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Grupa Teatralna Reda łączy ak-
torów amatorów, którzy na eme-
ryturze starają się rozwijać swoje 
zainteresowania. Nie brakuje 
im dystansu do życia, poczucia 
humoru oraz zaangażowania 
w realizację najbardziej szalo-
nych pomysłów. 

Zaangażowanie 
i prZygotowanie

- Jeżeli chodzi o mnie, to spraw-
dzenie się w roli aktora było moim 
celem, gdy przeszłam na emerytu-
rę – wspomina Maria Julke, lider 
Grypy Teatralnej Reda. – Chcia-
łam zająć się czymś, co sprawia-
łoby mi satysfakcję, w związku 

z czym blisko dwa lata temu wzię-
łam udział w naborze do musica-
lu „Maska Czasu” i tak zaczęła się 
moja przygoda ze sceną.

Aktorzy amatorzy przez trzy 
miesiące pracowali pod czujnym 
okiem reżysera Piotra Biedro-
nia, aktora Teatru Wybrzeże. Ich 
zaangażowanie i świetne przy-
gotowanie publiczność, która 
wypełniła salę Miejskiego Domu 
Kultury po brzegi, nagrodziła 
gromkimi brawami. 

Spektakl 
Się Spodobał

- Jestem bardzo zadowolony 
z efektu prac i ciepłego przyję-

cia przez zgromadzoną na sali 
publiczność - mówi Piotr Bie-
droń, reżyser spektaklu. - To dla 
nas wiele znaczy, że spektakl się 
spodobał, bo ciężko pracowa-
liśmy nad tym, aby na scenie 
wszystko było dopracowane 
w najdrobniejszych szczegółach. 

Obsada przedstawienia: Wal-
demar Falkiewicz (Papkin), Ma-
ria Julke (Podstolina), Genowefa 
Konhke (Dyndalski), Jan Konh-
ke (Cześnik Raptusiewicz), Fi-
lip Kornacki (Wacław), Anna 
Mostek (Rejent Milczek) oraz 
Julia Płocka (Klara). Za opra-
wę muzyczną odpowiadał Piotr 
Mostek. 

Anna Walk

„Czy Zemsta?”
przy pełnej sali
Reda | Grupa Teatralna Reda, która działa przy Miejskim Domu Kultury, ma na swoim koncie kolejną 
udaną premierę. Tym razem artyści wzięli na warsztat „Zemstę” Aleksandra Fredry.  

Reda | Widzisz wysypisko śmieci w lesie? 
a może ścieżka, którą spacerujesz, wy-
maga posprzątania? Zrób zdjęcie, opisz 
lokalizację i wyślij zgłoszenie na e-mail: 
sekretariat@reda.pl.

- Zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
Redy, szczególnie tych, którzy spacerują po 
redzkich lasach, o wskazanie oraz zrobienie 
zdjęć zaśmieconych miejsc, tzw. dzikich 
wysypisk na terenie lasów – apelują przed-
stawiciele Urzędu Miasta w Redzie. 

Fotografie należy przesyłać na adres: 
sekretariat@reda.pl. - Przesłane informacje 
zostaną zweryfikowane i przekazane do 
służb leśnych - zapewniają urzędnicy. WA

wSkaż dZikie wypiSko!

Festiwal zorganizowany został 
w minioną sobotę w kościele 
pw. Św. Wojciecha w Kielnie. 
Zdobywcą Grand Prix Festiwa-
lu został Sołacki Chór Kame-
ralny z Poznania pod dyrekcją 
Marianny Majchrzak. Nagrodę 
Specjalną Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia za najlepsze wy-
konanie utworu przewodniego, 
hymnu „Adoro te devote” (łac. 
„Kłaniam Ci się nabożnie”), 
otrzymał Sopocki Chór Kame-
ralny „Continuo” pod dyrekcją 
Arkadiusza Wanata.

Natomiast nagroda finansowa 
Starosty Wejherowskiego, za za-
jęcie I miejsca w kategorii chóry 
działające przy instytucjach kul-
tury, trafiła do Żnińskiego Chó-
ru Kameralnego pod dyrekcją 
Krzysztofa Fryski.

Podczas wydarzenia wręczo-
no także nagrody laureatom 
VI Ogólnopolskiego Konkur-
su Kompozytorskiego na chó-
ralny utwór pasyjny do tekstu 
w języku kaszubskim, którego 
organizatorem było Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-

sko-Pomorskiej w Wejherowie.
Zgodnie z werdyktem komisji 

oceniającej w składzie: prof. Ma-
rek Rocławski, dr hab. Witosła-
wa Frankowska oraz dr Tadeusz 
Formela, nagrodzeni zostali: 
Mariusz Kozieł (I miejsce), Mar-
cin Molski (II miejsce), Jakub 
Kaczmarek (III miejsce) oraz 
Szczepan Magier (wyróżnienie).

Konkurs sfinansowano ze 
środków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
oraz powiatu wejherowskiego. /
raf/

XIII Pomorski Festiwal 
Pieśni Wielkopostnej
POWIaT | Piętnaście chórów z całej Polski i blisko czterystu wykonawców wzięło udział w XIII 
edycji Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej. 
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RUMIa | Święta wielkanocne coraz mocniej czuć nie tylko 
w kaszubskich domach, ale i na ulicach, czego przykła-
dem może być Rumia. Przy tamtejszym Miejskim domu 
Kultury stanęły dwie ogromne pisanki, wzbudzając 
zainteresowanie przechodniów. 

Ważące 17 kilogramów i mierzące 150 centymetrów wyso-
kości kolorowe jajka można podziwiać w Parku Starowiej-
skim, nieopodal „Dworku pod lipami”. Pisanki przedstawiają 
elementy architektury oraz krajobrazu Rumi. Tego typu deko-
racje po raz pierwszy pojawiły się w miejskiej przestrzeni.
Wykonawcą jajek XXXL typu fiberglass jest firma Terra Group.

ogromne piSanki 
Zagościły w rumi

piotr wittbrodt, 
zastępca burmistrza Rumi

– Jestem przekonany, że dzięki tej nietypo-
wej ozdobie, na twarzach naszych miesz-
kańców zagoszczą szerokie uśmiechy. 
Ponadto spacery po Parku Starowiejskim 
staną się jeszcze przyjemniejsze, a osoby, 
które do tej pory nie poczuły świątecznego 
klimatu, teraz zmienią zdanie. 

MasZ CIeKaWY 
TeMaT/ fIlM 
ZdJĘCIe? wyślij do nas:

r.korbut@expressy.pl

Stymulatory resynchronizujące 
są implantowane pacjentom z nie-
wydolnym mięśniem sercowym 
i współistniejącymi określonymi 
zaburzeniami przewodnictwa 
śródkomorowego.

- Mogą one takim pacjentom 
w wyraźnym stopniu poprawić 
tolerancję wysiłku i komfort życia. 
Niestety, ale w części przypadków 
nie można koniecznej elektrody 
wprowadzić w sposób tradycyjny, 
wewnątrznaczyniowy. W takich 
przypadkach można jednak umie-
ścić taką elektrodę bezpośrednio 
na powierzchni serca – wyjaśnia 
dr hab. n. med. Marek Szołkie-
wicz, ordynator Oddziału Kardio-
logii i Angiologii Interwencyjnej 
wejherowskiego szpitala.

- Zabieg jest małoinwazyjny, 
ale przeprowadzany w pełnym 
znieczuleniu ogólnym. Kardiochi-
rurg wykonuje mikrotorakotomię 
i wkręca lub naszywa elektrodę 
w odpowiednie miejsce na sercu, 

natomiast kardiolog przeprowa-
dza jej drugi koniec do przygoto-
wanej loży i implantuje urządze-
nie – mówi dr n. med. Krzysztof 
Jarmoszewicz, ordynator Od-
działu Kardiochirurgii Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie. 

- Tego typu procedury są reali-
zowane w zaledwie kilkunastu 
ośrodkach elektroterapii w Polsce. 
Ich realizację rozpoczęto właśnie 
w Kaszubskim Centrum Chorób 
Serca i Naczyń w Wejherowie.

Jest to kolejny program urucho-

miony w wejherowskim ośrodku. 
Tym razem zabieg wykonali dr 
Krzysztof Jarmoszewicz i dr hab. 
Marek Szołkiewicz pod czuj-
nym okiem anestezjologa dr. 
Pawła Mrozińskiego i przy czyn-
nym udziale zespołu pielęgnia-
rek. Przypomnijmy, że zaledwie 
w okresie ostatnich kilkunastu 
miesięcy w Kaszubskim Centrum 
Chorób Serca i Naczyń rozpo-
częto realizację szeregu procedur, 
w tym między innymi hipoter-
mii terapeutycznej, zamykania 
uszka lewego przedsionka, czy 
przezskórnego usuwania elektrod 
wewnątrzsercowych, jak również 
wdrożono pełen wachlarz zabie-
gów kardiochirurgicznych łącz-
nie z procedurami najbardziej 
skomplikowanymi. W planach 
Centrum jest dalsze wdrażanie 
nowych technologii, procedur 
nowoczesnych, małoinwazyjnych 
i przezskórnych. 

WA

Nowy zabieg kardiologów i kardiochirurgów
We jheROWO | W Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń wejherowskiego szpitala wprowadzono nowe procedury. Nowa-
torski zabieg wykonany został wspólnie przez kardiologów i kardiochirurgów. Choremu z ciężką niewydolnością serca implanto-
wano stymulator resynchronizujący z defibrylatorem i nasierdziową elektrodą lewokomorową.

