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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim
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czytaj str. 11-14
dowiedz się więcej:

tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

WEJHEROWO | Trwa budowa parkingu przy cmentarzu przy ul. roszczynialskiego 
w Wejherowie. Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,7 mln zł.

Inwestycja ta pozwoli na 
stworzenie ok. 300 miejsc 
parkingowych, w tym miejsc 
dla niepełnosprawnych i au-
tobusów. W ramach inwe-
stycji zrealizowane zostaną 
również instalacje podziem-
ne takie jak np. kanalizacja 

sanitarna, czy wodociąg. 
Wybudowany zostanie także 
chodnik i oświetlenie. 

- Infrastruktura techniczna 
umożliwi nie tylko powsta-
nie parkingu, ale pozwoli 
także na wybudowanie zaple-
cza handlowego, jak miejsca 

dla handlujących kwiatami 
i zniczami – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa ds. rozwo-
ju miasta. - Z oczywistych 
względów powstanie tutaj 
również toaleta publiczna, 
a nad bezpieczeństwem czu-

wać będzie kamera monito-
ringu.

Prace budowlane, prowa-
dzone na czterech tarasach, 
są mocno zaawansowane 
i mają się zakończyć najpóź-
niej w październiku.

Rafał Korbut

Nowy parking
dla 300 aut

czytaj str. 5
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Nowe oblicze ulicy 
Dąbrowskiego

Najważniejsza ar-
teria miasta – ulica 
Dąbrowskiego – już 
niedługo zmieni się 
nie do poznania. 
Trwający od 6 lipca 
remont wkracza 
w końcową fazę.

Silna metropolia - 
z korzyścią 
dla mieszkańców

Cztery lata minęły 
od powołania sto-
warzyszenia Gdański 
Obszar Metropoli-
talny, którego celem 
jest integracja i ścisła 
współpraca samo-
rządów, a w konse-
kwencji szybszy ich 
rozwój. 
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Jakub W. Jakub W. słuchy chodzą gdy piszę ten 
felieton w środę 19. sierp-
nia. Oczywiście to drugie 
referendum wymyśla prezio 
Duda razem ze swoimi kole-
żankami i kolegami z partii 
PIS. Sprytny ten pomysł, bo-
wiem razem z wyborami daje 
szansę na wystarczającą fre-
kwencję. Bez zgody Senatu 
jednak żadnego referendum 
nie będzie. Jakie pytania są 
planowane? Tego nie wie 
nikt. Zresztą nikomu na tych 
pytaniach nie zależy. Chodzi 
o to, aby ludziom namieszać 
w głowach. Naród biedny nie 
zdaje sobie sprawy z tego, 
że nawet jeśli opowie się 
za jakimś rozwiązaniem, to 
i tak nic to nie znaczy. Wy-
nik referendum nie ma na nic 
wpływu. Sejm zrobi co bę-
dzie chciał. Taka jest ta nasza 
demokracja bezpośrednia. 

Zatem najlepiej będzie jak 
każdy z nas pójdzie do refe-
rendum… Z własnymi pyta-
niami. Ja w razie czego też 
mam pytanie, ale nie powiem 
jakie. To tajemnica referen-
dalna. Gdy już przeżyjemy 
to nieszczęsne referendum, 
zacznie się na dobre agitacja 
wyborcza. Zarejestrowano 
już całe mnóstwo komitetów 
wyborczych. Z tych poważ-
nych liczyć się będą jedynie 
Prawo i Sprawiedliwość, 
Platforma Obywatelska, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe, 
Zjednoczona Lewica (albo 
nawet dwie zjednoczone), 
.nowoczesna no i być może 
pan pieśniarz (rococowy czy 
jakoś tak) Kukiz. Gdzieś 
tam kręci się jeszcze Korwin 
Mikke, ale w którym wcie-
leniu nie wie nikt. Reszta to 
plankton polityczny, nawet 

nie kanapy. Rozglądam się 
kto z Wejherowa wystartu-
je, ale nie będą tym paniom 
i panom robił reklamy ani też 
składał pocałunku śmierci 
politycznej. Ten spokój po-
lityczny w mieście jest tak 
oszałamiający, że nawet plo-
tek przedwyborczych nie ma. 
Wejherowianie chyba mają 
głęboko gdzieś ten problem. 
Większość wie, że tak zwa-
na „warszawka” może nam 
tu w terenie skoczyć. Niech 
się zajmują tam polityką i nie 
ruszają gospodarki to jedyne 
życzenie do prezia naszego 
kraju i jakiegokolwiek rządu 
jaki jest lub powstanie jesie-
nią. 

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

BezPARDONOWe PARkOWANIe
Trudno w to uwierzyć, ale mieszkaniec Wejherowa zaparkował swój pojazd na metalowym 
słupku ogradzającym chodnik od jezdni, po czym jak gdyby nigdy nic się nie stało - udał się 
do lekarza. 
O nietypowym zaparkowaniu pojazdu  marki Skoda w dniu 19 sierpnia 2015 roku około 
godziny 16:50 na I Brygady Pancernej WP, Straż Miejską powiadomił naoczny świadek. Na 
miejscu okazało się, że rzeczywiście Skoda jest zaparkowana na pasie wyłączonym z ruchu, a 
pomiędzy prawym przednim kołem, a zawieszeniem pojazdu znajduje się  stojący metalowy 
słupek. Jak kierowca na niego najechał bez większego uszkodzenia pojazdu - trudno dociec.
Ale jedno jest pewne, że słupek się zaklinował pomiędzy kołem, karoserią i przednim za-
wieszeniem. Kierowca pojawił się o godzinie 17:30. Strażnicy o pomoc w uwolnieniu Skody 
poprosili Straż Pożarną. Funkcjonariusze obu formacji unieśli pojazd do góry i kierowca mógł 
kontynuować jazdę.

Już dawno takiego 
spokoju w mieście 

nie widziałem i nie 
słyszałem. Czyż-

by przed bu-
rzą? Oby nie. 

Drogi i fon-
tanny się 
budują (już 
chyba moż-

na nawet nazwać 
Wejherowo Miastem 
Fontann?), prezio jak 

zwykle gdzieś 
schowany, rad-
ni i urzędnicy 
jeszcze wy-
p o c z y w a j ą , 

mieszkańcy na urlopach, 
turystów jakby więcej, 
gazety i inne media bar-
dzo stonowane, pogoda na 
medal. Po prostu nie ma 
do czego się przyczepić. 
Może „uderzyć” w po-
litykę przez duże „P”? 
W końcu mamy już no-
wego prezia Polski. Przed 
nami referendum, które na 
sto procent zakończy się 
klęską. Nie dość, że to re-
ferendum jest bez sensu to 
chyba grozi nam kolejne? 
To drugie ma być w termi-
nie wspólnym z wyborami 
parlamentarnymi. Takie 

Spokój

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl
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Każdego dnia korzystają 
z niej tysiące mieszkańców 
miasta. Od wielu lat stanowi 
główny szlak komunikacyjny 
służący samochodom, auto-
busom, rowerom i pieszym. 
Ulica Dąbrowskiego przecho-
dzi gruntowny remont, który 
ma z jednej strony poprawić 
bezpieczeństwo, a z drugiej 
komfort użytkowania. Wkrót-
ce zakończona zostanie prze-
budowa kluczowego odcinka 
drogi między skrzyżowania-
mi z ulicą Starowiejską oraz 
ulicą Morską. 

- Niewątpliwie najistotniej-
szą naprawą jest wymiana 

nawierzchni – mówi Elżbie-
ta Gańczarczyk z Wydziału 
Inżynierii Miejskiej. – Jed-
nakże w ramach realizowa-
nego projektu wykonaliśmy 
także wiele dodatkowych 
prac, takich jak modernizacja 
przystanków, wymiana złusz-
czonych fragmentów kostki 
na parkingach czy reperacje 
chodników.

Modernizacja wpisuje się w 
szerszą politykę komunika-
cyjną realizowaną w Rumi. 
Zakłada ona tworzenie stref 
uspokojonego ruchu bez jed-
noczesnego ograniczania 
drożności poszczególnych 

ulic. Poruszanie się w obrębie 
takich przestrzeni ma być wy-
godne i bezpieczne zarówno 
dla kierowców, jak i pieszych 
czy rowerzystów. Podobne 
rozwiązania realizowane są 
w miastach zachodnioeuro-
pejskich – holenderskich, nie-
mieckich czy brytyjskich. 

Jest to kolejna duża inwesty-
cja drogowa w Rumi. W lipcu 
br. otwarta została ulica Kosy-
nierów łącząca Redę i Rumię 
w pobliżu C.H. Port Rumia. 

Co zmieni się na ulicy 
Dąbrowskiego? Nowa na-
wierzchnia asfaltowa, nowe 
fragmenty chodników i kost-

ki brukowej, nowe wysepki 
(tzw. azyle) na całej długości 
ulicy, dodatkowy azyl przy 
skrzyżowaniu z ulicą Szcze-
cińską, nawierzchnia ostrze-
gawcza dla niewidomych 
przy przejściach (wypustki), 
nowe miejsca parkingowe 
w pobliżu Gimnazjum nr 2, 
nowe zatoki na przystanku 
ZKM „Dąbrowskiego Most”. 

Projekt przebudowy ulicy 
Dąbrowskiego realizowany 
jest w dwóch etapach. Jego 
ostateczne zakończenie pla-
nowane jest w pierwszej po-
łowie września 2015 roku.

(raf)

Nowe oblicze ulicy 
Dąbrowskiego
RUMIA | Główna arteria Rumi – ulica Dąbrowskiego – zmienia się nie do poznania. Najważ-
niejszy etap trwającego od 6 lipca remontu dobiega końca. 
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Trwają ostatnie pra-
ce wykończeniowe. 
Dzięki tegorocznej 
rewitalizacji w parku 
powstały m.in. nowe 
alejki spacerowe, si-
łownia do ćwiczeń, 
boisko do koszyków-
ki oraz plac zabaw dla 
dzieci. 

Tym samym miesz-
kańcy Redy zyskali 
kolejne miejsce do 
odpoczynku, rekre-
acji oraz aktywnego 
spędzania wolnego 
czasu. (raf)

Park w nowej odsłonie
REDA | Park w Redzie 
Ciechocinie, poło-
żony w obrębie ulic 
Parkowej, Wiśniowej 
i Jodłowej, zyskał 
nowe oblicze. 

Kwota ta przeznaczona bę-
dzie na zakup wyposażenia 
do stołówek oraz gabine-
tów profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej.  

