pochowania zmarłego. 

OGŁOSZeNIe
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Rumi Nr 153/107/2019 z dnia 5 marca 2019 roku informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wy-
wieszony został wykaz Nr V obejmujący nieruchomość zabudowaną stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej w udziale 2/3 części nieruchomości.

OGŁOSZENIE                                                 89/2019/DB
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OGŁOSZeNIe
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11, art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945), oraz art.21 ust.2  
pkt 2 i 7, art. 30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r., 
poz. 2081)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi w rejonie ul. Husarskiej

w dniach od 15.03.2019r. do 05.04.2019r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje 
o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie prze-
prowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwią-
zaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 19.03.2019r. o godzinie 15.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia 
19.04.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZeNIe  BURMISTRZa MIaSTa RUMI
o przyjęciu dokumentu

 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. dąbrowskiego, ul. Stoczniowców 
– eTaP II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawia-
damiam o  przyjęciu:
- zarządzeniem Nr 140/94/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27.02.2019r.  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP II 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku 
i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 
15.05.2017r. – 05.06.2017r., 16.11.2018r. – 10.12.2018r.,  18.01.2019r. - 08.02.2019r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200.
2. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w do-
kumentu w dniu 29.05.2017r., 20.11.2018r., 05.02.2019r. została przeprowadzona 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
3. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł wnieść uwa-
gi w formie pisemnej do dnia 19.06.2017r., 28.12.2018r., 22.02.2019r. na adres: 
Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

W ramach tegorocznej edycji 
programu Senior+ na terenie 
województwa pomorskiego po-
wstanie w sumie osiem placó-
wek dla osób starszych. Jeden 
z Dziennych Klubów „Senior+” 
już niebawem utworzony zosta-
nie na terenie Redy.

- Środki w wysokości 150 
tys. zł, które miasto pozyskało 
z budżetu państwa, pozwolą 
na   kompleksową adaptację 
pomieszczeń znajdujących się 
na terenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, gdzie 
Dzienny Klub „Senior+” bę-
dzie funkcjonował – informuje 
Halina Grzeszczuk, zastępca 
burmistrza Redy. - Utworzenie 
placówki powinno rozwiązać 
problem braku miejsca integra-
cji, zajęć ruchowych i edukacyj-
nych oraz animacji czasu wol-
nego rosnącej populacji osób 
starszych. 

Redzki Klub „Senior+” skła-
dał się będzie z pomieszczenia 
wyposażonego m.in. w sprzęt 
RTV oraz komputer z dostę-
pem do Internetu. Dodatkowo 
do dyspozycji seniorów ma 
być kuchnia, a także łazienka 

Reda otrzymała promesę
Gdańsk-Reda | 150 tys. zł trafi do Redy na utworzenie Dziennego Klubu „Senior+”. Promesę z rąk podsekretarza stanu Marcina 
Zielenieckiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odebrała Halina Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy.

krzysztof krzemiński,
burmistrz Redy

Zapewnienie miejsca dostępu do dziennych 
usług opiekuńczych powinno podbudować kon-
dycję społeczną najstarszej grupy mieszkańców 
Redy. Dodatkowo pozwoli na włączanie senio-
rów w życie wspólnoty mieszkańców, szczegól-
nie tych pozbawionych codziennego kontaktu 
z rówieśnikami oraz tych, którzy wykazują 

inicjatywę niesienia pomocy innym osobom w ich wieku.

z dwiema toaletami, prysznicem 
z krzesełkiem oraz odpowiednimi 
uchwytami. 

- Przedsięwzięcie związane 
z utworzeniem placówki Urząd 
Miasta realizuje we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej – mówi Halina 
Grzeszczuk. - Przyznane 150 000 
zł stanowi 80 proc. kosztów, po-
zostałe 20 proc. to wkład własny 
samorządu.

W 2015 roku, po pierwszym 
roku działania programu Se-
nior+, w województwie pomor-
skim funkcjonowało jedynie 
sześć placówek dla seniorów, za-
pewniających 130 miejsc osobom 
starszym. Do końca tego roku 
seniorzy w regionie mają mieć 
do dyspozycji blisko czterdzie-
ści Dziennych Domów i Klubów 
„Senior+”.

Ania Walk

GM. WeJHeROWO | Z okazji 
przypadającego dziś dnia 
Kobiet wójt gminy Wej-
herowo Henryk Skwarło 
oraz Biblioteka i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo 
zapraszają na sobotnie spo-
tkanie z Cezarym Pazurą. 

8 marca to wyjątkowa data 
w kalendarzu. Corocznie 
w gminie Wejherowo 
z tej okazji organizowane 
są wydarzenia dedykowane 
Paniom. Dzień Kobiet stał 
się wspaniałą okazją do 
podziękowania im za ak-
tywne uczestnictwo w życiu 
gminy. Kolejne lata pokazują 
jak dużym zainteresowa-
niem mieszkańców cieszą 
się wydarzenia kulturalne 
organizowane bezpłatnie na 
terenie gminy. Z roku na rok 
występy znanych artystów 
przyciągają coraz liczniejszą 
rzeszę widzów. Wzorem 
lat ubiegłych także i w tym 
roku gmina przygotowała 
moc atrakcji. Obchody 
Dnia Kobiet zainauguruje 
występ znanego polskiego 
aktora Cezarego Pazury. To 
wydarzenie już w sobotę, 9 
marca, o godz. 19.00 w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
w Bolszewie. Dla każdej Pani 
przewidziano upominek. 
/UGW/

pazUra 
na dzień 
kobiet
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POWIaT | dziś - w pierwszy piątek Wielkiego Postu - od-
będzie się pierwsza droga krzyżowa na Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Z inicjatywy prezydenta miasta zaplanowano 
powrót do domu bezpłatnymi autobusami MZK.  

W piątek 8 marca rozpoczynają 
się drogi krzyżowe. W kościele 
klasztornym w Wejherowie 
odprawiane będą o godz. 8:30, 
16:00 i 18:30. Na Kalwarii Wejhe-
rowskiej o godz. 16:00, a wcze-
śniej o 15:00 msza i uczczenie 
relikwii Krzyża św. Przed mszą 
o godz. 14:40 śpiewanie Godzi-
nek ku czci Męki Pańskiej. 
Organizatorzy nabożeństwa 
zapraszają również na indywi-
dualną i refleksyjną Kaszubską 

Nocną Drogę Krzyżową o długo-
ści 45 km. Tegorocznej pierwszej edycji towarzyszy specjalne 
wstawiennictwo MB Wejherowskiej w XX rocznicę koronacji 
cudownego obrazu. Wydarzenie rozpocznie się 5 kwietnia 
mszą o godz. 20:00 w kościele Trzech Krzyży na Kalwarii 
Wejherowskiej. Trasa będzie przebiegała przez miejscowości 
Zibertowo – Gościcino – Zielony Dwór – Luzino – Nowe Kę-
błowo – Kochanowo – Góra – Kniewo – Sanktuarium Paśnica 
– Wejherowo Sanktuarium Pasyjno–Maryjne.
Miejski Zakład Komunikacji po zakończeniu uroczystości 
Drogi Krzyżowej podstawi autobusy komunikacji miejskiej, 
umożliwiające powrót do domu. (dd)

odjazdy aUtobUsów:
autobusy podstawione będą przy ul. Harcerskiej, 
na wysokości kotłowni OPeC ok. godz. 17.30:

autobus z oznakowaniem linii nr 2, który będzie •	
jechał trasą do „Szpitala”
autobus z oznakowaniem linii nr 3, który będzie •	
jechał trasą do pętli „Odrębna”

Odjazd: po zajęciu miejsc przez pasażerów.

Do korzystania z tego dodatkowego przewozu MZK
 zaprasza w szczególności uczestniczące 
w uroczystościach drogi krzyżowej osoby starsze, 
niepełnosprawne i matki z małymi dziećmi.
Dodatkowych informacji o przewozie 
udziela dyspozytor – nr tel. 58 572 29 33.

z drogi krzyżowej 
wrócisz aUtobUsem

Fot. DD

W ten sposób uczczono pamięć 
pomordowanych przez funkcjona-
riuszy NKWD-UB tzw. „Żołnierzy 
Wyklętych”. 