We wszystkich szkołach po-
wiatu wejherowskiego uczniowie 
przystąpili w środę i czwartek do 
egzaminu gimnazjalnego. Choć 
nie było łatwo, to wszędzie udało 
się skompletować komisje egza-
minacyjne. Dziś kolejny – trzeci 
już dzień – egzaminów.

Pomogli urzędnicy, katecheci, 
księża, emerytowani pedagodzy, 
a nawet radni. W środę punktu-
alnie o godz. 9 do testów przy-
stąpili uczniowie ze wszystkich 
szkół, które powinny przeprowa-
dzić egzamin gimnazjalny, na te-
renie powiatu wejherowskiego.

Jeżeli chodzi o województwo 
pomorskie, egzaminy gimna-
zjalne nie odbyły się wyłącznie 
w Darzlubiu (powiat pucki). 
Dyrekcji miejscowej szkoły pod-
stawowej nie udało się na czas 
skompletować komisji egzami-
nacyjnej.

A jak wygląda strajk w powie-
cie wejherowskim? 

W Wejherowie wszystkie 
szkoły podstawowe, dla których 
organem prowadzącym jest 
miasto Wejherowo, przystąpiły 
do strajku. Do protestu przy-
stąpiło 5 szkół, w poniedziałek 
strajkowało 293 nauczycieli, 74 
było nieobecnych (z powodu 
m.in. zwolnień lekarskich, urlo-
pów, urlopów wychowawczych). 
Do strajku nie przystąpiło 77 
nauczycieli (w tym dyrektorzy 
i ich zastępcy). Spośród pracow-
ników administracji do strajków 
przystąpiło 6 osób, w szkołach 
pojawiło się 173 dzieci.

Zajęcia w wejherowskich szko-

łach odbywają się w zmienionej, 
dostosowanej do sytuacji for-
mie w postaci zajęć opiekuńczo 
– wychowawczych. Dzieci nie 
zostały bez opieki w szkołach. 
Większość rodziców pozosta-
wiła jednak swoje dzieci w do-
mach. 

W Rumi także we wszystkich 
trzech szkołach, które powinny 
przeprowadzić egzamin gim-
nazjalny, udało się to zrobić 
bez komplikacji. W proteście 
uczestniczy 9 z 10 gminnych 
jednostek (do strajku nie przy-
stąpiło Przedszkole numer 1 
„Słoneczna Jedynka”). Aktualnie 
strajkuje łącznie 309 nauczycie-

li, a 136 jest nieobecnych. Nie 
protestuje 65 nauczycieli, którzy 
przystąpili do pracy. Spośród 
pracowników administracji 
i obsługi do strajku przystąpiło 
7 osób, natomiast nieobecne są 
34 osoby. Do protestujących nie 
dołączyło 149 pracowników ad-
ministracji i obsługi, którzy wy-
konują służbowe obowiązki.

Z kolei w Redzie do strajku 
przyłączyły się wszystkie szkoły 
podstawowe, których organem 
prowadzącym jest miasto. W po-
wyższych placówkach nie straj-
kuje piętnastu pedagogów.

- Podczas strajku w redzkich 
szkołach dyrektorzy dokłada-

ją wszelkich starań w celu za-
pewnienia opieki przybyłym 
uczniom – wyjaśnia Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy. - W razie braków kadro-
wych szkoły w zakresie organi-
zacyjnym wspiera miasto. Egza-
miny gimnazjalne odbywają się 
w planowanym terminie i bez 
zakłóceń. 

Organizatorem strajku jest 
Związek Nauczycielstwa Polskie-
go. Sytuacja jest dynamiczna, po-
nieważ wciąż toczą się negocja-
cje pomiędzy przedstawicielami 
ZNP oraz rządu. Nie wiadomo 
do kiedy potrwa strajk.  

/WA, RaF/

Strajk trwa. Egzaminy też
POWIaT | Trwa kolejny dzień strajku pracowników oświaty. Pomimo tego, że większość szkół przy-
łączyła się do protestu, egzaminy odbywają się w wyznaczonym terminie. 
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OGŁOsZeNIe
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie do art. 

35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-

spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 

z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 196/150/2019 Burmi-

strza Miasta Rumi z dnia 08.04.2019r., w siedzibie Urzę-

du Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony zo-

stał, na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomo-

ści położone w Rumi, stanowiące własność i będące 

we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 

dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przedmiotowy 

wykaz zamieszczony został również na stronie interne-

towej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.rumia.pl/

Trwa miejska inwestycja 
przy Szkole Podstawowej nr 5. 
W budowanej sali gimnastycz-
nej zamontowano stalową kon-
strukcję dźwigarów dachowych. 
W następnej kolejności powsta-
nie dach hali, ściany wewnętrz-
ne, realizowane będą roboty 
instalacyjne i wykończeniowe. 
Władze miasta zapewniają, że 
hala zostanie ukończona w prze-
widzianym terminie.

Prace przy budowie sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 5 w Wejherowie są  bardzo za-

awansowane. Przypomnijmy, że 
budowa sali gimnastycznej przy 
„piątce” rozpoczęła się w paździer-
niku 2018 r., a zgodnie z umową, 
zakończenie prac zaplanowano 
na wiosnę 2020 r. Sprzyjające wa-
runki atmosferyczne w okresie 
zimowym umożliwiły realizację 
robót budowlanych w wyniku 
czego obecnie wykonano już ścia-
ny zewnętrzne obiektu i strop nad 
zapleczem obiektu. Być może uda 
się zakończyć budowę wcześniej 
niż planowano.

- Główna płyta boiska o wymia-

rach 44,5 na 27 metrów będzie 
przystosowana do gry  w  piłkę  
ręczną i mini piłkę nożną, ko-
szykówkę, siatkówkę, tenisa i  
badmintona, a sala będzie połą-
czona z istniejącym budynkiem 
szkoły za pomocą łącznika – 
mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. –W Sali 
znajdą się także dwa mniejsze 
poprzeczne boiska oddzielone 
kotarą: do gry w mini siatków-
kę i w mini koszykówkę. Hala 
stanowić będzie samodzielny 
obiekt, zatem będzie można ją 

użytkować w czasie, kiedy szkoła 
będzie zamknięta. Wewnątrz sali 
wykonana będzie ścianka wspi-
naczkowa o wysokości 7m.

Obiekt będzie posiadał odpo-
wiednie zaplecze m.in. pomiesz-
czenia magazynowe na sprzęt 
sportowy, osobne szatnie dla 
dziewcząt i chłopców, toalety 
oraz niezależne wejście zewnętrz-
ne. Widownia zaplanowana jest 
na ok. 200 osób. Cały teren wokół 
szkoły zostanie zagospodarowany 
i wyposażony w ławki oraz stojaki 
na rowery. /raf/

Budowa hali sportowej 
bez opóźnień
WejheROWO | Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Zamon-
towano już konstrukcję dźwigarów dachowych. 

WeJHeROWO | Klub Wędkarski „lipień” z Wejherowa 
zaprasza wszystkich miłośników przyrody na wspólne 
sprzątanie rzeki Redy. 

Akcja odbędzie się 13 kwietnia i rozpocznie się o godz. 10 na 
parkingu leśnym przy szpitalu w Wejherowie. 
- Rzeka Reda to wspólne dobro wejherowian, a także nasza 
wizytówka dla przyjezdnych – mówi Michał Greszta, prze-
wodniczący Klubu „Lipień” w Kole PZW nr 80 Wejherowo. 
- W czasie wakacji wiele ludzi z nadmorskich kurortów przy-
jeżdża do Wejherowa nad rzekę Redę łowić ryby, czy na spływ 
kajakowy i niestety muszą oglądać sterty śmieci na brzegach 
i w wodzie. Dlatego też zależy nam, aby uzyskać jak najwię-
cej chętnych rąk do pomocy. Sprzątać będziemy na odcinku 
od mostu przy ul. Chopina do mostu przy ul. Orzeszkowej. 
Wszystkich chętnych zapraszamy od godz. 10 do 15.30, kiedy 
zaprosimy wszystkich na ciepły poczęstunek. 
Akcję wspierają Urząd Miejski w Wejherowie, OSP Wejhero-
wo, Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie oraz sklep 
wędkarski RED w Wejherowie. /raf/

wielkie SprZątanie 
rZeki redy

POWIaT | Wojskowa straż Pożarna Ośrodka szkolenia 
Poligonowego Wojsk specjalnych w strzepczu włączona 
została do Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W praktyce oznacza to, że strażacy ze Strzepcza wspierać 
będą jednostki PSP podczas akcji, które przeprowadzane 
będą między innymi na terenie powiatu wejherowskiego. 
Uroczyste włączenie jednostki odbyło się w tym tygodniu na 
Okręcie Muzeum ORP Błyskawica w Gdyni.
Podczas spotkania zorganizowano także pozorowane akcje 
ratunkowe, w których udział brało wojsko i straż. /raf/

Strażacy włącZeni 
do krajowego SyStemu

Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Dnia 28 marca br. w sali 
konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Wejhero-
wie odbyło się wręczenie 
umów grantowych organiza-
cjom pozarządowym na dzia-
łania m.in. z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultu-
ry i dziedzictwa narodowego 
oraz sportu. 