Pieniądze trafią do Szkoły 
Podstawowej nr 1 (ul. Ko-
ścielna), Szkoły Podstawo-
wej nr 6 (ul. Sienkiewicza), 
Szkoły Podstawowej nr 
10 (ul. Górnicza), Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
(ul. Stoczniowców), Gim-
nazjum nr 1 (ul. Rodzie-
wiczówny), Gimnazjum nr 
2 (ul. Świętojańska) oraz 
Gimnazjum nr 4 (ul. Bato-
rego). 

Obecnie w wyżej wymie-
nionych placówkach uczy 
się ponad pięć tysięcy dzie-
ci. Do przyszkolnych sto-

łówek uczęszcza niespełna 
połowa z nich. Z nowego 
wyposażenia będą mogły 
korzystać już na początku 
nadchodzącego roku szkol-
nego. 

- Dzięki przyznanym fun-
duszom szkoły będą mogły 
poprawić stan stołówek 
i gabinetów – mówi Stani-
sław Pogorzelski, zastępca 
burmistrza Rumi. – Z pew-
nością przełoży się to na 
komfort użytkowania tych 
przestrzeni przez uczniów. 

Dofinansowanie na stołów-
ki wyniosło 49 tys. złotych. 
Gabinety otrzymały łącznie 
niemal 34 tys. złotych. Pie-
niądze pochodzą z funduszu 
Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej. (raf)

dofinansowanie 
dla szkół
RUMIA | Wspaniały prezent z okazji nadchodzącego 
roku szkolnego – do rumskich szkół powędruje ponad 80 
tysięcy złotych. 
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Warto przypomnieć, iż Rząd 
RP pod przewodnictwem 
premiera Donalda Tuska 
wynegocjował najwyższe 
środki ze wszystkich krajów 
Unii Europejskiej, a ponad-
to w budżecie 2014-2020 
(mniejszym dla wszystkich 
krajów unijnych w porów-
naniu z minionym budżetem 
2007-2013), Polska otrzyma-
ła kwotę wyższą jako jedyny 
kraj.
Tylko współpraca miast 
i gmin w metropolii pozwo-
li nadal efektywnie zabiegać 
o środki unijne. W niektórych 
projektach wręcz nakazane 
są partnerstwa w warunkach 
konkursów. W takim tonie 
wielu wójtów, burmistrzów, 
prezydentów czy starostów 
podsumowuje minione lata 
działalności stowarzyszenia.
Józef Reszke, wieloletni 
starosta wejherowski, jako 
jeden z pierwszych odpowie-
dział pozytywnie na propo-
zycję Prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza, i bardzo 
aktywnie działał na rzecz 
jedności samorządów w na-
szej metropolii. Ich praca 
przyniosła wymierne efekty.    
W chwili obecnej już wszyst-
kie najważniejsze samorządy 

Silna metropolia - 
z korzyścią dla mieszkańców
POMORZE | Cztery lata minęły od powołania stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, którego celem jest integracja i ścisła współpra-
ca samorządów, a w konsekwencji szybszy ich rozwój. Te ruchy pozwolą m.in. na skuteczne pozyskanie środków unijnych, szczególnie że jest to 
ostatnia pula środków unijnych przeznaczonych na duże inwestycje.

Józef Reszke 
(wiceprezes stowarzyszenia 
w latach 2011-15): 

Stowarzyszenie przyczyniło się do zacie-
śnienia wzajemnych relacji pomiędzy sa-
morządami i znacznie przyspieszyło pro-
ces podejmowania ważnych decyzji dla 

mieszkańców metropolii, w tym dla mieszkańców miast 
i gmin powiatu wejherowskiego. Cieszę się, że nasze sa-
morządy są istotną częścią wspólnej metropolii, i z całą 
pewnością nasi mieszkańcy na tym skorzystają.

wstąpiły do stowarzyszenia, 
które niedawno zmieniło 
nazwę na Obszar Metropoli-
talny Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Obecne są także największe 
miasta powiatu wejherow-
skiego - Reda, Rumia, Wej-
herowo jak i ościenne gmi-
ny.
Wielu samorządowców swoje 
dotychczasowe doświadcze-
nia (jak choćby w przypadku 
gminy Gniewino - w ramach 
przygotowań do Euro 2012) 
ocenia pozytywnie. 
- Opowiadaliśmy się za ko-
niecznością istnienia forum 
współpracy w ramach metro-
polii gdańskiej. Jestem prze-
konana, że takie działania 
pozwolą na wspólną realiza-
cję zarówno twardych pro-
jektów infrastrukturalnych, 
jak i tych miękkich- społecz-
nych czy oświatowych- co 

dla terenów wiejskich ma 
szczególne znaczenie- pod-
kreśla wójt gminy Linia Bo-
gusława Engelbrecht.  
- Dla Rumi najważniejsze 
jest, aby nasze największe 
miasta Gdańsk, Gdynia i So-
pot miały spójną strategię 
rozwoju, aby nie konkurowa-
ły ze sobą, a współpracowa-
ły i uzupełniały się. Dzięki 
silnej metropolii skorzysta-
ją na tym również mniejsze 
ościenne miasta i gminy i ich 
mieszkańcy (lepsza praca, 
uczelnie, transport publicz-
ny, opieka zdrowotna). Świat 
nam pokazał, w którym kie-
runku musimy zmierzać. To 
metropolie pozwalają zdo-
bywać lepsze wykształcenie, 
lepiej zarabiać, bogacić się 
i spełniać swoje marzenia – 
mówi burmistrz Rumi Michał 
Pasieczny.
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POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

II Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS
Wejherowo, 11 września 2015

11 września w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie, 
przy ulicy Bukowej 1 odbędą się 
II Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS. Rozpoczęcie o godz. 12.00.

W ramach obchodów odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. 
„Kobieta w ciąży a alkohol. Mity, stereotypy, fakty”.

W programie konferencji zaplanowano wystąpienie Pani Magdaleny Borkowskiej z Państwo-
wej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat rozpowszechnienia FASD 
wśród dzieci w wieku szkolnym w Polsce oraz następujące wykłady:

1. „Początki rozwoju prenatalnego człowieka” - dr hab. med. Mirosława Cichorek.
2. „Wpływ alkoholu na dziecko w łonie matki” - dr n. med. Zofi a Pankrac.
3. „FAS - objawy, diagnoza, pomoc” - lek. med. psychiatra Grażyna Rymaszewska.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:
http://www.kobieta-a-alkohol.pl/Formularz-rejestracyjny.php

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

serdecznie zaprasza na 
wernisaż wystawy malarstwa Aleksandry Krause

pn. „Fascynacje…”
który odbędzie się 8 września 2015 r., o godz. 18.00 

w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a

Wydarzeniu towarzyszyć będzie VII koncert z cyklu Akademia w pałacu pt. „Pieśni różnych 
narodów” Ludwiga van Bethovena.

Wystąpią:
Dorota Całek - sopran, Krzysztof Bobrzecki - baryton, Małgorzata Skorupa - skrzypce, Anna Sa-
wicka - wiolonczela, Anna Mikolon - fortepian

Partnerem wernisażu malarstwa jest Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka.

Wstęp wolny

ORGANIZATORZY: PATRONAT:

zaprasza na 
benefi s działalności artystycznej Andrzeja Arendta

Uroczystość odbędzie się 4 września 2015 r. o godz. 18.00, 
w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a.

W programie:
- powitanie gości,
- występ zespołu „Bliza” z repertuarem kaszubskiego disco,
- rozmowa z Bohaterem wieczoru,
- promocja katalogu dokonań Andrzeja Arendta oraz zaproszenie na wystawę

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r.   poz. 1409z późn. zm./ 
oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. 
U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 19.08.2015r., na wniosek Burmistrza Miasta Rumi z dnia 09.07.2015r. (ostatecznie uzupełniony dnia 
06.08.2015r) wszczęte zostało postępowanie w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ
pod nazwą - „Budowa ulicy Zygmunta Starego w Rumi na odcinku od ulicy Zygmunta Augusta do ulicy 

Władysława Łokietka z kanalizacją deszczową i oświetleniem”
  NA TERENIE GMINY MIASTA RUMI

- w obr. 12 na działkach nr ewidencyjny: 416/38, 249, 248, 232, 230, 231, 259/28,
oraz na czasowe zajęcie terenu objętego budową kanalizacji deszczowej:
- w  obr. 12 na działce nr ewidencyjny: 259/27

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samo-
rządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości składania 
wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowa-
nie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami 
sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejhe-
rowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 218 w poniedziałki w godz. 8-12, środy w godz. 8-15,  piątki w godz. 12-15(tel. 
58-572-94-38).  
 
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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Pismo od 2004 r. regularnie 
publikuje rozmaite rankin-
gi, dotyczące różnych dzie-
dzin działalności jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Tym razem pod uwagę zo-
stały wzięte wszystkie wy-
datki na administrację pu-
bliczną w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 
Powiat Wejherowski awan-
sował aż o 5 miejsc w po-
równaniu do rankingu 
sprzed dwóch lat i o trzy po-
zycje w stosunku do zeszło-
rocznego zestawienia. Jak 
zaznaczyła starosta dobra 
pozycja nie jest jednak kwe-
stią przypadku, tylko efek-
tem przemyślanych działań.
-  Wysokie miejsce w ran-
kingu bardzo nas cieszy, to 
efekt wielu działań i właści-
wego kierunku zmian oraz 
wprowadzanych w staro-
stwie oszczędności, które 
podjęliśmy by ograniczyć 
koszty funkcjonowania 

urzędu - mówi Gabriela 
Lisius, Starosta Wejherow-
ski. - Skutecznie obniżamy 
wydatki, a oszczędności 
przeznaczamy na inwesty-
cje. W ten sposób poprawia-
my jakość obsługi i komfort 
życia mieszkańców naszego 
powiatu.
Wśród zadań, które powiat 
podjął by ograniczyć koszty 
należy wymienić obniże-
nie wydatków na wyjazdy 
służbowe i delegacje, tele-
fony komórkowe i internet 
czy utrzymanie obiektów. 
W wielu budynkach podle-
głych jednostek organiza-
cyjnych dokonano termo-
modernizacji i wymiany 
centralnego ogrzewania, co 
przyczyniło się  do sporych 
oszczędności. Podpisano 
również nowe umowy na 
usługi telekomunikacyjne 
i internetowe z operatorami, 
którzy oferują niższe ceny.
Ponadto powiat może się 
pochwalić racjonalną po-
lityką kadrową. Zatrudnia 
stażystów i osadzonych, 
bo to znacznie zmniejsza 

Oszczędny samorząd 
POWIAT WEJHEROWSKI | Powiat wejherowski znalazł się w czołówce najoszczędniejszych samorządów na 
terenie kraju, zajmując czwarte miejsce w rankingu. Tak wynika z najnowszego numeru dwutygodnika „Wspólnota”. 

koszty płac. Rozwiązanie 
to jest korzystne dla obu 
stron. Dzięki niemu stażyści 
zdobywają cenne doświad-
czenia, a osadzeni referen-
cje i możliwość znalezienia 
pracy oraz łatwiejszy powrót 
do społeczeństwa po wyjściu 
na wolność.
- W tym roku również przy-
stąpiliśmy samodzielnie do 
zamówienia publicznego 
na energię elektryczną oraz 
przeprowadziliśmy przetarg 
na kompleksowe ubezpie-
czenie powiatu i jego jedno-
stek organizacyjnych, dzięki 
czemu zyskaliśmy znaczne 
oszczędności - podkreśla 
Gabriela Lisius, Starosta 
Wejherowski.
Znalezienie się Powiatu Wej-
herowskiego w ścisłej czo-
łówce samorządów o najniż-
szych wydatkach świadczy 
o dobrym zarządzaniu finan-
sami publicznymi i umiejęt-
nym szukaniu oszczędności, 
lecz bez obniżania jakości 
pracy urzędników i standar-
dów obsługi klientów. (raf)

POMORZE | 87 tys. zł na 
zakup samochodów oso-
bowych oznakowanych 
zostało przekazane na 
rzecz Funduszu Wspar-
cia Policji. Porozumienie 
podpisali marszałek wo-
jewództwa pomorskie-
go Mieczysław Struk, 
członek zarządu Ryszard 
Świlski oraz p.o. Komen-
danta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku insp. 
Marian Szlinger. 

