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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

RUMIA | Nowy budynek z salą widowiskową, która pomieści nawet 300 widzów, ma powstać w Rumi. 
Będzie to nowa siedziba Miejskiego Domu Kultury. Na razie budowa nowego obiektu, gdzie będzie można 
organizować rozmaite wydarzenia kulturalne, jest dopiero w fazie koncepcyjnej, ale władze miasta oraz 
dyrekcja Miejskiego Domu Kultury są zgodni – taki budynek jest niezbędny. 
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RUMIA | Rocznica Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja to 
jedno z najważniejszych 
wydarzeń w dziejach narodu 
i państwa polskiego. Rumia 
będzie gospodarzem ob-
chodów wojewódzkich tego 
święta.

Uroczystości rozpoczną się 
o godz. 12.30 mszą świętą 
w kościele p.w. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Starej 
Rumi. Po zakończeniu nastąpi 
przemarsz pocztów sztanda-
rowych, kompanii honorowej 
i orkiestry Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz gości 
pod pomnik Bohaterów walk 
z faszyzmem niemieckim przy 
ul. Chełmińskiej.

Pod pomnikiem o godz. 14.30 

Wojewódzkie 
obchody 3 Maja

Ryszard Stachurski, wojewoda 
pomorski, wraz z Michałem 
Pasiecznym, burmistrzem 
Rumi, dokonają przeglądu pod-
oddziałów oraz zostanie odczy-
tany Apel Pamięci. Następnie 
nastąpi przemarsz gości oraz 
mieszkańców na stadion MO-
SIR, gdzie odbędzie się dalsza 
część obchodów. 

Podczas miejskiego pikniku 
na obiektach MOSIR (od godz. 
15.30) zostanie m.in. rozegrany 
mecz piłki nożnej reprezentacji 
MTK i Trójmiasta, odbędzie się 
pokaz dronów, konkursy wie-
dzy, występy zespołów tanecz-
nych, a jako gwiazda wieczoru 
wystąpi MROZU z zespołem. 
Wstęp wolny. (raf)
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WEJHEROWO | Już tylko kilka 
dni zostało na zagłosowanie 
na wybrany projekt zgłoszony 
do Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 
Modernizacje i naprawy ulic 
i chodników, budowa placów 
zabaw, boisk, siłowni oraz pla-
ców zabaw dla dzieci, organi-
zacja zawodów sportowych, 
imprez rekreacyjnych oraz 
zajęć edukacyjnych czy wspie-
ranie osób niepełnosprawnych 
– to tylko niektóre z projektów, 
zgłoszonych do pierwszego 
w historii miasta budżetu oby-
watelskiego. 
Jest o co walczyć, gdyż do po-
działu zaplanowano kwotę 800 
tysięcy złotych. Zagłosować 

może każdy, kto do 31 grudnia 
2014 r. ukończył 16 lat i jest za-
meldowany w Wejherowie. 
Głosować można zarówno po-
przez internet, jak i tradycyjnie 
poprzez oddanie głosu na kar-
cie papierowej i wrzuceniu tej 
karty do urny. Projekty podda-
ne pod głosowanie są dostępne 
na stronie internetowej oraz 
w budynku Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie, ul. 12 Mar-
ca 195 w pokoju 218. Karty 
do głosowania można pobrać 
w internecie lub bezpośrednio 
w miejscach głosowania. 
Głosowanie potrwa do 28 
kwietnia, zaś ogłoszenie wyni-
ków nastąpi 7 maja. 
Rafał Korbut

Ostatnia chwila
na głosowanie
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Czasem potrzebujemy gotów-
ki, ale przerażają nas poszuki-
wania odpowiedniego banku... 
Ilość ofert jest ogromna! Jak 
w nich wybierać, skoro nie 
mówią otwarcie o korzyściach 
dla Klientów? Nie zawsze też 
instytucje bankowe są skore 
do udzielenia pożyczki na wa-
runkach, jakich oczekujemy. 
W takich sytuacjach jesteśmy 
zmuszeni szukać pomocy gdzie 
indziej, a przecież okazji, które 
wymagają pozyskania dodat-
kowych środków może być 
wiele. Może to być zwykły, 
planowany od dawna remont, 
nagły zakup lub po prostu tęsk-
nota za wyjazdem w nieznane. 
Nie bez znaczenia jest, by w ta-
kich okolicznościach wybierać 
tylko zaufane fi rmy, które są 
w stanie pomóc nam sfi nanso-
wać potrzeby. Ważne, by był to 
wiarygodny partner, najlepiej z 
wieloletnim doświadczeniem, 
tak jak KredytOK – marka, 
która podlega pod dużą fi rmę 
Capital Service S.A., działają-
cą na polskim rynku od 1999 
roku.
Istotna jest też kwestia blisko-
ści placówki. Najlepiej, by Od-
dział był jak najbliżej domu. 
KredytOK posiada ponad 70 
Oddziałów w całej Polsce. 
Dzięki temu możemy zaosz-

czędzić sporo czasu i energii, 
który możemy spożytkować 
na to, co naprawdę chcemy ro-
bić! Zaufanie to podstawa, gdy 
chodzi o pieniądze. KredytOK 
działa przy zachowaniu do-
brych praktyk stosowanych w 
branży usług fi nansowych, nie 
musimy się niczego obawiać. 
KredytOK to marka z żelazny-
mi zasadami, a jej programo-
we hasło to „Na nas możesz 
liczyć!”. Zachowanie najwyż-
szego poziomu obsługi Klienta 
jest dla Doradców priorytetem, 
a to przecież tak dla nas istot-
ne. 

Pamiętajmy, by pytać – mamy 
do tego pełne prawo, a Do-
radca jest na miejscu lub pod 
numerem telefonu po to, by 
na wszystkie nasze pytania 
wyczerpująco odpowiedzieć. 
Doradcy w KredytOK podejdą 
do nas zawsze bardzo indywi-
dualnie, bez względu na naszą 
sytuację życiową. Mają duże 
doświadczenie, więc z zaanga-
żowaniem doradzają, jaka ofer-
ta jest najkorzystniejsza.
Nie jest niczym zaskakującym, 
że grono zadowolonych ze 
współpracy pożyczkobiorców 
nieustannie się powiększa – 
ci, którzy skorzystali z oferty 
w przeszłości, bardzo chętnie 

wracają do KredytOK. Wyni-
ka to z szybkości udzielenia 
pożyczki – wystarczy bowiem 
okazać dokument potwierdza-
jący wysokość dochodu lub 
podać numer, pod którym Do-
radca zweryfi kuje informacje o 
zatrudnieniu. Decyzja o przy-
znaniu pożyczki zostaje wydana 

nawet w 15 minut, a formalności 
są ograniczone do niezbędnego 
minimum. Wypłata pieniędzy 
również przebiega błyskawicz-
nie: w ciągu 15 minut otrzymu-
jemy gotówkę do ręki. Czas jest 
dla nas bardzo ważny... często 
pojawia się nagły wydatek, wte-
dy liczy się każda zaoszczędzo-

na na formalnościach godzina. 
W takich chwilach KredytOK 
nie ma sobie równych, oni dzia-
łają ekspresowo!

Nie zawsze jesteśmy zdecy-
dowani, czego potrzebujemy. 
Doradcy KredytOK rozwiewa-
ją wątpliwości, pomagając w 

wyborze jednego z produktów 
fi rmy. Oferta jest różnorodna, ale 
jednocześnie konkretna. Zdarza 
się, że zaskakują nas nagłe wy-
datki, których nie da się przewi-
dzieć. Pożyczka Odnawialna do 
1000 zł z umową na czas nie-
określony szybko rozwiąże pro-
blem! Niższe miesięczne raty? 
Tu korzystniejsze będzie skorzy-
stanie z Miłej Ratki, elastycznej 
pożyczki do 3000 zł. 
Wielu z nas posiada w domu 
złoto, które może się przydać, 
zamiast leżeć przez lata w szu-
fl adzie. W KredytOK możemy 
skorzystać z pożyczki do 2000 
zł, w wysokości nawet 90% war-
tości wyrobu ze złota. 

Proste, przejrzyste zasady, żad-
nych ukrytych kosztów, różno-
rodna oferta, ekspresowy czas 
zawarcia umowy i dbałość o 
przyjemną atmosferę podczas 
kontaktu – to wymagania, które 
mamy prawo stawiać jako Klien-
ci.  A KredytOK je spełnia.

Liczba Oddziałów stale rośnie, 
otwierają się nowe placówki, w 
tym m.in. na ul. 12 marca 240 
(wejście od ul. Wałowej) w Wej-
herowie.

Infolinia: 525 225 525 lub strona 
internetowa: www.kredytok.pl. 

Warto nam zaufać!
Masz pytania?
Zapraszamy do Oddziałuw Wejherowie, 
na ul. 12 marca 240 (wejście od ul. Wałowej)

Możesz też zadzwonić 
na infolinię: 525 225 525 
lub odwiedzić stronę internetową 
www.kredytok.pl 

otwierają się nowe możliwości
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PANU

KRZYSZTOFOWI  
KRZEMIŃSKIEMU

Burmistrzowi Redy
łącząc się w bólu wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci 

OJCA
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

W tych niezmiernie trudnych chwilach,
przekazujemy słowa otuchy,

które choć na chwilę niech dają Panu ukojenie.

PANU 

KRZYSZTOFOWI 
KRZEMIŃSKIEMU

Burmistrzowi Miasta Redy

wyrazy głębokiego współczucia
z  powodu śmierci 

OJCA
składają

Przewodniczący 
Rady Miejskiej
Ariel Sinicki

Burmistrz 
Miasta Rumi

Michał Pasieczny

PANI 

ANNIE SCHULZ
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

OJCA
                                                                    

                                                        

 składa
Burmistrz Miasta 

oraz pracownicy 
Urzędu Miasta Rumi

- To za mało – podkreśla-
ją zgodnie przedstawiciele 
władz miasta oraz instytucji 
zajmujących się kulturą i roz-
rywką. 

Rumia jest drugą co do 
wielkości, po Wejherowie, 
miejscowością w powiecie 
wejherowskim. Tymczasem – 
w przeciwieństwie do stolicy 
powiatu – nie posiada żadnej 
sali widowiskowej, w której 
dałoby się organizować roz-
maite wydarzenia kulturalne. 

Obecnie w mieście funk-
cjonują trzy obiekty: Miejski 
Dom Kultury (niewielki, za-
bytkowy domek, mieszczący 
się w parku przy ul. Starowiej-
skiej), Dom Kultury Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Janowo” 
(w dzielnicy Janowo, zajmuje 
część pomieszczeń w kom-
pleksie handlowo-usługowym 
rodem z PRL-u) oraz Stacja 
Kultura (w nowowyremonto-
wanym budynku kolejowego 
dworca). Problem w tym, że 
we wszystkich tych miejscach 
sale mogą pomieścić kilka-
dziesiąt osób, zorganizowanie 
spektaklu teatralnego czy in-
nego wydarzenia dla większej 
ilości osób jest po prostu nie-
możliwe. 

Dlatego władze miasta chcą 
wybudować nowy obiekt. 