Od wielu lat powiat wspie-
ra organizacje pozarządowe, 
czyli tzw. trzeci sektor przy-
znając im dotacje na realiza-
cję zadań publicznych. Od-
bywa się to w ramach otwar-
tego konkursu ofert. Dzięki 
tym środkom dofinansowy-
wane są projekty sportowe, 
ciekawe inicjatywy eduka-
cyjne, festiwale, koncerty, 
konkursy, wakacyjne zaję-
cia kulturalne dla dzieci czy 
projekty, które aktywizują 
mieszkańców zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

– Do 11 stycznia br. or-
ganizacje i inne uprawnione 
podmioty prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego 
na terenie naszego powiatu 

mogły składać wnioski i ubie-
gać się o dofinansowanie re-
alizowanych przez nie za-
dań w 2019 r. Do Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 
wpłynęły łącznie 142 wnio-
ski, z czego komisja wybrała 
sto do realizacji w sześciu ob-
szarach – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. 

Najwięcej środków zo-
stało przeznaczonych na 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu – 91.717 
zł oraz działania związane 
z kulturą, sztuką i ochro-
ną dóbr kultury – 54.482 zł. 
Pieniądze przekazano także 
na zadania związane z wy-
poczynkiem dzieci i mło-

220 tys. zł dla organizacji 
pozarządowych z powiatu
Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wejherowskiego 
otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych, w ramach kon-
kursu grantowego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na 
2019 r. W tym roku na ten cel przekazano 220 tys. zł. Spośród zgłoszonych 
ofert wsparcie otrzymało 100 przedsięwzięć. 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zm.)

Starosta  Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejhe-
rowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamiesz-
czono przez okres 21 dni, wykaz nr VI/2019 nieru-
chomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, 
położonych w gminie Wejherowo i gminie Łęczyce, 
przeznaczonych do zbycia.
Wykaz wywieszono w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie
serdecznie zaprasza na

LIX koncert z cyklu 
Spotkania z muzyką Kaszub pt.

„BALTICA”
Wykonawcy:

Maksym Zajączkiewicz – klawesyn 
(kopia Hubbard/Kaczmarski wg oryginału

 francuskiego Taskin, a=415Hz)

Marta Studzińska – klawesyn, narracja 

Witosława Frankowska – słowo o muzyce 

Koncert odbędzie się 
25 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00

w przeddzień inauguracji XXIV Ogólnopolskiego
 Festiwalu Pieśni o Morzu.

w siedzibie muzeum przy ul. Zamkowej 2A.

Wstęp wolny!

Koncert dofinansowano ze środków przyznanych 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Powiat Wejherowski.

dzieży – 30.000 zł i działa-
nia na rzecz osób niepełno-
sprawnych – 26 101 zł. Po-
nadto kwotą 9 500 zł powiat 
wsparł projekty związane 
z ochroną i promocją zdro-
wia, a środki w wysokości 
8 200 zł przeznaczył na za-
dania z zakresu ratownictwa 
i ochrony ludności.

– Spośród zgłoszonych 
ofert wsparcie otrzymały za-
dania, które służą społeczno-
ści lokalnej. Są wśród nich 
imprezy cykliczne związa-
ne z upowszechnianiem kul-
tury fizycznej i sportu m.in.: 
Otwarte Mistrzostwa Powia-
tu Wejherowskiego w tenisie 
stołowym czy Pomorski Tur-
niej Karate Tradycyjnego, ale 
także działania profilaktycz-
ne na rzecz ochrony i promo-
cji zdrowia, sprzyjające ak-
tywnemu wypoczynkowi dzie-
ci i młodzieży oraz propagu-
jące wydarzenia kulturalne  – 
dodaje wicestarosta.

W wydarzeniu udział wzięli: 
Starosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius, Wicestarosta Wej-
herowski Jacek Thiel, Wice-
przewodnicząca Rady Powia-
tu Wejherowskiego Genowefa 
Słowi, Przewodnicząca Komi-
sji Zdrowia, Polityki Społecz-
nej i Prorodzinnej Łucja Sło-
wikowska oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych.
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podZielą Się wiedZą

Pracownicy rumskiego urzędu 
miasta zachęcają mieszkańców, 
a zwłaszcza potencjalnych wnio-
skodawców, do uczestnictwa 
w konsultacjach dotyczących ko-
lejnej edycji Budżetu Obywatel-
skiego. Spotkanie ze specjalistami 

odbędzie się w poniedziałek 15 
kwietnia w godzinach 17:15-19:00 
w Stacji Kultura. 

Przypominamy, że 1 kwietnia 
rozpoczęła się szósta edycja Bu-
dżetu Obywatelskiego w Rumi, re-
alizowanego w formule metropo-
litalnej. Do końca miesiąca każdy 

mieszkaniec miasta, bez względu 
na wiek, może zebrać 15 podpi-
sów i złożyć projekt własnego au-
torstwa. Formularze zgłoszeniowe 
i listy poparcia można pobrać 
na stronie www.rumia.budze-
t-obywatelski.org  lub odebrać 
w Biurze Obsługi Mieszkańców.

najważniejSZe kweStie

Tak samo jak w poprzednich 
edycjach przedsięwzięcia, do dys-
pozycji rumian jest 1,5 miliona 
złotych. Warto jednak pamiętać, 
że zasady realizacji BO, w porów-
naniu do minionych lat, uległy 
zmianom. Zwiększenie maksy-
malnej wartości projektów inwe-
stycyjnych, ograniczenie liczby 
tzw. projektów szkolnych oraz pa-
pierowe karty do głosowania – to 
najważniejsze modyfikacje, które 
zostały wprowadzone w rumskim 
BO 2020. 

Największe zmiany dotyczą za-
pisów związanych z projektami 
inwestycyjnymi. Ze względu na 

rosnące ceny robót i materiałów 
budowlanych, maksymalna war-
tość tych projektów została zwięk-
szona z 250 do 300 tysięcy złotych. 
Ponadto w wyjątkowych przypad-
kach maksymalny czas realizacji 
zadań może zostać wydłużony 
z 12 do 24 miesięcy.

Istotną zmianą jest również 
ograniczenie liczby inwestycji re-
alizowanych na terenie placówek 
edukacyjnych do jednej rocznie. 
Oznacza to, że podczas każdej 
edycji BO w Rumi, do realizacji 
zostanie przeznaczony tylko ten 
projekt szkolny, który uzyska naj-
więcej głosów. 

co dalej?

Następnym etapem BO 2020 
w Rumi będzie głosowanie, które 
potrwa od 9 do 23 września. Wię-
cej informacji na temat przedsię-
wzięcia można uzyskać na stronie: 
www.rumia.budzet-obywatelski.
org oraz pod numerem telefonu 
58 679 65 76.

Od nich dowiesz się wszystkiego 
o Budżecie Obywatelskim
RUMIa | Kto może być wnioskodawcą? Dlaczego warto się rejestrować na platformie Budżetu Obywatelskiego 
2020? Skąd pozyskać informacje, czy dana lokalizacja jest terenem gminnym? Odpowiedzi na te oraz inne 
pytania będzie można uzyskać podczas konsultacji, które odbędą się 15 kwietnia w Stacji Kultura. 

WeJHeROWO | Już czas! Złóż wniosek do Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2019. 

Od początku miesiąca mogą składać wnioski zawierające propo-
zycje projektów w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 1 milion złotych. 
Głosowanie na projekty odbędzie się we wrześniu.
W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego, na jego realizację przeznaczono 1 mln złotych – 900 
tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwesty-
cyjne. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów 
potrwa do 30 kwietnia. Głosować będzie można od 9 do 29 
września. Wyniki poznamy w październiku br. 
Przypomnijmy, że maksymalna wartość zgłoszonego projektu 
inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu 
nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. Procedury składania wniosków 
i głosowania pozostają bez zmian. Projekt musi mieć poparcie co 
najmniej 50. mieszkańców Wejherowa. Wzorem lat ubiegłych, gło-
sować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 
16 lat, a każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa gło-
sy – jeden na projekt inwestycyjny i osobno jeden na projekt niein-
westycyjny. Głosowanie odbywać się będzie tak jak w poprzednich 
latach - elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo 
oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach. 
Autorzy projektów muszą pamiętać, że propozycje działań 
muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać 
zasady legalności, gospodarności i celowości. Projekt do budżetu 
obywatelskiego powinien być tak napisany, aby z jednej strony 
zainteresować mieszkańców i zdobyć ich poparcie potrzebne do 
złożenia wniosku, a potem w głosowaniu, zaś z drugiej strony musi 
umożliwiać weryfikację formalną i analizę techniczno-ekonomicz-
ną wniosku przez Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. /raf/

już dZiś Złóż wnioSek
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Akcja „Podaj dalej ciepło” 
wspiera najważniejsze inicja-
tywy realizowane przez orga-
nizacje samorządowe, a także 
podmioty z obszaru ekonomii 
społecznej prowadzące dzia-
łalność na terenie Gdyni. Te-
matem przewodnim tegorocz-
nej edycji były „Innowacje 
społeczne na ludzką miarę”. 
Hasło akcji obejmuje promo-
cję projektów oraz inicjatyw 
na rzecz osób zależnych. Dzia-
łania te ukierunkowane są na 
wprowadzenie innowacyjnej 
jakości w obszarze wsparcia 
społecznego. Przedstawiciele 
organizatorów do plebiscytu 
internetowego wybrali pięć 
podmiotów, na które głoso-
wać można było na stronie 
www.podajdalejcieplo.pl do 
19 marca.