Spotkanie, na którym pie-
niądze zostały przekazane, 
odbyło się w Gdańsku.

- Celem przekazania fun-
duszy jest dofinansowa-
nie zakupu samochodów 
w ramach połączonych 
środków budżetowych 
i pozabudżetowych przez 
Komendę Wojewódzką 
Policji w Gdańsku – wy-
jaśnia Magdalena Led-
woń z Biura Prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskie-
go. - W poprzednim roku 
pomorska Policja wymie-
niła 10 najbardziej wyeks-
ploatowanych pojazdów, 
a flota powiększyła się o 7 
takich samochodów, z cze-
go dwa zostały zakupione 
przez samorząd wojewódz-
twa.

Nowe, służbowe samo-
chody osobowe oznako-
wane, będące w dyspozycji 
pomorskiej Policji, będą 
służyć monitorowaniu 
bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego 
w województwie pomor-
skim. Ponadto, szybkie 
przemieszczanie tego typu 
samochodów patrolowych, 
powoduje również szybki 
dojazd do miejsca zdarze-
nia drogowego czy zdarze-
nia kryminalnego.

Województwo Pomorskie 
dofinansowuje zadania 
własne Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdań-
sku od 2009 roku. W latach 
2009-2015 na moderniza-
cje i prace budowlane, za-
kup paliwa, wyposażenie 
specjalistyczne dla Labo-
ratorium Kryminalistyki 
KWP w Gdańsku, zakup 
samochodów osobowych 
oznakowanych i nieozna-
kowanych samorząd woje-
wództwa przeznaczył 828 
tys. zł.

(raf)

Spotkanie miało ukierun-
kować obecne i przyszłe 
wspólne inicjatywy re-
prezentantów władz cen-
tralnych na rzecz naszej 
lokalnej społeczności, co 
pozwoli razem wypraco-
wać program najpilniej-
szych działań, którymi 
powinni zająć się posłowie 
przyszłej kadencji Sejmu.
Obecnym wyzwaniem, nie 
tylko na czas kampanii wy-
borczej, ale i na całą kaden-
cję, jest stworzenie nowego 
planu, jak na poziomie 
centralnym nadal wspierać 
rozwój Pomorza i jego po-
szczególnych subregionów. 
Nie da się jednak ukryć, że 
przez kilka ostatnich lat 
Trójmiasto, ale także cała 
metropolia gdańska i jej 
okolice przyspieszyły swój 
rozwój – i to na wielu po-
ziomach życia. O rozwój, 

POMORZE | W ramach wizyty Marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy - Błońskiej na Kaszubach i w Trójmieście 
odbyło się również spotkanie z działaczami Platformy Obywatelskiej. Obecni byli także niektórzy kandydaci do 
Sejmu z pomorskich list PO. 

Spotkanie z Marszałek Sejmu

który stwarza możliwości 
poprawy życia naszych 
mieszkańców należy sys-
tematycznie dbać przez 
kolejne lata - oczywiście 
bez pomijania żadnego 
subregionu - zaznacza 
Józef Reszke, startujący do 
Sejmu z okręgu gdyńsko – 
słupskiego (okr. nr 26, do 
którego należą m.in. powiat 
wejherowski, pucki, kartu-
ski, lęborski czy miasto 
Gdynia).  
Oprócz tego dyskusja toczy-
ła się wokół zbliżającego 
się referendum i nadchodzą-
cych wyborów. Omówiono 
również stanowisko Plat-
formy Obywatelskiej do-
tyczące zaproponowanych 
pytań referendalnych. Za-
równo Marszałek Sejmu, 
jak i kandydaci na posłów 
z list PO, opowiadają się za 
systemem wyborczym JOW 
oraz rozpatrywaniem spraw 
na korzyść podatnika. Prze-
ciwni są finansowaniu partii 
z budżetu państwa.

wsParcie 
dla Policji
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- Dlaczego nazywają Pana 
marszałkiem polnym? 
 
Wychowałem się na wsi, po-
magałem moim rodzicom na 
gospodarstwie,  cały czas żyję 
z moją rodziną w Grabów-
ku.  Codziennie rozmawiam 
z ludźmi którzy żyją w spo-
łecznościach wiejskich, rozu-
miem ich. Jest to miłe jak ktoś 
nazywa mnie   marszałkiem 
polnym  bo to przecież tytuł 
dowódcy. 

- Jak się ma pomorska 
wieś?

Pomorska wieś ma się dobrze. 
Obserwujemy to w każdej 
sferze życia  począwszy od 
podniesienia standardów 
w rolnictwie  przez edukację, 
bezpieczeństwo publiczne 
po kulturę. Jesteśmy bardzo 
sprawni w pozyskiwaniu i  
wykorzystywaniu środków 
unijnych. Bardzo duże pienią-
dze pochodzące z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
trafiły na Pomorze. Kwoty do-
tacji wypłacane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa to dziesiątki mi-
lionów złotych. 

- A jak te zmiany odczuwa 
przeciętny mieszkaniec Po-
morskiej wsi?

Zaczynając od Rolników myślę 
że dużym wsparciem są dopłaty 
obszarowe do każdego hektara 
ziemi oraz  dotacje na moder-
nizację gospodarstwa. Dzięki 
środkom na różnicowanie 
działalności rolniczej udało się 
stworzyć wiele firm i nowych 
miejsc pracy, które działają przy 
rolnictwie. Najważniejsze jest 
jednak to, że rolnik to co wy-
tworzy może to sprzedać  tu na 
miejscu. Służby sanitarne czy 
weterynaryjne powiedziałbym, 
że bardziej edukują produ-
centów rolnych niż starają się 
utrudnić handel ekologicznymi 
swojskimi produktami. Ważna 
w tym względzie jest też edu-
kacja rolników. Tutaj myślę, 
że ważną rolę w niej odgrywa 
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, który na bieżąco 
informuje i doradza pomorskim 
Rolnikom. 

- Mówi Pan o Rolnikach a co 
z tymi mieszkańcami, którzy 
nie pracują na roli?

Tak jak wcześniej  powiedzia-

łem, na wioskach powstało 
wiele nowych miejsc pracy poza 
rolnictwem. Są to firmy usługo-
we, handlowe, produkcyjne, ale 
także gospodarstwa rybackie 
czy branże związane z  gospo-
darką leśną.  Dzięki temu  wiele 
osób znalazło pracę i nie musi 
wyjeżdżać do miasta.
Pomorskie dzieci  chodzą do 
nowoczesnych szkół. Proszę 
sobie wyobrazić, że  na tę 
chwilę tylko dwie gminy w wo-
jewództwie nie posiadają pełno-
wymiarowych hal sportowych, 
każda szkoła ma nowe boisko 
a w każdym powiecie jest co 
najmniej jedna pływalnia. Wiej-
skie Ochotnicze Straże Pożar-
ne są coraz lepiej wyposażone 
i w co raz większym stopniu 
ochraniają i pomagają miesz-
kańcom. Ostatnio przekazali-
śmy z  samorządu województwa  
2,5 mln. zł na dofinansowanie 
zakupu wozów strażackich. 
Otrzymają je min. jednostki  
w Brusach, Cewicach, Gniewie, 
Lublewie, Żarnowcu, Łęczycy, 
Nowej Karczmie, Somoninie, 
Suchym Dębie, Szymbarku. 

- Czy  wszystkie miejscowo-
ści w naszym województwie 
dorównują tym najbardziej 

rozwijającym się?

Niestety nie, jest wiele gmin, 
które rozwijają się słabiej.  To 
głównie obszary gdzie funkcjo-
nowały państwowe gospodar-
stwa rolne. Tutaj bardziej trzeba 
pochylić się nad tymi mieszkań-
cami, niekiedy nad zmianą ich 
mentalności. Cały czas przeko-
nuję do tego żebyśmy jako sa-
morząd bardziej zadbali o tych 
mieszkańców.  Czasami stwo-
rzenie wiejskiej świetlicy czy 
wyremontowanie budynku po 
byłej szkole albo wsparcie ja-
kiejś lokalnej  inicjatywy gospo-
darczej może przynieść takiej 
społeczności wiele korzyści. 
Pomaga to ludziom uwierzyć 
w własne umiejętności. W wielu 
miejscach ludzie zaczęli ciężko 
pracować, ale co za tym idzie 
osiągać sukcesy i zadowolenie. 

- Kandydując do sejmu czym 
będzie się chciał Pan zająć 
pracując jako poseł? 

Jestem Kaszubą i z dalszym 
uporem będę walczył o to żeby 
do województwa pomorskiego  
trafiło jeszcze więcej środków 
na jego rozwój. Tym samym zy-
skają na tym mieszkańcy.

Pomorska wieś ma się dobrze
WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego
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FELIETON | Na to wskazy-
wałyby ostatnie sondaże. 
Zarówno te, dotyczące 
poparcia dla poszczegól-
nych ugrupowań jak i te, 
dotyczące zaufania do czo-
łowych polskich polityków. 
W obydwu Kukiz wypada 
coraz gorzej, co dla wielu 
jest zapowiedzią jego klęski 
w jesiennych wyborach.