- Nie będziemy oczywiście 
„gonić” Wejherowa i budo-
wać fi lharmonii – wyjaśnia 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Jest natomiast kon-
cepcja wybudowania nowego 
Miejskiego Domu Kultury 
z całym zapleczem i kilkoma 
salami - w tym jedną wido-
wiskową, gdzie byłoby 300 

miejsc dla widzów. Pomysł 
został już skonsultowany ze 
środowiskami związanymi 
z kulturą i rozrywką. Nikt nie 
ma wątpliwości co do tego, że 
są takie potrzeby. Zależy nam 
również, aby Rumia nie była 
sypialnią Trójmiasta. Chcemy, 
aby mieszkańcy mieli możli-
wość spędzania wolnego cza-

su. A żeby tak było, musimy 
stworzyć odpowiednią bazę 
sportową, rozrywkową i kul-
turalną. 

Na razie jeszcze nie są zna-
ne żadne terminy, kiedy nowy 
obiekt miałby szansę powstać. 
Zależy to m.in. od możliwo-
ści pozyskania pieniędzy na 
tę inwestycję z funduszy ze-
wnętrznych. 

Rafał Korbut

Kultura musi mieć 
więcej miejsca
RUMIA | Dwa niewielkie (jeśli chodzi o powierzchnię) domy kultury oraz nowoczesna bibliote-
ka mieszcząca się w zmodernizowanym budynku dworca kolejowego to obecnie jedyne miejsca, 
gdzie mogą odbywać się wydarzenia kulturalne. 

Możliwości lokalowe obecnego MDK są niewystarczające
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EKO Drogeria posiada  
w swojej ofercie kosmetyki 
z róznych stron świata mie-
dzy innymi kosmetyki pol-
skie (SYLVECO, Lilla Mai), 
niemieckie (ECO Cosmetics, 
EUBIONA), indyjskie (KHA-
DI, LASS, Himalaya Her-
bals)), rosyjskie (Babuszka 
Agafia, Natura Siberica, Baj-
kal Herbals, Planeta Organica, 
Organic Shop) i wiele innych.

Nasz sklep sprzedaje natu-
ralne produkty do pielęgnacji 
twarzy (kremy,toniki, mlecz-
ka, żele do mycia twarzy), 
do pielęgnacji ciała (balsamy, 

płyny do kąpieli, scruby, żele 
pod prysznic), do pielęgnacji 
włosów (szampony, odżywki, 
maski do włosów). Staramy 
się rozwiązywać naturalnymi 
sposobami problemy z wy-
padaniem włosów (szeroka 
gama szampnów, odżywek 
oraz specjalnie skomponowa-
nych toników), łuszczycą oraz 
atopowym zapaleniem skóry-
(szampony, masła do ciała, 
mydła).

W naszym sklepie można 
znaleźć duży wybór olejów 
do pielęgnacji twarzy i cia-
ła takich jak olej arganowy, 

z czarnuszki, z dzikiej róży, 
migdałowy, z pestek malin 
i wiele innych oraz natural-
nych maseł kosmetycznych 
(waniliowe, shea, migdałowe, 
makadamia, oliwne itp).

Porponujemy szeroki wybór 
mydeł zarówno do codzien-
nej pielęgnacji o różnych za-
pachach, których głównymi 
składnikami jest masło shea 
oraz olej migdałowy jak i my-
deł specjalnych np. mydła 
aleppo z różnymi stężenia-
mi oleju laurowego, które są 
przeznaczone do skóry proble-
matycznej. Wprowadzamy do 

naszej oferty równiez mydła 
syryjskie, których działanie 
jest ukierunkowane na ujędr-
ninie, nawilżenie skóry, jest to 
nowość na polskim rynku ko-
smetyków naturalnych, mydła 
te posiadają w swoim składzie 
jedynie oleje naturalne.

Wporwadziliśmy do sprze-
daży pasty do zębów bez 
fluoru, parabenów i sls (nie-
mieckie, rosyjskie i indyjskie) 
oraz henny do włosów, które 
w 100% są produktami natu-
ralnymi, farbują i odżywiają 
włosy, zwięjkszają ich obję-
tość.

Blisko natury
WEJHEROWO | Eko Drogeria oferuje szeroką gamę kosmetyków naturalnych, organicznych 
i ekologicznych, które nie zawierają sls, parabenów, olei mineralnych, barwników, alergenów. 
Część kosmetyków posiada certyfikaty takie jak ECOCERT, BDIH, które gwarantują iż ponad 95% 
składników jest pochodzenia naturalnego.
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Eko DrogEria
Centrum Handlowe Kaszuby
ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28
Wejherowo
tel. 690 890 270
Znajdź nas na Faceboku:
www.facebook.com/EkoDrogeriaCk
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Początek maja to okres świąt 
– zarówno państwowych, jak 
i kościelnych. Warto pamię-
tać, aby uczcić ten czas wy-
wieszeniem flagi. Właściciele 
domów jednorodzinnych sto-
ją jednak przed dylematem 
– na czym wywiesić flagę? 
Najlepiej na maszcie. Takie 
maszty w krajach ościennych, 
a zwłaszcza w całej Skandy-
nawii, jest bardzo popularne 
i zdobią przydomowe ogrody 
od kilkudziesięciu lat. W Pol-
sce to rozwiązanie dopiero 
zdobywa popularność. I tu 
właśnie z atrakcyjną ofertą 
wychodzi do właścicieli pose-
sji firma GAJA Maszty, Flagi. 

Majowe święta

Trzy pierwsze dni maja to 
trzy święta: 1 maja obcho-
dzimy Święto Pracy, 2 maja 
– Dzień Flagi, zaś 3 maja 
–  Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski 
i Rocznicę Uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja.
Każdy z tych dni warto 

uczcić wywieszeniem flagi, 
która symbolizować będzie 
nasz patriotyzm oraz stanie 
się wyraźnym znakiem dla 
innych, że pamiętamy o waż-
nych wydarzeniach z historii 
naszego kraju. 

Warto zwrócić uwagę szcze-
gólnie na jedno z tych świąt, 
gdyż ustanowione zostało za-
ledwie 10 lat temu. Dzień Fla-
gi Rzeczypospolitej Polskiej 
to polskie święto wprowadzo-
ne na mocy ustawy z 20 lutego 
2004 roku. Tego samego dnia 
obchodzony jest Dzień Polo-
nii i Polaków za Granicą.

Wybór dnia 2 maja nie był 
przypadkowy – chodziło 
o dzień w którym Polakom 
towarzyszą refleksje o szczyt-
nych kartach historii Polski, 
wypełnienie wolnego dnia 
pomiędzy świętami narodo-
wymi, oraz podkreślenie ob-
chodów Światowego Dnia 
Polonii.

Warto więc jak najszybciej 
zaopatrzyć się we flagi, zarów-
no narodowe, jak i kościelne. 
Duży wybór różnego rodzaju 
flag w praktycznie dowol-
nych wymiarach oferuje firma 
GAJA Maszty, Flagi z Bolsze-
wa (koło Wejherowa).

Maszt flagowy

Flaga to jednak nie wszystko, 
bo przecież trzeba na czymś 
ją wywiesić. O ile kamienice 
i bloki często są wyposażone 
w specjalne uchwyty, służące 
właśnie do wstawienia fla-
gi, o tyle właściciele domów 
jednorodzinnych sami mu-
szą o to zadbać. Najlepszym 
i najbardziej dekoracyjnym 
wyjściem jest zainstalowanie 
masztu w ogrodzie, przed do-
mem. Taki maszt jest nie tylko 
estetyczny, ale też to bardzo 
praktyczne rozwiązanie. 

Firma GAJA Maszty, Flagi 
przygotowała specjalną pro-
mocję. Już za 650 zł każdy 

Maszt przed każdym domem
Maszt stojący w ogrodzie przed domem, a na nim łopocząca flaga? 
A czemu nie! Estetyczny maszt flagowy zarówno zdobi posesję, jak też 
umożliwia wywieszanie flagi z okazji rozmaitych świąt.

może stać się właścicielem 
6-metrowego, kompletnego 
masztu flagowego. Maszt wy-
konany jest z włókna szkla-
nego, co gwarantuje nie tylko 
jego bardzo dużą wytrzyma-
łość, ale również niewiel-
ką wagę i łatwość montażu. 
Niegdyś maszty wykonywało 

się ze stali – ważyły one kil-
kadziesiąt kilogramów, a ich 
ustawienie wymagało wizyty 
fachowców. Poza tym takie 
maszty trzeba było regularnie 
odmalowywać, ponieważ zwy-
czajnie rdzewiały. Nowoczesne 
i lekkie maszty z włókna szkla-
nego pozbawione są tych wad, 

zaś zamontować go w ogro-
dzie może każdy. Jeśli jednak 
ktoś nie lubi tego rodzaju prac, 
w firmie GAJA Maszty, Flagi 
może zamówić także usługę 
montażu. Warto dodać, że do 
zakupionego w promocyjnej 
cenie masztu producent dodaje 
całkowicie za darmo flagę.
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Nagrody w ramach konkursu 
Liderzy Świata Energii przy-
znawane są w czasie corocz-
nej konferencji energetycznej 
EuroPOWER. Kapituła na-
gradza osobowości, przed-
sięwzięcia i przedsiębiorstwa 
mające pozytywny wpływ na 
rozwój sektora energetycz-
nego w Polsce. W tym roku 
nagrodę w głównej kategorii 
– Człowiek Roku 2014 – za 
wybitne osiągnięcia dla roz-
woju rynku energii elektrycz-
nej odebrał Mirosław Bie-
liński. Statuetkę prezesowi 
zarządu Energa SA wręczył 
wiceminister gospodarki Je-
rzy Pietrewicz.

Wysoka kapitalizacja i płyn-
ność akcji oraz najwyższe 
roczne wyniki w historii Gru-
py Energa to osiągnięcia, na 
które zwróciła uwagę kapitu-
ła konkursu. Pod kierownic-
twem Mirosława Bielińskiego 
Grupa Energa w ostatnim roku 
zanotowała ponad miliard 
złotych zysku. To wynik o 35 
procent wyższy niż w 2013 
roku i znacznie powyżej ocze-
kiwań analityków. Z kolei od 

czasu debiutu giełdowego 
w grudniu 2013 roku wartość 
spółki wzrosła o ponad 40 
proc., a jej akcje wchodziły 
kolejno do indeksów śred-
nich i największych spółek 
notowanych na warszawskiej 
giełdzie. Obecnie spółka no-
towana jest w najbardziej 
prestiżowym indeksie WIG 
20, a także w międzynaro-
dowych indeksach notowa-
nych na giełdach w Londynie 
i Frankfurcie, czyli MSCI 
Poland i FTSE All World.
Nagrodę Człowiek Roku 2014 
Mirosław Bieliński odebrał 
z rąk Jerzego Pietrewicza, 
wiceministra gospodarki.

- Cieszy nas nieprzerwany 
rozwój Grupy Energa, który 
jest oparty o solidne funda-
menty biznesowe. Nasze wy-
niki fi nansowe potwierdzają, 
że wprowadzane zmiany oraz 
konsekwentna polityka inwe-
stycyjna, w tym skupienie się 
na regulowanym segmencie 
dystrybucji energii elektrycz-
nej, było słusznym wyborem. 
Ta nagroda jest wyrazem 
uznania dla wysiłku i zaanga-

Doceniono prezesa Energi
NAGRODA | Człowiekiem Roku 2014 w konkursie Liderzy Świata Energii został Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energa SA. Jurorzy docenili 
wprowadzenie spółki na giełdę i stałą poprawę wyników fi nansowych Grupy Energa.