Stowarzyszenie Świę-•	
tego Mikołaja Biskupa 
- inicjatywa „Mini grupy 
rodzinne”
Fundacja Podróże Bez •	
Granic - inicjatywa 
„Wyjazd rozwojowy dla 
kobiet z niepełnospraw-
nościami”
Stowarzyszenie „Dlaczego •	
NIE” - inicjatywa „Dla-
czego NIE kulturalnie”
Stowarzyszenie Rozwoju •	
Zawodowego i Osobiste-
go „Zielona Myśl” - ini-
cjatywa „Z nową energią”
Fundacja na rzecz osób •	
z autyzmem i zaburze-
niami rozwoju „Adapa” 
-  inicjatywa „Seniorat 
i co dalej”

Głównym laureatem akcji 
zostało stowarzyszenie „Dla-
czego Nie”, wspierające oso-
by niepełnosprawne. Celem 

stowarzyszenia jest integracja 
oraz pomoc tymże środowi-
skom, zaś wsparcie dedyko-
wane jest przede wszystkim 
dzieciom i młodzieży. Or-
ganizatorzy akcji przekazali 
na ręce przedstawicieli sto-
warzyszenia czek na kwotę 
15.000 zł.

I miejsce – 15 000 zł – •	
Stowarzyszenie „Dlaczego 
NIE”: „Dlaczego NIE kul-
turalnie” (8195 głosów)
 II miejsce – 10 000 zł •	
– Adapa, Fundacja na 
rzecz osób z Autyzmem 
i innymi zaburzeniami 
rozwoju: „Seniorat i co 
dalej” (6978 głosów)
 III miejsce – 5 000 zł – Sto-•	
warzyszenie Świętego Mi-
kołaja Biskupa: Mini grupy 
rodzinne (1541 głosów).

Nagrodzono laureatów 
akcji „Podaj dalej ciepło”
POMORZe | W Gdyńskim Centrum Filmowym odbyła się gala, podczas której nagrodzono najciekawsze projekty organizacji po-
żytku publicznego w obszarze wsparcia społecznego. Hasłem jubileuszowej, bo dziesiątej edycji akcji „Podaj dalej ciepło” były 
„Innowacje społeczne na ludzką miarę”. Laureatem głównej nagrody przedsięwzięcia organizowanego przez  Okręgowe Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej, PGE Energia Ciepła oraz Gminę Miasta Gdynia zostało Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”.

WeJHeROWO | Miejska spółka OPeC znalazła 
się w czołówce najlepszych przedsiębiorstw 
ciepłowniczych w kraju. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. znalazło się na podium 
Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw 
Energetyki Cieplnej 2019, organizowanego 
przez redakcję „Strefy Gospodarki” ogólnopol-
skiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej. 
Potwierdza to wysoką jakość usług świadczo-
nych przez OPEC dla mieszkańców.
– Bardzo wysokie 3. miejsce w Rankingu pod-
kreśla stabilną pozycję naszej firmy w branży. 
Staramy się jednak nie używać takich określeń, 
jak lider, pionier czy mistrz. Nasza wiedza zwe-
ryfikowana wynikami pozwala nam mówić, że 
jesteśmy firmą mającą wpływ na ciepłownic-
two polskie, a nawet europejskie. Z udziałem 

naszych partnerów biznesowych jednoczymy, 
tworzymy pewną wartość dodaną dla naszej 
branży – mówi Prezes OPEC Janusz Różalski.
- Z uznaniem przyjmuję fakt, że OPEC znalazł 
się wśród liderów branży ciepłowniczej w Pol-
sce - podsumowuje prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt – Staramy się, aby nasze 
samorządowe spółki i zakłady świadczyły 

usługi publiczne o jak najwyższej jakości dla 
mieszkańców. 
Mieszkańcy doceniają niezawodność ciepła 
sieciowego, ponieważ jest to pod każdym 
względem najwygodniejszy sposób ogrzewania 
budynków i dostarczania ciepłej wody użyt-
kowej. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje 
środki zewnętrzne na realizację kolejnych 
inwestycji infrastrukturalnych. Przedsiębiorstwo 
przeznaczy ponad 120 mln złotych na rozbu-
dowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Do 
roku 2023 zaplanowano realizację 5 projektów 
infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkur-
sowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej 
wyniesie prawie 50 mln złotych.
– Ranking ma na celu pokazanie czołówki 
branży ciepłowniczej, wyróżnienie najlepszych 
w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim 

zaprezentowanie Czytelnikom Strefy Go-
spodarki i Dziennika Gazety Prawnej, opinii 
publicznej oraz Internautom podstawowych 
informacji związanych z branżą ciepłowniczą 
w naszym kraju – wyjaśnia Bogdan Leszczorz, 
sekretarz redakcji „Strefy Gospodarki”. – Nie-
stety niewiele osób spoza niej wie, jak wielki 
wysiłek popularne PEC-e wkładają w swoją 
codzienną pracę oraz utrzymanie wysokiej 
sprawności technicznej urządzeń i instalacji 
przez cały rok. Jak co roku, przy wyłanianiu 
najlepszych przedsiębiorstw, analizie zostały 
poddane zarówno kwestie techniczne, jak i fi-
nansowe. Pod uwagę były brane również tzw. 
dane „miękkie”, czyli współudział firmy w życiu 
lokalnych społeczności, integracja z nimi, 
prowadzona polityka jakości, polityka perso-
nalna czy też wreszcie udział przedsiębiorstwa 
w pozyskiwaniu funduszy unijnych./raf/

duży SukceS prZedSiębiorStwa energetycZnego
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Podczas modernizacji 
wymieniono zniszczoną 
nawierzchnię z trylinki na 
kostkę betonową. Oprócz 
wymiany nawierzchni 
drogowej na długości oko-
ło270 metrów wyremonto-
wany został także chodnik 
i przydrożne miejsca 
postojowe.

- Łącznik stanowi ważny 
odcinek komunikacyjny, 
po którym poruszają się 
piesi i kierowcy, mieszka-
jący na osiedlu 1000-lecia 
Państwa Polskiego – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta Wej-
herowa. - Modernizacja 
nawierzchni poprawi nie 
tylko estetykę, ale również 
bezpieczeństwo użytkow-
ników tej ulicy.

Do zakończenia remontu 
zostały jedynie prace ziem-
ne. Koszt inwestycji, która 
otrzymała dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu rewi-
talizacji, wyniesie 450 tys. 
zł brutto. /raf/

januSZ różalSki,
prezes zarządu OPEC Sp.z.o.o

Ta społeczna inicjatywa, realizowana wspólnie 
z naszymi partnerami, jest klasycznym przykła-
dem wielu naszych akcji mających na celu wspie-
ranie wartościowych pomysłów i działań. Tu nie 
ma polityki, podziałów, ani drugiego dna. Tu się 
pomaga, bo się chce, bo czuje się taką potrzebę.

elżbieta biernacka,
prezes stowarzyszenia „Dlaczego Nie”

Poprzez projekt „Dlaczego Nie kulturalnie” 
chcemy zapobiegać stereotypom w postrze-
ganiu osób z niepełnosprawnością i pokazać 
sprawnemu społeczeństwu, że osoby z nie-
pełnosprawnością mają prawo spełniać swoje 
marzenia i realizować zainteresowania.
Udział w Akcji Podaj Dalej Ciepło daje nam 

Ogromną Szansę na realizację tego projektu. 
Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie nasze stowarzyszenie wygrało tego-
roczną - jubileuszową edycję. Cieszymy się bardzo że nasi podopieczni 
mają tylu fantastycznych przyjaciół, którzy właśnie na nasz projekt 
zdecydowali się oddać swoje głosy przelewając fale ciepła. Takie akcje 
uskrzydlają i dają nam to olbrzymia energię do działania.

Łącznik 
niemal 
gotowy
WejheROWO | Dobie-
ga końca modernizacja 
nawierzchni łącznika 
pomiędzy ulicą Dworcową 
i Spacerową w Wejherowie.
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Mateusz Syposz i Igor Staniec-
ki to uczniowie pierwszej klasy 
technikum z Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 2 w Wejherowie 
,,Elektryka”, którzy biorą udział 
w XXV projekcie Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. Z uczniami spotkał 
się w wejherowskim ratuszu Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.  

W ramach projektu ,,Posłowie 
Sejmu II RP. Ich losy i działalność 
w okresie II wojny światowej 
i okupacji” Mateusz Syposz i Igor 
Staniecki postanowili upamiętnić 
Bolesława Formelę, komendanta 
Tajnej Organizacji Wojskowej  
,,Gryf Pomorski”. 

Po konsultacji z Bogusławą En-
gelbrecht, wójtem gminy Linia, 
postanowili, że przy Szkole Pod-
stawowej w Strzepczu powstanie 
dąb pamięci Bolesława Formeli. 
Uczestnicy, którzy dostaną naj-
wyższe oceny w województwie, 
wezmą udział w posiedzeniu Sej-
mu 1 czerwca, w Międzynarodo-
wy Dzień Dziecka.

- Spotkaliśmy się z zastępcą 
prezydenta Wejherowa Arkadiu-
szem Kraszkiewiczem, aby roz-
powszechnić o wiedzę o Bogusła-
wie Formeli wśród mieszkańców 
Wejherowa – mówią uczniowie 
„Elektryka”. - Bolesław Formela  
ps. Romiński to działacz społecz-

Posadzą przy szkole dąb pamięci
WejheROWO | Uczniowie „Elektryka” upamiętnią Bolesława Formelę, komendanta Tajnej Organizacji Wojskowej  ,,Gryf Pomorski”. 

ny na Kaszubach, poseł na Sejm IV 
kadencji II RP, komendant naczel-
ny Tajnej Organizacji Wojskowej 
,,Gryf Pomorski” i wójt dawnej 
gminy Strzepcz, któremu należy 
się upamiętnienie.