Ja mimo wszystko Kukiza 
tak szybko bym nie skreślał. 
Jak się to zwykło przy takich 
okazjach mówić – „pogłoski 
o jego śmierci (rzecz jasna poli-
tycznej) są przedwczesne”. Ow-
szem poparcie spada mu z każ-
dym kolejnym sondażem, ale 
głównie dlatego, że w ostatnich 
miesiącach, nie licząc tras kon-
certowych, był kompletnie nie-
widoczny. Jednak do wyborów 
zostały jeszcze dwa miesiące 
i w tym czasie, dużo się  jeszcze  
może zmienić. Tym niemniej 
problem jest. Okazało się, że 
bardzo trudno przekuć zaska-
kująco dobry, a nawet bardzo 
dobry wynik z wyborów prezy-
denckich (przypomnę aż 20,5 
proc. co było trzecim wynikiem 
w I turze) w sukces w wybo-
rach parlamentarnych. Potrze-
ba do tego  mobilnej struktury 
w terenie i dużych pieniędzy, 
a Kukiz nie ma ani jednego, 
ani drugiego. Przestał też być 
pupilkiem mediów niechętnych 
obecnemu obozowi władzy, 
a to one, plus Internet, napom-
powały mu poparcie. Szczerze 
przyznał to red. Marcin Fijołek, 
pisząc na portalu braci Kar-
nowskich „W polityce”  – „To 
oczywista oczywistość, ale bez 
fenomenu Pawła Kukiza nie 
byłoby przegranej Bronisława 

Komorowskiego, a co za tym 
idzie - zwycięstwa Andrzeja 
Dudy i resetu dotychczasowych 
układów w polityce. Kampa-
nia zwycięzcy wyborów była 
rewelacyjna, ale przecież nie 
tłumaczy wszystkiego. To eks-
centryczny muzyk brał na siebie 
czarną robotę, używając w kam-
panii ostrego języka, buntując 
młodzież i docierając z pro-
stym (a momentami i prostac-
kim) przekazem do lemingów, 
którzy po latach odwrócili się od 
Platformy i Komorowskiego. 
Bo wstyd, bo obciach. Kukiz 
brał na siebie to, na co Andrzej 
Duda nie mógł sobie pozwo-
lić ani przed pierwszą, ani przed 
drugą turą. Atakował z pasją 
główne media, wywoływał me-
dialne przepychanki (jak choćby 
wokół niezorganizowanej deba-
ty Duda-Komorowski), dodawał 
pikanterii całej kampanii”. Ale 
teraz wspólnota interesów się 
skończyła. Politolodzy są bo-
wiem zgodni co do tego, że na 
topnieniu elektoratu Kukiza naj-
więcej zyskuje PiS. A ponieważ 
z niektórych sondaży wynika, 
że może on rządzić samodziel-
nie, nie jest mu na rękę wzmac-
nianie Kukiza, tym bardziej, że 
nie wiadomo kogo on do Sejmu 
wprowadzi i jakim będzie koali-
cjantem.  Raczej trudnym i wy-
magającym, wiec po co brać 
na swoje barki taki kłopotliwy 
balast. Gdyby nie wrześniowe 
referendum, można by już Ku-
kiza skreślić. Referendum to dla 
niego ostatnia szansa by się od-
rodzić. Chociaż z drugiej stro-
ny, czy  JOW-y i fi nansowanie 
partii z budżetu państwa, to są 
sprawy, które zbuntowany, ra-
dykalny elektorat, głosujący na 
niego w I turze, uzna za wystar-
czające do zainicjowania zmian, 
których oczekuje? A przegrane 
referendum, to chyba rzeczy-
wiście będzie początek końca 
Kukiza.  

JeRzY 
BUDNIk

Poseł 
na Sejm RP

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

Odwrót Kukiza?
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Warto pamiętać, że lato to 
świetny czas na odchudzanie. 
Organizm sam broni się przed 
zbędnymi kaloriami, a przeby-
wanie na diecie jest łatwiejsze 
właśnie ze względu na dostęp-
ność odpowiednich produk-
tów i składników. Do tego lato 
to czas, w którym zdecydo-
wanie więcej czasu spędza się 
aktywnie i w ruchu.

Jaka zatem powinna być 
zdrowa, letnia dieta? Musi 
składać się z białka, węglo-
wodanów i nienasyconych 
tłuszczów w odpowiednich 
proporcjach, a także witamin 
i minerałów. 

Białko powinno się spoży-
wać w niewielkich ilościach - 
stanowi bowiem jedynie zapa-
sowe źródło energii. Nadmiar 
białka organizm magazynuje 
w postaci dodatkowych ki-
logramów. Źródłem białka 
w diecie są produkty pocho-
dzenia zwierzęcego i roślin-
nego. Lepsze jest białko ro-
ślinne, nie zawiera tłuszczu, 
a ma dużo błonnika (zwłasz-
cza rośliny strączkowe, np. 
fasola, groch, soja). Jeśli pi-
jemy mleko – warto wybrać 
chude. Mięso jest także po-
trzebne jedynie w niewielkich 
ilościach. Najmniej kalorycz-
na jest cielęcina i mięso dro-

biowe (szczególnie indyk). 
Wieprzowina natomiast jest 
kaloryczna i ciężkostrawna. 
Nie należy też zapominać 
o rybach, które są doskona-
łym źródłem białka dla na-
szego organizmu. 

Najważniejsze w diecie 
letniej są warzywa i owoce. 
To skarbnice witamin, soli 
mineralnych, skrobi (rośli-
ny strączkowe) i błonnika 
a także niezastąpione źródło 
antyutleniaczy. Warzywa po-
winno się jeść do każdego 
posiłku. Mają bardzo mało 
kalorii, dlatego można je jeść 
niemal bez ograniczeń. Co do 
owoców to należy pamiętać, 
że te także są bardzo zdrowe, 
ale zawierają dużo cukrów, 
a np. avocado czy banany są 
kaloryczne. A więc owoce – 
jak najbardziej, ale w rozsąd-
nych ilościach. 

W diecie powinny się też 
znaleźć węglowodany zło-
żone – są one w pieczywie 
z grubego przemiału, grubo-
ziarnistych kaszach i maka-
ronach, ziarnach, ziemnia-
kach i... warzywach. 

Nie można też zapomnieć 
o tłuszczach - bronią przed 
zimnem i umożliwiają trans-
port witamin. Ale uwaga! Po-
winny to być tłuszcze niena-

sycone. Ich źródłem jest oliwa 
i inne oleje, zwłaszcza rzepa-
kowy, a także ryby morskie. 

No i na koniec jedna z naj-

ważniejszych spraw – woda. 
Trzeba pamiętać o wypijaniu 
odpowiedniej jej ilości. Szcze-
gólnie ważne jest to w upalne 

dni, bo wtedy zapotrzebowa-
nie organizmu na wodę znacz-
nie zwiększa się. Powinno się 
wypijać dziennie co najmniej 

2 litry napojów. Najlepsza 
oczywiście jest woda niega-
zowana. 

(raf)

Czas na warzywa
Późne lato i jesień to czas, kiedy sklepowe półki uginają się od warzyw i owoców. I właśnie te dary natury powinny być podstawą naszej diety. 



Postaw się na nogi domo-
wym sposobem. Potrzebujesz 
tylko soku z czarnej porzecz-
ki oraz aloesu. Poprawią one 
odporność, przywrócą do 
życia, wzmocnią po lecze-
niu antybiotykami. W tych 
naturalnych sokach znajdują 
się aminokwasy, witaminy, 
związki mineralne wapnia, 
potasu, fosforu oraz substan-
cje o działaniu przeciwza-
palnym oraz przeciwbakte-
ryjnym. Drugim sposobem 
działającym natychmiast, 
poprawiającym nastrój i kon-
centrację jest prepa-
rat z żeń-szenia. Ten 
wschodni specyfi k 
doda nam energii 
i zwiększy odporność 
również na stres.

Pracownicy sklepu 
ze zdrową żywnością 
przy Placu Wejhera 
13 zachęcają do przy-
prawiania potraw zio-
łami. Stosowanie ich 
poprawi smak a także 
może zapobiec uczu-
ciu ciężkości i przejedzenia. 
Lubczyk, oregano, rozmaryn, 
szałwia, estragon uszlachet-
nią smak mięs i zup. Goto-
we mieszanki przypraw bez 
glutaminianu sodu takie jak 
czubrica, do drobiu, schabu, 
do mielonego, sałatek, do 
sosów, i wiele wiele innych 
dostępnych w naszym sklepie 
pomoże Wam wyczarować 
niezwykły smak potraw. 

Polecamy także do wypró-
bowania 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-
nalne przyprawy np. szafran, 
cynamon cejloński, kurkuma, 
wanilia, czy niespotykane 
cukry: cytrynowe, cynamo-
nowe i oczywiście z praw-
dziwą wanilią, oraz natu-
ralne proszki do pieczenia. 
Ciasto nie może się obyć bez 
naturalnych esencji o wielu 
smakach. 

Prawdziwe polskie specja-
ły także dostępne są tylko 
u Nas! Bez chemii i konser-

wantów.  
Zupełną nowością jest 

świeżutki pachnący chlebek! 
Bez glutenu, z wieloma do-
datkami takimi jak: żurawi-
na, płatki migdałowe, oliw-
ki, kokos. Dostępny u NAS 
w każdy wtorek. 

Zapraszamy również do 
zakupu ręcznie robionych na 
maśle i miodzie ciasteczek, 
maślanych krówek i wiele 
innych niespotykanych sło-
dyczy. 

Możemy też sami wyhodo-
wać coś pysznego i witami-
nowego. Idealnym rozwią-
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Zasypiasz na stojąco? Nie możesz się na niczym skupić? To znaczy, że dopadło Cię letnie przesilenie. 

Pysznie, zdrowo i ekologicznie

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)

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

”

zaniem dla niecierpliwych są 
kiełki! Już po dwóch- trzech 
dniach gotowe do schrupania. 
Wystarczy u nas kupić na-

sionka oraz naczynie do kieł-
kowania. Taką w 100 % eko-
logiczną hodowlę wystarczy 
podlać, cierpliwie poczekać… 

i smacznego! Większą ilość 
można osuszyć i przechowy-
wać w lodówce nawet przez 
tydzień.

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



stych pleców i podniesionej 
głowy, jest korzystne nie tyl-
ko ze względów zdrowotnych. 
Odpowiednia, wyprostowana 

postawa ciała świadczy o do-
brym samopoczuciu, otwarto-
ści i pewności siebie.Dobrym 
sposobem, naturalnie wymu-
szającym prostowanie się, jest 
cieszące się coraz większą po-
pularnością obuwie podwyż-
szające. 