Nagrodę Człowiek Roku 2014 Mirosław Bieliński odebrał 
z rąk Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki.

żowania wszystkich pracowni-
ków naszej fi rmy - mówiMiro-
sław Bieliński.

Tytuł Człowieka Roku 2014 
w konkursie Liderzy Świa-
ta Energii to kolejna nagroda 

przyznana Energa SA w ostat-
nim czasie. Wcześniej Gazeta 
Giełdy i Inwestorów Parkiet 

uhonorowała Grupę Energa 
statuetką „Byki i niedźwiedzie” 
dla najlepszej spółki z indeksu 
mWIG40. W uzasadnieniu de-
cyzji o przyznaniu Energa SA 
jednej z najbardziej prestiżo-
wych nagród dla spółek noto-
wanych na giełdzie, redakcja 
podkreślała - „Energetycz-
na spółka szturmem zdobyła 
giełdę. W 2014 r. na samym 
wzroście kursu akcjonariusze 
zyskali ponad 44 proc., a biorąc 
pod uwagę dywidendę – ponad 
52 proc. To najwyższe stopy 
zwrotu wśród fi rm z indeksu 
mWIG40.”

Energa SA została uwzględ-
niona w prestiżowym rankingu 
„Giełdowa Spółka Roku” Pulsu 
Biznesu i TNS Polska, a także 
została wybrana najcenniejszą 
fi rmą na Pomorzu oraz, dwu-
krotnie, Marką Wysokiej Repu-
tacji. Grupa Energa jest też lau-
reatem Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP w kategorii Zie-
lona Gospodarka. Spółka oraz 
jej prezes otrzymali również 
tytuł Lidera Polskiego Biznesu 
przyznawanego przez Business 
Centre Club. (PR)
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Burmistrza Miasta Rumi
o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z p.z.),  oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku z art. 
46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z p.z.) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską Rumi uchwały Nr IV/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogór-
ską, Gdyńską i Częstochowską
(Załącznik grafi czny  do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice 
planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej 
www.bip.rumia.pl)
 
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz 
do prognozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta 
Rumi na adres:

Urząd Miasta Rumi 
 ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: bia@
um.rumia.pl
w terminie do dnia 15 maja  2015 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE
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Zastanawiałem się, czy posta-
wić w tytule znak zapytania? A, 
może zmienić tytuł na „Cisza 
i spokój”? Bacznie obserwu-
ję rzeczywistość wejherowską 
i zauważam gołym okiem, że 
coś w trawie piszczy. Po szes-
nastu latach dwóch zwaśnio-
nych panów B. i H. spotkało 
się w gabinecie tego drugiego. 
Coraz częściej widać ich obu 
na wspólnych uroczystościach. 
W przemówieniach wymienia-
ją tytuły, jeden drugiego. Radni 
miejscy żyją w coraz więk-
szej symbiozie. Doszło nawet 
do tego, że wspólnie głosują 
przeciw pomysłom prezia. Za-
ciera się coraz bardziej granica 
między Wolę Wejherowo, Plat-
formą Obywatelską i Prawem 
i Sprawiedliwością. Ci ostatni 
wcale nie uważają się za człon-
ków koalicji rządzącej. Trzeba 
jeszcze pamiętać o radnym wol-
nym strzelcu, którego nazwy 
komitetu nawet nie pamiętam. 
Inicjały jego to Cz. K.. Co nas 
zatem czeka w najbliższym 
czasie, a może i w tej dłuższej 
perspektywie? Najpierw po-
winno nastąpić rozstrzygnięcie 
w sprawie prywatyzacji Zakładu 
Usług Komunalnych. Jaka ko-
alicja w tej sprawie powstanie, 
i czy w ogóle powstanie? Potem 
mamy już jesień i gorący czas 
kampanii wyborczej do Sejmu 
i Senatu. No, i się zacznie. Po 
pierwsze kto będzie kandydo-
wał? Stary poseł czy nowy no-
minat, a może obaj? A, jak tam 
sytuacja pani z Rumi? Kogo 
poprze wejherowski prezio? 
Kogo poklepie po plecach staro-
sta, a właściwie starościna? Co 

Wojna i (czy) 
pokój
Wojna i (czy) 

zrobią wójtowie i burmistrzowie 
z powiatu wejherowskiego? Tak 
naprawdę to o losach polityków 
rozstrzygną sami wyborcy, ale oni 
cholernie lubią wsłuchiwać się 
w odgłosy dochodzące z ratuszy 
i różnych innych gmachów. Na do-
wód podam, że na parkingu przed 
kościołem w Redzie stoi bilbord 
na kółkach (że niby przejeżdżał 
przypadkowo). Na nim napis, cy-
tuję z pamięci – Rodacy! Głosujcie 
na Andrzeja Dudę. Tak więc, jeśli 
przed jesiennymi wyborami ktoś, 
powiedzmy najważniejszy wójt 
w powiecie, wywiesi przypadko-
wo transparent z hasłem – Głosuj-
cie na panią/pana X, to jak sądzi-
cie, co zrobią mieszkańcy gminy? 
Oczywiście kaznodzieje będą, 
jak zwykle, bezstronni. Tylu zna-
ków zapytania w jednym tekście 
już dawno nie postawiłem. Dużo 
rozstrzygnięć zatem przed miesz-
kańcami Mojego Ukochanego 
Miasta. Niektórzy mówią o tym, 
że w Wejherowie zapanowała poli-
tyka miłości. Czy mają rację? Chy-
ba troszkę, i to najbardziej mnie 
martwi. Brak bowiem prawdziwej, 
mądrej i rzeczowej opozycji, jest 
zawsze ze szkodą dla rządzących 
i rządzonych. Obym się mylił, cze-
go i wszystkim życzę.

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl

Jakub W. 
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Małe i duże, z kolcami albo 
miękkimi włoskami, niektóre 
przypominające kształtami 
i kolorami abstrakcyjne rzeź-
by, inne z kolei z przepiękny-
mi, kolorowymi kwiatami... 
Tysiące gatunków kaktusów 
i sukulentów – a każdy jest 
inny. W sumie ponad 2 mi-
liony roślin! Takie cuda na-
tury można zobaczyć tylko 
w Rumi. 

Teraz będzie ku temu wspa-
niała okazja, ponieważ tra-
dycyjnie już w tzw. „długi 
weekend majowy” (w dniach 
od 1 do 3 maja) odbędzie się 
rozpoczęcie tegorocznego se-
zonu w kaktusiarni. 

Jak co roku kaktusy nie 
będą jedyną atrakcją. W te 
dni będzie można też obej-
rzeć, a nawet pogłaskać, je-
dwabiste kury, króliki, koty 
o ciekawym umaszczeniu...

- Co roku do kolekcji do-
chodzą nowe kaktusy i su-
kulenty – opowiada Andrzej 
Hinz, właściciel rumskiej 
hodowli kaktusów i suku-
lentów. - Jest więc co oglą-
dać. Tym bardziej, że rośliny 
właśnie zaczynają kwitnąć, 
a niektóre z nich mają prze-
piękne i kolorowe kwiaty. 
Oprócz roślin będzie moż-
na zobaczyć wiele cieka-
wych zwierząt. Dzieciom 
zawsze bardzo podobają się 
kurki jedwabiste, tzw. silki. 
Oprócz tego będzie też inne 
ptactwo: kury arukany, które 
znoszą zielone jajka, gołębie, 
przepiórki... No i nie można 

zapomnieć o trzech kotach 
o wyjątkowym umaszczeniu 
trikolor, które wypoczywają 
albo między kaktusami, albo 
wygrzewają się na słońcu na 
podwórku. 

Główną atrakcją w kak-
tusiarni są – co chyba nie 
zaskakuje nikogo – kaktusy 
i sukulenty. Nawet ci, którzy 
hodowlę pana Andrzeja od-
wiedzali nie raz, za każdym 
razem znajdują coś nowego, 
zaskakującego. Hodowla 
wciąż jest bowiem uzupeł-
niana o nowe, egzotyczne 
gatunki. 

- Przez ostatnie lata na-
stawiamy się nie na ilość 
poszczególnych roślin, ale 
bardziej na różnorodność 
i kolejne, nowe odmiany 
– wyjaśnia Andrzej Hinz. - 
Mamy więc rośliny niemal 
z każdego zakątka świata 
– m.in. z Brazylii, Boliwii, 
Chile, Argentyny i wielu, 
wielu innych. Obecnie jest tu 
ponad 5,2 tys. gatunków. 

- Zapraszamy do wybrania 
się do nas najlepiej całą rodzi-
ną – zachęca Andrzej Hinz. - 
Można usiąść na podwórku 
na ławeczce, pobawić się ze 
zwierzakami, obejrzeć naszą 
kolekcję kaktusów oraz oczy-
wiście kupić odmianę, która 
się spodoba. Udzielamy tez 
porad, jak należy pielęgno-
wać kaktusy i sukulenty, w ja-
kiej mieszance ziemi sadzić, 
kiedy przesadzać, jak podle-
wać, itd. Wstęp i zwiedzanie 
są całkowicie bezpłatne.

Odpocznij wśród kaktusów
RUMIA | Przed nami długi, majowy weekend. Wiele osób zastanawia się, jak go spędzić. Jedną z ciekawszych propozycji jest odwiedzenie rum-
skiej kaktusiarni, gdzie w pierwszych dniach maja rozpoczyna się sezon. 

Kaktusiarnia będzie czynna 
w dniach od 1 do 3 maja w go-
dzinach 9:00 – 17:00. Obiekt 
znajduje się w Rumi przy ul. 
Partyzantów 2. Dodatkowe in-
formacje oraz zdjęcia znajdują 
się również na stronie interne-
towej www.kaktusiarnia.pl.Fo
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W tyle nie pozostaje także 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie, której ciekawa 
i różnorodna oferta zaintere-
sować może wielu mieszkań-
ców naszego powiatu. O to 
kto i kiedy skorzystać może 
z czytelniczych atrakcji, py-
tamy Ewelinę Magdziar-
czyk-Plebanek – specjalistę 
do spraw animacji kultury 
w wejherowskiej książnicy. 

Kto, zgodnie z tegorocz-
nym hasłem Tygodnia Bi-
bliotek, może „wybrać bi-
bliotekę”?

- Jak zawsze, nie tylko przez 
te kilka dni maja – każdy. Na-
sza oferta skierowana jest do 
szerokiego grona odbiorców 
i dostosowana do ich możli-
wości i potrzeb. W ciągu ca-
łego roku prowadzimy liczne 
zajęcia i spotkania dla młod-
szych i starszych. Tydzień 
Bibliotek będzie okazją, dla 
tych, którzy nas jeszcze nie 
znają, do tego żeby przeko-
nać się, co biblioteka może 
im zaproponować.

Co, w takim razie, znajdzie 
się w ofercie skierowanej do 
najmłodszych czytelników?

- 12 maja odbędą się dwa 
spektakle w wykonaniu Te-
atru Duet z Krakowa. O 10.30 
będzie to „Podwodny świat”, 
natomiast o 11.30 – „Dino 

– nowy przyjaciel”. Wstęp 
oczywiście wolny. Natomiast 
16 maja w godzinach 10.00 
– 14.00 zapraszamy najmłod-
szych wraz z opiekunami na 
Festyn Rodzinny. Będzie oka-
zja do wspólnej zabawy, roz-
wiązania morskiej tajemnicy 
i tańców w rytmie żeglarskich 
przebojów. W pierwszej po-
łowie spotkania odbędzie się 
interaktywny koncert w wy-
konaniu doskonale znanych 
Wejherowianom – Rafała 
Rompcy i Leszka Boliboka.