Bogusław Formela urodził się 
2 listopada 1903 w Miłoszewie, 

a zmarł 24 września 1944 w Tłu-
czewie. Absolwent Państwowego 
Gimnazjum Klasycznego im. Kró-
la Jana Sobieskiego w Wejherowie. 
Był sołtysem, a w 1934 r. został 
wójtem gminy Strzepcz. W latach 
1935-1938 sprawował funkcję po-
sła na Sejm IV kadencji z okręgu 

w Gdyni. Brał udział w wojnie 
obronnej Modlina. Na początku 
lipca 1941 r. został mianowany ko-
mendantem naczelnym organiza-
cji TOW ,,Gryf Pomorski”. Zmarł 
na atak serca w Tłuczewie 24 wrze-
śnia 1944 r.

/raf/
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Dawniej pomagał innym, 
teraz pomogli jemu
RUMIa | Samorządowcy, strażacy, policjanci, strażnicy miejscy oraz przedsiębiorcy – wszyscy spotkali 
się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, by rozegrać charytatywny turniej w piłkę 
nożną. Celem wydarzenia było wsparcie finansowe druha z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi, który 
uległ wypadkowi. Udało się zebrać kilkanaście tysięcy złotych. 

wSpierają w walce

Druga edycja Charytatywnego 
Turnieju Służb Mundurowych 
odbyła się w piątkowe popołudnie 
(5 kwietnia). Do rozgrywek przy-
stąpiło 7 drużyn, wszyscy chcieli 
wspomóc Artura Szczepańskie-
go, który uległ wypadkowi unie-
możliwiającemu dalszą służbę. 
Uraz spowodował, że konieczna 
okazała się operacja kręgosłupa i 
rehabilitacja, dlatego sportowym 
zmaganiom towarzyszyła kwesta 
oraz charytatywna licytacja. 

– Podczas walki z chorobą czy 
skutkami wypadku niezwykle waż-
ne jest nie tylko wsparcie finanso-
we, ale i zwykła ludzka życzliwość. 
Tym bardziej, jeśli osoba, którą 
spotkało to nieszczęście, dawniej 
ryzykowała swoje życie dla innych 
– podkreśla przewodniczący rady 
miejskiej Ariel Sinicki. – Bardzo 

się cieszę, że w mieście cyklicznie 
odbywają się charytatywne wyda-
rzenia. W ten sposób pokazujemy, 
że w Rumi nikt nie jest sam – do-
daje. 

to nie koniec

W drużynie „Przyjaciół Artu-
ra” znaleźli się m.in. komendant 
powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie Jacek 
Niewęgłowski oraz jego zastęp-
ca Grzegorz Kmiecik, burmistrz 
Michał Pasieczny, a także prze-
wodniczący rady miejskiej Ariel 
Sinicki. Ostatecznie udało się 
zebrać kilkanaście tysięcy zło-
tych, które mają pomóc Arturo-
wi Szczepańskiemu powrócić do 
samodzielnego funkcjonowania. 
Zbiórka pieniędzy będzie konty-
nuowana za pośrednictwem Fun-
dacji Dobroczyńca.

WeJHeROWO | list do dzieci i nastolatków, którzy cierpią 
z powodu alkoholizmu bliskich im osób.

Witam. Mam na imię Hania, mam 11 lat i chodzę do Szkoły 
Podstawowej w Wejherowie. Mam Tatę alkoholika, więc 
wiem, co to znaczy agresja i alkohol w domu. Moje emocje 
były takie: strach, ból, rozpacz, złość, agresja, smutek, poczu-
cie winy. Było fatalnie, próbowałam wielokrotnie pomóc Mu 
w niepiciu, ale to wszystko na marne. Było co raz gorzej, Tata 
cały czas pił, a ja i moja Mama tylko płakałyśmy za nim. Po ja-
kimś czasie Tata nie miał gdzie spać i co jeść, Mama wyrzuciła 
go z domu. Tata w tym czasie nie pracował. W końcu znalazł 
pracę, wynajął mieszkanie i wydawało się, że już nie pije, ale 
to nie była prawda. Tata pił nawet więcej niż wcześniej, aż 
w końcu właściciel mieszkania go wyrzucił. Tata nie miał już 
wyjścia i musiał jechać na odwyk do Żukówka.
   Teraz jest fajnie, mój Tata nie pije i cała rodzina jest szczę-
śliwa. Dzięki wspólnocie Alateen o wszystkim się dowiedzia-
łam. Potrzebujemy więcej osób do naszej grupy. Pamiętaj, że 
nie jesteś z tym problemem sam! Czekam na Was!
Hania z grupy Alateen „Odważne Słoneczka” z Wejherowa.
Spotkania Alateen odbywają się w soboty o godzinie 11.00 
w salce katechetycznej w Konwikcie. Wejherowo, ul. 3 maja 9. 
Telefon kontaktowy: 728 475 914.

dlacZego chodZę na 
Spotkania alateen?

MasZ CIeKaWY 
TeMaT/ ZdJĘCIe?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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Bieg główny rozegrano na dy-
stansie 10 km od Bramy Piaśnic-
kiej, ulicą Ofiar Piaśnicy, aż do 
grobów w Piaśnicy.. Wydarzenia 
odbyło się  w ramach VII Dni 
Piaśnickich Gminy Wejherowo. 
Celem imprezy było upamiętnie-
nie pomordowanych mieszkań-
ców Pomorza przez hitlerowców 
w Lesie Piaśnickim oraz pro-
mocja walorów przyrodniczych 
gminy Wejherowo a także popu-
laryzacja biegania jako najprost-
szej formy ruchu i profilaktyki 
chorób cywilizacyjnych. W biegu 
głównym na 10 km wystartowało 
421 zawodników, a 367 z nich do-
tarło do mety w Piaśnicy. W tym 

roku zwyciężył Grzegorz Kujaw-
ski z Pucka, uzyskując czas 35 
min 26 sek. Drugie miejsce zajął 
Arkadiusz Siadak z Koszalina 
z czasem 36 min 24 sek. a trzecie 
miejsce zdobył Jarosław Richert 
z Luzina z czasem 36 min 48 sek. 
Na czwartej pozycji uplasował się 
Bartłomiej Nikrant z Leśniewa, 
na piątej Jakub Went z Łeby, na 
szóstej Grzegorz Kepka z Wej-
herowa, na siódmej Mateusz Ra-
szewski z Wejherowa, na ósmej 
Robert Pilecki z Rumi, na dzie-
wiątej Przemysław Deka z Gdyni 
i na dziesiątej pozycji Wiesław 
Skwierawski z Ostrowite. 

Pierwszą kobietą, która do-

tarła do mety w Piaśnicy była 
Maria Maj-Roksz z Wejherowa, 
uzyskując czas 42 min 41 sek. 
i tym samym zajmując 25 miej-
sce. Druga była Paulina Szczep-
kowska z Krokowej z czasem 42 
min 54 sek. uzyskując 26 miejsce 
a trzecia Klaudia Lessnau z Puc-
ka z czasem 43 min 45 sek. zaj-
mując 35 miejsce. Po każdym 
z biegów uczestnicy otrzymywali 
pamiątkowe medale, ciepły po-
siłek i napoje. Za zajęcie miej-
sca od pierwszego do trzeciego 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych wręczano puchary. 
Dekoracji laureatów medala-
mi i pucharami dokonali m.in. 

wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz, wicestarosta powiatu wej-
herowskiego Jacek Thiel, Piotr 
Karbownik, zastępca nadleśni-
czego Nadleśnictwa Wejherowo, 
dziekan dekanatu wejherow-
skiego ks. prałat Daniel Nowak 
i przedstawiciel Muzeum Pia-
śnickiego Mateusz Ihnatowicz. 
Dodajmy, że głównym celem bie-
gów jest popularyzacja biegania, 
jako podstawowej formy ruchu, 
a także upamiętnienie ofiar pole-
głych w Lesie Piaśnickim. 

Organizatorem biegów była 
Gmina Wejherowo. (DD)

Od siedmiu lat wydarzenie jest 
częścią Dni Piaśnickich Gminy 
Wejherowo w ramach cyklu czte-
rodniowych imprez o charakterze 
patriotycznym, naukowym, spor-
towym i rekreacyjnym. W so-
botniej uroczystości w Piaśnicy 
uczestniczyły delegacje władz 
państwowych oraz samorządo-
wych z powiatu puckiego i wejhe-
rowskiego, posłowie, organizacje 
i stowarzyszenia, poczty sztan-
darowe szkół, związków komba-
tanckich i służb mundurowych 
a także mieszkańcy całego Po-
morza Gdańskiego. W zadumie 
i skupieniu zaznaczono duchową 
łączność z ofiarami wielkiej pia-
śnickiej tragedii.