- Specjalne wkładki umiesz-
czone w tylnej części buta 
w niewidoczny sposób dodają 
nawet siedem dodatkowych 
centymetrów wzrostu- mówi 
Sebastian Konopka, z fi r-
my Conhpol, polskiego pro-
ducenta obuwia. Z pomocą 
nadchodzą również fryzjerzy 
oraz projektanci garderoby. 
Ci pierwsi dobierając od-
powiednią fryzurę, potrafi ą 
dodać optycznie nawet kilka 
centymetrów. Kolejne można 
uzyskać dzięki monochroma-
tycznym zestawieniom ubrań, 
garniturom w prążki oraz 
ciemnym tonacjom..

(PR)
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W Wejherowie przy ulicy 
Sobieskiego 308/1 zadbasz 
o swoje włosy, skórę, pa-
znokcie, przedłużysz rzęsy 
i wiele innych. Usługi są 
wykonywane profesjonalnie 
i w rozsądnych cenach.

„NeliPink” to salon fry-
zjerski, gabinet pielęgnacji 
paznokci i salon piękno-
ści w jednym. Istnieje od 
2006 roku, dwa miesiące 
temu przeszedł kapitalny 
remont. Właścicielką Studio 
jest Kornelia Klawikowska, 
która posiada piętnastoletnie 
doświadczenie w zawodzie 
fryzjera i kosmetyczki.
Strzyżenie męskie w „Neli-
Pink” kosztuje 10-15 złotych, 
natomiast damskie – w za-
leżności od długości włosów 
– od 20 złotych wzwyż.

Studio jest otwarte od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach od 9 do 18, natomiast 
w soboty w godzinach od 9 
do 15. Wizyty można uma-
wiać telefonicznie, dzwoniąc 
pod numer 58 672 55 02.

NeliPink - profesjonalne studio 
fryzjersko-kosmetyczne
Studio „NeliPink” oferuje szeroki wachlarz najwyższej jakości usług fry-
zjerskich damsko-męskich oraz kosmetycznych. 

Oferta studia fryzjersko-
kosmetycznego „NeliPink” 
jest niezwykle szeroka.
Sama / sam wybierz to, czego 
najbardziej teraz potrzebujesz:

• Strzyżenie damskie i męskie 
   – tradycyjne i nowoczesne
• Farbowanie włosów 
   (pielęgnacja grati s)
• Trwała ondulacja
• Okolicznościowe upięcia 
   włosów
• Przedłużanie paznokci 
   – akryl, żel, hybryda
• Artystyczne, ręczne 
   zdobnictwo paznokci
• Henna i regulacja brwi
• Pedicure – kosmetyczny 
  i leczniczy (zakładanie 
  klamry korygującej 
  we wrastający paznokieć)
• Przedłużanie rzęs 
   – 1:1, 2:1, norki, 2D:8D
• Zabiegi pielęgnacyjne 
   na dłonie i stopy
• Przekłuwanie uszu
• Makijaż – ślubny 
    i okolicznościowy
• Masaże ciała – klasyczny, 
   relaksacyjny, sportowy
• Bańka chińska
• Depilacja ciała
• Sprzedaż kosmetyków 
   znanych marek, m.in. Loreal
• Sprzedaż perfum Yodeyma

Bywa również czynnikiem 
decydującym o przebiegu 
wzajemnych relacji.

Wagę, jaką przykładamy do 
wyglądu potwierdzają rów-
nież badania przeprowadzone 
przez CBOS. Wynika z nich, 
że według zdecydowanej 
większości Polaków, dobra 
prezencja człowieka sprzyja 
powodzeniu w życiu osobi-
stym i zawodowym (prawie 
trzy czwarte badanych). Co 

więcej, niemal jedna trzecia 
ankietowanych stwierdzi-
ła, że w sferze zawodowej 
atrakcyjny wygląd praktycz-
nie przesądza o możliwości 
sukcesu.

Za jedną z najważniejszych 
cech wyglądu uważany jest 
wzrost. Wysoki kojarzony 
jest z pozytywnymi opinia-
mi – pewnością siebie, rze-
telnością, zdecydowaniem 
i kompetencjami. Natomiast 
negatywne opinie często są 

przypisywane osobom ni-
skim. Co ciekawe, dotyczy 
to przede wszystkim męż-
czyzn. Niski wzrost często 
bywa hamulcem w ich ka-
rierze zawodowej – kwali-
fi kacje i kompetencje osób 
mierzących mniej niż 170-
180 cm nie budzą zaufania, 
rzadko kiedy powierza im 
się funkcje kierownicze. 
Z badań przeprowadzonych 
przez „Journal of Personality 
and Individual Differences” 
płynie kolejny wniosek – ko-
biety na partnera wybierają 
mężczyzn wyższych od sie-
bie.

Co zrobić, aby zyskać kilka 
dodatkowych centymetrów? 
Przede wszystkim – wypro-
stować się. Zachowanie pro-

Wyprostuj się
Wygląd jest z reguły głównym źródłem infor-
macji, które otrzymujemy w trakcie pierwszej 
interakcji.  W kulturze współczesnej postrze-
gany jest jako znak charakteryzujący miejsce 
człowieka w społeczeństwie.
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dowiedz się więcej:
tel. 660 731 138, 

d.bieszke@expressy.pl

kolejne wydanie już
 we wrześniu!

dodatek

URODA | FITNESS | STYL ŻYCIA 
MEDYCYNA ESTETYCZNA | DIETA

Internet, reklamy, programy 
- z każdej strony uczą nas, 
jak zdrowo się odżywiać. 
W tym gąszczu i nadmiaru 
informacji, czujemy się tak 
naprawdę zagubieni, coraz 
trudniej nam bowiem wyse-
lekcjonować realną i poży-
teczną wiedzę na temat od-
powiedniej diety. W Stacji 
Kultura wiedzę wyselekcjo-
nują specjaliści.

Co my tak naprawdę jemy? 
Myślimy, że odżywiamy się 
racjonalnie, ale czy świa-
domie? Jaka powinna być 
zdrowa dieta dla kobiet 
w ciąży? Jaki jest wpływ 
żywienia na zdrowie? Co 
powinny jeść osoby star-
sze? Na te i na wiele innych 
pytań odpowie nam Ewelina 
Siuda- dietetyk, na co dzień 
związany z fi tness clubem 
MyGym. 

Zapraszamy na cykl wy-
kładów dietetycznych „Żyj 
świadomie z My Gym”. Za-
jęcia odbywać się będą raz 
w miesiącu (wtorek), o godz. 
18.00 w Stacji Kultura, ul. 
Starowiejska 2, Rumia dwo-
rzec PKP. Najbliższe już 25 
sierpnia.
Wstęp na warsztaty oraz 
konsultacje z dietetykiem 
jest bezpłatny. 

Poniżej prezentujemy naj-
bliższe terminy wraz z te-
matami spotkań:

25.08.2015, godz. 18.00 - 
Świadome odżywianie tu 
i teraz. Jemy racjonalnie, 
ale czy jemy świadomie? 
Zdrowy styl życia – dla-
czego warto?

22.09.2015, godz. 18.00 - 
Zdrowa dieta dla kobiet 
w ciąży – jaka powinna 
być?

20.10.2015, godz. 18.00 - 
Dieta dzieci pod lupą.1000 
pierwszych dni

24.11.2015, godz. 18.00 - 
Wpływ żywienia na zdro-
wie. Rola diety w leczeniu 
chorób cywilizacyjnych 
i nie tylko. 

15.12.2015, godz. 18.00 
- Dieta dla seniora – co po-
winny jeść osoby starsze? 
Więcej zdrowia = więcej 
życia

Żyj świadomie 
z My Gym
WARSZTATY | Ktoś kiedyś powiedział, że odpowiednie odżywia-
nie przypomina dobre, tanie ubezpieczenie zdrowotne. Dieta to temat 
ważny i dobrze nam znany - każdy na jakiejś diecie był. 
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Okazuje się, że tak. Inwesty-
cja, spełniająca wszystkie te 
kryteria, powstała w Rumi  
Janowie przy ul. Żeglarzy. 
Niewątpliwym atutem jest do-
skonała lokalizacja – w pobli-
żu przystanków komunikacji 
zbiorowej (np. zaledwie pięć 
minut na pieszo od przystan-
ku Szybkiej Kolei Miejskiej  
i  komunikacji  autobusowej 
- linii  R)  oraz w bezpośred-
nim sąsiedztwie sklepów  
osiedlowych. Z ul. Żeglarzy 
można bardzo łatwo i szybko 
dotrzeć zarówno do Trójmia-
sta a także Wejherowa. 
W wielorodzinnym budynku 
mieszkalnym znajduje się 20 
mieszkań, umożliwiających 
doskonałą aranżację i funk-
cjonalność wnętrz. Cały bu-
dynek jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych, wewnątrz znajduje się 
cicha winda hydrauliczna, 
a pod budynkiem – 21  oraz  
5  przed  budynkiem   miejsc 
postojowych  dla samocho-

dów  osobowych. 
Do budowy i wykończenia 
użyto wysokiej jakości ma-
teriałów, a same mieszkania 
mają wysokość 2,7 m (to 
o 20 centymetrów więcej, niż 
wynosi standard). 
Dla bezpieczeństwa miesz-
kańców i dobytku drzwi 
wejściowe do mieszkań są 
specjalnie wzmacniane  z  
zamkami  antywłamaniowy-
mi, cały teren jest ogrodzony, 
zaś bramy wjazdowe są ste-
rowane pilotem. Parterowe 
mieszkania mają wydzielone   
kameralne  tarasy zielone. 
Inwestorem jest  firma  
NORDBUD Sp.z o.o. - do-
świadczony deweloper, dzia-
łający na rynku  budowlanym  
od  prawie  25 lat. 
Budynek  jest  w  znacznej  
części  zasiedlony , pozosta-
ło  już  tylko  kilka  miesz-
kań  trzypokojowych  o  po-
wierzchniach  od  59  do  67  
metrów  kwadratowych. 
Rafał Korbut