- Bardzo się cieszę, że w Wejherowie 
mamy takie miejsce gdzie mogą się 
spotkać i upamiętnić „Żołnierzy Nie-
złomnych”, którzy zginęli w obronie 
suwerenności i niepodległości Polski. 
Dziś możemy czcić ich pamięć. Mamy 
również na naszej kaszubskiej ziemi 
takich bohaterów -  mówi Marcin 
Drewa, inicjator nadania imienia dla 
ronda „Żołnierzy Wyklętych” /raf/

Przy rondzie uczcili pamięć bohaterów
WeJHeROWO | W ubiegłym tygodniu w czwartkowy wieczór przed rondem im. Żołnierzy Wyklętych w Wejherowie zapalono znicze, 
odśpiewano hymn państwowy oraz przedstawiono historię podziemia antykomunistycznego.

W kościele parafialnym pw. 
Chrystusa Króla i Bł. Alicji 
Kotowskiej została odprawiona 
uroczysta msza św., po której 
uczestnicy przemaszerowali do 
Bramy Piaśnickiej przy akom-
paniamencie Orkiestry Dętej. 
Przy Bramie odbył się Apel Pa-
mięci, błogosławieństwo oraz 
złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy. 

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz powiatu 
wejherowskiego, władz miasta, 
dziekan dekanatu Wejherowo 

ks. Prałat Daniel Nowak, ko-
mendant 18. Wojskowego Od-
działu Gospodarczego płk Jacek 
Wieczorek, dowódca Batalionu 
Dowodzenia Marynarki Wojen-
nej kmdr por. Artur Gajdemski, 
radni powiatu, miasta, przed-
stawiciele służb, szkół z powiatu 
wejherowskiego i wielu innych. 

Przypomnijmy: Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych obchodzony jest 1 mar-
ca od 2011 roku. 

- Jako powiat co roku upa-
miętniamy tych, którzy walczyli 

(a wielu z nich oddało życie) za 
Polskę Suwerenną w czasie po 
okupacji, czyli po 1945 roku – 
mówi Jacek Thiel, wicestarosta 
wejherowski. Staramy się - or-
ganizując coroczne uroczysto-
ści - uczcić pamięć żołnierzy,  
oficerów, ale też działaczy po-
litycznych i społecznych, któ-
rzy walczyli również na ziemi 
wejherowskiej. Wśród nich 
był porucznik Augustyn We-
stphal, ostatni dowódca tajnej 
organizacji wojskowej „Gryf 
Pomorski” i sekretarz powiatu 

morskiego, który po brutalnych 
przesłuchaniach zmarł. Na ob-
chody zapraszamy młodzież 
z naszych szkół powiatowych, 
ponieważ chcemy, aby ci mło-
dzi ludzie mieli w pamięci tych 
bohaterów i aby ci bohaterowie 
stali się dla nich przykładem 
patriotycznej postawy, żeby to 
kształtowało ich świadomość 
i poczucie wartości bycia Pola-
kiem. 

Głównym organizatorem ob-
chodów był powiat wejherow-
ski. /raf/

Pamięć o Żołnierzach 
Wyklętych trwa
POWIaT | Coroczne uroczyste obchody upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych zorganizowano w stolicy powiatu wejherowskiego. 
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Pobiegli dla Wyklętych 
– rekordowa frekwencja
RUMIa | Już po raz czwarty na terenie Rumi zorganizowano Bieg Tropem Wilczym, który stanowi hołd dla Żołnierzy Wyklętych. Rumska odsłona tego wy-
darzenia jest, pod względem frekwencji, nie tylko największą na Pomorzu, ale też jedną z największych w Polsce.

ariel sinicki, 
pomysłodawca biegu 
i przewodniczący Rady Miejskiej Rumi:

– Dziękujemy wszystkim uczestnikom Biegu 
Tropem Wilczym, którzy poprzez udział w tym 
wydarzeniu, oddali hołd i uczcili pamięć żołnie-
rzy antykomunistycznego podziemia. Jak widać 
impreza w Rumi się przyjęła, o czym świadczy 
frekwencja – około 700 uczestników, często całe 

rodziny: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Będziemy rozwijać to przed-
sięwzięcie i już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji.
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spotkanie pokoleń

W niedzielę ulicami Rumi po-
biegło wspólnie około 700 osób. 
Wszyscy – zarówno dzieci, mło-
dzież, dorośli, jak i seniorzy – poko-
nali trasę liczącą symboliczne 1963 
metry, prezentując na koszulkach 
fotografię Antoniego Hedy (do-
wódcy oddziałów partyzanckich 
ZWZ i AK). Biegacze wystartowali 
spod pomnika Armii Krajowej, by 
zwieńczyć wysiłek na mecie, którą 
wyznaczono pod Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Rumi.

bez podiUm

Na wszystkich, bez względu 
na czas, czekały medale oraz 
gorący poczęstunek. Ponadto 
burmistrz Michał Pasieczny, 
przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki oraz dyrektor 
MOSiR Jolanta Król wręczali 
wspólnie specjalne podarun-
ki najmłodszemu (półroczny 
Leon) i najstarszemu biegaczo-
wi (82-letnia Jadwiga), a także 
najliczniejszym rodzinom (5 i 
6 osób).

rUmia w czołówce

Żołnierzy Wyklętych na spor-
towo upamiętniło w tym roku 
łącznie około 80 tysięcy osób z 
365 miast, w tym mieszkańcy 
światowych metropolii, takich 
jak Sydney, Melbourne, Wiedeń, 
Londyn, Chicago czy Nowy York. 
Największy bieg w Polsce odbył 
się w Warszawie, gdzie odnoto-
wano 2500 uczestników. Rumia 
znalazła się natomiast w pierw-
szej dziesiątce najliczniejszych 
biegów w kraju i była miejscem 

największego biegu na Pomorzu 
(wyprzedzając Gdańsk i Gdynię, 
gdzie zarejestrowano po około 
450 biegaczy).

wspólny sUkces

Organizatorami rumskiej odsło-
ny wydarzenia są: MOSiR Rumia, 
SALOS Rumia, Fundacja Wol-
ność i Demokracja, Urząd Mia-
sta Rumi oraz The North Event. 
Honorowy patronat nad biegiem 
objął przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi Ariel Sinicki.



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 8 marca 201910

REKLAMA                                                                                U/2019/PR

„Świeć się z Energą” to corocz-
ny plebiscyt, w ramach którego 
już od dziesięciu lat Polacy gło-
sują na najefektowniej udeko-
rowane miasta. Dla poszczegól-
nych miejscowości to nie tylko 
szansa na promocję, ale przede 
wszystkim okazja do wygrania 
nowoczesnego sprzętu AGD.

Wejherowo nie dało za wy-
graną i pokonało konkurentów 
z województwa pomorskiego, 
a następnie w wyniku ogólno-
polskiej rywalizacji znalazło się 
tuż poza podium. To spowodo-
wało, że do stolicy powiatu wej-
herowskiego trafił energoosz-
czędny sprzęt, który przekazany 
został na cel charytatywny. 

- Bardzo się cieszę, że znaleź-
liśmy się w gronie najpiękniej 
rozświetlonych miast w Polsce 
- mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Jesteśmy zadowoleni nie tylko 
z miejsca, które udało nam się 
zająć, ale i z tego, że dzięki wy-
granej w plebiscycie możemy 
wspierać podmioty, które dzia-
łają na terenie miasta.

Zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz przypomniał 
ponadto, że mieszkańcy i sym-
patycy Wejherowa, głosujący 
w plebiscycie „Świeć się z Ener-
gą”, już po raz trzeci wywalczyli 
dla miasta dobroczynne nagro-
dy od Grupy Energa w posta-
ci sprzętu AGD o wartości 10 
tys. zł. Wejherowo w 2019 roku 
uzyskało tytuł najładniej oświe-
tlonej miejscowości w woje-
wództwie pomorskim w okresie 
świątecznym, a w plebiscycie 
ogólnopolskim zajęło wysokie 4. 
miejsce otrzymując w głosowa-
niu internautów aż 1535 głosów. 
Energooszczędny sprzęt AGD 
w postaci między innymi lodów-
ki, piekarnika, lodówko-zam-
rażarki, pralki automatycznej, 
kuchni mikrofalowej, parowaru 
i blendera trafił – decyzją pre-
zydenta miasta - do Kuchni św. 
Franciszka, która funkcjonuje 
przy wejherowskim klasztorze, 
a także do przytuliska dla osób 
bezdomnych prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Al-
bertynek Posługujących Ubogim 

w Wejherowie.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni 

z tego, że część z nowoczesnego 
sprzętu trafiło na wyposażenie 
Kuchni św. Franciszka – zapew-
nia o. Bonus Tomasz Dąbrowski, 
zastępca gwardiana wejherow-
skiego klasztoru. - Nasze urzą-
dzenia AGD są bardzo wyeks-
ploatowane, w związku z czym 
planowaliśmy ich wymianę. Dla 
nas to spory wydatek, którego 
tym razem udało się nam unik-
nąć.

Działająca od ponad 20 lat 
Kuchnia św. Franciszka wy-
daje codziennie 100 posiłków 
(w godz. od 12.00 do 13.00). Na 
soboty i niedziele podopiecznym 
wydawany jest suchy prowiant 
m.in. pieczywo, mięso i wędlina 
pakowana hermetycznie.

W trakcie przekazania nagród 
włodarze miasta zapowiedzie-
li już udział w kolejnej edycji 
plebiscytu „Świeć się z Energą”. 
Przypomnijmy, że w poprzed-
nich zmaganiach Wejherowo 
dwukrotnie zwyciężało na szcze-
blu wojewódzkim. Anna Walk

Miasto wygrało 
energooszczędny 
sprzęt
WeJHeROWO | Sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł został przekazany przedstawicielom 
Kuchni św. Franciszka i wejherowskiego przytuliska. Wszystko dzięki temu, że Wejhe-
rowo zajęło pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie plebiscytu ,,Świeć się z Energą”.

74 lata temu – 10 marca 1945 r. - 
zostali wyzwoleni więźniowie ko-
lumny 3-ciej przebywający w obo-
zie ewakuacyjnym w Nawczu oraz 
w miejscowości Świetlino, którzy 
9 marca późnym wieczorem po 
zarządzeniu pieszej ewakuacji 
w liczbie 346 osób poddani zostali 
do jej kontynuowania. W bardzo 
trudnych warunkach pogodo-
wych i całonocnym marszu przez 
Rozłazino i Łęczyce dotarli rano 
do Świetlina. Koło południa zo-
stali wyzwoleni przez wojsko ro-
syjskie. W obozie w Nawczu zo-
stało około 100 chorych więźniów 
i kilku SS – manów, którzy mieli 
ich zlikwidować. Nie zdążyli tego 
uczynić, uciekli przed zbliżającym 
się wojskiem radzieckim.

9 marca zdolni do ponownej 
ewakuacji więźniowie kolumny 
5 – tej, przebywający w obozie 
ewakuacyjnym w Łówczu, wyru-
szyli przez Rozłazino i dotarli do 
Łęczyc, a następnie z powrotem 
zostali zawrócenia do obozu. 10 
marca zostali wyzwoleni.

Kolumna 3-cia w chwili wyjścia 
ze Stutthofu 25 stycznia 1945r. li-
czyła 1400 osób. Stanowili ją więź-
niowie z bloków 5 i 7 - Polacy, Ro-

sjanie, Duńczycy, Czesi, Niemcy, 
Norwegowie. Z tej kolumny wy-
zwolenia nie doczekało 900 osób. 
W obozie w Nawczu przebywali 
od 2 lutego do 10 marca.

Kolumnę 5- tą tworzyli więź-
niowie z bloków 9 i 13 – Polacy, 
Rosjanie, Włosi, Francuzi, Niem-
cy i Żydzi. Kolumna wychodząc 
z obozu Stutthof liczyła 1100 
osób. Wyzwolenia doczekało je-
dynie około 400 osób. W obozie 
w Łówczu więźniowie przebywali 
od 1 lutego do 10 marca.

Zachodzi konieczność przy-
pomnienia, iż w kolumnie 3-ciej 
Marszu Śmierci uczestniczył 
Józef Łapiński więzień obozu 
Stutthof nr 27508, urodzony 6 
stycznia 1919r. w Derwaniszkach 
na Łotwie. Za przynależność do 
Polskiej Organizacji Wojskowej, 

został aresztowany i przeby-
wał w obozie koncentracyjnym 
w Salaspils koło Rygi. W grudniu 
1943 roku został przeniesiony do 
obozu Stutthof. 10 marca 1945 r. 
- został wyzwolony wraz z grupą 
więźniów w Świetlinie. Po wojnie 
mieszkał kilka lat w Wejherowie. 
Ukończył studia malarskie w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku. Jego 
prace pokazywane były na wielu 
wystawach w całej Polsce. W po-
wiecie lęborskim i wejherowskim 
wystawy obrazów pana Łapiń-
skiego miały miejsce w Lęborku, 
Wejherowie i w Rozłazinie. Był 
laureatem szeregu wyróżnień 
i nagród. Większość jego prac 
powstała po wojnie, jako wyraz 
własnych przeżyć w obozach 
w których przebywał. Do śmierci 
w 2004 roku był mieszkańcem El-
bląga. Obrazy i rysunki malowa-
ne barwami bieli, szarości i czer-
ni przedstawiają wstrząsającą 
prawdę o ludzkim cierpieniu. Są 
również dokumentem i dowodem 
zbrodni popełnionych w hitlerow-
skich obozach koncentracyjnych . 
W wielu pracach malarskich au-
tor utrwalił gehennę więźniów 
podczas ewakuacji. W ten sposób 
Józef Łapiński przyczynił się do 
przekazania wiedzy i zachowania 
w pamięci tamtych wydarzeń na-
stępnym pokoleniom. A wszystko 
po to, by miara człowieczeństwa 
nigdy nie została zapomniana. M. 
Kaliński

Tam, gdzie pamięć wciąż żywa
Łęczyce | 74 rocznica 
wyzwolenia więźniów KL 
Stutthof w obozie ewakuacyj-
nym w Nawczu i Łówczu oraz 
w Świetlinie. 
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Reda-JURaTa |  Karnawał za nami. Jego 
ostatnie chwile postanowiła wykorzystać 
liczna grupa redzkich seniorów, bawiąc 
się w jednym z hoteli w Juracie.

Głównym organizatorem i sponsorem 
wydarzenia był  Kazimierz Okrój, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który 
jest znany z zaangażowania na rzecz osób 
starszych oraz schorowanych. 