- Dzisiaj wracamy pamięcią 
i oddajemy hołd ofiarom spo-
czywającym w Lasach Piaśnic-
kich, w Katyniu i wielu innych 
miejscach - mówił w swoim 
przemówieniu Henryk Skwarło, 
wójt gminy Wejherowo. - Od nas 
zależy kontynuowanie przekazu 
o martyrologii polskiego narodu. 
Piaśnica to miejsce szczególne 
dla naszej społeczności i całego 
kraju. Pochylmy głowy przed 

osobami zamordowanymi w imię 
barbarzyńskiej ideologii. Złóżmy 
hołd niewinnym ofiarom wo-
jennego kataklizmu, aby pamięć 
o tragicznych wydarzeniach była 
ciągle żywa w naszych sercach 
i umysłach. Ofiarą ludobójstwa  
w Lasach Piaśnickich padło po-
nad 12 tys. ludzi. W gronie ofiar 
znaleźli się liczni przedstawiciele 
polskiej inteligencji, a także oso-
by narodowości polskiej, czeskiej 
i niemieckiej. Te lasy stały się nie 
tylko symbolem i świadectwem 
męczeństwa, ale także zwycię-
stwem dobra nad złem. 

Nabożeństwo poprowadził ks. 
porucznik Adam Tur. Wzru-
szający program artystyczny 
o zbrodni ludobójstwa w Piaśni-
cy wykonali uczniowie Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej 
w Bolszewie. Po odczytaniu ape-
lu poległych, kompania honoro-
wa Marynarki Wojennej oddała 
salwy honorowe a hodowcy go-
łębi pocztowych wypuścili w nie-
bo gołębie. Na zakończenie uro-
czystości liczne delegacje złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem. (DD)

Ponad 400 zawodników 
w Biegach Piaśnickich
GM. WejheROWO | Z okazji Dni Piaśnickich odbyły się XI Biegi Piaśnickie z cyklu „Grand Prix 
Kaszuby Biegają” oraz biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży.

Kwiaty i hołd 
ofiarom zbrodni 
piaśnickiej
GM. WejheROWO | Z okazji miesiąca pamięci narodowej przy 
pomniku głównym w Piaśnicy odbyła się uroczystość patriotycz-
no-religijna ku czci ofiar pomordowanych przez hitlerowców 
w 1939 roku w Lesie Piaśnickim.

Fo
t. 

D
ar

ia 
D

un
ajs

ka

Fo
t. 

D
ar

ia 
D

un
ajs

ka
Fo

t. 
D

ar
ia 

D
un

ajs
ka

Fo
t. 

D
ar

ia 
D

un
ajs

ka



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 12 kwietnia 201912

REKLAMA                                                                                                    6/2019/PR

Dzieci odwiedzające 13 kwietnia 
Port Rumia Centrum Handlowe 
Auchan odkryją wynalazki, które 
pomogły ludzkości w utrzymaniu 
dobrego zdrowia i obejrzą barwne 
eksperymenty. Udział w „Akade-
mii małych odkrywców” jest bez-
płatny. 

Kolejne spotkanie w ramach 
„Akademii małych odkrywców” 
przedstawi działanie wynalazków, 
które są wykorzystywane w dia-
gnostyce zdrowia i opisie stanu 
organizmu. Dzieci będą pozna-
wać działanie urządzeń wykorzy-
stujących prawa fizyki, a dzięki 
kreatywnym eksperymentom 
i pokazom zrozumieją ich me-
chanikę i przydatność w życiu co-
dziennym. 

Czy człowiek jest istotą stało-

cieplną? Uczestnicy zajęć spróbują 
znaleźć odpowiedź na to pytanie 
i sprawdzą w kamerze termowi-
zyjnej temperaturę swojego ciała 
i skóry oraz temperaturę otocze-
nia. Prowadzący zajęcia wyjaśnią 
na ciekawych przykładach działa-
nie ciśnieniomierza oraz ultradź-
więków, które są wykorzystywane 
w badaniach. Najwięksi śmiałko-
wie sprawdzą, jak działa wario-
graf, czyli maszyna wykrywająca 
kłamstwo. Będzie się działo!    

Spotkanie z cyklu „Akademia 
małych odkrywców” odbędzie się 
13 kwietnia w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Zajęcia będą prowadzone od godz. 
12:00 do 18:00. Wstęp bezpłatny. 

/raf/

Kapitan Fizyka na pomoc zdrowiu
RUMIa | Najważniejsze jest zdrowie – każdy wam to powie! A dzieciom będzie to wyjaśniał Kapitan Fizyka już w najbliższą sobotę. 

KUlTURa | Po raz kolejny w liceum Ogólnokształcącym 
im. Króla Jana III sobieskiego w Wejherowie zorganizo-
wano dzień Kaszubski. 

Od sześciu lat Dzień Kaszubski jest związany z rozstrzygnię-
ciem konkursu literackiego, plastycznego i fotograficznego 
pod tytułem  „Miejsca – ludzie - wydarzenia”. W tym roku 
konkurs  poszerzony został o recytację i poezję śpiewaną. 
Młodzież ze szkół podstawowych i średnich z  powiatu 
wejherowskiego zaprezentowała utwory lokalnych twór-
ców, zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim. W trakcie 
spotkania nie zabrakło tradycyjnych potraw kaszubskich 
jak chleba ze smalcem i ogórkiem oraz pysznej drożdżówki. 
Obecna w liceum młodzież z innych szkół mogła również 
obejrzeć program artystyczny, przygotowany przez mło-
dzież z „Sobieskiego”, która uczęszcza na zajęcia z języka 
kaszubskiego. Uczniowie zaśpiewali w języku kaszubskim 
m.in. piosenki współczesnych twórców pokazując, że dla 
nich to nie tylko język przodków ale język, w którym można 
mówić o miłości, tęsknocie i współczesnym świecie. (DD)

kaSZubSkie 
akcenty w liceum

O tym i podobnych sprawach 
dyskutowano na spotkaniu Sto-
warzyszenia Wędkarskiego „Nasz 
Żarnowiec” i Koła Wędkarskiego 
PZW nr 85 w Gniewinie.

W miejscowym hotelu odbyło 
się kolejne spotkanie, w którym 
uczestniczyli wójt gminy Zbi-
gniew Walczak, prezes Gnie-
wińskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Czesław Dolny 
i redaktor gazety wędkarskiej 
„Wędkarstwo 360” Marek Szy-
mański a także przedstawiciele 
koła wędkarskiego PZW nr 85 
Gniewino i członkowie Stowa-
rzyszenia Wędkarskiego „Nasz 
Żarnowiec”. W trakcie spotka-
nia zadeklarowano zaprzestanie 
odłowów sieciowych szczupaka 
i okonia, co było podstawowym 
warunkiem harmonogramu 
zmian jakie zaproponowało sto-
warzyszenie. Omówiona została 

sprawa zbudowania strategii na 
kolejne lata a jej rozmowy po-
trwają do końca września br. 
Ponadto omawiano sprawy po-
zyskania dodatkowych środków 
na ochronę łowiska oraz jego 
promocję a także propozycje 
zmian w regulaminie, określają-
ce iż od 2020 roku wprowadzony 
zostanie obowiązkowy rejestr 
połowów. Rozmawiano również 
o problemie kormoranów oraz 
zarybień z uwzględnieniem pro-
pozycji zmian do operatu. Pod-
czas spotkania gmina Gniewino 
zadeklarowała pomoc w promo-
waniu zawodów wędkarskich. Na 
następnym spotkaniu omawiane 
będą szczegóły odłowów lina, 
podczas którego może docho-
dzić do połowów chronionych 
drapieżników oraz przewiduje 
się drobne poprawki do regula-
minu, które zaczną funkcjono-
wać jeszcze w tym roku. (DD)

Najlepsze łowisko 
rekordowych ryb
GNIeWINO | Czy jezioro Żarnowieckie jest najlepszym łowi-
skiem, w którym żyją rekordowo duże szczupaki w Europie? 
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- Spotkajmy się o godz. 10, 
aby z palmami w dłoniach 
i okrzykiem „Hosanna” na 
ustach entuzjastycznie Go 
przywitać – zachęcają organi-
zatorzy wydarzenia.

Organizatorem inscenizacji 
Wjazdu Jezusa do Jerozolimy 
jest wejherowska parafia św. Bo-
romeusza. Pochód prowadzić 
będzie do nowo budowanego 
kościoła, gdzie odbędzie się ple-
nerowa msza święta i spotkanie 
biskupa z młodzieżą.

O godz. 15 Stowarzyszenie 
Misterników Kaszubskich i Wej-
herowskie Centrum Kultury 
zapraszają na wzgórza Kalwarii 
Wejherowskiej, gdzie odbędzie 
się inscenizacja Misterium Męki 
Pańskiej, prezentująca drogę 
Chrystusa na Golgotę.

- Wraz z rozpoczęciem Wiel-
kiego Postu rozpoczęliśmy 
próby i przygotowania do te-
gorocznych inscenizacji Miste-
rium Wjazdu, Męki i Pojmania 
- mówi Wojciech Rybakowski, 
prezes Stowarzyszenia Mister-
ników Kaszubskich. - W pró-
bach uczestniczy grupa około 
sześćdziesięciu osób. Równo-
cześnie trwają prace nad ko-
stiumami, niezbędnymi re-

Inscenizacja w nowym miejscu
WejheROWO | W Niedzielę Palmową po raz kolejny odegrana zostanie inscenizacja wjazdu Jezusa do Jerozolimy Kaszub-
skiej. W tym roku wyjątkowo Chrystusowi będzie można wyjść naprzeciw na terenie Węzła Śmiechowo - Północ. 

