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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

RUMIA | Remonty szkół, budowy dróg, boisk, siłowni i placów zabaw - to główne zadania inwestycyj-
ne, realizowane w okresie letnim przez rumski samorząd. - Intensywnie remontujemy placówki oświa-
towe i oddajemy do użytku nowe drogi – mówi Michał Pasieczny, burmistrz miasta. - Prowadzone są 
również inwestycje w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Lato pełne inwestycji

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

&&Zdrowie  Urodadodatek

Lato pełne inwestycji

&Zdrowie  Uroda
czytaj str. 7-9

dowiedz się więcej:
d.bieszke@expressy.plstr. 3

Pieniądze 
w budżecie 
znalezione, 
  Gryf z dotacją

str. 7

Smaki 
kuchni 
roślinnej

str. 3



Jakub W. 

W końcu zostałem przekonany 
żeby zwrócić uwagę na palący 
problem naszych ulic. Wca-
le nie chodzi o to, że część 
z nich nie ma nadal twardej 
nawierzchni i z tego powodu, 
gdy leje mieszkańcy taplają 
się w błocie. Zgoła rzecz inna. 
Sprawa dotyczy tablic z na-
zwami ulic w mieście Wejhero-
wie. Dosłownie kilka, no może 
kilkanaście tych tablic ma na-
zwy, które cokolwiek mówią 
mieszkańcom o patronach. Ot, 
chociażby Fryderyk Chopin 
czy Tadeusz Rejtan. Napisy 
gdzieniegdzie głoszą, że jeden 
to kompozytor a drugi to słyn-
ny poseł. Jeśli nazwa brzmi 
Kolejowa, Zachodnia, Wierz-
bowa, Kwiatowa, Kaszubska, 
Morska, Polna, Wysoka, Nowa 
czy Wąska, to nikt raczej wąt-
pliwości nie ma, o co chodzi? 
Ale, gdy  ktoś zawiesi tablicę 
z nazwą Świętopełka, to już 
jest poważny problem. A nie 
można pod spodem napisać, 
że to… No właśnie, kto? Bo 
w historii Polski Świętopełków 
było kilku, i to na dodatek byli 
książęta. Przy okazji nauczyli-
byśmy historii, pomijając to, 
że chyba dobrze wiedzieć, kto 
jest patronem ulicy przy której 
mieszkam? Jeszcze gorzej gdy 
niedbały urzędnik zlecił zro-
bienie tablicy z napisem „uli-
ca Patoka”. Nie dość, że kazał 
napisać bez imienia, a było mu 
Franciszek, to jeszcze konia 

z rzędem temu, kto zgadnie 
co to za Patok? A może jakiś 
dziwak, czy nie daj Boże ko-

munista! Niektórzy nawet 
mylnie nazywają tę ulicę 
Potoka i są przekonani, 
że o płynący potok cho-

dzi. Teraz podam kilka 
innych przykładów lenistwa 
urzędników, a może i niewie-
dzy? Mógłbym wymienić 
wszystkie ulice z nazwa-
mi „bez sensu” czy inaczej 
„kosmicznymi”, ale szkoda 
miejsca w gazecie. Zatem 

proszę bardzo: Konopnickiej, 
Orzeszkowej, Necla, Gryfa 
Pomorskiego, Iwaszkiewicza, 
Roszczynialskiego, Dzię-
cielskiego,  Fenikowskiego, 
Hallera, Sobieskiego, Roga-
czewskiego, Łęgowskiego, 
Mostnika, Krofeya, Suchar-
skiego, Narutowicza, Lelewe-
la czy Gulgowskiego. Zaraz 
odezwą się obrońcy ludzkiej 
wiedzy, że przecież wejhero-
wianie do szkół chodzili albo 
chodzą i mają obowiązek wie-
dzieć. Po pierwsze w szkołach 
różnie uczą a po drugie ludzie 
nie za bardzo wszyscy chętnie 
chłoną wiedzę. A co za pro-
blem dopisać, że Konopnicka 
to Maria, żyła w latach takich 
to a takich i była pisarką i po-
etką. Że Orzeszkowa to Eliza. 
Ta druga ulica jest dziś nie-
zwykle popularna (słynne ka-
mery i światła na skrzyżowa-
niu z Gdańską) i znam takich, 
co mówią, że zdarzenie miało 
miejsce przy Orzeszkowych 
nomen omen. Weźmy dla 
przykładu taką ulicę Gryfa Po-
morskiego. Czy w tym przy-
padku chodzi o godło Pomo-
rza czy o partyzantów z Tajnej 
Organizacji Wojskowej Gryf 
Pomorski? A może jeszcze  co 
innego autor tej nazwy miał 
na myśli? Wiem, że tablice 
z nazwami ulic, to nie jest 
pierwsza potrzeba w budżecie 
miasta. Zatem proponuję, aby 
wymieniać je sukcesywnie. 

Przy okazji ujednolicić owe 
tablice. Niech mają jednako-
we kolory, w miarę możliwo-
ści wymiary również. Jeśli 
co roku wymienimy kilka, 
to budżet nie ucierpi a wróci 
normalność. Kiedyś śmiano 
się z Wejherowa, że zmienio-
na została nazwa ulicy 1 Maja 
na dzisiejszą 3 Maja a dawna 3 
Maja przyjęła nazwę tej pierw-
szej. Chciałbym jednak aby się 
nie śmiano z mieszkańców, na 
przykład ulicy Alfonsa Chmie-
lewskiego, że nie mają pojęcia 
kto zacz, ten ich patron? Sam 
mam pytanie, czy tu chodzi 
może o działacza kaszubskie-
go, co urodził się był w 1849 
roku w Sudragach a zmarł 14 
stycznia 1934 roku w Wej-
herowie? Głowy nie dam, że 
to on, ale może coś jest na 
rzeczy? Pani i Panowie radni 
miejscy. Przyjmijcie uchwałę 
o porządkowaniu nazewnic-
twa ulic. Nowe ulice nazywaj-
cie jak chcecie, choć uważam, 
że trzeba być w tym temacie 
jak najdalej od nazwisk. A nóż 
widelec okaże się po latach, 
że ktoś nie był godzien nazwy 
ulicy? Tak przecież było z na-
zwami z czasów słusznie mi-
nionych. Dziś już chyba mało 
kto pamięta ulicę Adolfa Hitle-
ra, to z czasów II wojny, czy 
powojenne ulice Trautmana 
czy Gronkiewicza? A czy nie 
lepiej nadawać  nazwy ptasz-
ków, drzewek i innych rośli-
nek, gwiazd – tych na niebo-
skłonie ma się rozumieć itp.? 
Ktoś kiedyś zmienił pod osło-
ną nocy i do dziś się do tego 
nie przyznaje, nazwę piękne-
go wzgórza, na którym teraz 
wyrastają nowe domy. Mam 
na myśli obecny Stok Ojca 
Grzegorza, niegdyś Słoneczny 
Stok. I po co to komu było?

Kosmiczne nazwy

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl
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Nowe nawierzchnie 
i chodniki

- Od początku roku zakończo-
no prace budowlane na ulicach: 
Tysiąclecia, Piłsudskiego, Zyg-
munta Starego, Kosynierów 
oraz Chełmińska/Bukowa 
– wylicza Ryszard Grychtoł, 
nadzorujący inwestycje w mie-
ście. - Trwa też budowa ulic 
Działkowców, Hetmańskiej 
i Długiej oraz przebudowa uli-
cy Dąbrowskiego, która polega 
na wymianie nawierzchni jezd-
ni oraz korekcie geometrii uli-
cy, wraz z jej skrzyżowaniami 
i miejscami postojowymi. Za-
planowano w tym roku również 
budowę ulic: Mściwoja, Żegla-
rzy, Abrahama oraz fragmentu 

ulicy Kazimierskiej. Miasto 
w chwili obecnej wykonuje 
także roboty chodnikowe przy 
ul. Sienkiewicza, a następne 
planowane są na ul. Okrężnej, 
Derdowskiego i Batorego.

Jedną z najbardziej oczeki-
wanych przez mieszkańców 
inwestycji było otwarcie od-
cinka, będącego przedłuże-
niem ulicy Kosynierów do ul. 
Obwodowej, łączącego Rumię 
z Redą. Nowopowstałe połą-
czenie drogowe pozwala na 
rozładowanie ruchu na dro-
dze krajowej nr 6, szczególnie 
w okresie wakacyjnym. Prze-
budowano również odcinek ul. 
Tysiąclecia pomiędzy Żwirki  
i Wigury a Kosynierów, co 
także pomaga odciążyć ruch 

z Rumi do Redy. 
W celu dalszego usprawnie-

nia ruchu w mieście, opraco-
wana została koncepcja ronda 
na skrzyżowaniu ulic Pomor-
skiej i Gdańskiej. 

  
Więcej płyt yomb

W chwili obecnej prowadzo-
ne są prace, związane z utwar-
dzeniem nawierzchni grunto-
wych płytami yomb na ulicach 
Waryńskiego, Jana z Kolna, 
Topolowej, Subisława, Cmen-
tarną, a już niedługo wyłożone 
zostaną płytami yomb ulice: 
Śląska, Granitowa i Wyżynna. 
Na ul. Metalowców trwa obec-
nie remont nawierzchni z płyt 
yomb i odcinkowa wymiana 
nawierzchni na asfalt. 