Uczestników zabawy przywitała prze-
wodnicząca redzkiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
- Elżbieta Lesner. W balu, który zorgani-
zowany został w Tłusty Czwartek, wzięło 
udział 160 członków dwóch zaprzyjaźnio-
nych organizacji, tj. Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz 
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 
oddział w Redzie.

z przytUpem zakończyli karnawał
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Rumia stała się stolicą komiksu
RUMIa | Do Stacji Kultura zjechały się gwiazdy komiksu oraz miłośnicy gatunku z całej Polski. Wabikiem był odbywający się w minioną sobotę Rumia 
Comic Con 2. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

rosnący prestiż

Festiwal komiksu Rumia Comic 
Con staje się coraz bardziej cenio-
nym i rozpoznawalnym wydarze-
niem na kulturalnej mapie Polski. 
Impreza skupia się na historiach, 
sztuce, procesie twórczym, auto-
rach i czytelnikach tego gatunku. 
Tegoroczna odsłona festiwalu przy-
ciągnęła zróżnicowaną publiczność, 
a każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Tego dnia przez rumską bibliotekę 

przewinęło się około 1000 osób.
– Muszę przyznać, że zaskoczyła 

mnie frekwencja, była zdecydowa-
nie wyższa niż w ubiegłym roku. 
Zainteresowanie wystawców, au-
torów, graczy, a przede wszystkim 
fanów komiksu, przeszło nasze 
oczekiwania – mówi Krystyna 
Laskowicz, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rumi. – Poja-
wiło się wielu młodych ludzi, często 
z dziećmi, żeby wziąć udział w tar-
gach wydawniczych, w spotkaniach 

autorskich, warsztatach czy grach, 
a przede wszystkim, żeby wspólnie 
spędzić czas – dodaje.

zawładnęli 
biblioteką

Zainteresowani mieli nie tylko 
okazję posłuchać ciekawych roz-
mów z twórcami, wykładów i pre-
lekcji. Równocześnie odbywały się 
warsztaty skierowane do przedsta-
wicieli wszystkich pokoleń. Z ko-

lei w strefie targowej można było 
zakupić zarówno nowości wydaw-
nicze, jak i archiwalne wydania. 
Natomiast podziemie Stacji Kul-
tura stało się strefą rozrywki z lat 
osiemdziesiątych, gdzie można 
było przenieść się w czasie i zagrać 
na konsoli lub komputerze z po-
przedniej epoki. Ponadto rozgry-
wały się pokazy i turnieje gier fi-
gurkowych, a dodatkową atrakcją 
były projekcje kreskówek Marvela 
oraz czytelnia komiksów Nova.

gwóźdź programU

Ważnym wydarzeniem festiwa-
lu była premiera „Cymelii”, czyli 
antologii komiksów, która po-
wstała w ramach warsztatów pro-
wadzonych w Stacji Kultura przez 
Łukasza Kowalczuka. Dziewięć 
krótkich opowieści autorstwa 
debiutantów oraz aspirujących 
autorów. Opowieści ukazujących 
biblioteki i książki w sposób, któ-
ry nie uśpi czytelnika.

– Druga edycja festiwalu ko-
miksowego Rumia Comic Con 
za nami. Atrakcje były oblegane 
przez cały dzień, a w strefie tar-
gowej wyprzedawały się komiksy. 
Dziękujemy gościom, modera-
torom, wystawcom, partnerom, 
czytelnikom – wszystkim, którzy 
stworzyli świetną atmosferę. Ru-
mia Comic Con 2 to nasz wspólny 
sukces! – podsumowuje Łukasz 
Kowalczuk, współorganizator 
wydarzenia.

Jak przygotować ekologiczne 
środki myjące? Jakie właściwo-
ści mają substancje, które moż-
na znaleźć na półce w niemal 
każdej kuchni? Tego i wielu 
innych ciekawostek będą mo-
gły dowiedzieć się dzieci, które 
w sobotę odwiedzą Port Rumia 
CH Auchan. Uczestnicy będą 
też mieć możliwość obejrzenia 
interesujących i barwnych eks-
perymentów. 

Kolejne spotkanie w ramach 
„Akademii małych odkryw-
ców” udowodni, że składniki 
znalezione w kuchni mogą być 
użyte do produkcji ekologicz-
nych środków czyszczących. 

Kuchenne rewolucje w naukowym stylu
RUMIa | Proste składniki znalezione w kuchni można wykorzystać w nietypowy sposób. W jaki? Już w najbliższy 
weekend dzieci będą mogły się tego dowiedzieć podczas „Akademii małych odkrywców”.

Dzieci będą poznawać wła-
ściwości substancji, takich jak 
soda oczyszczona, ocet czy 
cukier, które można znaleźć 
na domowych półkach. Skład-
niki posłużą do wykonania 
ciekawych i widowiskowych 
pokazów. 

Przeczący prawom fizyki 
płyn czy wybuchowa mie-
szanka octu i sody oczyszczo-
nej to wybrane ciekawostki, 
o których dowiedzą się mali 
naukowcy. Uczestnicy zajęć 
sprawdzą, jak napar z czer-
wonej kapusty zachowuje się 
wobec różnych domowych 

substancji, dzięki czemu uda się 
stworzyć „domową tęczę”. Z cu-
kru i sody oczyszczonej powsta-
ną węże, atrament rozpuszczony 
w wodzie zniknie, a podczas 
zabawy w detektywa uda się od-
czytać wiadomości zaszyfrowane 
jodyną. Będzie się działo!   

Spotkanie z cyklu „Akademia 
małych odkrywców” odbędzie 
się w sobotę 9 marca w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldz-
kiej 108 w Rumi. Zajęcia będą 
prowadzone od godz. 12:00 do 
18:00. Udział w nich jest bez-
płatny! /raf/
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Sobotni seans poprzedził 
ogólnopolską premierę, która 
zaplanowana została na wto-
rek. W pokazie specjalnym 
uczestniczyli twórcy filmu, 
w tym między innymi reżyser 
Tomasz Konecki. Wszyscy za-
znaczali, że obraz powstawał 
w wyjątkowej scenerii, przy za-
angażowaniu wielu sympatycz-
nych i otwartych ludzi.

- Film stworzony został 
dzięki Państwa przychylności 
– mówił do zebranych w Fil-
harmonii Kaszubskiej Tomasz 
Konecki, reżyser. - Dla nas było 
to bardzo miłe doświadczenie. 
Pracujemy na terenie całego 
kraju, ale tutaj byliśmy przyjęci 
w sposób niezwykły, za co ser-
decznie dziękujemy.

Przypomnimy, że zdjęcia do 
filmu „Całe szczęście” realizo-
wane były na przełomie sierp-
nia i września ubiegłego roku. 
Akcja toczy się między innymi 
w Pucku i Wejherowie. Głów-
ny bohater filmu, w którego 

Pokaz specjalny filmu 
„Całe szczęście” 
We JHeROWO | Można było porozmawiać z popularnymi aktorami i reżyserem Tomaszem Koneckim. W Wejherowie odbył 
się pokaz specjalny filmu „Całe szczęście”.

rolę wciela się Piotr Adamczyk, 
jest filharmonikiem, w związku 
z czym część zdjęć realizowano 
na terenie Filharmonii Kaszub-
skiej.

- Możemy zobaczyć nasze mia-

sto z innej perspektywy – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. - My-
ślę, że dla nas jest to doskonała 
promocja. Wszyscy, którzy usią-
dą w salach kinowych na terenie 

całego kraju, będą mogli zoba-
czyć między innymi Filharmonię 
Kaszubską, która zmieniła Wej-
herowo i jego kulturę.

Film „Całe szczęście” do kin 
ma trafić 8 marca. Oprócz Piotra 

Adamczyka na dużym ekranie 
będzie można zobaczyć też m.in. 
Romę Gąsiorowską, Mariettę 
Żukowską, Joannę Liszowską, 
Tomasza Sapryka oraz Joachima 
Lamżę. Anna Walk

RUMIa | Za oknem coraz częściej widać słońce, wiosna coraz bliżej. W Porcie Rumia CH 
auchan zorganizowano więc wiosenne warsztaty dla dzieci. 

Uczestnicy sadzili cebulki kwiatów oraz własnoręcznie wykonywali i ozdabiali doniczki. Po-
wstałe prace mogli później zabrać do domów i wręczyć najbliższym. 
- Tego rodzaju warsztaty organizujemy co miesiąc, tematem ostatnich była zbliżająca się 
wiosna i święto wszystkich pań, które będziemy obchodzili za kilka dni, czyli Dzień Kobiet 
– wyjaśnia Alicja Żarkiewicz z Mamywene, współorganizator warsztatów. - Dzieci sadziły 
wiosenne kwiaty, później będą mogli wysadzić je np. do ogrodu, skrzynki na balkonie czy do-
niczki. Oprócz samego sadzenia kwiatów dzieci wykonywały też różnego rodzaju ozdoby oraz 
doniczki z naturalnych materiałów (np. z juty, dratwy czy kartonu). Mieliśmy też przygotowane 
kolorowanki o owadach zapylających kwiaty. Podczas warsztatów dzieci mogły więc nie tylko 
rozwijać motorykę rąk, ale też wiele dowiedzieć się o przyrodzie – o świecie roślin oraz owa-
dów. A później będą mogły oglądać, jak te posadzone przez nie kwiaty rosną i się rozwijają.
Warsztaty kreatywne organizowane są cyklicznie a udział w nich jest bezpłatny. /raf/

wiosennie i ekologicznie

Fot. Rafał Korbut

Od ponad 25 lat o powsta-
nie strzelnicy z prawdziwego 
zdarzenia walczy wejherow-
skie  KBS, gdyż głównym celem 
statutowym bractwa jest wła-
śnie odbudowanie strzelnicy 
brackiej, zniszczonej i spalonej 
przez hitlerowców w czasie II 
wojny światowej. Strzelnica 
stanowiła jedną z perełek archi-
tektury i pełniła rolę centrum 
kulturalnego w przedwojennym 
Wejherowie. 