Ramowy plan
wydaRzeń:

14 kwietnia - Misterium 
wjazdu Pana Jezusa do 
Jerozolimy Kaszubskiej, 
godz.10.00, Rondo Śmie-
chowo Północ

14 kwietnia - Misterium 
Męki Pańskiej, godz. 
15.00, Pałac Piłata

18 kwietnia - Misterium 
Pojmania, godz. 15.30, 
kościół św. Anny w Wej-
herowie

19 kwietnia - Misterium 
Męki Pańskiej, godz. 
10.00, Pałac Piłata

kwizytami, warstwą muzyczną 
i wokalną inscenizacji. W tym 
roku szykują się też zmiany w ob-
sadzie aktorskiej.

W Wielki Czwartek o godzi-
nie 15.30 w kościele Św. Anny 
(ul. Reformatów 19) odbędzie 
się inscenizacja Pojmania Jezusa 

w Ogrójcu. Świadkami insceni-
zacji Misterium Męki Pańskiej 
będziemy w Wielki Piątek o go-
dzinie 10.

- W inscenizacji każdego roku 
biorą udział tłumy, ponieważ 
wierni chcą włączyć się w świę-
ta wielkanocne duchowo – mówi 

ojciec Daniel Szustak, gwardian 
wejherowskiego klasztoru Fran-
ciszkanów. - Takie rekonstrukcje 
są bardzo potrzebne, ponieważ 
uzmysławiają to, jak wielkie było 
poświęcenie Jezusa dla każdego 
z nas. Znoszenie wyzwisk i kpin, 
a zwłaszcza męki na krzyżu, do-

wodzi ogromnej miłości, jaką 
Jezus darzy każdego z nas. Co 
ważne, to przesłanie jest dziś na-
dal aktualne. Za krzywdy, które 
wyrządzamy swoimi słabościami 
i grzechami, możemy zadość-
uczynić jedynie miłością do bliź-
niego. WA



NIERUCHOMOŚCI

SprZedam

SprZedam 2 działki budowlane, 
Kębłowo Nowowiejskie, 3km od 
Lęborka, pod lasem 1033 m2, cena 
39 000-49 000, 602 306 210

dZiałka budowlana na sprze-
daż Orle/Wejherowo, 800 m2, 
nieuzbrojona, pełne uzbrojenie 
w drodze, obowiązuje MPZP, cena 
98 400 zł, tel. 500 101 202

wynajmę

odnajmę garaż z działką o pow. 
616 m2, 12 marca, Reda, 602 306 
210

poSZukuję wynająĆ

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

SprZedam

Skoda 105l, 38 lat i Gas (BRC), 
cytryna, cena: 1888zł, Tczew, 574 
797 077

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

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

kupię

Skup, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

inne

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, 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

uSługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię, gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

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

SprZedam meble pokojowe, tel. 
570 009 915

Złota rączka, regulacja okien 
pcw, malowanie, panele, krany, 

REKLAMA                   19/2019/DB

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                    32/2019/RL

ZADZWOŃ: 660 731 138
lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?

to proste!

BURMIsTRZ MIasTa RUMI 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi: 

od Podinspektora do Inspektora ds. realizacji projektów unij-
nych  w Referacie Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwo-
ju Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy.  
 
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.

armatura, naprawy, itd., Rumia, tel. 
518 204 992

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SprZedam materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-

wą, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

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

SprZedam grobowiec w Pier-
woszynie, 4osobowy, tel. 607 291 
564

ogłoszenie 
w RAMcE?

A może...

Zadzwoń:
660 731 138

OGŁOSZENIE               134/2019/DB
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NiE mOżESz być 

Na StaDiONiE? 
OGLĄDaJ mECz 

Na tvcom.pl

mecZe 
gryfa w ppv

Pierwszy kwadrans mógł na-
pawać optymizmem kibiców 
żółto-czarnych. W 14 minu-
cie spotkania bramkę dla go-
ści zdobył Mateusz Węsierski, 
który doskonałym strzałem 
wykończył dośrodkowanie Ad-
riana Machola. Dla napastnika 
Gryfa był to debiutancki gol 
na tym poziomie rozgrywek. 
Pierwsze 45 minut upłynęło 
pod znakiem wyrównanej gry 
i walki zwłaszcza w środkowej 
strefie boiska.
W drugiej połowie nieco śmie-
lej zaczęli poczynać piłkarze 
z Częstochowy. Najpierw w 59 
minucie do wyrównania dopro-
wadził Piotr Nocoń.  Na uwagę 
zasługuje akcja z 79 minuty, 
kiedy to w znakomitej sytuacji 
do strzelenia bramki znalazł 
się reprezentant gości – Ma-

ciej Koziara.  Pomocnik Gryfa 
najpierw przedrylował trójkę 
defensorów gospodarzy, a na-
stępnie trafił w słupek. Futbo-
lówkę próbował dobić Dawid 
Rogalski, ale jego strzał został 
skutecznie zablokowany.
Stare porzekadło piłkarskie 
mówi nam o tym, że niewyko-
rzystane sytuacje się mszczą 
i w tym przypadku spraw-
dziło się ono po raz kolejny. 
W 85 minucie meczu na strzał 
z dystansu zdecydował się No-
coń, zaś piłka po rykoszecie 
zaskoczyła Dawida Lelenia 
wpadając do bramki gości.  
W ostatnich minutach spotka-
nia piłkarze Gryfa próbowali 
zdobyć bramkę wyrównującą, 
ale pewna postawa obroń-
ców Skry sprawiła, że piłka-
rzom z Częstochowy udało się 

SkRa CZęSTOChOWa 
- GRyf WejheROWO 
2:1 (0:1)
 
BRaMkI: Piotr Nocoń (58, 85) - 
Mateusz Węsierski (14) 
Skra: Biegański - Gerega (80 
Skowron), Poprawa, Holik, Obu-
chowski - Napora, Zalewski, 
Olejnik, Nocoń, Niedbała (73 
Kieca) - Siwek (55 Nowak)
 
GRyf: Leleń - Kątny, Pietroń, 
Brzuzy, Machol - Ryk, Koziara, 
Sikorski, Rogalski, Chwastek - 
Węsierski

PIŁka NOŻNa | W 27 kolejce drugoligowych zmagań żółto-czarni podjęli na wyjeździe Skrę Częstochowa. Spotkanie z gatunku „meczów o życie” nie poprawiło 
sytuacji klubu ze Wzgórza Wolności. Wejherowianie przegrali 1:2 i wciąż pozostają w strefie spadkowej. Martwi nie tylko rezultat spotkania, ale także styl gry 
Wejherowian. Dotychczas w rundzie wiosennej rozegrali oni 5 meczów – żaden z nich nie zakończył się zwycięstwem.

utrzymać korzystny rezultat.
Gryf Wejherowo spadł w tabeli 
na przedostatnie miejsce. Obec-
ność w strefie spadkowej nie jest 

jeszcze wyrokiem, zwłaszcza, 
że do 14 miejsca, które zajmuje 
ROW Rybnik brakuje zaledwie 
jeden punkt. Kolejnym rywa-

lem żółto-czarnych będzie Ruch 
Chorzów. Mecz zostanie roze-
grany w niedzielę – 14 kwietnia 
na Wzgórzu Wolności.

18. kolejka – Chojniczanka I 1930 Chojnice – Gryf Wejherowo 0-1
17. kolejka – Gryf Wejherowo – Beniaminek 03 Starogard Gdański 7-0
14. kolejka – Wicher Wierzchucino – Gryf Wejherowo 1-8 
17. kolejka – Gryf II Wejherowo – Flota Gdynia 9-0
14. kolejka – Gryf I Wejherowo – GTS II Pruszcz Gdański 6-2
17. kolejka – Latarnik Choczewo – Gryf II Wejherowo 1-6

Zła passa żołto-czarnych trwa nadal. Konsekwencją kiepskiej gry zawodników ze Wzgórza 
Wolności jest obecność w strefie spadkowej. Największe mankamenty w grze Gryfa zwią-
zane są z defensywą. Obrońcy z Wejherowa w ostatnich spotkaniach zanotowali kilka błę-
dów indywidualnych, które zaważyły na końcowych rezultatach. I o ile pretensje do de-
fensorów są uzasadnione, o tyle pretensji mieć nie można do napastników…

W spotkaniu ze Skrą Częstochowa (1-2) bramkę zdobył Mateusz Węsierski. Młody napastnik zo-
stał sprowadzony do Gryfa w przerwie pomiędzy rundami. Jego gra napawała optymizmem w spa-

ringach stanowiących cykl przygotowawczy. Na walory Węsierskiego zwracał uwagę Dariusz Mikołaj-
czak – wiceprezes do spraw sportowych. Pośród najważniejszych wymieniał znakomite warunki fizyczne oraz umie-
jętną grę w polu karnym.  Wierzymy, że gol zdobyty przez napastnika będzie jego odblokowaniem  
na drugoligowych boiskach.
Wysoka skuteczność trzyma się także Dawida Rogalskiego. Snajper ze Wzgórza Wolności strzelił 
w obecnym sezonie aż 8 bramek. W efekcie znajduje się na 6 miejscu w tabeli strzelców II ligi. 
Lewonożny zawodnik urodzony w Szczytnie imponuje nie tylko formą strzelecką, ale także do-
brą grą poza polem karnym rywali. W meczach rundy wiosennej wielokrotnie wracał w szeregi 
drugiej linii, by wziąć na siebie ciężar gry. Pozostaje mieć nadzieję, że wysoka skuteczność Ro-
galskiego zostanie zachowana w najbliższych – decydujących o utrzymaniu meczach.