A na co liczyć może mło-
dzież?

- Przede wszystkim na grę 
miejską. 14 maja zaprosimy 
ich do literackiej zabawy uli-
cami Wejherowa. Z naszym 
miastem związany będzie 
również wykład dotyczący 
25 lat samorządu terytorial-
nego. Oprócz tego cały czas 
toczy się nasza biblioteczna 
gra – Komeriada. Jej uczest-
nicy będą mieli okazję sami 
zaplanować wydarzenie pod-
czas Tygodnia Bibliotek!

Co dorośli znajdą dla sie-
bie?

Oprócz wizyty z dziećmi 

podczas Festynu Rodzinne-
go, 15 maja o godz. 17.00 
zapraszamy ich na wieczór 
muzyczno-poetyczny. Zo-
staniemy w klimacie go-
rąco przyjętego kabaretu 
„W srebrną nitkę zaplątani”. 
Nasi aktorzy spotkają się 
znowu na scenie, by przy-
pomnieć znane i lubiane 
utwory dla dorosłych z re-
pertuaru Juliana Tuwima. 
Oprawę muzyczną zapewni 
Agata Jasińska, który wy-
stąpi z recitalem utworów 
Hanki Ordonówny. 

Proponujemy także spo-
tkanie z Piotrem Bernar-
dynem - korespondentem 
polskich mediów w Tokio, 
które odbędzie się 14 maja 
o godzinie 17:00. Autor 
książki „Słońce jeszcze nie 
wzeszło”, która zawiera 
wiele wstrząsających hi-
storii z Fukushimy, opowie 
między innymi o katastrofie 
jądrowej i jej wpływie na 
społeczeństwo japońskie.

Gdzie szukać szczegóło-
wych informacji dotyczą-
cych Tygodnia Bibliotek?

- Jak zwykle na naszej 
stronie internetowej www.
bibl ioteka.wejherowo.pl 
oraz na Facebooku  https://
www.facebook.com/Biblio-
tekaWejherowo.

Dziękuję za rozmowę.

Kto może wybrać 
bibliotekę?
KULTURA | „Wybieram bibliotekę” – to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Z okazji tej 
ogólnopolskiej akcji książnice przygotowują liczne atrakcje dla swoich czytelników. 

POWIAT WEJHEROWSKI 
| Od 1 września uczniowie 
ZSP nr 2 w Wejherowie 
będą realizować program 
nauczania związany 
z problematyką bezpie-
czeństwa publicznego 
i edukacji dla bezpieczeń-
stwa. 

W planie lekcyjnym, 
oprócz zajęć teoretycznych, 
znajdzie się m.in. kurs 
pierwszej pomocy. W wej-
herowskiej szkole nastąpiło 
uroczyste podpisanie doku-
mentu dotyczącego współ-
pracy, pomiędzy Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie, Powia-
tem Wejherowskim i Wyż-
szą Szkołą Bezpieczeństwa 
w Poznaniu. Na podstawie 
podpisanej umowy strony 
będą wspólnie realizować 
przedsięwzięcia w ramach 
szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa.

– W ramach podpisanej 
umowy uczniowie będą 
mogli, nie tylko korzystać 
z wiedzy i doświadczenia 

nauczycieli akademickich 
– mówiła Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, – ale 
także uczestniczyć w kon-
ferencjach i sesjach nauko-
wych, korzystać z bogatych 
zbiorów bibliotecznych 
oraz kontynuować naukę 

na studiach wyższych i po-
dyplomowych w poznań-
skiej uczelni.

Wykładowcy akademiccy 
z WSB poprowadzą w wej-
herowskiej szkole wykłady 
na temat bezpieczeństwa. 
Ponadto wejherowska pla-
cówka zamierza rozszerzyć 
swoje działania podejmu-
jąc współpracę z innymi 
jednostkami.

– Chcemy współpraco-
wać nie tylko z Wyższą 
Szkołą Bezpieczeństwa, 
ale również z Ochotniczą 
Strażą Pożarną i takimi or-
ganizacjami jak PCK czy 
WOPR – mówiła Krystyna 
Grubba, dyrektor ZSP nr 2.

Ponadto wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom 
młodzieży szkoła będzie 
przygotowywać uczniów 
do testów sprawnościo-
wych do szkół munduro-
wych. (raf)

Edukacja 
dla bezpieczeństwa
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Państwowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Wejherowie

 ogłasza nabór kandydatów
do klasy I na rok szkolny 2015/16.

Zainteresowanych  zapraszamy 

w  Dniu Otwartym 07 maja 2015 r. o godz. 17.00.

 Informacje dostępne pod nr tel. 58 672 24 48 

 lub na stronie internetowej: 

www.psm.wejher.pl

Takie decyzje podjęli radni 
na ostatniej sesji rady powia-
tu wejherowskiego. Szósta 
już sesja rady powiatu wejhe-
rowskiego w Starostwie Po-
wiatowym rozpoczęła się od 
sprawozdań z działalności. 
Referaty wygłosili: komen-
dant Powiatowy Policji o sta-
nie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego, komendant 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie o bezpieczeń-
stwie i ochronie przeciwpo-
żarowej oraz o zagrożeniach, 
Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego 
oraz dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzi-
nie o działalności i efektach 
pracy rodzinnej pieczy za-
stępczej w 2014 roku. Wiele 
uwagi poświęcono dotacji 
dla Szpitala Specjalistycz-
nemu w Wejherowie. Radni 
przekazali 100 tys. zł na za-
kup sprzętu do endoskopo-
wych zabiegów urologicz-
nych u dzieci. 

- Posiadany przez szpital 
sprzęt w wyniku postępu 
technicznego oraz ponad 
20-letniej eksploatacji jest 

znacznie zużyty i nie spełnia 
obowiązujących standardów 
– wyjaśnia dyrektor szpitala 
lek. Andrzej Zieleniewski. – 
A zabiegi endoskopowe sta-
nowią w wielu przypadkach 
alternatywną, małoinwazyjną 
metodę w stosunku do zabie-
gów operacyjnych. Ich wyko-
nanie wiąże się z mniejszym 
cierpieniem i skróceniem 
czasu powrotu  do zdrowia – 
dodaje.

Następnie radni zaakcepto-
wali zmianę budżetu powiatu 
na rok 2015.  

(Daria Dunajska)

Dotacje i budżet
POWIAT WEJHEROWSKI | 100 tys. zł otrzymał szpital w Wejhe-
rowie na sprzęt dla dzieci. Sporo funduszy pójdzie także na remonty 
dróg i budynków publicznych oraz na podwyżki wynagrodzeń dla 
jednostek samorządowych. 
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WEJHEROWO | Jedenasto-
letnia wejherowianka Lili 
Wysocka po raz drugi znalazła 
się w gronie zwycięzców 
międzynarodowego konkursu 
na ilustrację do książki dla 
dzieci, organizowanego przez 
amerykańską pisarkę Nancy 
O’Neill. 

Do nowej książki „Guess 
What is in the Ocean?” wy-

branych zostało 13 prac dzie-
ci z całego świata. W tym 
jedenaścioro z USA, jedna 
Włoszka i jedna Polka. 

Zwycięska praca Lili to 
„Delfiny”, które namalowała 
farbami akrylowymi na płót-
nie. W książce „Guess What 
is in the Ocean?” oprócz ry-
sunków zwycięzców, poja-
wią się również ich imiona, 

nazwiska, państwa i miasta, 
z których pochodzą. 

Lili posiada ogromny talent 
malarski, który jest ewene-
mentem na skalę światową, 
a dodatkowym jej fenome-
nem jest fakt, że jest sa-
moukiem i nigdy nie brała 
żadnych lekcji rysunku czy 
malarstwa. 

(r)

Sukces młodej rysowniczki
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Na kolejnej, szóstej już sesji 
rady miejskiej w Redzie radni 
uchwalili program opieki nad  
bezdomnymi zwierzętami 
i zapobiegania ich bezdom-
ności w mieście. Zapewniono 
środki finansowe w kwocie 
159 tys. 600 zł. Radni zgodzili 
się na sprzedaż dwóch działek 
przy ulicy Łopianowej pod 
mieszkalnictwo jednorodzin-
ne i dwóch gruntów w rejonie 
ulicy Polnej i Trzcinowej pod 
usługi. Miasto nabędzie nie-
ruchomość gruntową, nieza-
budowaną od osoby fizycznej 
na poszerzenie ulicy Nowej 

od strony rzeki. Zmieniono 
uchwałę o budżecie miasta na 
2015 rok. 

Nastąpił też podział mia-
sta na nowe obwody głoso-
wania.  Zmieniono obwód 
nr 2, gdzie przypisano ulicę 
Asnyka, Ceynowy, Fenikow-
skiego, Mickiewicza, Prusa, 
Reja, Szkolną i Zawadzkie-
go. W obwodzie nr 3 dodano 
Garncarską, Norwida, Mor-
ską, Obwodową i Osadniczą. 
Utworzono nowy obwód nr 
10 dla Brzechwy, Młyńskiej 
i św. Wojciecha. Siedziba no-
wych obwodów mieścić się 

będzie w SP nr 2.
Ponadto radni określili re-

gulamin konkursu ofert na 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w niepublicz-
nych przedszkolach i innych 
placówkach z uwagi na to, że 
od 1 września 2015 r. każde 
dziecko w wieku 4 lat będzie 
miało prawo do opieki przed-
szkolnej.  Zmianie uległy dwa 
fragmenty planów zagospo-
darowania przestrzennego. 
W rejonie ulicy Brzozowej, 
Olchowej i Kazimierskiej te-
ren o pow. 2,80 ha przeznacza 
się pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną i usłu-
gową. Natomiast w rejonie 
ulicy Obwodowej i Morskiej 

o pow. 16,8 ha wyznaczono 
połączenie ulicy Obwodowej 
z Kosynierów w Rumi oraz 

zabudowę mieszkaniową 
i usługową. 

Daria Dunajska

Zmiana planów przestrzennych
REDA | Nad sprzedażą gruntów, opieką nad zwierzętami i dotacją dla szpitala debatowali radni w Redzie na ostatniej sesji. Zmianie uległy też 
dwa plany zagospodarowania przestrzennego i obwody głosowania. 
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Najważniejszym jego ele-
mentem będzie bezkolizyjny 
„Węzeł Zryw” na skrzyżo-
waniu z drogą krajową nr 6 
łączący południową i pół-
nocną część miasta. 

W ciągu kilku lat, kosztem 
kilkudziesięciu milionów 
złotych powstanie 5,8 km 
dróg, cztery ronda i dwa pod-
ziemne tunele. Inwestycja 
w Śmiechowie  to najwięk-
szy projekt drogowy w skali 
miasta, który pozwoli roz-
wiązać problemy komunika-
cyjne we wschodniej części 
Wejherowa. 