Szkoły bez wakacji 

Trwają prace remontowe 
w placówkach oświatowych. 
Największy ich zakres prze-
widziano w szkołach podsta-
wowych nr 9  i 10 oraz gim-
nazjach nr 2 i 4. Inwestycje 
dotyczą modernizacji części 
stolarki okiennej, prac termo-
modernizacyjnych oraz adapta-
cji pomieszczeń na sale lekcyj-
ne. Dodatkowo, finalizowany 
jest projekt okablowania inter-

netowego w szkole podstawo-
wej nr 9, a w gimnazjum nr 4 
projekt na budowę zbiornika 
retencyjnego na cele przeciw-
pożarowe.

Boiska i siłownie 
plenerowe

- W ramach budżetu obywa-
telskiego wyłoniono wyko-
nawcę na urządzenie terenu re-
kreacyjnego wraz z siłownią na 
powietrzu przy ul. Sędzickiego 
– informuje Ryszard Grychtoł. 
- Trwa przetarg na wyłonienie 
wykonawcy placu zabaw przy 
ul. Różanej, a w przygotowa-
niu jest dokumentacja na bo-
iska przy SP 10 i gimnazjum nr 

1 oraz wielofunkcyjne boisko 
przy ulicy Towarowej i plac za-
baw przy ul. Topolowej 

Jeszcze w tym roku powstanie 
także w mieście nowoczesne, 

wielofunkcyjne boisko przy 
ul. Bukowej. Projekt otrzymał 
wsparcie z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. Nowy obiekt zosta-
nie wyposażony w profesjonal-
ną nawierzchnię syntetyczną, 
trybuny, ogrodzenie i wiaty dla 
zawodników i oświetlenie. 

- Równolegle trwa przygo-
towywanie inwestycji, które 
będą realizowane w latach 
przyszłych – dodaje Ryszard 
Grychtoł. - Tworzona jest do-
kumentacja techniczna no-
wych ulic, modernizacji obiek-
tów użyteczności publicznej. 
Przygotowywane są koncepcje 
nowych rozwiązań węzłów in-
tegracyjnych i poprawy new-
ralgicznych punktów układu 
komunikacyjnego. 

Rafał Korbut

Nowe drogi, boiska i place zabaw
RUMIA | Sezon urlopowy w pełni, a tymczasem w Rumi drogowcy mają pełne ręce roboty, szkoły przygotowywane są do przyjęcia uczniów, 
a przestrzeń publiczna wzbogacona zostanie niedługo o kolejne obiekty sportowo - rekreacyjne i place zabaw.

Podczas specjalnie zorga-
nizowanej konferencji Piotr 
Waga, prezes WKS Gryf Wej-
herowo, odebrał od Krzyszto-
fa Hildebrandta, prezydenta 
miasta, umowę opiewającą 
na 200 tys. zł. Na mocy do-
kumentu te pieniądze, pocho-
dzące z budżetu miejskiego, 
zasilą kasę piłkarskiego klu-
bu, co umożliwi sportowcom 
grę w II lidze. 

Prezes Waga podkreśla, że 
rozgrywki II-ligowe to dla klu-
bu spore wydatki. Jak szacuje 
– na cały sezon potrzebne jest 
ok. 1,2 mln zł. Na te wydatki 
składają się pensje piłkarzy, 
stroje, wyjazdy na spotkania, 
utrzymanie własnych obiek-
tów sportowych, stroje dla za-
wodników i wiele innych.

Przypomnijmy, że to, iż klub 
otrzyma dotację z budżetu 

miejskiego, zadeklarował 
w czerwcu prezydent. Zapew-
nił wówczas, że „poszuka pie-
niędzy w budżecie” - umowa 
jest wynikiem tej obietnicy. 

Warto jednak dodać, że klub 
prosił o kwotę dwa razy więk-
szą. Podczas wręczania umo-
wy prezydent zapewnił zatem, 
że piłkarze mogą liczyć na ko-

lejne pieniądze jeszcze w tym 
roku. 

Przekazane dziś środki są 
przeznaczone na ogólną dzia-
łalność klubu. Rafał Korbut

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa:

- To już kolejne środki, bo wcześniej prze-
kazaliśmy 100 tys. zł, a jeszcze wcześniej 
pieniądze na szkolenie młodzieży. Ta umo-
wa opiewa na kwotę 200 tys. zł, ale z moż-
liwością – jeżeli znajdę w budżecie kolejne 
200 tys. zł – udzielenia dalszego wsparcia. 

Jeżeli współpraca będzie się dobrze układać to klub w tym 
roku otrzyma ok. 0,5 mln zł, co zagwarantuje funkcjonowa-
nie w II lidze. Oczywiście czekamy na osiągnięcia – niech za-
wodnicy grają jak najlepiej, niech zwyciężają, niech dają nam 
satysfakcję, a my cieszmy się z tego, że mamy dobrze rozwija-
jący się sport w Wejherowie. Pamiętajmy też, że każda dobra 
gra, każdy sukces, to promocja dla naszego miasta.

Pieniądze w budżecie 
znalezione, Gryf z dotacją
WEJHEROWO | Umowę na dofinansowanie kwotą w wysokości 200 tys. zł przekazał prezy-
dent Wejherowa prezesowi Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf. Krzysztof Hildebrandt 
zapowiedział, że postara się wygospodarować kolejne pieniądze jeszcze w tym roku. 

Piotr Waga, 
prezes WKS

- Długo czekaliśmy na to, cieszę się, że 
w końcu współpraca z miastem bardzo 
dobrze się układa. Wystąpiłem z prośbą 
o dofinansowanie dla klubu z budżetu mia-
sta, ponieważ inaczej nie udałoby nam się 
sfinansować rozgrywek w II lidze. Byłem 

pełen optymizmu i – jak widać – słusznie. Staramy się oczy-
wiście sami zdobywać pieniądze, szukamy sponsorów. Ale 
potrzeb jest naprawdę bardzo dużo. Otrzymane pieniądze nie 
zostaną więc wykorzystane na jeden cel. Z najważniejszych 
potrzeb mogę wymienić wymianę strojów (z reklamami mia-
sta), wymianę krzesełek, utrzymanie zawodników, treningi, 
mecze wyjazdowe itd. My ze swojej strony będziemy się starać 
promować Wejherowo i pokazywać nasze miasto z jak najlep-
szej strony.

Układanie nowej nawierzchni 
i chodników na ul. Działkowców

Roboty drogowe na 
ul. Dąbrowskiego

Ul. Cmentarna została utwar-
dzona płytami typu YOMB
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KIP, czyli Karta Informa-
cyjna Przedsięwięzięcia sta-
nowi załącznik do wniosku 
o wydanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach 
inwestycji oraz wniosku 
o ustalenie zakresu raportu 
o oddziaływaniu na środowi-
sko dla przedsięwzięcia. In-
westor, czyli PGE EJ 1 musi 
stworzyć taki dokument, 
gdyż elektrownia jądrowa 
należy do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko. Jej 
realizacja powinna być więc 
poprzedzona przeprowadze-
niem oceny oddziaływania 
na środowisko.

Karta Informacyjna Przed-
sięwzięcia ma także duże 
znaczenie w strategii dialogu 
społecznego inwestora elek-
trowni jądrowej.

- Opracowanie to jest 
pierwszym oficjalnym doku-
mentem, przedstawiającym 
w sposób kompleksowy, pod-
stawowe założenia planowa-
nej inwestycji. Chcemy prze-
dyskutować zawarte w nim 
informacje ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami 
– mieszkańcami, władzami 
samorządowymi, organiza-
cjami pozarządowymi. Robi-
my to z własnej inicjatywy, 
chcemy bowiem zapewnić 
wszystkim dostęp do pełnej 
informacji o poszczególnych 

etapach projektu – podkreśla 
Maciej Stryjecki, Dyrektor 
Biura Lokalizacji, Infrastruk-
tury i Ochrony Środowiska 
w PGE EJ 1.

W KIP  inwestor przedsta-
wił znane mu na obecnym 
etapie informacje o plano-
wanym przedsięwzięciu, 
uwarunkowaniach środo-
wiskowych jego realizacji, 
możliwych oddziaływaniach 
na środowisko. Znajdują się 
tam także informacje o  za-
kresie i metodykach progra-
mu badań środowiskowych, 
które zostaną wykonane 
przed rozpoczęciem oce-
ny oddziaływania, zakresie 

i metodyce wykonania oceny 
oddziaływania i raportu o od-
działywaniu oraz planowa-
nych działaniach mających 
na celu zapewnienie trans-
parentności i udziału zainte-
resowanych stron w ocenie 
oddziaływania.

Inwestor elektrowni jądro-
wej pod koniec lipca zorgani-
zuje  spotkania informacyjne 
z okolicznymi mieszkańca-
mi. Pierwsze z nich zapo-
wiedziano na poniedziałek 
27 lipca o godzinie 18.00  w  
świetlicy wiejskiej w Ko-
palinie. Kolejne spotkanie 
będzie miało miejsce dzień 
później o godzinie 18.00 
w miejscowości Brzyno, tak-
że w miejscowej świetlicy.

Elektrownia Jądrowa: powstała Karta 
Informacyjna Przedsięwzięcia
INWESTYCJA | Budowa polskiej elektrow-
ni jądrowej osiągnęła kolejny, ważny etap. 
Powstał KIP, czyli oficjalny dokument przed-
stawiający w sposób kompleksowy podstawo-
we założenia planowanej inwestycji. Inwestor 
pod koniec lipca zorganizuje spotkania konsul-
tacyjne z  mieszkańcami gmin lokalizacyjnych 
poświęcone zapisom dokumentu. 