-Z przyczyn formalnych, fi-
nansowych i środowiskowych 
oraz w związku z obowiązują-
cymi przepisami odtworzenie 
strzelnicy w byłym kształcie 
i lokalizacji jest niemożliwe – 
wyjaśnia członek KBS Zbigniew 
Lemiech.

Jednak sprawy w swoje ręce 
postanowił wziąć Zbigniew Le-
miech, inicjując zbiórkę środ-
ków na budowę nowej, ekolo-
gicznej, modułowej strzelnicy 
sportowej imienia Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Wej-
herowie. Do tej pory bractwo 
korzystało ze strzelnicy wojsko-
wej, ale od 3 lat pozostaje ona 
w remoncie. 

-Nie wiadomo kiedy skończy 
się remont i czy wojsko dalej 
będzie chciało udostępniać 

Czy powstanie nowa strzelnica?
WeJHeROWO | Do końca 2020 roku planuje się otwarcie nowej strzelnicy sportowej imienia Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Jednak, aby do tego doszło potrzebne jest wsparcie 
finansowe akcji Polaków i Kaszubów w Polsce i na świecie.

nam strzelnicę – mówi Zbigniew 
Lemiech. – Bez strzelnicy brac-
twu jest ciężko funkcjonować, bo 
musi trenować, szkolić się i orga-
nizować zawody oraz obywać się 
z bronią.

Powstał już wstępny projekt 
i kosztorys strzelnicy. Ma mieć 
cztery zautomatyzowane tory 
strzeleckie, umożliwi strzelanie 
na odległościach od 10 do 50 me-
trów bronią kalibru 5,6 i 9 mm. 
Całkowity koszt wybudowania, 
wyposażenia i ulokowania wy-

niesie około 9 mln złotych. 
-Wystarczy, aby sympatycy 

strzelectwa na całym świecie, 
wejherowianie, Polacy i Kaszubi, 
filantropi i sponsorzy wpłacili 
na zbiórkę 3 zł lub 1 dolara lub 
1 euro i to naprawdę wystarczy 
– dodaje Zbigniew Lemiech. - Je-
stem przekonany, że razem damy 
radę i liczę na to, że do końca 
2020 roku odbędzie się otwarcie 
nowej strzelnicy sportowej imie-
nia Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Wejherowie. (DD)
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„Super Pączki Pomagają Dzie-
ciom” to akcja, która już od 7 
lat jest organizowana przez wła-
ścicielkę sieci cukierni Wenta. 
W tym roku ze sprzedaży pącz-
ków w Tłusty Czwartek oraz 
dodatkowych darowizn udało 
się uzbierać 5,1 tys. zł na cele 
charytatywne. To o 800 zł, niż 
w roku ubiegłym i niemal 5 razy 
więcej, niż podczas pierwszej 
takiej akcji. 

Elżbieta Wenta, pomysłodaw-
czyni akcji, przekazała symbo-
liczny czek opiewający na kwotę 
4,3 tys. zł przedstawicielkom 
Klubu Integracyjnego TAO. 
Oprócz tego 500 zł przekazał 
Tomasz Nowak, wejherowski 
przedsiębiorca, natomiast 400 zł 
podarował Bogdan Tokłowicz. 
wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Wejherowskiego. 

- Na tę kwotę złożyli się wszy-
scy nasi klienci, którzy w Tłusty 
Czwartek kupili u nas pączki 

– wyjaśnia Elżbieta Wenta, wła-
ścicielka cukierni Wenta. - Za-
interesowanie było tak duże, że 
po raz pierwszy zdarzyło się, że 
zabrakło pączków! To świadczy 
zarówno o tym, że było zapotrze-
bowanie na pączki i że smakowa-
ły one naszym klientom, ale także 
o tym, że coraz więcej osób chce 
pomagać. A pomaganie daje ra-
dość zarówno tym dzieciom, do 
których pomoc trafia, jak i nam, 
czyli tym, którzy tę pomoc ofe-
rują. Robienie czegoś dla drugiej 
osoby daje ogromne szczęście.

Jak co roku w dzień przekaza-
nia czeku wejherowską cukiernię 
odwiedziły dzieci ze Słonecznego 
Przedszkola w Wejherowie. Pla-
cówka od początku kibicuje akcji 
i była jednym z pierwszych więk-
szych klientów podczas „Super 
Pączków”. Dla dzieci właścicielka 
cukierni przygotowała słodki po-
częstunek.

Pieniądze drugi rok z rzędu 

trafiły do Klubu Integracyjnego 
TAO z Wejherowa. 

- Przeznaczymy je na organiza-
cję wyjść do kina, na bowling, ba-
sen, może jakąś dalszą wycieczkę 
– wylicza Izabela Minga, kierow-
nik klubu. - Oprócz tego chcemy 
rozszerzyć warsztaty rękodziel-
nicze dla naszych podopiecz-
nych, a do tego potrzebny jest 
zakup rozmaitych materiałów. 
Planujemy też organizację spek-
takli. Dzięki takim działaniom 
dzieci niepełnosprawne mogą 
przede wszystkim integrować się 
ze zdrowymi rówieśnikami. To 
jest bardzo istotne dla rozwoju 
i rehabilitacji dzieci niepełno-
sprawnych, podczas wspólnych 
zajęć czy wyjść otwierają się, 
uczą się wielu rzeczy. Czują 
się docenione i po prostu takie 
same, jak dzieci zdrowe.

Za rok kolejna, już VIII, edycja 
akcji „Super Pączki Pomagają 
Dzieciom”. /raf/

„Super Pączki” znów pobiły rekord
WeJHeROWO | Kolejna edycja akcji charytatywnej – i kolejna rekordowa kwota. 5,1 tys. zł trafiło 
do Klubu Integracyjnego TAO z Wejherowa. 

W ub. roku podczas zebrania 
sprawozdawczego Koła nr 4 Pol-
skiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Gniewinie 
podjęto uchwałę o przekształce-
niu Koła w Oddział Rejonowy 
w Gniewinie. Wskutek podjętej 
uchwały Oddział Wejherowo, do 
którego należało Koło nr 4, podjął 
uchwałę o odwołaniu z dniem 31 
grudnia 2018 r. Koła, zaś Oddział 
Okręgowy w Gdańsku z dniem 1 
stycznia 2019 r. powołał Oddział 
Rejonowy PZERiI w Gniewinie. 
W związku z tym odbyło się walne 
zebranie członków gniewińskiego 
Oddziału Rejonowego, podczas 
którego wybrano nowe władze. 

Spotkanie rozpoczęto minu-
tą ciszy, którą uczczono pamięć 
zmarłych członków Oddziału 
oraz przywitaniem gości, wśród 
których byli m.in. wójt Gminy 
Gniewino Zbigniew Walczak 
oraz przewodnicząca Rady gmi-
ny Gniewino Judyta Smulewicz, 
po czym na przewodniczącego 
obrad wybrano Tadeusza Sem-
merlinga, który po zatwierdzeniu 
porządku obrad poprosił skarb-
nik Koła nr 4 Bogumiłę Kornacką 
o przedstawienie sprawozdania 

finansowego za miniony rok oraz  
przewodniczącą Teresę Kaczma-
rek o przedstawienie sprawozda-
nia z działalności koła w minio-
nym roku. 

