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WYSTAWA 
O RUMSKIM 
LOTNISKU

Trwa plenerowa wystawa 
„Lotnisko w Rumi. 80 lat 
historii” poświęcona lotni-
czemu epizodowi historii 
miasta. Oglądać można ją 
przy fontannie przed Urzę-
dem Miejskim. 

WIELKIE ŚWIĘTO 
CHÓRALNE

W Strzepczu zorganizowano 
Ogólnopolski Festiwal Pieśni 
Religijnej „Pater Noster”. Po 
raz pierwszy świątynia go-
ściła muzyków i wokalistów 
z różnych zakątków kraju.

&&&&Zdrowie  
    Uroda

CZYTAJ: 11-14

dodatek

    Uroda

Nowy sztandar 
na 70-lecie

WEJHEROWO | Już od 70 lat wejherowska szkoła, popularnie zwana „samocho-
dówką”, kształci uczniów. W tym tygodniu świętowano okrągły jubileusz powstania 
placówki. podczas uroczystości miały miejsce dwa istotne wydarzenia: Anna Wilk, 
dyrektor placówki, została uhonorowana Medalem róży, przyznawanym przez pre-
zydenta Miasta Wejherowa, zaś cała społeczność szkolna pożegnała dotychczasowy 
sztandar  Zespołu szkół samochodowych w Wejherowie.
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Urodzona 15 września 1925 
r. w Bydgoszczy, była łącz-
niczka Armii Krajowej, któ-
rej głównym zadaniem było 
pisanie ulotek na maszynie, 
przenoszenie prasy podziem-
nej, broni i amunicji, a także 
dostarczanie paczek żywno-
ściowych do obozu w Pust-
kowie.

W Związku Inwalidów Wo-
jennych RP w Wejherowie 
przez długie lata prowadzi-
ła kronikę. Jest posiadaczką 
licznych odznaczeń i wy-
różnień. Otrzymała odznakę 
Honorową Związku Inwali-

dów Wojennych RP, 
Krzyż Armii Krajowej, 
odznakę pamiątkową 
„Akcja Burza”, od-
znakę „Weterana Walk 
i Niepodległości” oraz 
medal pamiątkowy 
„Nike”.

Po przejściu na eme-
ryturę w 1980 r. za-
jęła się działalnością 
w związkach komba-
tanckich. Jest podpo-
rucznikiem w stanie 
spoczynku, należy do 
Światowego Związku 
Żołnierzy AK oddział 

Sopot. Obecnie prze-
bywa w wejherowskim 
Domu Pomocy Społecz-
nej przy ul. Św. Jacka.

Jubilatka z wielkim 
wzruszeniem odebrała 
składane jej życzenia 
oraz podziękowania za 
troskę o pamięć histo-
ryczną.

- Widząc Panią w tak 
doskonałej formie są-
dzę, że receptą na dłu-
gie życie jest chęć do  
działania i silna wola 
życia - mówiła Gabriela 
Lisius Starosta Wejhe-

rowski. - Z okazji jubileuszu 
90-lecia urodzin życzę Pani 
niesłabnącego zdrowia oraz 
dalszych pogodnych lat wy-
pełnionych szczęściem i spo-
kojem.

Uroczystość, w której 
uczestniczyli Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius, 
Etatowy Członek Zarządu 
Jacek Thiel, opiekunowie, 
wolontariusze oraz najbliż-
si przyjaciele Pani Krystyny 
ubogacił występ członków 
wejherowskiego Chóru Mę-
skiego „Harmonia”.

(raf)

Krystyna Bojarska skończyła 90 lat
WEJHEROWO | W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie jubileusz 90-lecia urodzin świętowała Krystyna Bojarska, działaczka na rzecz ojczyzny. 