Spokój i bliskość miasta
MIESZKALNICTWO | Czy można mieszkać w kameralnej okolicy, w ciszy i spokoju, ale jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie niezbędnej 
infrastruktury miejskiej, a także w pobliżu dużej aglomeracji miejskiej? 
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Ze względu na panujące upały, 
niski stan wód oraz wysoką 
temperaturę w rzekach i je-
ziorach wykorzystywanych 
do chłodzenia bloków ener-
getycznych, 10 sierpnia 2015 
roku Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, po raz pierwszy 
od ponad 20 lat wprowadziły 
administracyjne ograniczenia 
poziomu zużycia energii elek-
trycznej - tzw. stopnie zasila-
nia.
- W Grupie Energa funkcjo-
nuje między innymi Operator 
Systemu Dystrybucyjnego, 
który bezpośrednio realizu-
je zalecenia PSE w zakresie 
ograniczenia zużycia energii. 
Niezmiennie jednak podkre-
ślamy, że do dyspozycji PSE 
pozostają także rynkowe 
możliwości redukcji zużycia 
energii elektrycznej, jakie ofe-
rują inne spółki naszej Grupy 
– mówi Andrzej Tersa, prezes 
Zarządu Energa SA.
Operator Systemu Dystrybu-

cyjnego należący do Grupy, 
spółka Energa Operator, wy-
wiązała się ze swoich zobo-
wiązań wynikających z decy-
zji PSE wprowadzającej 20. 
stopień zasilania.
- Zgodnie z dyspozycją PSE 
ograniczyliśmy pobór energii 
elektrycznej dla największych 
odbiorców przemysłowych. 
Udowodniliśmy, że potrafimy 
szybko i efektywnie reagować 
także na kolejne decyzje doty-
czące dostosowania zapotrze-
bowania naszych odbiorców 
do bieżących możliwości Kra-
jowego Systemu Elektroener-
getycznego – mówi Roman 
Pionkowski, prezes Zarządu 
Energa Operator SA.
Nie oznacza to jednak, że 
wyczerpane zostały wszyst-
kie możliwości polepszenia 
warunków pracy sieci elek-
troenergetycznej. Stabilność 
systemu skutecznie mogą 
wspierać także tzw. negawaty 
(NW) oferowane przez nale-

Negawaty od Grupy Energa
ENERGETYKA | Grupa Energa umożliwia dobrowolną redukcję poboru energii elektrycznej o mocy do 350 MW oferując od-
biorcom biznesowym wynagrodzenie za ograniczenie zużycia. Należąca do Grupy spółka Enspirion, jako jedyny agregator w Polsce, 
stwarza im możliwość przygotowania się do redukcji oraz może wspierać stabilność systemu elektroenergetycznego w sytuacji, 
z jaką mamy do czynienia w ostatnich dniach. 

procesu otrzymują stosowne 
wynagrodzenie finansowane 
przez PSE. Negawaty oferują 
podmioty, które pomimo ko-
nieczności wykorzystania ener-
gii elektrycznej, decydują się 
przesunąć swoje zapotrzebowa-
nie mocy na inny okres doby. 
Do redukcji przystępują dobro-
wolnie, po kalkulacji korzyści 
wynikających z wynagrodzenia 
za jej przeprowadzenie.
-Każdorazowo, gdy profil ob-
ciążenia systemu elektroener-
getycznego zbliża się do punktu 
bliskiego przeciążeniu sieci, 
podkreślamy szanse i możli-
wości, jakie dają negawaty, 
czyli zaoszczędzone jednostki 
energii elektrycznej. Porozu-
mienia podpisane z klientami 
gwarantują szacowany oczeki-
wany poziom redukcji mocy na 
poziomie od 150 MW do doce-
lowo 350 MW w paśmie czte-
rogodzinnym – mówi Tomasz 
Lubicki, wiceprezes Zarzą-
du Energa Obrót. - Jesteśmy 
gotowi na pełną współpracę 
z PSE, która dziś odpowiada za 
rozwój rynku w tym zakresie. 
Liczymy, że podejmowane dzi-
siaj decyzje poprawią sytuację 
klientów i doprowadzą do ren-
towności usług świadczonych 
przez agregatorów.
Firma szacuje, że do końca III 
kwartału może powiększyć 
potencjał negawatów do około 
430 NW, a do końca roku do 
500 NW. Cały potencjał Polski 
szacuje się na 2 tys. NW. (GB)

żącą do Grupy Energa spółkę 
Enspirion. Spółka, która za-
pewnia możliwości redukcji 
poboru energii elektrycznej 

dzięki współpracy ze swoimi 
partnerami biznesowymi, jest 
pierwszym Polsce tzw. agre-
gatorem i świadczy usługi 

zarządzania popytem energii 
elektrycznej. 
W zamian za redukcję pobie-
ranej z sieci energii, partnerzy 

fo
t. 
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Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

redakcja NOrDApress, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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Roztańczona Rumia

Zajęcia poprowadzi pięciu in-
struktorów. Całość rozdzielo-
no na trzy bloki, każdy po 45 
minut. W czasie przerw zapla-
nowano konkursy z atrakcyj-
nymi nagrodami. 
– Stawiamy na rozmaitość – 
mówi Damian Złoch, manager 
City Gym, współorganizator 
imprezy. – Prowadzący po-
dzielą się rolami i stylami, 
wykorzystamy też różnorodną 
muzykę. Wszystko będzie się 
jednak kręciło wokół czystej, 
lubianej przez wszystkich 
zumby – dodaje.
Do udziału w imprezie za-
chęca także rumski magistrat, 
który wspólnie z City Gym or-
ganizuje przedsięwzięcie.  
– Pragnę serdecznie zaprosić 
wszystkich miłośników ak-

tywnego trybu życia – mówi 
Agnieszka Rodak z Urzędu 
Miasta. – Zajęcia zumby to 
wspaniała forma rekreacji, 
która zdobywa popularność 
w całej Polsce. Cieszę się, że 
także w Rumi zyskuje coraz 
więcej zwolenników. 

Co nieco dla najmłodszych

W ramach wydarzenia powsta-
nie także specjalna strefa dla 
dzieci. A w niej – wszystko to, 
co maluchy lubią najbardziej. 
Dmuchane zjeżdżalnie, malo-
wanie twarzy, gry i zabawy, 
a co najważniejsze – doświad-
czeni, uśmiechnięci instrukto-
rzy. Dobra zabawa gwaranto-
wana.
– Zależy nam, aby w wy-
darzeniu wzięło udział jak 
najwięcej rodzin. Dlatego 

też zdecydowaliśmy się na 
organizację specjalnej strefy, 
w której każde dziecko znaj-
dzie coś dla siebie – mówi 
Stanisław Pogorzelski, zastęp-
ca burmistrza Rumi. 

Zumba – zabawa 
dla każdego

Zumba to połączenie tańca 
i fi tnessu. Proste układy ba-
zujące na różnego rodzaju 
stylach tanecznych wprawiają 
w dobry nastrój. Podczas zajęć 
można spalić kilkaset kalorii 
i uzupełnić poziom endorfi n 
na cały tydzień. To jednak nie 
wszystko. Zumba pozytywnie 
wpływa także na poprawienie 
wydolności organizmu i pracę 
serca. Nie ma sensu się zasta-
nawiać – pora na zumbę! 
Rafał Korbut

Zumba dla każdego!
RUMIA | W parku przy Miejskim Domu Kultury zorganizowany zosta-
nie pierwszy rumski maraton zumby – Rumia Zumba Fest. Wydarzenie 
odbędzie się 29 sierpnia w godzinach 11:00-14:00. Wstęp wolny. 

tywnego trybu życia – mówi 
Agnieszka Rodak z Urzędu 

też zdecydowaliśmy się na 
organizację specjalnej strefy, 

Niedawno zajęcia Zumby 
odbyły się w Wejherowie. 
Teraz czas na Rumię!
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Podczas tej wizyty udało 
się wzbudzić w dzieciach 
zainteresowanie nauko-
wymi dziedzinami, takimi 
jak: matematyka, historia, 
biologia, świat przyrody. 
Uczestnicy brali udział 
w trzech wystawach: Ła-
migłówka (zajęcia z ma-
tematyki), Wehikuł czasu 
(zajęcia z historii) i Do-
okoła świata (zajęcia 
z przyrody). Wszystkie te 
atrakcje bardzo przyku-
ły uwagę dzieci, skłoniły 
wręcz do dużej aktywno-
ści intelektualnej. Pyta-
niom do przewodnika nie 
było końca. Poprzez tę 
wycieczkę pokazaliśmy 
dzieciom, że można wypo-
czywać w sposób aktywny 
i jednocześnie poprawić 
swoją kondycję psychicz-
no-intelektualną. Wyjazd 
ten pomógł wpoić zasady 
bezpieczeństwa i odpo-
wiedniego zachowania się 
w miejscach publicznych.  

Fascynacja nauką
WEJHEROWO |  W ramach półkolonii letnich Parafi alny Zespół Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy Parafi i Chrystusa 
Króla i Bł. A. Kotowskiej w Wejherowie zorganizował dla dzieci wycieczkę do Centrum Hewelianum w Gdańsku. 

Półkolonie letnie organizowa-
ne przez Parafi alny Zespół Ca-
ritas Archidiecezji Gdańskiej 
przy  Parafi i Chrystusa Króla 
i Bł. A. Kotowskiej w Wejhe-
rowie od kilku lat cieszą się 
sporym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców powiatu 
wejherowskiego. Niestety jak 
co roku i w tym było więcej 
chętnych niż wolnych miejsc. 
W tym roku dzięki wsparciu 
Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego kwotą 800 zł  udało 
się zorganizować wycieczkę 
dla 47 dzieci w wieku szkol-
nym. Uśmiech i radość dzieci 
są najpiękniejszym podzięko-
waniem. Liczymy, iż w przy-
szłym roku jeszcze więcej 
dzieci będzie mogło skorzy-
stać z tak ciekawych i po-
uczających wycieczek orga-
nizowanych przez Parafi alny 
Zespół Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej przy  Parafi i Chry-
stusa Króla i Bł. A. Kotow-
skiej w Wejherowie.
(opr. raf)
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BEZPIECZEŃSTWO | 
Przez ostatnie kilka dni 
policjanci z Komisaria-
tu Policji w Gniewinie 
przeprowadzali akcję 
informacyjną „Maluch 
bezpieczny na plaży”, 
która realizowana była 
na kąpielisku nad jezio-
rem Choczewskim. 

Przedsięwzięcie to ma na 
celu uświadomienie rodzi-
ców na temat poświęcenia 
szczególnej uwagi swoim 
dzieciom podczas wypo-
czynku nad wodą.
Mundurowi w ostatnim 
czasie w ramach akcji 
„Bezpieczny maluch 
na plaży”, spotykali się 
z dziećmi i ich opiekunami 
na plaży jeziora Choczew-
skiego.

W czasie przedsięwzię-
cia policjanci rozdawali 
opaski – identyfi katory, 
z możliwością wpisania 
na nie numeru kontakto-
wego do rodzica. Opaski 
w przypadku zagubienia 
się dziecka umożliwią na-
tychmiastowe odnalezienie 
jego opiekunów. Ponad-
to, mundurowi uświada-
miali rodziców w kwestii 

szczególnej ostrożności 
podczas pilnowania dzieci 
w trakcie wypoczynku nad 
wodą.