- Przyjęty na walnym zebraniu 
w minionym roku plan pracy 
został w całości zrealizowany – 
stwierdziła Teresa Kaczmarek. 
– Jesteśmy dumni, że możemy 
uczestniczyć w życiu naszej ma-
lej ojczyzny, którą jest Gmina 
Gniewino i spełniać swoje ciche 
marzenia. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do rozwoju nasze-
go związku i włożyli choć trochę 
swojego serduszka, a szczególnie 
władzom naszej gminy za okazy-
wane wsparcie.

Następnie odbyły się wybory 
władz Oddziału – siedmioosobo-
wego Zarządu Oddziału, trzyoso-
bowej Komisji Rewizyjnej oraz 
dwóch delegatów na zjazd Okrę-
gu Gdańskiego. 

W skład Zarządu Oddziału 
weszli: Teresa Kaczmarek – prze-
wodnicząca, Danuta Machalińska 
– wiceprzewodnicząca, Danuta 
Zaremba – wiceprzewodnicząca, 
Elżbieta Napieraj – sekretarz, Bo-

gumiła Kornacka – skarbnik oraz 
Irena Świętkowiak i Maria Malec 
– członkinie. 

W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli: Eugenia Dobrzewińska – 
przewodnicząca, Wiesław Wójto-
wicz – wiceprzewodniczący oraz 
Grażyna Kadar – sekretarz. 

Natomiast delegatkami na Zjazd 
Okręgu Gdańskiego wybrano Te-
resę Kaczmarek i Bogumiłę Kor-
nacką. 

Wybory odbyły się w sposób 
jawny a zgłoszeni kandydaci wy-
brani zostali jednogłośnie.

- Energia i rozwój Gminy Gnie-
wino to wasza energia i wasza za-
sługa – powiedział wójt Zbigniew 
Walczak w imieniu władz Gminy 
składając na ręce Teresy Kaczma-
rek gratulacje dla zebranych za 
dotychczasową działalność i ży-
cząc nowo wybranym władzom 
dalszych sukcesów w działaniu. 
– Jesteśmy z was dumni i dzięku-
jemy, za wszystko, co do tej pory 
uczyniliście. Życzymy zdrowia, 
sił i zapału do dalszych działań.

Po przyjęciu planu pracy na 
2019 rok zakończono obrady 
i przystąpiono do karnawałowej 
zabawy. (MOD)

Wybrano nowe 
władze oddziału
GNIeWINO | Podczas walnego zebrania członków Oddziału PZERiI 
w Gniewinie wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i delegatów na 
Zjazd  Okręgowy w Gdańsku.
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sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

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

słoma w balotach 120x150 siano, słowa w kost-
kach z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

wyprzedaż: szkło barowe, grill do tortilli, fryt-
kownica, duża mikrofala, tel. 781 426 010

tanio chłodziarka do napojów, piwa, Rollbar 
z kompletnym osprzętowieniem, tel. 781 426 
010

sprzedam rower damski, 3 przerzutki, bardzo 
dobry stan, 600 zł., tel. 507 486 424

sprzedam dwa rowery damskie z przerzut-
kami, mało używane, cena za jeden 650 zł., tel. 
510 501 955

sprzedam kanapę nar., mało używana 200x140 
w kol. bron., cena 850 zł., tel. 510 501 955

rozsiewacz KOS 380 zł., brony trójki 580 zł., 
stelaż kiosku RUCH 530 zł., tel. 600 667 860

fotelo-tapczan 1 osobowy i fotel gratis, 110 zł., 
tel. 600 667 860REKLAMA  U/2018/RL
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NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

dom całoroczny w kamieniu, w sąsiedztwie je-
ziora i lasów, 500 000 PLN, tel. 794 710 073

sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wej-
herowo, tel. 513-005-898  

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

wynajmę

pokój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 709

poszUkUję wynająĆ

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

kUpię

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

MOTORYZACJA

sprzedam

V golf IV, 1998, 1,4 benzyna 212, 773 km, czer-
wony, zadbany, cena 4 100 zł., Gościcino, tel. 880 
287 676

jawa 50, typ 220 i 223 ,obie po 42 lat, cena 4 
200 zł. I 2 333 zł., Tczew, tel. 574 797 077

Piaggio/Vespa Ciao,skuter, 1os.2T, 1995 r., czar-
ny, cena 1 888zł., Sopot, tel. 574 797 077

kUpię

skUp, kasacja aut, pomoc drogowa, tel. 789 
345 593

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 500 
zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

doskonałe dekoracje w dobrej cenie - ślu-
by, komunie, wieczory panieńskie, 18-tki, 40-tki 
i inne okazje, tel. 573 280 760 

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

profesjonalna fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express BiznesuszUkasz pracownika?
napisz ogłoszenie!

REKLAMA                    33/2018/RL

REKLAMA               208/2018/DB

Pani 

Genowefie 
Słowi

Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wejherowskiego  

serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy
 z powodu śmierci 

SYnA
składają

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Reszke 

wraz z Radą Powiatu Wejherowskiego

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

zlecę wykonanie z pomieszczenia łazienkę, 
tel. 694 642 709

szlifierka 450 zł., Szemud, tel. 510 751 837

siewnik, poznaniak, stan dobry, 2350 zł., Sze-
mud, tel. 510 751 837

dmUcHawa stan dobry, 550 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

sprzedam lodówkę, tel. 570 009 915

sprzedam segment pokojowy tel. 570 009 
915

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

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

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

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

OGŁOSZENIE                                                 88/2019/DB
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UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

WKS GRYF 
WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

 

Nie MożeSZ być 

Na StadioNie? 
oGLĄdaJ MeCZ 

Na tVcom.pl

mecze 
gryfa w ppV

Stadion na Wzgórzu Wolno-
ści wypełnił się po brzegi roz-
entuzjazmowanymi kibicami 
obu drużyn. Przed rozpoczę-
ciem meczu piłkarze obu ekip 
uczcili minutą ciszy śmierć 
jednego z najstarszych kibi-
ców Gryfa. Spotkanie rozpo-
częło się punktualnie o godzi-
nie 13.00.
Pierwszy kwadrans pojedynku 
to wyrównana walka w środku 
pola. W 8’minucie spotkania 
Wejherowianie oddali pierw-
szy celny strzał na bramkę go-
ści. Uderzenie zza pola kar-
nego na raty wybronił Patryk 
Wolański. Odpowiedź piłka-
rzy z Łodzi była natychmia-
stowa – zamieszanie w polu 
karnym w 22’ minucie meczu 
wykorzystał Adam Radwań-
ski, który płaskim strzałem 
znalazł drogę do bramki żół-
to-czarnych. W ostatnich mi-
nutach pierwszej połowy gra 
obu drużyn stała się bardziej 
otwarta, co zwiastowało spo-
re emocje w drugich 45 mi-
nutach.
Tych rzeczywiście nie brako-
wało, bowiem już w 49’ mi-
nucie sędzia główny – Maciej 
Pelka podyktował rzut kar-
ny za zagranie ręką jednego 
z obrońców Widzewa.  Jede-
nastkę na gola pewnie zamienił 
Krzysztof Wicki. Kibice zgro-
madzeni na stadionie nie prze-
stali się jeszcze cieszyć, a Da-
wid Leleń zmuszony był wy-
ciągać piłkę z siatki. Koronko-
wą akcję zawodników z Łodzi 
świetnym strzałem wykończył 
Daniel Mąka. Sporo ożywania 

GRyf WeJHeROWO 
WIdzeW Łódź  1-2 
 
Krzysztof Wicki 49 (k) - Adam Radwański 
22, Daniel Mąka 50 
 
GRyf: 1. Dawid Leleń - 7. Paweł Brzu-
zy, 15. Piotr Kołc, 10. Krzysztof Wicki, 11. 
Mateusz Goerke - 13. Przemysław Ma-
cierzyński (63, 22. Mateusz Węsierski), 6. 
Oskar Sikorski, 20. Maciej Koziara (81, 5. 
Paweł Ewertowski), 8. Robert Chwastek, 
21. Łukasz Pietroń - 9. Dawid Rogalski 
(82, 14. Paweł Czychowski). 
 