Kalendarium badań
• III kw. 2015 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzię-
cia i określenie zakresu Raportu OOS
• I kw. 2016 r. - rozpoczęcie badań na potrzeby 
Raportu OOS
• I kw. 2017 r. - zakończenie badań na potrzeby 
Raportu OOS
• III kw. 2018 r. - złożenie Raportu OOS do GDOŚ

Przedsięwzięcie polega na budo-
wie i eksploatacji elektrowni jądrowej 
o mocy do 3500 MWe. Celem realizacji 
przedsięwzięcia jest wytwarzanie ener-
gii elektrycznej z wykorzystaniem ener-
gii jądrowej.

Inwestycja może być realizowana na 
obszarze gmin Choczewo, Gniewino, 
Krokowa w województwie pomorskim, 
w wybranej w ramach oceny oddzia-
ływania na środowisko lokalizacji. Na 
terenie tych gmin, na obecnym etapie, 
rozważane są 3 warianty lokalizacyjne 
dla elektrowni jądrowej, objęte  oceną 
oddziaływania na środowisko: Żarno-

wiec, Choczewo, Lubiatowo-Kopalino.
W kolejnych krokach PGE EJ 1 zło-

ży wniosek o wydanie decyzji środo-
wiskowej i ustalenie zakresu Raportu 
o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na 
Środowisko do Głównego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. KIP będzie stano-
wiła załącznik do wniosku. Po określe-
niu zakresu Raportu, inwestor podejmie 
niezbędne badania lokalizacyjne i śro-
dowiskowe. Na podstawie wyników ba-
dań lokalizacyjnych i środowiskowych 
inwestor opracuje  Raport o Oddziały-
waniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 
Zostanie w nim wskazana preferowana 

lokalizacja elektrowni jądrowej. Nastąpi 
to w 2017 r. Pozostałe rozważane loka-
lizacje mogą zostać przedstawione jako 
warianty alternatywne.

Wszystkie rozważane lokalizacje, były 
przedmiotem wielokryterialnej anali-
zy oceniającej możliwości techniczne, 
środowiskowe, społeczne, gospodarcze 
zlokalizowania elektrowni jądrowej, 
wykonanej przez Spółkę w roku 2011. 
Wszystkie lokalizacje były także wska-
zane w rządowym dokumencie „Progra-
mu Polskiej Energetyki Jądrowej”, któ-
ry był przedmiotem strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.

O elektrOwni w kiP
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EWIE BARSZCZ
Inspektorowi w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA STANISŁAWA
składają

MĘŻA STANISŁAWA
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 
oraz Bogdan Tokłowicz

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM  NA  SPRZEDAŻ  

NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ  W  RUMI  PRZY UL. WŁADYSŁAWA  IV.   

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 13 o pow. 170 m2, 
zapisanej w KW GD1W/00102867/7 i działki nr 14/8 o pow. 441 m2, zapisanej w KW 
GD1W/00005770/0, położonej w Rumi przy ul. Władysława IV, o łącznej powierzchni 
611 m2, obręb 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
Nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1.MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej; z dopuszczeniem usług nieuciążli-
wych wbudowanych.   
Cena wywoławcza 260.000,00 zł netto (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 26.000,00 zł. 
 
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 roku o godzinie 1200 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, do dnia 24 sierpnia 2015 roku. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.  

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach 
internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58 679 65 
24, 693 528 332, w godzinach pracy tut. Urzędu tj.: poniedziałek w godz. 900 - 1700, 
wtorek  – piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 2015.07.20

ATRAKCYJNA  NIERUCHOMOŚĆ  
POD  ZABUDOWĘ  MIESZKANIOWĄ  JEDNORODZINNĄ

Zasady są proste: trzeba mieć 
pomysł i zgłosić go do Urzędu 
Miasta Rumi. Wartość poje-
dynczego projektu nie może 
przekroczyć 100 tys. zł., a doty-
czyć mogą one m.in. projektów 
inwestycyjnych, remontowych 
czy prospołecznych.

Wniosek w terminie do piątku 
24 lipca 2015 r. może złożyć 
każdy mieszkaniec miasta Rumi, 
który w dniu 1 lipca ukończył 
13 lat i zbierze minimum 15 
podpisów mieszkańców mia-
sta Rumi. Zgłoszone projekty 
zostaną zweryfi kowane przez 
Komisję ds. Budżetu Obywa-
telskiego i te z projektów, które 

spełniają wszystkie niezbędne 
kryteria zostaną poddane pod 
głosowanie mieszkańców. Lista 
projektów pozytywnie zwery-
fi kowanych zostanie opubliko-
wana 21 września br. Głosowa-
nie nad wyborem najlepszych 
projektów odbędzie się w ter-
minie od 23 września br. do 9 
października br. W głosowaniu 
mogą brać udział mieszkańcy 
miasta Rumi powyżej 13 lat. 
Zwycięskie projekty zostaną 
ogłoszone na I Rumskiej Gali 
Budżetu Obywatelskiego, 15 
października 2015.

W celu otrzymania formularza 
i listy poparcia należy zgłosić 

się do Biura Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miasta przy 
ul. Sobieskiego 7 lub pobrać ze 
strony internetowej i wypełnić 
formularz oraz listę osób popie-
rających projekt.

Wypełniony formularz wraz 
z listą osób popierających pro-
jekt należy dostarczyć do Biu-
ra Obsługi Mieszkańców lub 
przesłać wypełniony formu-
larz oraz skan oryginalnej listy 
z podpisami osób popierających 
projekt inwestycyjny na adres: 
budzet2016@um.rumia.pl lub 
na adres elektronicznej skrytki 
podawczej na platformie ePuap: 
/2215021/Skrytka_ESP. (raf)

Masz pomysł? Zgłoś go 
jeszcze dziś!
RUMIA | 1,5 mln zł przeznaczyły władze miasta na budżet obywatel-
ski, czyli realizację inwestycji i projektów, które zgłosili sami mieszkań-
cy. Swoje pomysły można zgłaszać tylko do dziś!
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Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza 

na wernisaż wystawy dr. Sławomira Czaleja pt. „Portrety z przemijaniem w tle”
oraz fi nisaż ekspozycji Kamili Suchodolskiej-Lipińskiej pt. „Moje senne koty za płoty”

które odbędą się 28 lipca 2015 roku o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Wydarzenia uświetni rozmowa z autorami prac przeprowadzona przez Artura Jabłońskiego oraz występ 
czeskiej kompozytorski i śpiewaczki Silvie Morasten.

„Portrety z przemijaniem w tle” to cykl fotografi i dr. Sławomira Czaleja ukazujących mieszkańców Kaszub poprzez ich twór-
czość, wzajemnie relacje, przedmioty jakimi się otaczają i przywiązanie do kultywowanych przez nich tradycji. Zdjęcia stanowią 
kronikę zaginionych zawodów i zwyczajów.

„Moje senne koty za płoty” to wystawa malarstwa Kamili Suchodolskiej-Lipińskiej, w której artystka stara się przypominać od-
biorcom nierozerwalny związek człowieka z naturą, zobrazować kontakty między ludźmi.

Silvie Morasten to urodzona w 1987 r. w Usti nad Łabą, czeska kompozytorka i śpiewaczka. Jej artystyczne zainteresowania 
idą w parze z zamiłowaniem do języków oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. Jej własne kompozycje są pełne 
melancholii i smutku. Ma za sobą 7 lat nauki śpiewu w czeskich konserwatoriach muzycznych. Śpiewała w różnych stylach: jazz, 
blues, rock, nie obcy jest jej również śpiew klasyczny…, ale najbardziej lubi improwizować.

Ruszyła budowa drogi po-
wiatowej - ulicy Odrębnej 
w Wejherowie w dzielnicy 
Śmiechowo Południe. Grun-
towa droga będzie miała 
nową nawierzchnię z kostki 
brukowej. To kolejna inwe-
stycja drogowa realizowana 
w tym roku przez powiat.

Ulica Odrębna była jedyną 
drogą powiatową w Wejhero-
wie o nawierzchni gruntowej. 
Projekt zakłada wyłożenie 
jezdni oraz chodników po obu 
stronach drogi kostką brukową 
na odcinku 270 metrów. Ulica 
zyska także nowe oświetlenie. 

– Inwestycja realizowana 
jest przy współpracy 
z Miastem Wejherowo – mówi 
Jacek Thiel Etatowy Członek 
Zarządu. – Połowę środków 
na to zadanie przeznaczył 
powiat wejherowski, a drugą 
część dołożyło miasto. Na 
budowie drogi skorzystają 
nie tylko mieszkańcy tej 
ulicy, ale również osoby 
dojeżdżające na cmentarz 
w Śmiechowie. 

 Przetarg na wykonanie 
drogi wygrała fi rma Skanska. 
Remont ulicy potrwa do koń-
ca sierpnia br.

W miniony weekend 
w Kościerzynie odbyły się 
Kościerskie Targi Książki 
Kaszubskiej i Pomorskiej. 
Tradycyjnie głównym punk-
tem wydarzenia było wrę-
czenie nagród dla najlep-
szych publikacji ostatniego 
roku w kategorii wydaw-
nictw literatury kaszubskiej 
oraz literatury pomorskiej. 
Wśród nagrodzonych znala-
zły się książki wydane przez 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie. 