Funkcjonariusze w czasie 
przedsięwzięcia poruszyli 
nie tylko temat zagrożeń 
związanych z okresem 
wakacyjnym, ale w formie 
rozmów z młodzieżą, rów-
nież zagrożeniem dopala-
czami. Mundurowi pod-
czas pogadanek tłumaczyli 
mechanizmy uzależnienia 
oraz negatywne konse-
kwencje ich zażywania.
(raf)

MalUcH BezPiecznY
na PlaŻY

Do dyspozycji uczestników 
pleneru przekazanych zo-
stało kilkanaście skrzynek 
złączy kablowych niskiego 
napięcia znajdujących się 
na pl. Wejhera, ul. Koper-
nika, Sobieskiego przy ZUS 
i Sądzie Rejonowym, Mic-
kiewicza, 12 Marca i Rzeź-
nickiej.
- Podczas pleneru każdemu 
uczestnikowi przekazany 
został fragment wizualno-
ści miejskiej do „przemia-
ny” – mówi Karol Formela, 
kustosz pleneru. – Takimi 
fragmentami były np. stare 
skrzynki elektryczne. Dzięki 
plenerowi artystycznemu 
mają one zyskać nowy blask 
i stać się mini dziełami 
sztuki. Prace będą wykony-
wane różnymi technikami. 
Dzięki artystycznej rewi-
talizacji, miasto wzboga-
ciło się o atrakcyjne prace, 
a mieszkańcy mają mieli 
możliwość obserwowania 

Artyści malują 
skrzynki elektryczne
WEJHEROWO | Żółte, często zardzewiałe skrzynki elektryczne, zmieniają się w prawdziwe 
dzieła sztuki w ramach pleneru artystycznego pod hasłem: „Wejherowo/Przemiany”. 

na żywo jak powstaje małe 
dzieło sztuki. 
Skrzynki elektryczne po-
malowali: Anna Tyczyńska, 
Monika Wyłoga, Katarzyna 
Konieczna, Małgorzata Kacz-

marek, Anouar Abou Hilal, 
Sebastian Prusaczyk, Maja 
Zbrożek, Roman Fryczyński, 
Karol Formela, Aneta Fittkau, 
Katarzyna Śliwińska-Olech-
nicka, Monika Troczyńska, 

Katarzyna Konieczna i Karo-
lina Pałasz, która dodatkowo, 
w parku na drewnianej ścież-
ce przyrodniczej, wykonała 
ozdobną pajęczynę z lin.
(raf)
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie sprze-
dam lub zamienię na 2 pokoje z 
kuchnią za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę budowlaną 
w Goręczynie, cena do negocja-
cji. Tel: 505-864-616

SPRZEDAM w Wejherowie do-
mek piętrowy, murowany, stan 
zamknięty, ocieplony na działce 
ogrodniczej 468m2, cena 38tys. 
zł. Tel: 516-311-161

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

SPRZEDAM lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

SPRZEDAM działkę budowla-
ną, 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  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 1 
pokojowe w domku jednorodzin-
nym w Centrum Wejherowa. Tel: 
693-370-251

Siedlisko na działce 4800 m2 
w malowniczej okolicy, Zblewo. 
Tel: 695-469-389

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach ul. 
Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 
117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

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

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

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ pracza i maglarki 
w Pralni Wejherowo. Tel: 602-
447-261 lub 58/ 677-27-36

ZATRUDNIĘ od zaraz samo-

dzielnego hydraulika. Prawo 
jazdy mile widziane, Wejhero-
wo. Tel: 601-677-964

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, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

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

TOWARZYSKIE

SINGEL 34 lata szuka pani w 
wieku 35-54 lat, samotnej spon-
sorki,schadzki, Gdańsk, dyskre-
cja. Tel: 735-001-684

SEX, sex, sex – To Lubię, gorą-
ca blondi pozna Panów Sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM okap kuchenny 
pod zabudowę 60, używany, 
srebrny, cena 99zł. Tel: 510-
260-315

SPRZEDAM drewno do CO i 
gałęziówkę, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927 
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SPRZEDAM dwa fotele dwu oso-
bowe, stylowe, solidne drewno, 
niemiecki wyrób. Tel: 780-070-
086

WYPOŻYCZĘ lub sprzedam roll-
bar do piwa na rożne okoliczno-
ści. Tel: 781-426-010

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-
190

ROWER treningowy, atrakcyjny, 
zerwany pasek klinowy, cena 170 
zł, Wejherowo. Tel: 502-351-988

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

SPRZEDAM fotelik samochodo-
wy 0-13 kg 80 zł, krzesełko do 
karmienia  kółka 200 zł, łóżeczko 
drewniane 50 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

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

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

POSZUKUJEMY 
KIEROWCY 

KOLPORTERA 
do rozwożenia gazet 
na terenie powiatu 

wejherowskiego i okolic 
Prosimy o kontakt tel: 

601-216-418
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Zbigniew 
Chuchała

917. zawodników zagrało do-
tychczas w polskiej reprezen-
tacji piłkarskiej, począwszy 
od pierwszego meczu z Wę-
grami 18. grudnia 1921 roku 
do ostatniego z Grecją 16. 
czerwca  2015 roku. Dziś jest 
21 sierpnia. Ciekawe ilu re-
prezentacyjnych zawodników 
ma tego dnia urodziny? Zale-
dwie dwóch.  Pierwszy z nich 
to Marek Jóźwiak. Urodził się 
w 1967 roku w Raciążu. To 
niewielkie miasto w powie-
cie płońskim w województwie 
mazowieckim. Karierę zawod-
niczą rozpoczął w 1984 roku w 
Błękitnych Raciąż. Następnie 
trenował w Mławiance Mła-
wa i Śniardwach Orzysz. Jako 
dwudziestolatek trafi ł do war-
szawskiej Legii. Do roku 1996 
ozegrał w drużynie z Łazien-
kowskiej 191 spotkań i strze-
lił trzy gole. Przez kolejne czte-
ry lata występował we francu-
skim klubie pierwszoligowym 
En Avant Guingamp. Wystąpił 
na francuskich boiskach 119 
razy i zdobył 6 goli. Cztery razy 
zagrał w chińskim Shenyang 
Jinde po czym wrócił do Legii i 
tam w wieku 38. lat zakończył 
karierę zawodniczą w 2005 
roku. W sumie w Legii wystąpił 
163 razy i zdobył cztery bram-
ki. W reprezentacji zagrał tyl-
ko 14 razy, z tego cztery jako 
zawodnik Legii a 10 jako gracz 

En Avant Guingamp. Pięć me-
czów było w ramach przegra-
nych niestety eliminacji do MŚ 
1998, a reszta to spotkania to-
warzyskie. Pierwszy mecz od-
był się w 1992 roku w Gwate-
mali z reprezentacją tego kra-
ju. Spotkanie pod wodzą An-
drzeja Strejlaua zakończyło się 
remisem 2:2. Marek Jóźwiak 
wszedł na boisko w 63. minu-
cie przy stanie 1:1. Karierę re-
prezentacyjną zakończył 22 
kwietnia 1998 roku meczem z 
Chorwacją w Osijeku. Niestety 
nie było to udane pożegnanie 
z drużyną narodową. Polacy 
przegrali 1:4. Selekcjonerem 
był w tym czasie Janusz Wój-
cik. Na pocieszenie pozostaje 
fakt, że w MŚ we Francji, któ-
re były rozgrywane na przeło-
mie czerwca i lipca tamtego 
roku, Chorwacja wywalczyła 
trzecie miejsce, pokonując w 
walce o brąz drużynę Holandii 
2:1. I pomyśleć, że szesnaście 
lat wcześniej na mapie świa-
ta nie było Chorwacji a to Pol-
ska świętowała trzecie miej-
sce na MŚ. Drugim zawodni-
kiem, który dziś obchodzi 27. 
urodziny jest nie kto inny, tyl-
ko sam Robert Lewandowski. 
To najświeższa historia piłki 
nożnej. Obecnie nasz najlep-
szy zawodnik i jeden z najlep-
szych w dziejach polskiej pił-
ki, nie tylko zresztą reprezen-

tacyjnej. Kiedyś nie poznała 
się na nim Legia Warszawa. 
Może to i dobrze, że ze Znicza 
Pruszków trafi ł do Lecha Po-
znań a stamtąd do Dortmun-
du i obecnie do Monachium? 
Gdzie jeszcze zagra? Mam ci-
chą nadzieję, że będzie to Real 
Madryt, jeden z moich ulubio-
nych klubów piłkarskich. Na 
zakończenie tylko kilka liczb 
dotyczących Roberta Lewan-
dowskiego. Do tej pory roze-
grał 68 spotkań w biało czer-
wonych barwach i strzelił 26 
bramek. Dwadzieścia trzy razy 
jako zawodnik Lecha, trzydzie-
ści osiem razy z Borussii Dort-
mund i siedem z Bayernu Mo-
nachium.  Jestem pewien, że 
kiedyś napiszę o nim co naj-
mniej kilka odcinków wspo-
mnień. Życzę temu wspania-
łemu piłkarzowi, aby pobił re-
kord występów w reprezenta-
cji należący do Michała Żewła-
kowa (102 mecze) oraz zdobył 
więcej goli niż aktualny rekor-
dzista Włodzimierz Lubański 
(48 bramek). 

Już od pierwszego gwizdka 
zespół z Luzina prezentował 
się bardzo dobrze. Zawod-
nicy atakowali bardzo agre-
sywnie i szybko odbierali 
piłkę po czym konstruowali 
składne akcję. Przyniosło to 
bardzo szybko efekt w posta-

ci bramek. Pierwsza bramka 
padła po przepięknym poda-
niu Krzysztofa Bollina, który 
zagrał do Dawida Sieberta. 
Ten spokojnie przymierzył 
w dalszy słupek bramki ry-
wali i było 1-0. Po chwili po-
nownie Dawid Siebert zdobył 

bramkę, wykorzystując poda-
nie prostopadłe Oskara Klotz-
kiego. Przed przerwą trze-
cią bramkę dołożył Damian 
Splitthof, który otrzymał po-
danie od Krzysztofa Bollina.
Po przerwie luzińska drużyna 
dalej dominowała, ale zespół 

z Redy zdobył bramkę. Go-
spodarze liczyli, że ten gol 
może zmienić przebieg me-
czu, jednak po bardzo skład-
nej akcji Łukasza Gruba, Wik-
tor Droździel zdobył bramkę 
podwyższając na 4-1. Pod 
koniec meczu padły jeszcze 

dwie bramki dla GOSRiT el 
professional Luzino. Dawid 
Pikulski zdobył bramkę bez-
pośrednio po rzucie rożnym, 
a Beniamin Damps strzelił 
35 metrów wykorzystując 
złe ustawienie bramkarza go-
spodarzy. Ostatecznie mecz 

zakończył się wynikiem 6-1.
Skład:Grubba (Rybicki) – 
Krzyżanowski, Gębala (Droź-
dziel), Wolski, Damps – Stolc 
(Nastały), Bollin (Gruba), 
Klotzki (Pikulski), Siebert, 
Bartecki – Spolitthof . Trener 
Paweł Radecki. (opr. raf)

Zwycięski sparing młodzików
PIŁKA NOŻNA | Drużyna GOSRiT el professional Luzino rozegrała w Redzie kolejne spotkanie przygotowujące do rozgrywek Ligi Wojewódzkiej. 
Na boisku zespół pokazał, że praca włożona w treningi przynosi rezultaty.
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
                              e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

Na zakończenie zawodów 
najbardziej wytrzymali otrzy-
mali medale i nagrody rze-
czowe. Na medal spisali się 
również organizatorzy, którzy 
doskonale zabezpieczyli trasę 
zarówno pod względem me-
dycznym, jak i w zaopatrzenie 
w wodę. Po długim (5 km) 
marszu, prowadzącym tak-
że przez kręte ścieżki i duże 
wzniesienia, na wszystkich 
uczestników czekał poczęstu-
nek w postaci bigosu, żurku, 
ciasta i napojów. Dla dzie-
ci przygotowany był z kolei 
dmuchany zamek, zjeżdżalnie, 
trampoliny i … animatorzy, 
którzy ciekawymi zabawami 
umilali im czas. Dodatkowym 
urozmaiceniem zawodów był 
konkurs wiedzy o Łężycach.