Pierwszym etapem inwe-

stycji jest właśnie rozpoczęta 
budowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Gryfa Pomorskie-
go. 16 kwietnia 2015 r. pre-
zydent Wejherowa podpisał 
umowę z wykonawcą prac na 

kwotę blisko 1,5 mln zł. 
W przyszłym roku budo-

wana będzie ul. Patoka wraz 
z trzema rondami łącząca ul. 
Gryfa Pomorskiego z drogą 
krajową nr 6. W kolejnych 
latach powstaną tunele pod 
drogą krajową 6 i torami 
kolejowymi wraz z dojaz-
dem do ul. Sikorskiego po 
południowej stronie miasta. 
Wybudowana zostanie tak-

że ul. Gryfa Pomorskiego 
na odcinku od ronda na ul. 
Necla do ul. Orzeszkowej.  
W ten sposób w ciągu kilku 
lat powstanie bezkolizyjne 
połączenie północ-południe 

we wschodniej części Wejhe-
rowa  wraz z układem drogo-
wym na Śmiechowie. 

Planowane inwestycje dro-
gowe w dzielnicy Śmiecho-
wo z uwagi na swoją wiel-
kość podzielone zostały na 
etapy. Część dróg już została 
zaprojektowana, w innych 
miejscach dokumentacja 
projektowa jest w trakcie 
realizacji. Najtrudniejszym 

i najbardziej kosztownym 
zadaniem jest „Węzeł Zryw”, 
czyli bezkolizyjne skrzyżo-
wanie z drogą krajową nr 6 
i tunelem pod torami kole-
jowymi do ul. Sikorskiego. 

Przygotowania tej inwestycji 
trwały kilka lat, wymagały 
uzgodnień wielu instytucji 
m.in. PKP, Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, właścicieli prywat-
nych gruntów.  

Inwestycja będzie realizo-
wana przez miasto Wejhe-
rowo wspólnie z powiatem 
wejherowskim. 

RafaŁ Korbut

Strategiczne inwestycje
WEJHEROWO | Rozpoczęła się budowa wielkiego układu drogowego w dzielnicy Śmiechowo.

- Powstanie nowe-
go układu drogowego 
w Śmiechowie wraz 
z „Węzłem Zryw” jest 
zaplanowane na kilka 
lat i będzie realizo-
wane przez miasto 
Wejherowo i powiat 
wejherowski etapa-
mi, gdyż to ogromne 
i ambitne zadanie. 
Ta strategiczna  in-

ajwiększa inwestycja w Wejherowie wchodzi obecnie 
w decydującą fazę realizacji. Połączenie ul. Sikorskiego 
z ul. Stefczyka i ul. Gryfa Pomorskiego dwoma tunelami 
podziemnymi pod torami kolejowymi i drogą krajową nr 
6 wraz z bezkolizyjnym skrzyżowaniem będzie miało za-
sadnicze znaczenie komunikacyjne dla wschodniej części 
miasta. Ponadto chcę podkreślić, że inwestycja w Śmie-
chowie z „Węzłem Zryw”, Zachodnie Połączenie Drogo-
we Wejherowa  z „Węzłem Działki” oraz „Węzeł Kwia-
towa” to najważniejsze zadania w tej kadencji. Budowa 
dróg, zwłaszcza połączeń północ-południe, jest dla mnie 
priorytetem. Chcę rozwiązać problem poruszania się po 
mieście. Powstaną strategiczne połączenia drogowe za-
pewniające komunikacje na całe lata. Wybiegamy daleko 
w przyszłość w rozwoju Wejherowa.

Największa 
inwestycja 
w Wejherowie

Prezydent 
Wejherowa 
krzysztof 
HilDEbranDt:
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W Sopocie odbył się II 
Ogólnopolski Festiwal 
Wielkanocnej Pieśni Chó-
ralnej, na którym Camera-
ta Musicale zdobył Złoty 
Dyplom, Puchar Prezesa 
Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr oraz Nagrodę Pre-
zydenta Miasta Sopotu dla 
dyrygenta chóru za intere-
sującą kreację artystyczną. 

Wejherowski Chór Mie-
szany „Camerata Musica-
le” powstał w grudniu 2011 
roku, a jego nazwa oznacza  
„muzykujących przyjaciół”. 
W zespole śpiewają osoby 
różnych profesji oraz z róż-
nych środowisk, których 
łączy wspólna pasja, czyli 
miłość do muzyki i śpie-
wania. Dyrygentem oraz 
współzałożycielem chóru 
jest Aleksandra Janus - ab-
solwentka Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku w klasie prof. 
Zbigniewa Bruny. Obecnie 
studentka Podyplomowego 
Studium Chórmistrzostwa 
i Emisji Głosu w Akademii 

Muzycznej w Bydgoszczy. 
Dwukrotnie nagrodzona na-
grodą dla  najlepszego dy-
rygenta podczas Festiwali 
Chóralnych, jest również 
laureatką Nagrody Prezy-

denta Miasta Wejherowa za 
działania na rzecz kultury 
w mieście.  

Repertuar Wejherowskiego 
Chóru Mieszanego „Camera-
ta Musicale” obejmuje utwo-

ry religijne oraz świeckie róż-
nych epok - od średniowiecza 
do współczesności, szczegól-
ne miejsce zajmuje w nim 
sakralna muzyka a cappella 
kompozytorów polskich. 

Kolejne sukcesy
WEJHEROWO | Chór Camerata Musicale znów wygrywa! Po ogromnym sukcesie na między-
narodowym festiwalu wejherowski chór zdobył kolejne nagrody.

Osiągnięcia: 
1. Wyróżnienie na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Mu-
zyki Religijnej w Rumi (2012)
Zloty Dyplom, Nagroda dla  najlepszego dyrygenta oraz 
dwie nagrody specjalne na X Kaszubskim Festiwalu Muzyki 
Chóralnej i Regionalnej w Żukowie  (2013)

2. Grand Prix oraz Nagroda dla najlepszego dyrygenta na 
IX Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełm-
nie  (2014)
Srebrna Wstęga Solczy na  III Międzynarodowym Festiwalu 
Chóralnym w Ejszyszkach (Litwa 2014) 
Grand Prix III Festiwalu Muzyki Chóralnej w Sławie (2014) 

3. Brązowy Dyplom na VII Ogólnopolskim Konkursie Muzy-
ki Pasyjnej w Bydgoszczy (2015)

4. Złote Pasmo i Złota Korona – za najlepsze wykonanie 
utworu kompozytora polskiego na II   Międzynarodowym 
Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej (2015)

5. Złoty Dyplom, Puchar Prezesa Polskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr oraz Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu dla 
dyrygenta chóru - Aleksandry Janus na II Ogólnopolskim 
Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie.

W repertuarze zespołu znaj-
duje się również muzyka 
wokalno-instrumentalna oraz 
muzyka ludowa różnych re-
gionów Polski, wśród której 
największe znaczenie ma mu-
zyka kaszubska.

Chór mieszany „Camera-
ta Musicale” bierze udział 
w okolicznościowych koncer-
tach, akcjach charytatywnych 

i innych uroczystościach, daje 
też (regularnie co miesiąc) 
oprawę niedzielnej mszy św. 
w Kolegiacie Wejherowskiej. 
Loncertował również za gra-
nicą - w Serbii, Niemczech 
oraz na Litwie.  

Próby odbywają się w Fil-
harmonii Kaszubskiej w Wej-
herowie. 

Rafał Korbut



FELIETON | Niestety, 
była tak obchodzona, 
jak cztery poprzednie. 
Czyli osobno uroczystości 
oficjalne, z udziałem naj-
wyższych władz państwo-
wych, osobno uroczystości 
organizowane przez PiS. 

I tak, moim zdaniem, bę-
dzie przez co najmniej kil-
kanaście najbliższych lat, 
a może i przez całe następ-
ne pokolenie. Powodem jest 
ostry spór o przyczynę ka-
tastrofy. PiS, a także sym-
patyzujące z nim rodziny 
ofi ar są bowiem przekonani, 
że przyczyną katastrofy był 
zamach, za którym kryje 
się nie kto inny, jak Putin. 
A w tle są niecne knowania 
Donalda Tuska, ocierające 
się o zdradę stanu. Putin 
miał mieć interes w tym, by 
zgładzić śp. prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego, bo bał 
się, że ten zablokuje jego 
zaborcze, imperialne plany, 
których elementem jest wa-
salizacja, a z czasem wchło-
nięcie Polski. Innej myśli 
do siebie nie dopuszczają. 
Dramatyczne wydarzenia 
na Krymie i na wschodzie 
Ukrainy, tylko ich w tym, 
że mają rację utwierdzają. 
Oczywiście raport komisji 
Millera odrzucają. Ich zda-
niem, jest on powieleniem 
„kłamstw” zawartych w ra-
porcie rosyjskiego MAK, 

JErzy 
bUDnik

Poseł 
na Sejm RP Archiwalne felietony 

posła można 
przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

5. rocznica katastrofy 
smoleńskiej

nazywanym od nazwiska jej 
szefowej „raportem Anodi-
ny”. W to, że polscy piloci 
mogli przy lądowaniu po-
pełnić błędy, absolutnie nie 
wierzą. Jeżeli już, to rosyjscy 
kontrolerzy z wieży, bo źle 
naprowadzali ich na pas do 
lądowania. Ale i tak głów-
ną przyczyną katastrofy był 
wybuch, do którego doszło 
jeszcze w powietrzu. Ostatnio 
ujawnione, dwie nowe eks-
pertyzy, dotyczące zapisanych 
na taśmach rozmów z kokpi-
tu samolotu, są ich zdaniem 
„pisane cyrylicą”, czyli dyk-
towane interesem Rosji. Jak 
ten węzeł gordyjski przeciąć? 
Wydaje się to niemożliwe. Po 
prostu, przy tym poziomie 
emocji i wzajemnej nieufno-
ści, sięganie po racjonalne 
argumenty wydaje się z góry 
skazane na niepowodzenie. 
Przypomnę, że b. prezes 
PAN, prof. Michał Kleiber, 
uważany zresztą za bliskiego 
PiS, chciał, by na fi rmowanej 
jego nazwiskiem konferencji 
naukowej, spotkali się i wy-
mienili uwagami członkowie 
komisji Millera i komisji Ma-
cierewicza, ale widząc, że na-
trafi a na mur niezrozumienia, 
szybko się z tego pomysłu 
wycofał. Szkoda, bo może do 
uzgodnienia wszystkich spor-
nych wątków by nie doszło, 
ale przynajmniej powstałby 
jeden, spójny protokół roz-
bieżności. Pomysł z „komi-
sją międzynarodową” nie jest 
żadnym wyjściem. Bo prze-
cież jasno widać, że nie o to 
chodzi, by dojść do „obiek-
tywnej prawdy”, tylko o to, by 
była to „nasza prawda”. A co 
by się stało, gdyby międzyna-
rodowa komisja potwierdziła 
tezy z raportu Millera? Kto 
zresztą miałby ją powołać 

i wg jakich kryteriów? ONZ? 
NATO? Komisja Europejska? 
Rada Europy, przypomnijmy 
kierowana obecnie przez Do-
nalda Tuska? Inna sprawa, że 
byłoby to upokarzające dla 
Polski, bo to by znaczyło nic 
innego, tylko przyznanie się, 
że polska prokuratura i współ-
pracujące z nią instytucje, zu-
pełnie nie radzą sobie z wy-
jaśnieniem tej sprawy. Moim 

zdaniem, to nieprawda, cho-
ciaż ja także oczekiwałbym 
szybszego zakończenia pracy 
naszych śledczych.