11 lipca br. w Kościerzynie 
odbyły się XVI Kościerskie 
Targi Książki Kaszubskiej 
i Pomorskiej „Costerina 
2015”. Celem imprezy jest 
promocja wydawnictw i au-
torów literatury kaszubskiej 
i pomorskiej. Wydarzenie 
co roku przyciąga dziesiąt-
ki wystawców – wydawców 
i autorów publikacji. W tego-
rocznej edycji o nagrodę dla 

najlepszej książki wydanej 
w języku kaszubskim oraz 
polskim, zajmującej się tema-
tyką Pomorza, ubiegało się 
108 tytułów.

– Te targi to znakomita 
okazja do spotkań w gronie 
wydawców oraz nawiązania 
nowych kontaktów – mówił 
Tomasz Fopke Dyrektor Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. – To również 
okazja do bezpośredniego 
spotkania z czytelnikami.

Na kościerskim rynku wła-
sne stoiska prezentowało 38 
wydawnictw, które przedsta-
wiły swoje nowości wydawni-
cze. Odwiedzający targi mogli 
nie tylko nabyć książki w pro-
mocyjnych cenach i porozma-
wiać z autorami, ale również 
pozyskać ich autografy. 

Organizatorami targów była 
Biblioteka Miejska im. ks. 
Konstantego Damrota w Ko-
ścierzynie oraz Burmistrz 
i Rada Miasta Kościerzyna.

Rozpoczęła się budowa 
ulicy Odrębnej

Publikacje wejherowskiego muzeum 
nagrodzone na targach w Kościerzynie

Lista nagrodzonych publikacji 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie:

Konkurs Literatury 
Kaszubskiej

II Miejsce:
Publikacje naukowe i popu-
larnonaukowe
Roman Drzeżdżon „To je krót-
czé, to je dłudżé... Wędrówki 
szlakiem obrazkowych nut” 
(MPiMK-P w Wejherowie 
i Wydawnictwo Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego) 

III Miejsce:
Publikacje edukacyjne
Witosława Frankowska za re-
dakcję: „Kaszubski śpiewnik 
domowy” (MPiMK-P w Wej-
herowie i Wydawnictwo RE-
GION) 

Wyróżnienia:
Publikacje religijne
Krystyna Labudda „Z cierpią-
cym Chrystusem przez Wej-

Stosownie do treści art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. 2015.782)

Starosta Wejherowski
zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyj-
nego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania 
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym, położonej w Rumi obr. 10, ozna-
czonej ewidencyjnie jako działka nr 53/4, po-
przez udzielenie zezwolenia na wymianę prze-
wodów i urządzeń, służących do przesyłania 
energii elektrycznej, istniejącej sieci elektro-
energetycznej nn-0,4 kV, w trybie art. 124 w zw. 
z art. 124 a ww. ustawy. 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym 
przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nie-
ruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od 
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły 
i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowych 
nieruchomości w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie – Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami.

herowską Golgotę” (MPiMK-P 
w Wejherowie i Wydawnictwo 
„WR”) 

Literatura piękna i literatura 
faktu w języku polskim o Ka-
szubach 
Halina Bobrowska, Witold Bo-
browski „Domôcëzna. Strzepcz 
w starej fotografi i. Okruchy pa-
mięci II” (MPiMK-P w Wejhe-
rowie i Akademia Głodnica)

Konkurs Literatury 
Pomorskiej

II miejsce:
Albumy
Maciej Tamkun „Poczet 
władców Pomorza. Dynastia 
Sobiesławiców” (MPiMK-P 

w Wejherowie i Wydawnictwo 
REGION)

Wyróżnienia:
Poezja
O. Tarsycjusz Sebastian Kra-
sucki „Przebrany niecodzien-
nie” (MPiMK-P w Wejherowie 
i Wydawnictwo „WR”)

Warto również wspomnieć, 
że na targach nagrody 
zdobyły nie tylko 
publikacje wejherowskiego 
muzeum. Trzecie miejsce 
w kategorii  – Tłumaczenia 
na język kaszubski otrzymał 
Tomasz Fopke Dyrektor 
MPiMK-P w Wejherowie za 
przetłumaczenie wierszy Jana 
Brzechwy.

INFORMACJA

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
uprzejmie informuje, że w związku z urlopem

będzie przyjmował  konsumentów
od dnia 11 sierpnia 2015 r.

W sprawach porad konsumenckich można kontaktować się
ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich 800-800-008, w godz. 
9-17 lub pod nr BEZPŁATNEJ INFOLINII KONSUMENCKIEJ 

800-889-866 
a w sprawach porad związanych z operatorami telekomunikacyj-
nymi z Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej

801-900-853, 22-534-91-74

Każdy konsument może też otrzymać bezpłatną poradę prawną wy-
syłając e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl
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Współorganizatorem wyda-
rzenia było Stowarzyszenie 
Otwarte Klatki - ogólnopol-
ska inicjatywa na rzecz praw 
zwierząt.
Wydarzenie spotkało się 
z żywym zainteresowaniem. 
Osoby, które licznie przyby-
ły na spotkanie, miały okazję 
posłuchać wykładu „Dieta 

roślinna na zdrowie” i dowie-
dzieć się więcej o właściwo-
ściach i bogactwie produktów 
roślinnych. Podczas wykładu 
usłyszeli, że dieta roślinna 
jest dietą bardzo zróżnico-
waną, a prawidłowo zapla-
nowana jest zdrowa i spełnia 
zapotrzebowanie żywieniowe 
na wszystkich etapach życia, 

włącznie z okresem ciąży 
i laktacji, niemowlęctwa, 
dzieciństwa i dojrzewania, 
a ponadto jest odpowiednia 
dla sportowców oraz przyno-
si korzyści zdrowotne w le-
czeniu niektórych chorób.
Największym zaintereso-
waniem cieszyły się diete-
tyczne ciekawostki: można 

Smaki kuchni roślinnej
RUMIA | Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu w rumskiej Stacji Kul-
tura poświęconemu kuchni roślinnej. Dowiedzieć się można było, że dieta 
wegetariańska to nie tylko sposób by zapobiegać cierpieniu zwierząt, ale 
i świetne rozwiązanie dla naszego zdrowia.

było dowiedzieć się, że żółta 
papryka zawiera tyle witami-
ny C, co szesnaście cytryn, 
białko sojowe ma taką samą 
wchłanialność co białko mięsa 
z kurczaka, a jarmuż  przewyż-
sza mleko krowie pod wzglę-
dem zawartości wapnia i jego 
przyswajalności! Nie mniej 
ciekawe okazały się przy-
kłady sportowców będących 
na diecie roślinnej, którzy 
z powodzeniem biorą udział 
w najtrudniejszych zawodach, 
wygrywają i bija rekordy. Oka-

zało się, że nie jedząc mięsa, 
nabiału i jajek można w wieku 
ponad 60 lat codziennie przez 
cały rok biegać maraton czy 
startować w zawodach strong-
manów!
Na koniec uczestnicy wydarze-
nia mieli również możliwość 
degustacji gotowych potraw, 
przygotowanych wyłącz-
nie z produktów roślinnych. 
Można było spróbować m.in.  
takich dań, jak burgery, sushi, 
kotlety z majonezem, babecz-
ki, ciasta i inne desery.

- Duża liczba gości w różnym 
wieku, którzy uczestniczyli 
w wydarzeniu „Smaki kuchni 
roślinnej”, wskazuje na zain-
teresowanie zdrową kuchnią 
roślinną, wolną od cierpie-
nia zwierząt – podsumowuje 
spotkanie Anna Kozłowska 
ze Stowarzyszenia Otwarte 
Klatki. - Dlatego też wraz ze 
Stacją Kultura planujemy zor-
ganizować kolejne spotkania 
poświęcone kuchni roślinnej 
i prawom zwierząt.
Rafał Korbut
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Zadbaj o urodę
Otwarty zaledwie mie-

siąc temu, a już zyskał so-
bie uznanie i grono zado-
wolonych klientów. Salon 
fryzjersko-kosmetyczny 
„Avangarda” w Wejherowie 
oferuje szeroki wachlarz 
usług: od fryzjerskich, po-
przez kosmetyczne aż po 
solarium i masaże. 

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

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

W salonie można wykonać 
też rozmaite zabiegi kosme-
tyczne, przedłużyć rzęsy, 
zlecić zrobienie makijażu, 
manicure, pedicure, piercing 
i wiele innych. 

- Wykonujemy m.in. arty-
styczne zdobienie paznokci 
– mówi Zdzisława Dampc. - 
Najlepszym dowodem na to, 

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

że wszystkie usługi są pro-
fesjonalnie wykonane i naj-
wyższej jakości jest fakt, że 
klientki, które nas odwiedzi-
ły, wracają. 

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

Salon działa zaledwie od 
połowy marca, ale już zdą-
żył zdobyć zaufanie klien-
tów i popularność. I nic 
dziwnego: doświadczeni 
pracownicy, najwyższej ja-
kości kosmetyki renomo-
wanych fi rm, nowoczesny 
sprzęt a przede wszystkim 
indywidualne podejście do 
każdego klienta to gwaran-
cja sukcesu.

aVangarda
ul. Sobieskiego 292c/2 
(naprzeciwko ZUS-u)
Wejherowo

tel. 537 380 842

Znajdź i polub nas 
na Faceboku!

Avangarda
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– mówi Zdzisława Dampc. - 
Najlepszym dowodem na to, fo
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Postaw się na nogi domo-
wym sposobem. Potrzebujesz 
tylko soku z czarnej porzeczki 
oraz aloesu. Poprawią one od-
porność, przywrócą do życia, 

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

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

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

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

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

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

Pysznie 
i zdrowo!