Jak co roku, Szacowni Mał-
żonkowie odpowiedzieli na 
zaproszenie Wójta Gminy 
Wejherowo i przybyły do 
dworku Rajska Góra w Górze. 
Na miejscu gospodarz uro-
czystości złożył dostojnym 
Jubilatom życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności i dłu-
gich lat wspólnego życia. Pa-
rom z 50 letnim stażem wrę-
czył medale od Prezydenta 

RP za długoletnie pożycie, 
natomiast małżeństwa ob-
chodzące 60 i kolejną roczni-
cę ślubu otrzymały statuetki 
od Wójta Gminy Wejherowo. 
Ponadto wszystkim wręczono 
prezenty i bukiety kwiatów. 
Miłe spotkanie dodatko-
wo ubarwiły swoim wystę-
pem „Dzieci z Góry”, które 
wraz z przybyłymi gośćmi 
śpiewały kaszubskie pio-

senki oraz zespół „Kamer-
ton” z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Gościcinie. 
Poza zaproszonymi Jubila-
tami w uroczystości udział 
wzięli proboszcz parafii w 
Górze, ks. kanonik Jerzy 
Osowicki, proboszcz para-
fii w Gościcinie ks. kanonik 
Stanisław Bach oraz radni i 
sołtysi z terenu gminy Wej-
herowo. (UGW)

Złoci Jubilaci
GM. WEJHEROWO | Miłość wszystko wybacza i potrafi łączyć na 
lata. O tej uniwersalnej prawdzie zaświadczyło blisko 30 par, które ob-
chodziły Złote Gody oraz 60 i więcej lat wspólnego życia. 
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W dniu 1 lipca br. rozpo-
częła się II edycja Budżetu 
Obywatelskiego na 2016 rok 
w Rumi. Na ten cel przezna-
czono 1,5 mln zł. Wartość 
pojedynczego projektu nie 
mogła przekroczyć 100 tys. 
zł. Po raz pierwszy wnioski 
mogli złożyć młodzi miesz-
kańcy Rumi, którzy ukończy-
li 13 rok życia. 

21 września 2015 roku Ko-
misja ds. Budżetu Obywa-
telskiego ogłosiła listę po-
zytywnie zweryfikowanych 
projektów. Komisja ocenia-
ła zgłoszone projekty pod 
względem spełnienia wy-
mogów formalnoprawnych, 
w tym możliwości realizacji 
przedsięwzięcia w trakcie 
jednego roku budżetowego 
czy dostępności miejsca re-
alizacji dla ogółu mieszkań-
ców. 

Pozytywnie oceniono ponad 
20 projektów. 

Głosowanie potrwa od 23 
września 2015 roku do 9 paź-
dziernika 2015 roku. W gło-
sowaniu mogą wziąć udział 
mieszkańcy Rumi, którzy 

w dniu rozpoczęcia konsulta-
cji społecznych (1 lipca 2015 
r.) ukończyli 13 lat. Lista pro-

jektów znajduje się na stronie 
Urzędu Miasta Rumi w za-
kładce Budżet Obywatelski: 

www.um.rumia.pl/category/
bo_projekty_zweryfikowane/

(raf)

Budżet Obywatelski 2016

• Głosowanie przeprowadzone zostanie 
w formie elektronicznej za pomocą inte-
raktywnego formularza, który zamiesz-
czono na stronie internetowej Urzędu 
pod linkiem www.um.rumia.pl/glosowa-
nie/
• Interaktywny formularz do głosowania 

zawiera nazwy projektów, szacunkowy 
koszt ich realizacji oraz informację jak pra-
widłowo oddać głos.
• Każdemu głosującemu przysługuje pra-
wo do oddania jednego głosu.
• Wszelkie dane uzyskane od osób głosu-
jących w systemie teleinformatycznym, 

znajdujące się w zbiorze tymczasowym, 
po zakończeniu głosowania zostaną nie-
zwłocznie usunięte.
• Burmistrz Miasta Rumi wyznaczył punkt 
(Biuro Obsługi Mieszkańca w UM Rumia), 
w którym możliwe jest oddanie głosu przy 
pomocy dedykowanego pracownika.