WIdzeW: 21. Patryk Wolański - 25. Łu-
kasz Turzyniecki (90, 30. Mikołaj Gi-
bas), 95. Sebastian Zieleniecki, 27. Da-
niel Tanżyna, 33. Tomasz Wełna - 18. Da-
niel Mąka, 14. Dario Krišto, 8. Adam Ra-
dwański, 77. Konrad Gutowski (76, 22. 
Marcel Pięczek) - 19. Przemysław Bana-
szak (69, 9. Daniel Świderski), 92. Filip 
Mihaljević (79, 37. Marek Zuziak). 
 
żółte katki: Kołc, Leleń, Ewertowski - 
Wełna, Mąka, Krišto, Mihaljević. 
 
sędziował: Maciej Pelka (Piła)

Porażka na inaugurację 
rundy wiosennej
PIŁka NOŻNa | W meczu inaugurującym wiosenną rundę w Wejherowie piłkarze miejscowego Gryfa ulegli Widzewowi Łódź 1-2.  
Bramkę dla piłkarzy ze Wzgórza Wolności zdobył z rzutu karnego Krzysztof Wicki. W efekcie żółto-czarni spadli na 12 miejsce w ligo-
wej tabeli i od strefy spadkowej dzielą ich zaledwie 2 punkty.

do gry żółto-czarnych wniósł na-
pastnik Mateusz Węsierski, któ-
ry pojawił się na murawie w 63’ 
minucie spotkania. Mimo kilku 
oskrzydlających szarż w koń-
cówce meczu, piłkarzom z Wej-
herowa nie udało się odwrócić 
losów spotkania. W konsekwen-
cji Gryf spadł na 12 miejsce w li-
gowej tabeli i dzielą go zaledwie 
2 punkty od strefy spadkowej. 
Widzew na skutek odniesione-
go zwycięstwa stał się liderem 
II ligi, a tym samym głównym 
kandydatem do awansu.

piotr kołc, 
kapitan Gryfa

- Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo ciężki 
mecz. Widzew to główny faworyt ligowych 
rozgrywek. Łódzki klub ma w swoich sze-
regach wielu znakomitych piłkarzy i świet-
nego trenera. W niedzielnym spotkaniu 
zabrakło nam umiejętności i cierpliwości. 
Uważam, że ten mecz był do zremisowa-

nia. Warto podkreślić, że warunki atmosferyczne w ten dzień nie 
były najlepsze, co wpłynęło na stan murawy. Mam nadzieję, że w 
przyszłych meczach osiągniemy korzystniejsze rezultaty. Dziękuję 
za wsparcie wszystkim kibicom.

Niespełna 17-letni bramkarz 
juniorów Gryfa Wejherowo 
został włączony do pierw-
szej drużyny żółto-czarnych. 
Robert Wika to zawodnik, 
który dotychczas występo-
wał na szczeblu juniorów 
młodszych oraz starszych. 
Urodzony w 2002 roku pił-

karz od dłuższego czasu trenował z pierwszym składem eki-
py ze Wzgórza Wolności. O umiejętności zgłoszonego do 
drugoligowych rozgrywek bramkarza zapytaliśmy jego tre-
nera z drużyn juniorskich – Wojciecha Borka.
„Robert to ogromna nadzieja naszego klubu. Włączenie go do 
pierwszego składu nie może dziwić, ponieważ trenuje z pod-
stawowym zespołem już od roku. Największym atutem Rober-
ta jest głowa – jak na swój wiek ma bardzo profesjonalne po-
dejście do sportu oraz życia. Mimo nastoletniego wieku jest to 
piłkarz dojrzały i odpowiedzialny. Z pewnością sprawi swymi 
występami wiele radości kibicom z Wejherowa”

wycHowanek gryfa zasila 
szeregi pierwszej drUżyny

Mateusz Borski – zawodnik 
pierwszej drużyny Gryfa Wej-
herowo został laureatem tego-
rocznej – zimowej edycji obo-
zów piłkarskich Polish Soc-
cer Skills w kategorii Junior C. 
Spośród wszystkich uczestni-
ków obozów nagrodzono lau-
reatów poszczególnych kate-
gorii wiekowych. Podstawo-
wym kryterium oceny były te-
sty umiejętności „Soccer Skills 
PRO ID. Wychowanek Wej-
herowskiej Akademii Piłki 
Nożnej „Błękitni” od począt-
ku swej przygody z piłką noż-
ną imponuje statystykami. Do-
tychczas w oficjalnych spotka-
niach spędził na boisku łącznie 
4590 minut (51 spotkań) w któ-
rych strzelił 20 bramek. 
Polish Soccer Skills to projekt 
społeczny, którego celem jest 
rozwijanie oraz rozpowszech-
nianie profesjonalnego szkole-
nia dzieci i młodzieży. Tytuło-
wy projekt posiada własną wi-
zję szkolenia oraz metodolo-
gię zajęć treningowych. Przed-

sięwzięcie realizowane jest na 
kilku uzupełniających się ob-
szarach, tworząc komplekso-
we rozwiązanie piłkarskich 
szkoleń. Mateusz Borski w ra-
mach nagrody wyjedzie do Tu-
rynu, by odbyć treningi pod 
okiem szkoleniowców z ubie-
głorocznego Mistrza Włoch. 
Na laureatów projektu czekają 
również inne atrakcje, takie jak 
zwiedzanie stadionu oraz obej-
rzenie na żywo meczu Serie A. 
Nagroda została ufundowana 
przez Fundację Polish Soccer 
Skills.

Gracz żółto-czarnych 
zwycięzcą Polish Soccer Skills!
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Już przed spotkaniem, trener 
wejherowian – Piotr Rembo-
wicz, przestrzegał, że zespół 
z Grudziądza będzie niezwy-
kle silny, a gra z nimi będzie 
wymagała dużej determinacji 
jego podopiecznych. Nie po-
mylił się w swoich stwierdze-
niach i już pierwsze fragmen-
ty gry pokazały, że w grodzie 
Wejhera odbędzie się mecz 
walki obu drużyn.
Goście w pierwszych frag-
mentach gry starali się narzu-
cić swój styl i szybko zdobyli 
trzy bramkowe prowadzenie 
6:3. Na szczęście oprócz bra-
mek, także często faulowa-
li, a Sławomir Jurkiewicz za-
mieniał rzuty karne na bram-
ki 6:5. Pierwszy remis w tym 
meczu nastąpił w 20. minu-
cie, kiedy to po dwóch szyb-
kich akcjach Sałaty i celnym 
trafieniu Grabowskiego na ta-
blicy pojawił się wynik 9:9.
Dalsza gra w pierwszej poło-
wie to istna wymiana ciosów, 
z której zwycięsko wyszli 

goście, prowadząc do prze-
rwy 16:15. Druga część spo-
tkania nie zmieniła oblicza 
gry. Każdy z zespołów sta-
rał się przejąć inicjatywę, ale 
obrona obydwu drużyn sku-
tecznie niwelowała poczy-
nania w ataku. Do 45 minu-
ty wynik był dalej remisowy 
20:20, kiedy to goście sztur-
mem zdobyli trzy bramki, po 
błędach żółto – czerwonych. 
Tytani jednak nie zamierzali 
się poddawać. Sygnał do od-
robienia strat dał po raz ko-
lejny Jurkiewicz, który zdo-
był kolejne dwie bramki. Cel-
nie też rzucali Przymanowski 
oraz Kudełka i w 52. minucie 
to Tytani objęli prowadze-
nie 24:23. Do ostatnich mi-
nut wynik był na tzw. styku. 
Na dwie minuty przed koń-
cem spotkania Tytani prowa-
dzili jeszcze 27:26, jednak 
celny rzut Barteckiego, stra-
ta gospodarzy, a następnie 
w ostatnich sekundach udana 
kontra Kruszewskiego, prze-

kreśliła szanse na choćby re-
mis gospodarzy. Po tym spo-
tkaniu Tytani utrzymali fotel 
wicelidera tabeli, ale przewa-
ga do trzeciego MKS Gru-
dziądz, stopniała do sześciu 
punktów.
- Niestety, ale przegraliśmy 
ten mecz, choć uważam, że 
wynik remisowy byłby spra-
wiedliwszy - mówi Piotr 
Rembowicz, trener Tyta-
nów Wejherowo. - Od meczu 
z SMSem rozbił nam się cykl 
szkoleniowy. Chłopacy mieli 
drobne urazy, a także, co nie-
którzy, kontuzje. Mecz ogól-
nie stał na wysokim pozio-
mie. Moja drużyna walczyła 
dzielnie i dlatego przekazuje 
im słowa uznania.
Tytani wystąpili w składzie: 
Jurkiewicz (10), Sałata (5), 
Przymanowski (4), Warmbier 
(2), Wicon (2), Grabowski 
(1), Koss (1), Kudełka (1), 
Papke (1), Nowosad, Wic-
ki, Bartoś, Miszczak, Sikora, 
Cholcha. /wA/