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

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

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

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

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

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

Możemy też sami wyhodo-

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

 
Zapraszamy wszystkich po 

świąteczne zakupy, nie zapo-
minając oczywiście o naszych 
kawach i herbatach!

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

”

LUX MED Diagnostyka za-
prasza panie w dwóch gru-
pach wiekowych na bezpłat-
ne badania mammografi czne 
w mammobusie, które odbędą 
się:
Reda – 24 lipca między Przed-
szkolem a Parkiem Miejskim, 
ul. Łąkowa 27 
Łęczyce – 24 lipca przy bu-
dynku szkoły,  ul. Topolowa 1 
Wejherowo – 27 – 29 lipca 
przy Centrum Handlowym 
„Kaszuby”, ul. I Brygady pan-
cernej Wojska Polskiego 28 
Luzino – 29 lipca przy Hali 
Widowiskowo-Sportowej, ul. 
Mickiewicza 22 
Choczewo – 29 lipca przy 
Gminnym Ośrodku Zdrowia,  
Pierwszych Osadników 39

Bezpłatna mammografi a dla 
pań w wieku: 
50 – 69 lat: Badanie w ra-
mach Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi jest bezpłatne, 
refundowane kobietom co 2 
lata przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (lub co 12 miesięcy 
dla kobiet, które w ramach re-
alizacji Programu otrzymały 
odpowiednie pisemne wska-
zanie). Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie. Więcej 
Informacji o badaniach na 
stronie www.mammo.pl 
40 – 49 oraz 70 – 75 lat: Bada-
nia wykonywane są w ramach 
Projektu  „Poprawa dostępno-
ści i jakości usług medycz-
nych w ramach Populacyj-

nego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi” 
współfi nansowanego z fun-
duszy EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. 
Wymagane jest skierowanie 
lekarskie od lekarza dowolnej 
specjalizacji. Więcej Infor-
macji o badaniach oraz wzór 
skierowania na stronie: www.
fundusze.mammo.pl 
Na badania w ramach obu 
programów prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 2 444. Call Center 
czynne jest 7 dni w tygodniu. 
Mammografi a trwa jedynie 
kilka minut i polega na zro-
bieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich –  dwóch projekcji każ-
dej piersi. (raf)

wypRzeDŹ Raka, zbaDaJ SiĘ
MAMMOGRAFIA | To wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifi kujących się do badania 
w ramach Programu fi nansowanego przez NFZ – całkowicie za darmo można wykonać 
badanie mammografi czne. 
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Ergo Hestia i Energa Obrót 
po raz pierwszy proponują 
ubezpieczenie, skierowane do 
obecnych oraz nowych klien-
tów sprzedawcy energii elek-
trycznej, gwarantujące dodat-
kowo zabezpieczenie spłaty 
rachunków. Efektem współ-
pracy obu firm jest „Supero-
ferta” obejmująca gwarancję 
stałej ceny energii oraz pakiet 
ubezpieczeniowy „Pogromca 
rachunków”, z którego klien-
ci skorzystają, gdy stracą lub 
będą niezdolni do pracy oraz 
gdy trafią do szpitala w na-
stępstwie nieszczęśliwego 
wypadku.

– Połączenie sprzedaży 
energii z ubezpieczeniem to 
odpowiedź na oczekiwania 
klientów, którzy dopytywali 
nas o taką możliwość. Pro-
ponujemy ją zarówno no-
wym, jak i dotychczasowym 
naszym klientom, którzy do 
grudnia zdecydują się skorzy-
stać ze specjalnego pakietu 
promocyjnego – mówi Beata 
Ostrowska, rzecznik prasowy 
Grupy Energa. – Zawiera on 
to nie tylko gwarancję stałej 
ceny sprzedaży prądu, nawet 
do końca 2018 roku, ale także 
– bez żadnych dodatkowych 
opłat – dodatkową ochronę, 
która w razie niektórych zda-
rzeń pozwoli im na spłatę zo-
bowiązań.

W pakiecie „Pogromca ra-
chunków” przewidziana jest 
wypłata świadczeń na wypa-
dek trzech ryzyk: utraty pracy, 
czasowej niezdolności do pra-
cy oraz hospitalizacji w na-

stępstwie nieszczęśliwego wy-
padku. W dwóch pierwszych 
przypadkach ubezpieczony 
może otrzymać w okresie 
obowiązywania ubezpiecze-
nia nawet do 1500 złotych.

Pakiet „Pogromca Rachun-

ków” to ubezpieczenie zapro-
jektowane przez ERGO Hestię 
dla spółki Energa Obrót. 

– Tworząc ten produkt, 
chcieliśmy zapewnić każde-
mu ubezpieczonemu poczucie 
bezpieczeństwa finansowego 

pokrywając stałe wydatki – 
wyjaśnia Aleksandra Brodow-
ska z ERGO Hestii. – Nie-
szczęśliwe zdarzenia losowe, 
takie jak utrata lub niezdol-
ność do pracy, zaskakują kon-
sumentów często w najmniej 

oczekiwanym momencie. 
Dzięki nowej ofercie, osoby 
te będą mogły przetrwać ten 
trudny okres bez konieczno-
ści ponoszenia dodatkowych 
kosztów, takich jak zaciąganie 
kredytów na spłatę bieżących 

zobowiązań. 
W przypadku hospitalizacji 

wypłacana jest kwota 150 zł 
za każdy dzień pobytu w szpi-
talu, pod warunkiem, że trwa 
on co najmniej cztery dni.

(GB)

Energia w pakiecie z ubezpieczeniem
WSPÓŁPRACA | Energa Obrót oraz Ergo Hestia wprowadzają wspólną ofertę łączącą nawet trzyletnią gwarancję stałej ceny prądu z pakietem ubezpieczeń. 
Osoby, które z niej skorzystają, uzyskają między innymi ochronę na wypadek utraty pracy czy pobytu w szpitalu.
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Budowany węzeł to nie 
tylko tunel pod torami ko-
lejowymi zapewniający 
bezkolizyjną komunikację 
pomiędzy północną a połu-
dniową częścią Wejherowa, 
ale również parkingi dla sa-
mochodów i rowerów, przy-
stanki MZK i PKS, postoje 
TAXI zapewniające integra-
cję różnych form transportu 
z SKM i PKP.

Jest to jedna z trzech wiel-
kich, strategicznych inwe-
stycji komunikacyjnych 
w Wejherowie, obok plano-
wanego układu drogowego 

na Śmiechowie wraz z „Wę-
złem Zryw” i Zachodniego 
Połączenia Drogowego Wej-
herowa  z „Węzłem Dział-
ki”, których  budowa już się 
rozpoczęła. Podstawowym 
celem tych inwestycji jest 
sprawne, bezpieczne  i wy-
godne dla mieszkańców 
połączenie północnej i po-
łudniowej częścią miasta. 
Prezydent Miasta podjął sta-
rania o pozyskanie środków 
unijnych na budowę „Węzła 
Kwiatowa”. Ostatnie po-
zwolenia  na budowę mają 
zostać uzyskane na początku 

Powstanie tunel, parkingi i przystanki
WEJHEROWO | Jeszcze w tym roku będzie gotowy projekt techniczny ważnego rozwiązania 
drogowego, czyli „Węzła Integracyjno-Komunikacyjnego Kwiatowa”.

przyszłego roku. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 
to w 2016 roku wejherowski 
Urząd Miejski planuje ogło-
sić przetarg na realizację tej 
inwestycji.

Zgodnie z opracowanym 
projektem na skrzyżowaniu 
ulic Dworcowej, 10 Lutego 
i Kwiatowej powstanie ron-
do, od którego w kierunku 
zachodnim odchodzić bę-
dzie ulica Kwiatowa prowa-
dząca do tunelu pod torami 
kolejowymi i dalej do drogi 
krajowej nr 6. Dzięki temu 
ruch pojazdów na ul. Kwia-
towej, jadących w kierunku 
„szóstki”, będzie odbywał się 
płynnie. Zatory i utrudnienia 
w tym rejonie powodowa-
ne są obecnie głównie przez 

zamykane rogatki na przejeź-
dzie kolejowym.

- „Węzeł Kwiatowa” to ko-
lejna bardzo ważna, ambit-
na, ale i kosztowana inwe-
stycja. Strategiczne zadania 
planujemy na kilka lat do 
przodu i dzielimy na etapy 
realizacyjne – mówi prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. - Budowa dróg, 
zwłaszcza połączeń pół-
noc-południe, jest dla mnie 
priorytetem. Chcę rozwiązać 
problem poruszania się po 
mieście. Powstaną strategicz-
ne połączenia drogowe za-
pewniające komunikacje na 
całe lata. Wybiegamy daleko 
w przyszłość w rozwoju Wej-
herowa.

(raf)
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FELIETON | Broń Boże ten 
tytuł nie jest nawoływaniem 
do rozstrzygania naszych 
wewnętrznych sporów 
drogą siłową. W demokra-
tycznym państwie od tego 
są odpowiednie urzędy 
i instytucje. 