Panu

KRZYSZTOFOWI 
KRZEMIŃSKIEMU

Burmistrzowi Miasta Redy 

rodzinie i bliskim 

składam wyrazy szczerego 
i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ś.P. 

OJCA
Jerzy Budnik

Poseł na Sejm RP



W Chojnicach prowadzenie 
żółto-niebieskich dał w 25. 
minucie spotkania Marcus 
da Silva. Jeszcze w pierw-
szej połowie stan rywaliza-
cji wyrównał Rafał Grzelak, 
a po przerwie obu ekipom 
zabrakło skuteczności. Remis 
z perspektywy Arki jest tym 
cenniejszy, że w 65. minucie 
Marcin Warcholak został uka-
rany czerwoną kartką i pozo-
stały czas gry był siłą rzeczy 
poświęcony przede wszyst-
kim zadaniom defensywnym. 
- Możemy być z jednej strony 
zadowoleni, a z drugiej nie-
pocieszeni takim rezultatem. 
Musimy jednak szanować 
ten punkt - przyznał na ante-
nie Arka TV autora trafienia 
na gdyńskiego zespołu. Co 
ciekawe, w jesiennym poje-
dynku obu drużyn padł taki 
sam wynik. - Uważam, iż na 

naszą grę wpłynęło to, że kil-
ku zawodników zagrało poni-
żej oczekiwań - dodał z kolei 
trener Grzegorz Niciński. - 
Mieliśmy wszystko w swoich 
rękach, prowadziliśmy aż do 
momentu pechowo straconej 
bramki, a druga połowa mogła 

się różnie potoczyć - stwier-
dził „Nitek”. Ze spokojem do 
ostatecznego rozstrzygnięcia 
derbowego starcia podszedł 
Krzysztof Sobieraj. - Na pew-
no było to bardzo ciężkie spo-
tkanie. Trzeba obiektywnie po-
wiedzieć, że końcowy wynik 

jest sprawiedliwy. Chojnice są 
dla każdego bardzo trudnym 
terenem do gry, a Chojniczan-
ka to dobry zespół, który jest 
mądrze budowany od kilku 
lat - wyznał kapitan czwartej 
siły I ligi. Nie sposób pominąć 
faktu, że chojniczanie również 
nie zaznali goryczy porażki 
w bieżącym roku.

Wicelider na Olimpijskiej
Kolejna rywalizacja o punk-

ty nastąpi w niedzielę 26 
kwietnia. Wówczas o 12:30 
na murawę gdyńskiego Sta-
dionu Miejskiego wybiegną 
zawodnicy miejscowych oraz 
płockiej Wisły. Nafciarze 
są aktualnie sklasyfikowani 
na drugiej lokacie i tracą do 
prowadzącego Zagłębia Lu-
bin jedno „oczko”. Arkowcy 
są oddaleni od najbliższego 
rywala o 15 punktów i jeśli 
chcą utrzymać dotychczasowe 

Podział punktów 
niepokonanych
LIGA | Gdynianie kontynuują passę bez porażki w 2015 roku. W minioną niedzielę zremisowali 
z Chojniczanką, a 26 kwietnia stawią czoła Wiśle Płock.

miejsce, powinni sięgnąć po 
wygraną, aby nie oglądać się na 
grupę napierających ekip z nie-
wielką stratą. Warto podkre-
ślić, że różnica pomiędzy Arką 
a dziewiątą Flotą Świnoujście 
wynosi tylko trzy „oczka”. Ten 
przykład potwierdza tendencję 
do częstych rotacji w pierw-
szoligowej klasyfikacji. W mi-
nionym spotkaniu płocczanie 
wygrali z GKS-em Tychy 1:0. 

Trafienie na swoim koncie za-
pisał wtedy Krzysztof Janus. 
Przypomnijmy, że w pierw-
szym meczu obu zespołów 
Arka wywiozła z Płocka cen-
ne zwycięstwo (1:0). Kibice, 
którzy zgromadzą się w nie-
dzielne południe na gdyńskim 
obiekcie z całą pewnością nie 
mieliby nic przeciwko takiemu 
samemu rozstrzygnięciu. 

Krzysztof Handke
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W obu potyczkach gdyń-
sko-chojnickich padł remis



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhero-
wie, działka 1202 m2, cztery ga-
raże, murowane, pilnie sprzedam, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM dom 152m lub 
zamienię na 2 mieszkania. Tel: 
668-380-970

DZIAŁKĘ ogrodową 390 m2 z 
domkiem całorocznym przy ul 
Sucharskiego w Wejherowie. 
Cena 38 tys. Tel: 698-920-085

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

SAMOTNY w związku lat 47 
zapozna miłą Panią z Kartuz w 
wieku 40-50 lat. Tel: 511-416-251

SEX-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514-120-213

ZADBANY 44 lata, pozna kobietę 
do stałego związku. Tel: 786-
197-025

WOLNY 41 lat, amator sexy 
ciuchów pozna Panią z gestem, 
która zaprosi na niezapomniana 
sex zabawę we dwoje. Tel: 512-
748-783

EMERYT lat 66, własne mieszka-
nie, samochód. Szukam Pani bez 
nałogów w stosownym wieku 
50-60lat. Jesteś samotna. Tel: 
886-190-434

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM sznaucerkę minia-
turkę czarno srebrną 4 miesiące 
z papierami. Czip, śliczna, cena 
ok.850 zł. Tel: 514 515 258

SPRZEDAM czarny terier rosyjski 
suka dorosła. Tel: 514 515 258

G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22
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PRAWNIK 
stacjonarny i mobilny

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

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

RÓŻNE

BECZKI plastikowe 200 litrów 
do wody, czyste 55zł/szt. Tel: 
511-841-826

SPRZEDAM pilę tarczową 3 kw 
silnik samorobna z kółkami do 
przemieszczania 600 zł. Tel: 695-
230-080

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

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-
190

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

LODÓWKA używana, kolor biały, 

tanio oddam, Wejherowo, tel. 
789-431-218

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

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

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

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

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

Dodaj swoją fi rmę do informatora medycznego

tel. 660 731 138
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Bassai Cup

W pierwszym spotkaniu 
obu ekip zawodniczki tre-
nujące pod okiem Pawła 
Tetelewskiego zwyciężyły 
31:27, natomiast w kolejnym 
pojedynku pokonały rywalki 
z ośmiopunktową przewagą 
(30:22). Znów niebagatelny 
wpływ na wygraną miała 
Monika Kobylińska. 20-

letnia rozgrywająca rzuciła 
w niedzielnym meczu 10 
bramek.

Gdynianki walkę o krajo-
wy czempionat mogą sobie 
zapewnić 25 kwietnia, kie-
dy to zagrają na wyjeździe 
przeciwko elblążankom.

Vistal Gdynia - Start Elbląg 
30:22 (13:10)

Vistal: Gapska - Kobyliń-
ska 10, Kulwińska 5, Niedź-
wiedź 4, Zrnec 3, Galińska 
3, Kozłowska 2, Łabuda 1, 
Dorsz 1, Pawłowska 1 oraz 
Janiszewska, Gutkowska, 
Andrzejewska, Zych, Kłuse-
wicz.

Start: Kędzierska, Sielic-
ka - Sądej 8, Żakowska 4, 

Grzyb 3, Kołodziejska 2, 
Waga 2, Lisewska 1, Ję-
drzejczyk 1, Aleksandrowicz 
1 oraz Mielczewska, Cekała, 
Wolska, Szopińska.

Sędziowie: Jerlecki, Łabuń 
(Szczecin)

Stan rywalizacji: 2:0 dla 
Vistalu (do 3 zwycięstw) 
(kh)

Vistal blisko fi nału
GDYNIA | Piłkarki ręczne z Gdyni po raz drugi znalazły sposób na reprezentantki Startu Elbląg i są 
o krok od znalezienia się w fi nale PGNiG Superligi Kobiet.

K – jak kwiecień.  Bardzo po-
pularna litera w naszym alfa-
becie. Gdybym chciał pisać 
o piłkarzach, których nazwi-
ska zaczynają się na tę lite-
rę, musiałbym poświęcić kil-
ka odcinków. Napiszę zatem 
o meczach naszej pierwszej 
reprezentacji z drużynami  
na „K”. Graliśmy do tej pory 
z Kamerunem, Kanadą,  Ka-
zachstanem, Kolumbią, Ko-
reą Płd., Koreą Płn., Kostary-
ką, Kubą i Kuwejtem. Z Kame-
runem trzy mecze, ani jed-
nej bramki, dwa remisy i po-
rażka 0:3 (dwa gole Samuela 
Et’o). Słabiutko. Przegrali nasi 
chłopcy za czasów Franciszka 
Smudy. Kanadę pokonywa-
liśmy sześć razy w tylu me-
czach. Najwyżej, bo 8:1 wy-
graliśmy w Montrealu 6 lipca 
1975 roku, gdy naszą druży-
nę trenował Kazimierz Gór-
ski. Trzy gole zdobył Grzegorz 
Lato ze Stali Mielec, dwie Ka-
zimierz Deyna z Legii Warsza-
wa, po jednej Joachim Marx 
i Bronisław Bula z Ruchu Cho-
rzów oraz Andrzej Szarmach 
z Górnika Zabrze. Z Kazach-
stanem rozegraliśmy trzy 
mecze w latach 2003 – 2007, 
z tego dwa w ramach elimi-
nacji do ME 2008. Same zwy-
cięstwa – 3:1, 1:0 oraz 3:0. 
Trzy razy z Kazachstanem grał 
Jacek Bąk, po dwa razy Grze-
gorz Bronowicki, Jacek Krzy-
nówek, Euzebiusz Smolarek, 
Mariusz Jop, Mariusz Lewan-
dowski, Maciej Żurawski, Mi-
chał Żewłakow, Kamil Kosow-
ski i Artur Boruc. Z Kolumbią 
dwa zwycięstwa i trzy poraż-
ki. Stosunek bramek 8:7. Był 
jeszcze szósty mecz, a w za-
sadzie pierwszy w kolejności, 
ale PZPN nie uznaje go za ofi -
cjalny (nie rozumiem dlacze-
go?). Na Igrzyskach Olimpij-
skich w 1972 roku,  faktycz-
nie wówczas nasza pierwsza 
reprezentacja, bo innej nie 
mieliśmy, wygrała z Kolumbią 
5:1. Przypominam tym co nie 
wiedzą, że na tych Igrzyskach 
drużyna pod wodzą Kazimie-
rza Górskiego zdobyła złote 
medale. Z Koreą Południo-
wą raz zremisowaliśmy, drugi 
raz ponieśliśmy porażkę. Była 
ona tym dotkliwsza, że nasza 

drużyna po bardzo udanych 
eliminacjach jechała na MŚ 
do Korei i Japonii z ogromny-
mi nadziejami. Była to ekipa 
Jerzego Engela a Mistrzostwa 
odbywały się w roku 2002. 
Z tą drugą Koreą też były dwa 
mecze. Jedno zwycięstwo na 
IO w Montrealu 5:0 w roku 
1976. Dziwnym trafem ten 
mecz PZPN  uznaje za ofi -
cjalny. Nie zbadane są wyro-
ki boskie i pezetpeenowskie. 
W drugim meczu, tym razem 
towarzyskim pod kierun-
kiem Wojciecha Łazarka, na-
sza reprezentacja ledwie zre-
misowała w Bydgoszczy 2:2, 
7 października 1986 roku. 
Bramki dla naszych strzeli-
li obecny trener Korony Kiel-
ce Ryszard Tarasiewicz ze Ślą-
ska Wrocław i Jan Karaś z Le-
gii Warszawa. Kostarykę re-
prezentacja pokonywała trzy-
krotnie w trzech meczach. 
Najważniejsze było zwycię-
stwo na otarcie łez w cza-
sie MŚ w Niemczech w 2006 
roku. Gole dla naszych zdo-
był obrońca Lecha Poznań 
Bartosz Bosacki. Z Kubą je-
den remis w 1976 roku 0:0. 
Z Kuwejtem towarzysko je-
den remis i jedna porażka 
za czasów selekcjonera An-
drzeja Strejlaua. Czy zostały 
jakieś reprezentacje na lite-
rę „K”  z którymi jeszcze nie 
graliśmy? Oczywiście, że tak. 
Choćby Katar (grali z nimi tyl-
ko olimpijczycy w 1992 roku). 
Ale z tą drużyną zagramy na 
MŚ w tym kraju w 2022 roku 
i oczywiście wygramy.
Zbigniew Chuchała

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

KALENDARIUM 
FUTBOLOWE

Rozgrywki przygotowa-
no specjalnie dla  najmłod-
szych oraz początkujących 
zawodników, którzy stawiają 
pierwsze kroki w turniejach 
karate. 