Dobry mecz 
Tytanów, ale...
WeJHeROWO | Tytani Wejherowo po bardzo ambitnej i walecznej grze nie-
stety, ale przegrali (27:28) we własnej hali z zespołem MKS Grudziądz.
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W finale podopieczne trene-
ra Roberta Sawickiego ule-
gły Gedanii Gdańsk i odebra-
ły srebrne medale. Biorąc pod 
uwagę to, że zespół młodzi-
czek APS tworzył się w trak-
cie sezonu to taki wynik jest 
ogromnym sukcesem. Geda-
nia w meczu finałowym Mi-
strzostw Pomorza pokonała 

APS wynikiem 2:0(w setach 
25:12; 25:14). 
-Po tym co rumianki pokaza-
ły dzień wcześniej liczyłem 
na bardziej wyrównane spo-
tkanie ale tego dnia gdańsz-
czanki były bardzo dobrze 
dysponowane i nie pozwoliły 
rozwinąć skrzydeł rywalkom 
– mówią trenerzy Gedanii. 

Teraz przed dziewczęta-
mi z Rumi ćwierćfinał Mi-
strzostw Polski Młodziczek 
w Pile w dniach 22-24 mar-
ca i wszyscy bardzo liczą, że 
kolejny etap rozgrywek bę-
dzie kolejnym etapem rozwo-
ju drużyny i będą mogli być 
świadkami wielu sukcesów.
(DD)

APS wicemistrzem Pomorza
sUkces | Akademia Piłki Siatkowej Rumia została wicemistrzem Pomorza młodziczek 2019. 

W okresie od stycznia do 
marca zespół rozegrał 6 spa-
ringów z takimi zespołami 
jak Radunia Stężyca, Sto-
lem Gniewino czy Orkan Ru-
mia. Dwa sparingi zakończy-
ły się zwycięstwem zespołu, 
jeden remisem a trzy poraż-
kami. Pod względem kadro-

wym zespół stracił Sebastia-
na Kowalskiego, który prze-
szedł do Aniołów Garczego-
rze. Kilku podstawowych za-
wodników odniosło kontuzję 
i nie trenowało regularnie. 
Marcin Maszota zerwał wię-
zadło krzyżowe i nie wystąpi 
w tym sezonie, a Paweł Czo-

Wikęd Luzino zakończył 
przygotowania do sezonu
LUzINO | Drużyna Wikęd Luzino zakończyła okres przygoto-
wawczy do rundy rewanżowej IV Ligi RWS Investment Group. 

ska naderwał więzadło pobocz-
ne i stracił cały okres przygo-
towawczy. Również kilku do-
świadczonych zawodników bo-
rykało się ze starymi urazami 
co ograniczało ich możliwości 
treningowe. Kontuzje jednych 
dały możliwość innym zawod-
nikom na pokazanie się. Sko-
rzystali na tym przede wszyst-
kim wychowankowie klubu, 
którzy na wiosnę mają uzupeł-
niać kadrę pierwszego zespo-
łu. Szczególnie dobrze zapre-
zentowali się Marcin Kędzio-
ra z rocznika 2000 oraz Paweł 
Selonke i Wiktor Droździel 
z rocznika 2002. Do kadry ze-
społu prócz wychowanków do-
łączyli Marcin Kędziora, który 
na jesieni grał w A-klasowych 
rezerwach, gdzie dochodził do 
siebie po kontuzji, Dawid Wań-
czuk, który został wypożyczo-
ny ze Stolemu Gniewino, Kac-
per Rzakowski, który wzno-
wił treningi oraz Dawid Sieber, 
który wrócił z wypożyczenia 
z Salosu Szczecin. (DD)
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TeNIS | Na obiektach MRKS 
Gdańsk został rozegrany woje-
wódzki finał drużynowego pu-
charu Polski w tenisie stołowym. 

Udany występ zaliczyły tenisistki 
MAR-BRUK ZRB GOSRiT Luzino, 
które zdobyły srebrny medal. 
Podopieczne trenera Waldemara 
Płotki w finale wojewódzkim po 

zaciętym i dramatycznym pojedynku przegrały z występującymi w ekstraklasie kobiet druży-
nie MRKS Gdańsk wynikiem 4:3. Jak powiedział po zakończeniu zawodów trener luzińskich 
tenisistek gospodarzom ,,pomagały ściany”. A w decydującym meczu o końcowym sukcesie 
gospodarzy, Magda Płotka przegrała 3:2 z Martą Krajewską, gdyż w piątym secie prowa-
dząc 10:6 Magda nie wykorzystała czterech piłek meczowych, a rywalka zagrała jej trzy tzw. 
świnki co kompletnie wybiło z rytmu luzińską tenisistkę, która ostatecznie przegrała seta 
12:10. Drużyna GOSRiT Luzino wystąpiła w składzie: kapitan Katarzyna Płotka, Nuriya Zhalu-
dok, Magda Płotka i Anna Nowakowska. (dd)

srebrny medal w województwie

Fot.GOSRiT

Zawody były eliminacją 
do półfinału wojewódzkich 
igrzysk młodzieży szkol-
nej, który odbędzie się 
w Wejherowie. W rywali-
zacji uczestniczyło 9 zespo-
łów z różnych gmin powia-
tu wejherowskiego. 
- Cieszy tak duża frekwen-
cja na zawodach, co świad-
czy o olbrzymim zaintere-
sowaniu tą dyscypliną spor-
tu w naszym powiecie – 
mówi Bartłomiej Woźniak 
z PZPOW. 

Zwycięzcą turnieju zosta-
ła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Wejhero-
wie w składzie: Magdalena 
Bobkowska, Zuzanna Szyc, 
Amelia Ruszkowska, Mi-
chalina Korosacka, Magda-
lena Lesner, Wiktoria Le-
sner, Martyna Mikolcz, Wik-
toria Szopińska, Agnieszka 
Węska, Martyna Wielgosz 
i Amelia Woźniak. Drugie 
miejsce zajęła SP w Bolsze-
wie, trzecie SP nr 4 w Re-
dzie, czwarte SP nr 2 w Lu-

zinie, piąte SP w Szemu-
dzie, szóste Salezjańska SP 
w Rumi, siódme SP w Bo-
żympolu Wielkim, ósme SP 
w Choczewie i dziewiąte 
miejsce SP w Kostkowie. 
Mecze były na dobrym po-
ziomie i dostarczyły wielu 
emocji kibicom. Najlepsze 
zespoły zostały nagrodzone 
pucharami, medalami oraz 
dyplomami które wręczali 
organizator zawodów Joan-
na Syska i referent Bartło-
miej Woźniak. (DD)

Szczypiornistki wywalczyły złoto
POWIaT | W Bolszewie odbyły się powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej w piłce ręcznej dziew-
cząt. Zwyciężyły uczennice Szkoły Podstawowej nr 6 z Wejherowa.