Zadałem to pytanie, bo jestem 
przekonany, że znowu pojawi 
się ono w debacie publicznej, 
w związku ze zbliżającą się 
71. rocznicą wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Ta sprawa 
dzieliła Polaków wtedy, gdy 
zapadła decyzja o powstaniu, 
dzieli i dziś. Jej przeciwnika-
mi było wielu prominentnych 
polityków i wojskowych na 
emigracji i w kraju. Między 
innymi legendarny gen. Wła-
dysław Anders, któremu braku 
odwagi, waleczności i patrio-
tyzmu odmówić nie można. 
Uważał Powstanie za nie-
szczęście, a nawet za zbrodnię. 
Jego zdaniem, nie było sprzy-
jających warunków do jego 
powodzenia, bo po pierwsze, 
nie mieliśmy jednoznacznego 
zapewnienia ze strony alian-
tów, że przyjdą nam z pomocą, 
a po drugie, wiadomo było, że 
Stalin też nam nie pomoże, bo 
doskonale wiedział, że militar-
nie Powstanie skierowane jest 
przeciw Niemcom, ale poli-
tycznie przeciw Rosji. Zwo-
lennikami Powstania byli za to 
premier Stanisław Mikołajczyk 
i Komenda Główna AK. Uwa-
żali, że władze podziemnego 
państwa (innych przecież nie 
było), powinni przyjąć Rosjan 
w wyzwolonej już Warszawie, 
jako suwerenni gospodarze. 
Opinie na temat, czy War-
szawiacy chcieli walczyć, są 
mocno podzielone. Na pew-
no mieli już dość upodlenia 
i chcieli skrócić czas niewoli. 

Do Powstania szczególnie par-
ła młodzież, wychowana w du-
chu patriotycznym i niepodle-
głościowym, gotowa na każdą 
ofiarę. Mimo ogromnych dys-
proporcji w uzbrojeniu, wie-
rzono w szybkie zwycięstwo. 
Ale geopolityka nam nie sprzy-
jała. Aliantom wtedy bardzo 
zależało na tym, by Rosjanie 
jak najszybciej szli na zachód 
i chociaż byli nam życzliwi 
i cenili nas jako lojalnych so-
juszników, nie chcieli na szali 
kłaść pogorszenia stosunków 
ze Stalinem. Zresztą wszystkie 
najważniejsze decyzje, doty-
czące powojennej przyszłości 
Polski, zapadły już wcześniej 
w Teheranie (1943). W sensie 
militarnym Powstanie zakoń-
czyło się klęską. Lewobrzeżna 
Warszawa została zniszczona 
w ok. 80 proc., zginęło ok. 20 
tys. powstańców i ok. 180 tys. 
ludności cywilnej. Ci, którzy 
przeżyli skazani byli na obozy 
przejściowe, jenieckie, a na-
wet koncentracyjne, wielu na 
wywózkę na roboty do Nie-
miec. Zwolennicy Powstania 
kładą nacisk na obronę ducha 
polskiego, demonstrację woli 
samostanowienia, co ich zda-
niem, zapobiegło włączeniu 
Polski do ZSRR jako republi-
ki. Spór o to, czy warto było, 
trwać będzie przez kolejne 
pokolenia. Tak jak trwa o sens 
wszystkich naszych narodo-
wych powstań i zrywów. Bo 
w naszej historii wiele razy sta-
waliśmy przed dramatycznym 
wyborem – „Bić się, czy nie 
bić”. Są wakacje, mamy wię-
cej czasu na lekturę. Zachęcam 
więc do przeczytania bardzo 
interesującej książki Tomasza 
Łubińskiego, pod tym właśnie 
tytułem. Bo to pytanie trzeba 
stawiać bez przerwy. I szukać 
na nie racjonalnej odpowiedzi. 
Tym bardziej, że rośnie nam 
nowe pokolenie „radykalnych 
patriotów”, którzy kierują się 
emocjami, nie rozumem. 

Jerzy 
budniK

Poseł 
na Sejm RP

Archiwalne felietony 
posła można 
przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

Bić się, czy nie bić?

- Przedsiębiorcy prowadzą-
cy działalność na tej ulicy od 
kilku lat zgłaszali konieczność 
wyremontowania tej drogi – 
wyjaśniaja przedstawiciele 
władz miasta. - Przy moderni-
zowanej ulicy usytuowanych 
jest wiele dużych obiektów, 
z których licznie korzysta-
ją  wejherowianie jak m.in. 
„Olimp” i Powiatowy Urząd 
Pracy. 

- Z usług naszego klubu ko-
rzystają klienci dojeżdżają-
cy do Wejherowa z różnych 
kierunków – mówi Maciej 
Naskręt, dyrektor Zarządu 
Klubu „Olimp” Resort &SPA.  
– Nowa, wyremontowana dro-
ga znacznie poprawi odbiór 
naszych usług przez klientów.

- Dotychczasowa nawierzch-
nia drogi była bardzo nierów-
na, poza tym nie było żadnych 

miejsc postojowych, co znacz-
nie utrudniało dotarcie do urzę-
du – dodaje Joanna Łęgowska, 
kierownik działu organizacji 
i administracji Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wejherowie. 
– Dojazd do nas nie był zbyt 
wygodny, dlatego jesteśmy 
bardzo zadowoleni z prowa-
dzonych prac remontowanych. 
Nowa nawierzchnia, a przede 
wszystkim wyznaczenie 

miejsc postojowych, są dla nas 
bardzo ważne.  

- Wszyscy przedsiębiorcy, 
których firmy są zlokalizowa-
ne wzdłuż tej ulicy, czekali na 
ten remont, gdyż nawierzchnia 
była w bardzo złym stanie, po-
łatana i dziurawa – zauważa 
z kolei Kazimierz Żukowski, 
dyrektor Przedsiębiorstwa 
Odzieżowego „Jantar”. - Do-
datkowo brak miejsc posto-

jowych przy urzędzie pracy 
powodował, że osoby przyjeż-
dżające do nich, stawały wszę-
dzie dookoła, zabierając miej-
sca naszym klientom. Przy 
tej ulicy zlokalizowanych jest 
wiele przedsiębiorstw i dojazd 
do firmy jest ważnym elemen-
tem nie tylko wizerunku mia-
sta, ale też i naszym.  

Dotychczasowa zniszczo-
na nawierzchnia z płyt beto-

nowych została zamieniona 
na asfaltową. Równocześnie 
przeprowadzono prace zwią-
zane z odwodnieniem drogi. 
Wzdłuż ulicy układany jest 
również chodnik dla pieszych 
oraz przygotowywane są miej-
sca postojowe. 

Prace budowlane, które będą 
kosztowały niemal 700 tys. zł, 
potrwają do końca lipca. 

(raf)

Dla mieszkańców i przedsiębiorców
WEJHEROWO | Trwają prace remontowe na przedłużeniu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego, przy której znajdują się m.in. Klub „Olimp”, Przedsię-
biorstwo Odzieżowe „Jantar”, Powiatowy Urząd Pracy, oddział Pomorskiej Spółki Gazownictwa i wiele innych podmiotów gospodarczych.  
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę ogrod-
niczą na Sucharskiego z 
domkiem holenderskim, 
cena 10000 zł do uzgodnie-
nia. Tel: 783-480-685 

SPRZEDAM siedlisko na 
działce 4800 m2 w malow-
niczej okolicy, Zblewo. Tel: 
695-469-389

SIEMIROWICE k/Lęborka 
działki(6), płaski teren, wa-
runki zabudowy uzbrojone, 
Szkolna. Tel: 660-826-408

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

SPRZEDAM lub wynaj-
mę 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, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Honda Civic 
1,7 CDTI 2002r, 144,4 km, 
plus opony zimowe z felga-
mi. Garażowany 9.9 tys zł. 
Tel: 506-286-386

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwieranie 
drzwi, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI
POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

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

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-

miary, 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
FAJNA dupcia pozna spon-
sorów, również sex telefon, 
Sopot. Tel: 500-350-925

46-LETNIA, wolna pozna 
mężczyznę kulturalnego, 
niezależnego do stałego 
związku, oferty tylko sms. 
Tel: 786-856-086

ZWIERZĘTA
SPRZEDAM cielaka, byczek 
czarno biały. Wiek 2 miesią-
ce, cena do uzgodnienia. 
Tel: 600-314-955

RÓŻNE
SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór z lat 1945-1970, 
Gdynia. Tel: 58 624-35-66

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

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190
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SPRZEDAM beczki plasti-
kowe 200 litrów, idealne na 
działkę 50zł. Tel: 503-631-333

DREWNO do CO i gałęziów-
kę sprzedam, możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927 

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 
960 obr oraz piłę motorową 
marki Makita, mało używa-
ną. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe na motor lub skuter, 
czarne. Tel: 601-638-877

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

SPRZEDAM fotelik samo-
chodowy 0-13 kg 80 zł, krze-
sełko do karmienia  kółka 
200 zł, łóżeczko drewniane 
50 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, 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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

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

BURMISTRZ MIASTA RUMI

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:
1.   Inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej 
Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi w pełnym 
wymiarze czasu pracy.
2.   Podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej 
Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu miasta Rumi 
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”
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TRIATHLON | Przez Rumię 
przebiegać będzie trasa wy-
ścigu kolarskiego podczas 
legendarnych zawodów 
triathlonowych Herbalife 
IRONMAN 70.3 Gdynia.