Stowarzyszenie Sportów 
Walki, na co dzień działają-

ce w sekcjach w Bolszewie, 
Gowinie oraz Wejherowie 
wystawiło 24 zawodników 
i zdobyło 29 medali: 14 zło-
tych, 5 srebrnych, oraz 10 
brązowych z czego najwię-
cej medali, bo aż 18 zdobyli 
zawodnicy, ćwiczący na co 

RUMIA | Ligowe zawody karate Shotokan, 
pod nazwą  Bassai Cup, odbyły się w Rumi. 

dzień w szkole podstawowej 
w Gowinie. Drugie miej-
sce z dorobkiem 10 medali, 
uzyskała sekcja Bolszewo, 
a trzecie sekcja Śmiechowo, 
z której startowała jedna za-
wodniczka zdobywając złoty 
medal. Zawody przyniosły na-
szym zawodnikom troszeczkę 
sportowego stresu, ale i dużo  
radości podczas wręczania 
upragnionego medalu. Trene-
rom Rudolfowi Simenakowi, 
Marii Pieper, i Piotrowi Sta-
nulewiczowi sporej satysfak-
cji ze zwycięstw swoich pod-
opiecznych, a miastu i gminie 

Wejherowo, sportowej  pro-
mocji w naszym wojewódz-
twie. Nie sposób tu wymie-
nić wszystkich zawodników,  
którzy przyczynili się do tego 
sukcesu, jednak wśród do-
brych znaleźli się najlepsi: 
Zosia Baranowska - 3 złote 
medale, Martyna Klamrow-
ska - 2 złote medale, Igor Ko-
tłowski - 2

złote medale, Mateusz Gra-
lak - 2 złote medale, Nikola 
Adamska - 1 złoty medal, An-
tosia - 1

złoty medal i Karolina Mey-
er - 1 złoty medal. 

LUZINO | Zbliża się bieg 
uliczny pod nazwą „IV 
Kaszubska Piętnastka”. 
Tegoroczna impreza, która na 
stałe wpisała się w kalendarz 
imprez biegowych na Pomo-
rzu, odbędzie się w sobotę 30 
maja 2015 roku. Wzorem lat 
ubiegłych centrum zawodów 
znajdować się będzie w hali 
widowiskowo– sportowej 
GOSRiT im. Marszałka Ma-
cieja Płażyńskiego w Luzinie.

W ubiegłorocznym biegu 
uczestniczyło 350 biegaczy 
z terenu całego kraju i wszyst-
ko wskazuje na to, że liczba 
powinna się powiększyć. Dy-
rektorem „IV Kaszubskiej Pięt-
nastki” został Jan Rutkowski. 
Organizatorzy zapraszają więc 
do udziału w tych zawodach, 
które przebiegać będą ulicami 
pięknej kaszubskiej wsi Luzi-
no oraz ścieżkami Nadleśnic-
twa Strzebielino. (DD)

Zapisz się na biegi
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Nie zawiódł mistrz poprzed-
nich rozgrywek Jama Zła, 
która z trudem, ale jednak 
pokonała ProFan Gościcino. 
O zwycięstwie Jamy przesą-
dził piękny gol Karola Pionka 
z rzutu wolnego.

Zdecydowanie gorzej po-
radził sobie wicemistrz po-
przedniego sezonu Błękitni 
Wejherowo. Drużynie Błę-
kitnych sił wystarczyło je-
dynie na 30 minut meczu 
z Luzinem. W końcówce 
drużyna z Luzina zachowała 
zdecydowanie więcej świe-
żości i rozstrzygnęła mecz na 
swoją korzyść. Po raz kolejny 
w WLPN świetnie zagrał duet 
Rutkowski - Graczyk, który 
łącznie strzelił 5 goli.

W ostatnim piątkowym 
meczu San Marino - Chopi-
na Wejherowo walka trwała 
również mniej więcej do 30 
minuty, Wtedy to przy stanie 

2-2 swój show rozpoczął 
Dawid Łaga, który najpierw 
strzelił bramkę na 3-2, potem 
na 4-2 dla Chopina a w koń-
cówce dobił zniechęconych 
już rywali dwoma kolejnymi 
trafieniami. 

Następnie rozegrane zosta-
ły dwa pierwszoligowe me-
cze. Najpierw dosyć niespo-
dziewanie LZS Donimierz 
pokonał Amatora Gościcino. 
Bohaterem zespołu z Doni-
mierza został strzelec jedy-
nego gola Kamil Polaszek. 

W drugim sobotnim meczu 
drużyny z Kąpina i Bolsze-
wa podzieliły się punktami. 
Wynik ten jak najbardziej 
oddaje przebieg spotkania. 
Obie drużyny uważnie grały 
w obronie, nie podejmując 
zbyt dużego ryzyka w two-
rzeniu akcji ofensywnych. 
Gole padły po stałych frag-
mentach gry. Wynik otworzył 

bezpośrednim strzałem z rzu-
tu wolnego Krajnik z Kąpina, 

w drugiej połowie Bolszewo 
po sporym zamieszaniu strze-

liło bramkę wyrównującą.
(raf)

Liga wystartowała
WEJHEROWO | Ruszyła kolejna edycja Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej. Na wejherowskiej Jamajce zobaczyliśmy w pierw-
szym dniu rozgrywek łącznie 6 drużyn.

Jama Zła -
ProFan Gościcino 3-2 (1-1)
bramki: Przemek Żyła, Karol 
Pionk 2 - Grzegorz Giebas 2
Żółte kartki: Przemek Żyła

Błękitni Wejherowo -
GOSRIT Luzino 3-7 (2-1)
bramki: Kuba Dulko 3 - Maks 
Graczyk 3, Paweł Rutkowski 
2, Piotr Jasielski 2
kartki: Dariusz German - 
Piotr Jasielski, Paweł Hinc

San Marino - 
Chopina Wejherowo 2-6 (0-0)
bramki: Dawid Sychowski, 
Kamil Godula - Szymon 
Zając, Łukasz Ilukowicz, 
Dawid Łaga 4

LZS Donimierz - 
Amator Gościcino 1-0 (1-0)
bramka: Kamil Polaszek
Żółte kartki: Krzysztof 
Polaszek, Bartek Grzenkowicz 
(LZS Donimierz)
Czerwona kartka: Mateusz 
Klein (Amator Gościcino)
kary dyscyplinarne: Mate-
usz Klein - nie może zagrać 
w kolejnym meczu swojej 
drużyny

Kąpino - Mark-Metal 
Bolszewo 1-1 (1-0)
bramki: Mateusz Krajnik 
- Marcin Mejer

W pierwszej kolejce odby-
ły się 4 mecze (mecz pomię-
dzy PEGAZ FT i OKRĘŻ-
NA zostanie rozegrany 
w innym terminie). Emocji 
nie brakowało, łącznie wi-
dzowie mogli obejrzeć aż 36 
bramek i mecze na napraw-
dę dobrym poziomie.

Pierwszym rozegranym 
meczem było spotkanie 
pomiędzy Chiquitta Wej-
herowo i FC Po Nalewce. 
Drużynę Chiquitty mieliśmy 
już okazję poznać, zawodni-
cy grali już w poprzednich 
edycjach WLPN, natomiast 
FC Po Nalewce to młody 
zespół debiutujący w na-
szych rozgrywkach. Chiquitta 
po pierwszej połowie prowa-
dziła 2:0, zagrała skutecznie 
w obronie i po przerwie do-
rzuciła jeszcze 3 bramki, osta-
tecznie zwyciężając w całym 
meczu 5:0. Chiquitta zasłużyła 
w pełni na zwycięstwo, kilko-
ma fantastycznymi paradami 
wykazał bramkarz a zarazem 
kapitan zespołu Chiquitty Da-
mian Elwart.

CHIQUITTA WEJHERO-
WO - FC PO NALEWCE 
5:0 (2:0)

Gole: A. Gołda 2, P. Kar-
czewski, K. Karczewski, G. 
Pogorzelski

Kartki: Holch, Ronkowski 
(FC PO NALEWCE, żółte)

W następnym meczu zoba-
czyliśmy drużynę Pro-Sport 
Wejherowo oraz Sprzęgło 
Wejherowo. Pierwsza połowa 

była bardzo wyrównana, obie 
drużyny dochodziły do sytu-
acji strzeleckich, ale nie udało 
się ani razu pokonać bram-
karza. Bramki zobaczyliśmy 
dopiero w drugiej połowie, 
a padło ich łącznie 9. Sprzęgło 
zaczęło grać bardziej druży-
nowo i wyklarowali sobie sy-
tuacje, w których aż siedmio-
krotnie pokonali bramkarza 
Pro-Sportu, którzy odpowie-
dzieli dwoma golami. Wynik 

końcowy 7:2 dla Sprzęgła.

PRO-SPORT WEJHERO-
WO - SPRZĘGŁO WEJ-
HEROWO 2:7 (0:0)

Gole: M. Gosz, A. Kątny 
- J. Zander 2, A. Hewelt, P. 
Rompca 2, K. Machol, D. Du-
dziński

Trzeci mecz zapowiadał się 
bardzo interesująco, i taki 
właśnie był. Na boisko wy-

biegły drużyny KS Kniewo 
i Vendetta Wejherowo. Ze-
spół z Kniewa nie ukrywa, 
że w planach ma wygranie 
ligi i awans do najwyższej 
klasy rozgrywkowej WLPN, 
natomiast drużyna Vendetty 
nie zamierzała oddać trzech 
punktów bez walki. Początek 
należał do Kniewa, w pierw-
szej połowie zagrali na zero 
z tyłu i dorzucili dwie bramki, 
w pełni kontrolowali począ-
tek meczu. W drugiej poło-
wie wyszli nawet na cztero-
bramkowe prowadzenie, lecz 
wtedy obudził się zespół Ven-
detty i bardzo szybko strzelili 
3 bramki. Na 5 minut przed 
końcem mieliśmy wynik 4:3, 
jednak w końcówce inicjaty-
wę przejął KS Kniewo i do-
rzucili jeszcze jedną bramkę. 
Wynik końcowy 5:3, oraz 
miano meczu kolejki.