StrZelby ZoStały odblokowane Wyniki spotkań 
grup młodzieżowych
Tak udanego weekendu drużyny juniorskie Gryfa nie miały od dawna. 
W ośmiu spotkaniach zaledwie jedna ekipa pauzowała – cała reszta odnio-
sła wysokie zwycięstwa gromiąc swych rywali. Na słowa uznania zasługu-
ją juniorzy młodsi, którzy pod wodzą Tomasza Albeckiego pokonali silną 
Chojniczankę i tym samym wydostali się ze strefy spadkowej. Warto pod-
kreślić także wysoką formę strzelecką graczy z rocznika 2004, którzy gładko 
rozprawili się ekipą ze Starogardu Gdańskiego pokonując swych przeciwni-
ków aż 7-0. Dzięki okazałemu zwycięstwu znaleźli się na fotelu wicelidera 
swoich rozgrywek. Oto komplet wyników spotkań grup młodzieżowych 
rozegranych w miniony weekend.
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Drużyna z Czerska w meczu mia-
ła utrudnione zadanie, bowiem 
przyjechała zaledwie w ośmiooso-
bowym składzie. Tytani do meczu 
desygnowali pełen skład w tym 
debiutanta Norberta Wejhera, 
który na co dzień gra w młodszym 
juniorze. Pierwsze minuty meczu 
to zdecydowane ataki żółto-czer-
wonych. Bardzo dobrze spisywał 
się Sławomir Jurkiewicz, który 
w pierwszej części meczu rzu-
cił osiem bramek. W 8 minucie 
meczu wejherowianie prowadzili 
już 5:1, a kibice zastanawiali się 
z jaką przewagą zakończą to spo-
tkanie. Goście jednak nie zamie-

rzali się poddać. Zaczęli kreować 
udane akcje w ataku pozycyjnym 
i wykorzystywać brak skuteczno-
ści wejherowskiej drużyny. W 15 
minucie meczu przegrywali zale-
dwie dwiema bramkami 5:7, a na 
cztery minuty przed zakończe-
niem pierwszej połowy było tylko 
13:10 dla żółto–czerwonych. Koń-
cówka fragmentu należała jednak 
do Tytanów, którzy zdobyli pięć 
bramek tracąc tylko dwie i na 
przerwę schodzili z pięciobram-
kową przewagą 18:12. W drugiej 
połowie gospodarze postanowili 
jeszcze mocniej narzucić swój 
styl gry i pokazać kto jest lepszą 

drużyną. W konsekwencji przez 
pierwsze dziesięć minut Tytani 
rzucili osiem bramek, tracąc za-
ledwie dwie 26:14. Wśród wejhe-
rowian skutecznie zaczęli rzucać 
Radosław Sałata oraz Przemysław 
Warmbier. Swoje bramki dalej 
zdobywał Sławomir Jurkiewicz 
oraz uaktywniający się Mikołaj 
Miszczak. Wejherowianie z mi-
nuty na minutę powiększali prze-
wagę, a trener mógł pozwolić na 
wejście graczom, którzy spędzili 
na parkiecie mniej minut. Warto 
odnotować dwa gole Norberta 
Wejhera, który w tym meczu za-
debiutował przed publicznością. 

Do końca spotkania obraz gry nie 
uległ zmianie i Tytani pewnie po-
konali rywali 42:18. Tym samym 
na dwie kolejki przed zakoń-
czeniem sezonu zapewnili sobie 
w lidze fotel wicelidera. Wejhero-
wianie wystąpili w składzie: Jur-
kiewicz (12), Sałata (9), Warmbier 
(5), Koss (3), Miszczak (3), Gra-
bowski (3), Wicon (2), Wejher (2), 
Kudełka (1), Przymanowski (1), 
Pitucha (1), Papke, Wicki, Nowo-
sad, Sikora, Cholcha. W najbliższą 
sobotę, żółto–czerwoni rozegrają 
przedostatnie spotkanie ligowe 
i zmierzą się na wyjeździe z zespo-
łem Jezioraka Iławy. (DD)

Tytani wiceliderami
POWIaT | Wejherowska hala Tytanów wypełniła się po brzegi. Kibice oczekiwali zdecydowanego zwy-
cięstwa swojego zespołu. Drużynie z Wejherowa wygrana z Borowiakiem Czersk gwarantowała drugie 
miejsce w lidze. Plan się udał, pokonując drużynę gości 42:18. 
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Uroczysta gala sportu młodzie-
żowego odbyła się w sali okrągłej 
im. Lecha Bądkowskiego Urzędu 
Marszałkowskiego województwa 
pomorskiego w Gdańsku. Mar-
szałek Mieczysław Struk wraz 
z prezesem Pomorskiej Federacji 
Sportu Adamem Korolem na-
grodzili 49 złotych medalistów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży oraz 27 medalistów im-
prez międzynarodowych. Wśród 
nagrodzonych znalazła się mi-
strzyni świata juniorek w kick-

boxingu Paulina Stenka z Gmin-
nego Ośrodka Sport, Rekreacji 
i Turystyki w Luzinie oraz jej 
trener klubowy Rafał Karcz. Za-
wodniczka ma spore osiągnię-
cia w tej dziedzinie sportu, gdyż 
w mistrzostwach świata juniorek 
zajęła pierwsze miejsce kick-light 
oraz trzecie miejsce light-kontact. 
Warto dodać, że wśród obecnych 
na gali gości znalazł się również 
prezes Pomorskiego Zrzeszenia 
LZS i dyrektor GOSRiT Luzino 
Piotr Klecha. (DD)

Stenka i Karcz nagrodzeni 
przez marszałka
LUZINO | Mistrzyni świata juniorek w kickboxingu Paulina Sten-
ka z GOSRIT Luzino oraz jej klubowy trener Rafał Karcz zostali 
nagrodzeni przez marszałka województwa.

WeJHeROWO | szkoła Podstawowa nr 8 wy-
walczyła srebrne medale w półfinałach wo-
jewódzkich igrzysk dzieci w mini koszy-
kówce dziewcząt.

W hali sportowej SP nr 8 w Wejherowie odbył się 
półfinał wojewódzki w koszykówce dziewcząt. 
Zawody były eliminacją do finału w Gdańsku. 
W rywalizacji uczestniczyły cztery zespoły repre-
zentujące powiat pucki, lęborski, kartuski i wejhe-
rowski. Zwycięzcą turnieju została drużyna z SP nr 
5 z Kartuz, która w decydującym o awansie spo-
tkaniu pokonała po emocjonującej walce gospo-

dynie z Wejherowa, które wystąpiły w składzie: Klaudia Chylińska, Magda Dunst, Karolina Grabska, Martyna Jankowska, 
Emilia Krzemińska, Ines Laskowska, Joanna Lazik, Zofia Markiewicz, Kornelia Miller, Natalia Piecyk, Lena Zimniewicz i Zu-
zanna Żyła. Trzecie miejsce zajęła SP w Krokowej a czwarte miejsce SP w Redkowicach. Na zakończenie zawodów zespoły 
zostały nagrodzone pucharami oraz dyplomami, które wręczał referent PZPOW w Wejherowie Bartłomiej Woźniak. Orga-
nizatorem zawodów był Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. (DD)

Srebrne medale dla „óSemki”

Fot.DD

KaRTY | W Redzie rozegrano ostatnią XIX rundę redz-
kiej ligi „Baśki Kaszubskiej” o puchar przewodniczące-
go rady miejskiej Kazimierza Okroja.

Miłośnicy karcianych zmagań spotykali się cyklicznie od li-
stopada do marca, rywalizując o cenne punkty w klasyfi-
kacji generalnej Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej. Wtorkowe 
turnieje zawsze gromadziły przy stołach sporą grupę gra-
czy. Maksymalnie do zdobycia było 50 punktów. W ostat-
nich rozgrywkach na prowadzeniu był Jerzy Grubba z 98 
punktami (+818 małych punktów). Drugie miejsce zajął 
Mieczysław Kuźmiński z 91 pkt (+622 małe pkt), trzecie Je-
rzy Drewa z 84 pkt (+513 małe pkt), czwarte Wacław Trocki 
z 85 pkt (+307 małe pkt) i piąte miejsce Stanisław Bochen-
tyn z 80 pkt (+532 małe pkt). Uczestnicy walczyli ze zdro-
wą rywalizacją do ostatniego rozdania kart. W ostatniej li-
dze zagrało 28 osób. Po zakończonym spotkaniu sędzia 
skrupulatnie podliczył punkty zgodnie z regulaminem, 
uzyskane w najlepszych siedemnastu rundach. Zwycięz-
ca tegorocznej edycji został Jerzy Grubba, drugie miejsce 
zajął Mieczysław Kuźmiński trzecie Jerzy Drewa. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, które wręczył 
przewodniczący Kazimierz Okrój. Dla najlepszej ligowej 
ósemki organizator zawodów czyli MOSiR Reda przygo-
tował nagrody rzeczowe, a dla pierwszej czwórki również 
pamiątkowe puchary. Nagrodą główną był rower górski. 
Po ceremonii wręczania nagród na uczestników czekał po-
częstunek, przy którym można było wymieniać się spo-
strzeżeniami o tegorocznej lidze. Kolejna edycja kaszub-
skiej gry karcianej planowana jest na 12 listopada. Ligę 
poprowadził referent ds. sportu Maciej Paczkowski. (DD)

grubba ZwycięZcą 
tegorocZnej edycji

Fot.DD