Zawodnicy będą mieli do 
pokonania dystans 1,9 km 
pływania, 90 km jazdy na 
rowerze i 21,1 km biegu, 
co stanowi połowę trasy 
Ironmana. Udział w zawo-
dach zapowiedziało wielu 
sportowców o międzyna-
rodowej sławie, podejmu-
jąc tym samym rywalizację 
wymagającą ekstremalnego 
wysiłku.
Po przepłynięciu wyzna-
czonego odcinka Zatoki 
Gdańskiej, kolejnym etapem 
będzie wyścig kolarski, 
składający się dwóch pętli 
o długości 45 km, a zmaga-
nia zawodników zakończy 
półmaraton.
W ramach zawodów zostaną 
zorganizowane imprezy to-
warzyszące m.in. aquathlon, 
sprint triathlon, sztafety tria-
thlonowe, rywalizacje firmo-
we oraz dla osób chcących 
sprawdzić swoje umiejętno-
ści pływackie w warunkach 
zawodów - sailfish swimni-
ghts. To treningi dla począt-
kujących triathlonistów i za-
awansowanych pływaków 

na wodach otwartych na od-
cinku zabezpieczonym przez 
ratowników.
W Rumi zostanie zorgani-
zowana strefa regeneracji 
dla zawodników oraz dwie 
strefy kibica, w których 
przy muzyce będzie można 
obserwować zmagania elity 

sportowej, a także wziąć 
udział w konkursach prze-
znaczonych dla najbardziej 
zagorzałych kibiców.
Herbalife TRIATHLON 
wpisuje się w tegoroczny ka-
lendarz imprez sportowych 
na najwyższym poziomie, 
dając rumianom okazję do 
obserwowania zmagań naj-
odważniejszych zawodni-
ków w Europie. Zapraszamy 
do udziału w tym sportowym 
wydarzeniu, dzięki któremu 
Rumia wpisała się sporto-
wą mapę Polski. Zawody 
odbędą się w dniach 7-9 
sierpnia. (raf)

RoweRowe, pływackie 
i biegowe zmagania

POWIAT | 8 firm i osób 
otrzymało z rąk Rafała Karcza, 
prezesa Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego, 
wyróżnienia za promocję 
sportu kickboxingu, promo-
wanie zdrowego i aktywnego 
trybu życia oraz za znaczne 
przyczynienie się do sukce-
sów na skalę ogólnopolską 
i międzynarodową zawodni-
ków kickboxingu z powiatu 
wejherowskiego.

Są to osoby i firmy, które 
w sposób szczególny przy-
czyniły się do rozwoju klubu, 
a w szczególności dzieci i mło-
dzieży, które osiągają bardzo 
poważne sukcesy w sporcie 
walki – kickboxingu.
Tego dnia tytuł Honorowego 
Członka Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego otrzy-
mali:Janusz Stark – pierwszy 
w historii sponsor Klubu, który 

wspomagał kickboxingu w Po-
wiecie Wejherowskim przez 
4 lata, Barłomiej i Katarzyna 
Komkowscy, Firma Elektrycz-
ne Instalatorstwo i Projekto-
wanie, Firma SOLTAR S.C. 
KiP Bianga, Andrzej Gredecki 
– Dyrektor ZSO nr 2 w Wejhe-
rowie, Pomorska Komunikacja 
Samochodowa oraz członek 
Zarządu PKS, Marek Grzonka
Danuta i Janusz Kramp, Mar-
cin Laskowski – Elektryka 
Pojazdowa w Wejherowie, 
DJ-Projekty – obecny główny 
Sponsor Klubu.
Jak zaznaczyli zgodnie przed-
stawiciele WSS – Rafał Karcz 
i Tomasz Hirsz, tytuł ten będzie 
przyznawany tylko osobom 
i firmom, szczególnie zasłu-
żonym dla Klubu i to maksy-
malnie dwa razy w ciągu roku 
kalendarzowego.
(raf)

Aleksandra jest niezwykle 
skromna, a zarazem zawzię-
ta, nieustannie dążąca do wy-
znaczonego celu i niezwykle 
ambitna. Jest reprezentantką 
Kadry Narodowej w Ujeżdże-
niu. Z jeździectwem związana 
od lat, w zawodach ujeżdże-
niowych startuje od 14 roku 
życia i dumnie reprezentuje 
Klub Jeździecki Pegaz Reda. 
Konie traktuje jak najbliż-
szych przyjaciół a jeździectwo 
jak pasję, którą kocha ponad 
życie. W ubiegłym roku zosta-
ła wicemistrzynią Polski Ju-
niorów w ujeżdżeniu na koniu 
Valentijn oraz drugą wicemi-
strzynią Halowych 
Mistrzostw Polski 
Juniorów w Ujeż-
dżeniu również na 
koniu Valentijn. 
W tym roku Alek-
sandra dzięki upo-
rowi i ciężkim tre-
ningom na swoim 
czołowym koniu 
Wohlklang U wy-
walczyła Mistrzo-
stwo Polski Junio-
rów, a co za tym 
idzie, brała udział 
w eliminacjach do 

Mistrzostw Europy Juniorów 
w Ujeżdżeniu w Brnie w Cze-
chach. Bardzo dobre wyniki 
osiągnięte w Brnie pozwoli-
ły Oli zakwalifikować się do 
Mistrzostw Europy we fran-
cuskim Vidauban. Na Mistrzo-
stwach Europy zajęła wysokie 
miejsce, co klasyfikuje za-
wodniczkę wśród najlepszych 
jeźdźcach w Europie! Jeste-
śmy bardzo dumni z wyników 
mieszkanki naszego powiatu 
i życzymy dalszych sukcesów, 
mnóstwa radości i cierpliwo-
ści!
(opr. raf)

Ola Mistrzynią Polski!
JEŹDZIECTWO | Aleksandra Lesner, 17-letnia mieszkanka Redy, wywalczyła Mistrzostwo Polski 
Juniorów oraz zajęła wysokie miejsce na Mistrzostwach Europy.
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Od początku było wiadomo, 
że wraca Przemysław Szur, 
który na rundę jesienną zo-
stał wypożyczony do Wikędu 
GOSRiT Luzino, aby pomóc 
tej ekipie w utrzymaniu się 
w 4. lidze. Jako drugi kon-
trakt z Gryfem, na zasadzie 
wypożyczenia z Arki Gdynia, 
podpisał Przemysław Szur. 
Ten 19-letni obrońca, wycho-
wanek Gryfa, znajdował się 
w szerokiej kadrze pierwsze-
go zespołu Arki. W minio-
nym sezonie nie zagrał jednak 
w żadnym meczu 1. ligi.

W 2. lidze w barwach Gryfa 
zagrają także Maciej Dampc 
i Mateusz Kuzimski. Dampc 
ma 19 lat, urodził się w Gdy-
ni. Grał wyłącznie w Arce. Do 
Gryfa został wypożyczony. 
Kuzimski ma 24 lata, urodził 
się w Tczewie. Był zawodni-
kiem m.in. w Cambridge City 
FC oraz Histon FC w Wiel-
kiej Brytanii. W poprzednim 
sezonie reprezentował Bałtyk 
Gdynię. Do Gryfa przeszedł 
na stałe.

Nowymi napastnikami Gry-
fa zostali Paweł Czychowski 
i Filip Sosnowski. Czychow-
ski w minionym sezonie był 
królem strzelców 3. ligi bał-
tyckiej (20 goli). Przeszedł 
do WKS-u na zasadzie trans-
feru defi nitywnego z Lechii II 
Gdańsk. Urodził się w 1993 
roku (warto tu wspomnieć, 
że jego dziadek, Mieczysław 
Czychowski, był legendarnym 

gdańskim poetą i malarzem). 
Sosnowski również podpisał 
kontakt defi nitywny. Urodził 
się w 1996 roku. Grał w Ka-
szubi Kościerzyna, w 3. lidze 
zdobył 9  bramek.

Do składu Gryfa dołączyli 
także Filip Wichman i Ad-
rian Klimczak. Wichman, 
urodzony w 1994 roku, jest 
bramkarzem i wychowankiem 

Gedanii Gdańsk. Reprezento-
wał barwy m.in. Odry Opole 
i MKS-u Oława. Podpisał 
kontrakt na zasadzie wypo-
życzenia z Gwarki Zabrze. 
Klimczak, urodzony w 1997 
roku, jest wychowankiem 
Chemika Police. Nominalnie 
występuje na lewej stronie 
obrony, opcjonalnie również 
w pomocy. W zakończonym 

sezonie na 3-ligowych bo-
iskach zaprezentował się 26 
razy.

O wejście do składu ekipy 
z Wejherowa starali się m.in.: 
Jakub Tobiaski z Wikędu GO-
SRiT Luzino, Kamil Jastrzęb-
ski z juniorów Lechii Gdańsk, 
Michał Płókarz z DKS Koln, 
Jakub Czapliński z Unii Swa-
rzędz, Jakub Giec z Pogo-

ni II Szczecin, Jacek Koza 
z Bystrzycy Kąty Wrocław-
skie, Michał Szubert i Ma-
ciej Borski z Arki II Gdynia, 
Kamil Zieliński z Błękitnych 
Stargard Szczeciński, Łukasz 
Kwaśnik z GKS Przodkowo, 
Mohamed Doumbouya z Na-
barouh, Piotr Młynarczykow-
ski i Szymon Joachimiak z ju-
niorów Gryfa. Oprac. PS

Transfery do Gryfa! 
Czychowski i nie tylko
WEJHEROWO | 2. liga wróciła do Wejherowa. Mamy kilku nowych zawodników, w tym Pawła Czychowskiego, króla strzelców 3. 
ligi w poprzednim sezonie!

Fo
t. 

PS

Paweł Czychowski (w środku) to największe 
wzmocnienie Gryfa przed startem 2. ligi

Z Jackiem Wiconem, pił-
karzem Gryfa, który wra-
ca do wejherowskiego 
zespołu po wypożycze-
niu do Wikędu GOSRiT 
Luzino, rozmawia Piotr 
Smoliński.