KS KNIEWO - VENDETTA 
WEJHEROWO 5:3 (2:0)

Gole: K. Spławiński 2, 
B. Ziegert, P. Bianga, P. 
Spławiński - S. Richert, M. 

Dampc 2.
W ostatnim sobotnim me-

czu zmierzyły się dwie dru-
żyny debiutujące w WLPN, 
Sucharskiego Wejherowo 
i WKS Kaszuby. Zdecydo-
wanie lepiej zaprezentował 
się zespół WKS Kaszuby, 
panowie spokojnie rozgrywa-
li swoje akcje i dało to efekt 
bramkowy - 10 bramek w ca-
łym meczu. Drużyna Suchar-
skiego po dobrym początku 
zaczęła grać nerwowo i po-
trafiła odpowiedzieć jedynie 
czterema trafieniami. Czer-
woną kartkę dostał zawodnik 
Sucharskiego Wwo - Gru-
ba, będzie musiał pauzować 
w kolejnej fazie rozgrywek.

SUCHARSKIEGO 
WEJHEROWO - WKS 
KASZUBY 4:10 (1:3)

Gole: M. Joskowski 2, K, 
Bartoszewski, Itrych - Woj-
ciechowski, Kreft 2, Kepke 
5, Żywicki 2

Kartki: Dietrich (ż), Gruba 
(cz) - Żywicki (ż)

(raf)

Emocje w pierwszej kolejce
GOŚCICINO | Rozpoczęły się zmagania w drugiej lidze Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej, rozgrywanej na Orliku przy Szkole Podstawowej w Gościcinie. 
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Pierwsze spotkanie siat-
karki Akademii Piłki Siat-
kowej Rumia rozgrywały 
z Pałacem Bydgoszcz. Od 
początku meczu widać było, 
że młode graczki z Rumi są 
oszołomione ilością kibi-
ców (stawiło się ich około 
200) i całą otoczką wokół 
spotkania. Podopieczne Ro-
berta Sawickiego popełniały 
dużo prostych błędów. Do-
datkowo przeciwniczki były 
bardzo dobrze usposobione, 
szczególnie skutecznie gra-
ły w obronie. Pierwszy set 
padł łupem bydgoszczanek. 
Na drugą odsłonę rumianki 
wyszły odmienione. Uspo-
kojenie emocji przyniosło 
poprawę odbioru zagrywki, 
w którym ton nadawała Inez 
Doernig. Dokładnie dogry-
wane piłki pozwoliły pokazać 
pełnię talentu rozgrywającej 

z Rumi Sandrze Mazurek. 
Z akcji na akcję gra Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia nabie-

rała tempa i jej zwycięstwo 
w drugiej partii było bezdy-
skusyjne.

Na początku decydującego 
seta wydawało się, że pa-
łacankom uda się nawiązać 
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Awans do fi nału
RUMIA | Ogromnym sukcesem zakończył się rozegrany w Rumi Półfi nał Mistrzostw Polski Młodzi-
czek. Rumskie siatkarki awansowały do fi nału. 

wyrównaną walkę. Wynik na 
tablicy oscylował wokół remi-
su. ale w końcówce rumianki 
pokazały, że są drużyną doj-
rzalszą i zwyciężyły w meczu 
otwarcia.

Mecz APS Rumia z UKS 
MOSiR Jasło przerodził się 
w dreszczowiec. Pierwszy set 
rozpoczął się zgodnie z prze-
widywaniami. Jaślanki wy-
szły na boisko przestraszone 
i z każdą akcją utwierdzały 
się w przekonaniu, że prze-
waga umiejętności gospodyń 
jest zbyt wielka, aby mogły 
nawiązać z nimi walkę. Szcze-
gólnie skuteczna była w tym 
okresie gry była przyjmująca 
rumianek Paulina Damaske. 
Jej ataki i zagrywki wprost de-
molowały przeciwniczki. Taki 
obraz meczu trwał aż do wyni-
ku 20:11 dla APS Rumia. Od 
tego stanu Jasło zdobyło dzie-
więć punktów z rzędu. Nie 
sposób wytłumaczyć co się 
stało z podopiecznymi Rober-
ta Sawickiego, ale przestały 
zupełnie grać, nie były w sta-
nie przyjąć zagrywki i wypro-
wadzić ataku, a przeciwniczki 
skwapliwie to wykorzystały. 
Ostra reprymenda otrzeźwiła 
rumianki na tyle, że w koń-
cówce nie dały sobie wyrwać 
zwycięstwa w pierwszy secie, 
ale w kolejnej odsłonie wyda-
rzenia na boisku w dalszym 
ciągu miały zadziwiający 

przebieg. Jaślanki dyktowały 
warunki i utrzymywały kilku-
punktową przewagę. Gospo-
dynie seriami traciły punkty. 
Ale kilka solidnie rozegranych 
akcji wystarczyło Rumi, aby 
dokończyć drugą odsłoną 
i wygrać mecz. 

Ostatnie spotkanie siatkarki 
rozegrały z z Zorzą Wodzi-
sław Śląski w niedzielę. Od 
początku spotkania rumianki 
wręcz rzuciły się na przeciw-
niczki. Gospodynie wyrobiły 
sobie wyraźną przewagę i do-
prowadziły pierwszego seta 
do zwycięskiego końca. Druga 
odsłona to pełna kontrola wy-
niku ze strony akademiczek, 
przeciwniczki nie mając już 
szans na awans nie próbowały 
nawiązać walki.

Od niepamiętnych  czasów 
żadna drużyna z Rumi nie 
awansowała do fi nału Mi-
strzostw Polski, sukces Aka-
demii Piłki Siatkowej Rumia 
jest więc historyczny.(raf)

Końcowa kolejność
1. Akademia Piłki 
    Siatkowej Rumia
2. KS Pałac Bydgoszcz
3. MKS Zorza Wodzisław 
     Śląski
4. UKS MOSiR Jasło

CZYTAJ, 
KOMENTUJ:
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Lp. Nazwa drużyny M PKT

1 Lechia II Gdańsk 22 45

2 Gryf Wejherowo 22 44

3 Kaszubia 
Kościerzyna

22 43

4 Gwardia Koszalin 22 37

5 Bałtyk Gdynia 22 34

6 Drawa Drawsko 
Pomorskie

22 34

7 Arka II Gdynia 22 33

8 Chemik Police 22 32

9 Cartusia Kartuzy 22 31

10 KS Chwaszczyno 22 29

11 Pogoń II Szczecin 22 26

12 GKS Przodkowo 22 25

13 Bałtyk Koszalin 22 22

14 GKS Leśnik 
Manowo

21 19

15 Astra Ustronie 
Morskie

22 17

16 Rasel Dygowo 21 15

Wygrana gdańszczan 
w meczu o punkty zapew-
niła im fotel lidera, w któ-
rym zasiadał do tej pory 
Gryf. Przyjezdni objęli 
prowadzenie w 28. minu-
cie gry po trafi eniu Łuka-
sza Kopki. Tuż po prze-
rwie podopieczni Tomasza 
Untona popisali się dwo-
ma zabójczymi ciosami. 
Najpierw piłkę w siatce 
umieścił Andrzej Kaszuba, 
a kilkadziesiąt sekund póź-
niej ten wyczyn powtórzył 
Paweł Czychowski. Hono-
rową bramkę dla gryfi tów 
zdobył Grzegorz Gicewicz. 
Wcześniej z jedenastu me-
trów pomylił się Michał 
Skwiercz - jego intencje wy-
czuł Patryk Sobczak. Przy-
pomnijmy, że wejherowianie 
przez jedenaście kolejnych 
starć utrzymywali miano 
niepokonanych. Żółto-czarni 
tracą do biało-zielonych je-

den punkt. Następną ligową 
przeszkodą będzie Drawa 
Drawsko Pomorskie w spo-
tkaniu wyjazdowym.

Szybki rewanż

Nie trzeba było długo cze-
kać na ripostę podopiecznych 

Tomasza Kotwicy po porażce 
z Lechią II. Okazja ku temu 
nadarzyła się w środowe po-
południe, kiedy to na bocz-
nym boisku przy Traugutta 
w Gdańsku wejherowianie 
zaaplikowali miejscowym 
pięć trafi eń, dopuszczając do 
straty dwóch goli po swojej 

stronie. 6 maja odbędą się 
półfi nały wyłonione poprzez 
losowanie spośród zwycię-
skich drużyn w poprzedniej 
rundzie. Dojście do fi nału 
Pucharu Polski regionalnego 
będzie oznaczać możliwość 
gry na szczeblu centralnym 
o to trofeum.

Gryf z porażką 
i ze zwycięstwem
LIGA i PUCHAR | Lechia II Gdańsk wywiozła z Wejherowa trzy ligowe punkty, a gryfi ci wyelimino-
wali rezerwy lechistów z regionalnego PP.

Gryf Wejherowo 
- Lechia II Gdańsk 1:3 (0:1)

Bramki: Kopka 28’, Kaszuba 
50’, Czychowski 51’ - Gice-
wicz 79’
Gryf: Ferra - Fierka (55’ Go-
dula), Kostuch, Skwiercz, Wi-
śniewski, Gicewicz, Czoska, 
Kołc, Brzuzy (46’ Kowalski), 

Szymański (46’ Wicki), Rzepa
Lechia II: Sobczak - Górski, 
Powszuk, Jadanowski, Leko-
vić - Wolski, Kaszuba, - Kop-
ka, Gołuński (82’ Gołębiew-
ski), Preizner - Czychowski 
(69’ Michalski)
Kartki: 52’ Fierka, 68’ Ko-
walski, 73’ Kołc, 84’ Kostuch, 
90+3’ Gicewicz – 14’ Wolski, 

75’ Kaszuba, 63’ Powszuk
Ćwierćfi nały okręgowego 
Pucharu Polski 
- podokręg Gdańsk:

Lechia II Gdańsk 
- Gryf Wejherowo 2:5 (1:1)

Bramki: Czychowski 12’, Ka-
szuba 68’ - Gicewicz 8’, 88’, 

Wicki 52’,75’, Czoska 61’.

Kaszubia Kościerzyna 
- Bałtyk Gdynia 7:1 (4:0)

Arka II Gdynia 
- Cartusia 3:0 (2:0)

Wierzyca Pelplin 
- GKS Przodkowo 1:2

9 maja w Kartuzach żółto-
czarnych czeka starcie z Car-
tusią - i na to spotkanie, już 
od 20 kwietnia, rozpoczęły 
się zapisy. Koszt wyjazdu to 
25 złotych, zgłaszać akces 
można w Szopena Studio (ul. 
Nanicka 20) do 5 maja - in-
formuje ofi cjalna strona klu-
bowa.

Zapisy
na wyjazd 
do Kartuz

Najbliższe mecze 
Gryfa przed własną 
publicznością:
• 24. kolejka: WKS Gryf 

- Chemik Police  01.05 (pią-
tek) godz. 17:00

• 26. kolejka: WKS Gryf - 
Bałtyk Koszalin  16.05 (so-
bota) godz. 17:00

• 27. kolejka: WKS Gryf - 
Arka II Gdynia  23.05 (sobo-
ta) godz. 17:00