Wyniki rajdu dla mieszkań-
ców Łężyc kształtowały się 
następująco:

Kategoria kobiet:
1 miejsce - Weronika Mar-
czynska oraz III miejsce w 
Kategorii Puchar Bałtyku 

2015 w swojej kategorii wie-
kowej
2 miejsce - Wioletta Grubba
3 miejsce - Beata Glenska

Kategoria mężczyzn:
1 miejsce - Oskar Bergmann
2 miejsce - Dawid Grubba 

oraz III miejsce w w Kategorii 
Puchar Bałtyku 2015 w swo-
jej kategorii wiekowej
3 miejsce - Dariusz Śledź

Ewa Bergmann, prezes Sto-
warzyszenia Szansa dla Nas 
przyznała, że była to najlep-

sza impreza jaką udało im się 
zorganizować w Łężycach i 
wyraziła nadzieję i wstępne 
plany, że Łężyce wpiszą się 
na stałe do kalendarza imprez 
nordic walkingowych i do ka-
lendarza Pucharu Bałtyku.
(UG Wejherowo, oprac. RaF)

Upalne maszerowanie
GM. WEJHEROWO | Stowarzyszenie Szansa dla Nas z Łężyc było gospodarzem VII etapu Pu-
charu Bałtyku w Nordic Walking. Pomimo palącego słońca, na starcie imprezy chodziarskiej stanę-
ło aż 177 zawodników. Nikogo zatem nie zniechęciła ani wymagająca trasa ani uciążliwa aura.

Fo
t. 

U
G

 W
ej

he
ro

w
o

Mimo upałów nie 
zabrakło ochotni-

ków do wspólnego 
maszerowania 

MECZ | Podczas 2 kolejki 
iV ligi Wiked/GoSRiT luzino 
zwyciężył we Władysławowie 
z miejscowym MKS 4:2. nie 
był to łatwy mecz dla pod-
opiecznych trenera Wojciecha 
Pięty, którzy już w 12 minucie 
po golu Michała Świerczyń-
skiego straconego po szybkiej 
kontrze, przegrywali 0:1.

Po tej bramce rozpoczęła się 
prawdziwa wojna o każdy 
kawałek boiska, z której nasi 
zawodnicy długo nie mogli 
wyjść zwycięsko. Dopiero 
w 30 minucie pomógł gościom 
bramkarz gospodarzy, kiedy 
to rosły Zając tak zablokował 
niefortunnie interweniujące-
go bramkarza MKS, że Da-
riusz Mienik nie miał kłopotu 
w zdobyciu wyrównującego 
gola. Do końca pierwszej po-
łowy waleczni gospodarze 
nie dali tak na prawdę roz-
winąć skrzydeł Wiked-owi 
i do przerwy mieliśmy remis.
Po zmianie stron rozpoczął 
się prawdziwy koncert, nie 
widocznego w pierwszych 45 
minutach, Adriana Mienika, 
którego trener Pieta przesunął 
z lewej na prawa stronę. Ta 
decyzja okazała się kluczowa 
dla dalszych losów meczu, 
bo to właśnie młodszy z braci 
Mieników był motorem, który 
napędzał akcję luzińskiej dru-
żyny, ale mimo kilku dogod-
nych sytuacji do zdobycia gola 
na kolejne trafi enie musieliśmy 

czekać aż do 63 minuty, kiedy 
to pierwszy kontakt z piłka za-
raz po wejściu na boisko, Paw-
ła Rutkowskiego zakończył 
się druga bramka dla Wikedu.
Znakomitą asystą w tej sytu-
acji popisał się Adrian Mie-
nik. Chwile później było już 
3:1 i znów na indywidualną 
akcje zdecydował się młod-
szy Mienik, który zagrał do 
Banka, a ten popisał się do-
kładnym dośrodkowaniem do 
Opłatkowskiego. Jego strzał 
z głowy wpadł w samo okien-
ko bramki gospodarzy. MKS 
długo po tym ciosie nie mógł 
się otrząsnąć, a okres bardzo 
dobrej gry gości uwieńczony 
został w 75 minucie, kiedy to 
sprytem w polu karnym Wła-
dysławowa, popisał się bohater 
ostatnich minut Adrian Mienik, 
który strzałem z najbliższej od-
ległości, strzelił gola na 4:1.
Gdy wydawało się, że na 
tym koniec emocji, do akcji 
w 83 minucie wkroczył sę-
dzia główny zawodów, który 
z sobie tylko wiadomych po-
wodów podyktował „11” dla 
MKS, pewnie wykorzystaną 
przez Krzysztofa Klesera i do 
końca tego ciekawego me-
czu było trochę nerwowo, ale 
mimo kilku okazji do zdobycia 
gola, z których najlepszą w 88 
minucie miał bardzo aktywny 
Piątek,  mecz zakończył się 
sprawiedliwym zwycięstwem 
gości 4:2.

wikĘd lidereM iV liGi
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Piłkarze wejherowskiego 
Gryfa w sobotnie popołudnie 
zremisowali na własnym 
stadionie z Okocimskim KS 
Brzesko 1:1 (0:0).
Bramkę dla żółto-czarnych 
zdobył Grzegorz Gicewicz 
w 70. minucie, z rzutu wol-
nego. Dla gości strzelił Jurij 
Hłuszko na minutę przed 
końcem czasu regulamino-
wego.
Po pierwszej połowie meczu 
Gryf - Okocimski kibice 
mieli na co narzekać, bo na 
murawie nie działo się prak-
tycznie nic. Ciekawie zrobiło 
się dopiero około 50. minuty.
Na dwadzieścia minut przed 
końcem Gryfi ci osiągnę-
li przewagę nad rywalami. 
Chwila nieuwagi wystarczy-
ła, aby goście doprowadzili 
do remisu. Zwycięstwo było 
bardzo blisko.

Gryf zremisował 
z Okocimskim 1:1
MECZ | Gryf Wejherowo zremisował z Okocimskim KS Brzesko 1:1 w trzeciej kolejce 2. ligi. 
Spotkanie miało miejsce w minioną sobotę. Dla żółto-czarnych strzelił Grzegorz Gicewicz.

Gryf Wejherowo -
Okocimski KS Brzesko 
1:1 (0:0)

Bramki:
Grzegorz Gicewicz: 1:0, 70’
Jurij Hłuszko 1:1, 90’

Gryf Wejherowo: Ferra 
- Kowalski, Kostuch, 
Skwiercz, Dampc (Sosnow-
ski, 60’), Wicon, Kołc, 
Osłowski, Kuzimski (Wicki, 
68’), Klimczak, Czoska (Gi-
cewicz, 60’).

Okocimski KS Brzesko: 
Kozioł - Wawryka, Jacek, 
Garzeł, Kasprzyk, Krów-
czyński (Kurzywilk, 60’), 
Kasiński (Ślęczka, 80’), 
Dziadzio (Białkowski, 72’), 
Wojcieszyński, Pyciak, 
Hłuszko

Gryf Wejherowo w minio-
ną niedzielę rozegrał sparing 
z przebywającą w ośrodku 
w Gniewinie ekipą Al-Ain 
Dubai Under-19. W ekipie 
żółto-czarnych zagrali ci za-
wodnicy, którzy spędzili mniej 
czasu na boisku podczas trzech 

ostatnich meczów ligowych.
Pojedynek z ekipą ze Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich 
zakończył się wynikiem 4:1 
dla Gryfa, a bramki zdoby-
wali: Krzysztof Wicki, Filip 
Sosnowski, Krzysztof Rzepa 
oraz Jakub Giec.

Przeciwnicy strzelili gola po 
rzucie karnym. Wynik mógł 
być zdecydowanie wyższy, 
jednak w pierwszej połowie 
żółto-czarnym brakowało 
zimnej krwi.
Trener Tomasz Kotwica na 
spotkanie z Al-Ain Dubai po-

wołał dwóch wyróżniających 
się zawodników z rocznika 
1999/2000, którego opieku-
nem jest Tomasz Albecki. Za-
grali Kacper Małolepszy (’99) 
oraz Dominik Rietz (’99). 
Oboje występują na środku 
pomocy.

Zwycięstwo Gryfa nad zespołem z Dubaju
SPARING | Piłkarze Gryfa Wejherowo 
w meczu sparingowym pokonali 4:1 Al-Ain 
Dubai U-19, drużynę młodzieżową ze Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. Pojedynek 
odbył się w Gniewinie, przy hotelu Mistral.

Piłkarze Gryfa już w nie-
dzielę zagrają kolejny mecz 
w 2. lidze. Przeciwnikiem 
będzie Nadwiślan Góra, 
który do tej pory nie wygrał 
ani razu i zajmuje 16. miej-
sce w tabeli. Gryf jest 5., 
z dwoma remisami oraz 
zwycięstwem.

Paweł Czychowski, napast-
nik Gryfa, pozyskany przed 
startem 2. ligi z Lechii II 
Gdańsk, zerwał więzadła 
krzyżowe i będzie pauzował 
przez co najmniej 5 miesię-
cy. To poważne osłabienie 
żółto-czarnych.
(PS)

W WEEKEND 
Z NADWIŚLANEM, 
CZYCHOWSKI 
KONTUZJOWANY
MECZ | W niedwzielę Gryf zagra z nadwiślanem Góra na 
wyjeździe. Paweł Czychowski zerwał więzadła krzyżowe.