Jakie są Pana nadzieje 
i oczekiwania związane 
z grą w Gryfi e Wejherowo 
w 2. lidze?
– Chciałbym, aby trener na 
mnie stawiał. Konkurencja 
będzie duża, bo gram na 
środku pomocy. Pretenden-
tów na tę pozycję jest spo-
ro. Wierzę jednak, że sobie 
poradzę.

Jakie jest Pana największe 
sportowe osiągnięcie?
– To jeszcze przede mną. 
W drugiej lidze będę grał 
po raz pierwszy. Wikęd GO-
SRiT Luzino to ekipa czwar-
toligowa. W rundzie jesien-
nej ubiegłego sezonu byłem 
piłkarzem Gryfa, ale w lidze 
trzeciej. W juniorach często 
otrzymywałem nagrody dla 
najlepszego piłkarza czy 
króla strzelców, ale to było 
dawno i się nie liczy.

Jak przebiegała Pana 
sportowa kariera?
– Zacząłem grać w Gryfi e, 
potem przeszedłem do ju-
niorów Arki Gdynia, gdzie 
grałem 3,5 roku. Następnie 
był epizod w Orlętach Reda, 
później znowu Gryf, ostat-
nio Wikęd Luzino. Cieszę 
się, że wracam do Wejhe-
rowa, bo druga liga to nie 
czwarta.

Kto uczył Pana grać w pił-
kę?
– Mój brat, starszy ode mnie 
o sześć lat, oraz jeszcze bar-
dziej wyrośnięci kuzyni. Nie 
grałem „w nogę” z rówie-
śnikami i to się opłaciło.

WIERZĘ, ŻE SOBIE 
PORADZĘ
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KalendariuM FUTBOLOWE
Statystycy piłkarscy robią 
wiele różnych zestawień 
dotyczących naszych pił-
karzy reprezentacyjnych. 
Najczęściej dowiadujemy 
się kto rozegrał najwię-
cej meczów w reprezenta-
cji a kto strzelił najwięcej 
bramek. Ja pozwolę so-
bie na analizę podobną, 
lecz troszkę w zmienionej 
formie. Najczęściej grał 
w biało czerwo-
nych bar-
wach 

Mi-

chał Żewłakow, bo aż 102 
razy. Na drugim miejscu 
jest Grzegorz Lato -100, 
na trzecim Kazimierz Dey-
na -97, na czwartym Jacek 
Bąk – 96, na piątym też 
z 96 meczami jest Jacek 
Krzynówek, ma szóstym 
Władysław Żmuda – 91, 
na siódmym Antoni Szy-
manowski – 82 i na ósmym 
sam prezes Zbigniew Bo-
niek – 80. Zapewne zapy-

tacie Państwo, dlacze-
go umieściłem Bąka 

na czwartym miej-
scu a Krzynów-

ka na piątym, 
skoro obaj 
zagrali tyle 
samo me-
czów? I tu 
rozwiąże 
się zagad-
ka dzisiej-
szego felie-

tonu. Otóż 
Jacek Krzynó-

wek był na bo-
isku tylko 6901 

minut, natomiast 

jego imiennik Bąk 7236 
minut. Gdy zatem zrobi-
my zestawienie najwięcej 
grających w reprezenta-
cyjnych brawach wg minut 
przebywania na boisku, 
ranking wygląda następu-
jąco. W nawiasach poda-
ję miejsce wg ilości me-
czów. Pierwsze lokata Lato 
– 8582 minuty (2 ), dru-
ga Żmuda – 8038 minut 
(6), trzecia Deyna – 7901 
(3), czwarta Żewłakow – 
7667 (1), piąta Bąk – 7236 
(4), szósta Szymanowski 
– 7099 (7), siódma Krzy-
nówek – 6901 (5) i ósma 
Boniek – 6484 (8). Zatem 
można było mieć wiele 
meczów i mało minut, na-
tomiast nie da się mieć 
dużo minut nie mając wie-
lu meczów. Dla przypo-
mnienia podam w jakich 
klubach grali w/w repre-
zentanci debiutując a w ja-
kich gdy rozgrywali ostat-
ni mecz w drużynie naro-
dowej. Lato – Stal Mielec 
i Atlante Meksyk, Żmuda 

– Gwardia Warszawa i US 
Cremonese Włochy), Dey-
na – tylko Legia Warsza-
wa, Żewłakow – tylko klu-
by zagraniczne KSK Beve-
ren Belgia i MKE Ankara-
gucu Turcja, Bąk – Lech 
Poznań i Austria Wiedeń, 
Szymanowski – Wisła Kra-
ków i Gwardia Warszawa, 
Krzynówek – GKS Bełcha-
tów i Hannover 96 Niem-
cy, Boniek – Widzew Łódź 
i AS Roma. Oczywiście 
niemal każdy z nich grał 
w także w innych klubach, 
ale jeszcze nie raz będę 
o nich pisał. Skoro poda-
łem kto grał najwięcej mi-
nut, to dla porządku nale-
ży podać tych, którzy grali 
najkrócej. Trzej zawodnicy 
grali tylko po jednej minu-
cie. Są to: bramkarz Gór-
nika Zabrze Andrzej Ble-
dzewski, który zmienił Ra-
dosława Majdana w ostat-
niej minucie wygranego 
meczu z Irlandią Północ-
ną, 4:1 w 2002 roku; po-
mocnik Wisły Płock Wahan 

Geworgian, który wszedł 
na ostatnią minutę w zre-
misowanym meczu z USA, 
1:1 w 2004 roku; obroń-
ca Wisły Kraków Henryk 
Szymanowski (brat rekor-
dzisty Antoniego), któ-
ry zagrał ostatnią minutę 
w wygranym meczu z Ru-
munią, 3:0 w 1979 roku. 
Dwie minuty zagrał na-
pastnik Odry Opole Woj-
ciech Tyc w 1977 roku (2:1 
ze Szwecją). Po trzy minu-
ty grali: bramkarz Czar-
nych Lwów Jan Drapała 
w 1926 roku (1:3 ze Szwe-
cją); obrońca GKS Bełcha-
tów Filip Modelski w 2011 
roku (1:0 z Bośnią i Herce-
gowiną); bramkarz Ruchu 
Chorzów Henryk Pietrek w  
1963 roku (9:0 z Norwe-
gią). Cztery minuty zaliczył 
obrońca/pomocnik Polonii 
Warszawa Mariusz Pawlak 
w 2000 roku (1:3 z Holan-
dią). Grzegorz Wędzyński 
ustanowił natomiast inny 
rekord. Ten pomocnik Po-
lonii Warszawa zagrał bo-

wiem sześć minut, ale 
w dwóch meczach po trzy 
minuty. Miało to miejsce 
w wygranych po 2:1 me-
czach z Ukrainą (1998 rok) 
i Czechami (1999 rok). Na-
pastnik Zagłębia Lubin Ar-
kadiusz Woźniak też grał 
przez sześć minut, ale 
w jednym meczu z BiH 
(1:0 w 2011 roku). Dodaj-
my do tego Michała Zie-
lińskiego z Polonii Bytom 
i Adolfa Zimmera z Pogoni 
Lwów – po siedem minut, 
Piotra Madejskiego z Gór-
nika Zabrze – osiem minut 
i Andrzej Milczarskiego 
z Zawiszy Bydgoszcz – 10 
minut. Za tydzień kolejne 
wspomnienia i ciekawost-
ki piłkarskie.

Zbigniew 
Chuchała

archiwalne kalendarium czytaj na
www.gwe24.pl
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Rafał Karcz odebrał medal 
z rąk wiceprezesa klubu, 
Tomasza Hirsza. Zgodnie 
z regulaminem nadawania 
tej odznaki, może ona być 
przyznana osobom, które wy-
różniły się osiągnięciami na 
rzecz Związku, w szczegól-
ności: popularyzacji i upo-
wszechniania kultury fi zycz-

nej, osiągnięć sportowych, 
działalności trenerskiej i dy-
daktyczno-wychowawczej 
i działalności organizacyjnej.
Wejherowianin Rafał Karcz 
kickboxingiem zajmuje 
się od 2001 roku. W latach 
2005-2010 Karcz znajdował 
uznanie trenera Kadry Na-
rodowej, który powoływał 

regularnie tego zawodnika 
na zgrupowania kadry oraz 
na zawody Pucharów Świata 
w kickboxingu. Karcz wy-
walczył do tej pory 6 medali 
Pucharu Świata w formułach 
walki pointfi ghting, light 
contact i full contact, wielo-
krotne Mistrzostwo Polski, 
czterokrotnie stawał na naj-

wyższym stopniu podium 
Pucharu Polski w kickboxin-
gu. Obecnie jest prezesem 
i trenerem Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowe-
go oraz trenerem KTS-K 
GOSRiT Luzino. Na co dzień 
jest także Funkcjonariuszem 
Straży Miejskiej w Wejhe-
rowie, 3-krotnym Mistrzem 

Medal za zasługi dla Karcza
KICKBOXING | Polski Związek Kickboxingu odznaczył brązowym medalem za zasługi dla polskiego 
kickboxingu wejherowianina, Rafała Karcza. 

Polski Służb Mundurowych 
w kickboxingu. Obecnie dwie 
zawodniczki Rafała Karcz 
znajdują się w składzie Kadry 
Polski w kickboxingu, w tym 

Zuzanna Kalbarczyk, która 
będzie reprezentować Polskę 
na Mistrzostwach Europy 
w San Sebastian w Hiszpanii.
(raf)

Rafał Karcz 
(z prawej) 
i Tomasz Hirsz, 
wiceprezes 
Polskiego 
Związku Kick-
boxingu