RUMIA | Mieszkańcy zgłosili 36 projektów, które dotyczyły m.in. działań inwestycyjnych, 
remontowych oraz prospołecznych. Teraz rozpoczyna się głosowanie. 

Zasady głosowania:

zwycięskie projekty zostaną ogłoszone na i rumskiej Gali Budżetu obywatelskiego, 15 października 2015 roku. Serdecz-
nie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.
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Krzysztof 
Hildebrandt, 
prezydent 
Wejherowa:

- Z projektów, zgłoszonych do 
budżetu obywatelskiego, to 
pierwszy, który zrealizowano. 
Jest to co prawda tzw. „projekt 
miękki”, ale właśnie takie projekty 
mają dużą akceptację społecz-
ną. Ten projekt związany jest 
z dziećmi i ze szkołą, jego celem 
jest pokazywanie najmłodszym 
wszystkiego, co rośnie. powstała 
tu „zielona klasa”, dzieci mogą 
uczyć się jednocześnie będąc 
blisko natury. Dziś o ekologii 
dużo mówimy i chcemy pokazy-
wać, że nasze produkty rolne są 
ekologiczne. Taka „zielona szkoła” 
doskonale wpisuje się w ten 
trend i pomoże dzieciom zdobyć 
podstawowa wiedzę na ten te-
mat. Kolejne projekty – a jest ich 
jeszcze sześć – będziemy kolejno 
realizować. W tym roku po raz 
pierwszy zrealizowaliśmy budżet 
obywatelski i zdał on egzamin. 
Mieszkańcy wykazali duże zain-
teresowanie budżetem, będzie 
on ogłoszony i realizowany także 
w przyszłym roku.

Zielona Szkoła już otwarta!
WEJHEROWO | Zakończyła się realizacja pierwszego z projektów wybranych przez miesz-
kańców w głosowaniu w ramach pierwszego Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

„Zielona Szkoła - uczymy 
dzieci dbania o przyrodę” to 
projekt zrealizowany na te-
renie Rodzinnych Ogródków 
Działkowych im. F. Ceynowy 
przy ul. Nadrzecznej w Wejhe-
rowie. Właśnie został oddano 
do użytku. Na wyznaczonym 
i zagospodarowanym terenie 
wykonano ścieżki, grządki na 
których uczniowie będą sadzić 
i uprawiać rozmaite rośliny, 

postawiono tablice edukacyj-
ne, ławki, stoły oraz zbudo-
wano miejsce do grillowania. 
Całość kosztowała 40 tys. zł. 

W ramach pierwszego w hi-
storii Wejherowa budżetu 
obywatelskiego jeszcze w tym 
roku zrealizowanych ma być 7 
projektów. „Zielona Szkoła” to 
pierwszy, który został oddany 
do użytku. 

Pomysłodawcą i inicjatorem 

stworzenia miejsca służącego 
integracji oraz edukacji dzieci 
z pobliskiej szkoły jest Kazi-
mierz Miotk, prezes zarządu 
wejherowskiego Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych. Za-
rząd wykupił teren od działko-
wiczów i długo zastanawiano 
się, w jaki sposób można go 
zagospodarować. Prezes po-
stanowił ~więc skorzystać 
z możliwości realizacji projek-

tu w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. I udało się. 

W pobliżu ogródków dział-
kowych mieści się szkoła i to 
właśnie jej uczniowie będą 
najczęściej korzystać z nowej 
inwestycji. Lekcje mogą od-
bywać się na świeżym powie-
trzu, co dla dzieci jest zarówno 
atrakcyjne, jak i umożliwi im 
zdobywanie wiedzy w prakty-
ce. Rafał Korbut

Kazimierz 
Miotk,
prezes zarządu 
wejherowskich 
Rodzinnych 
Ogrodów 
Działkowych:

- My od lat współpracujemy 
ze szkołami i przedszkolami, 
w szczególności z Zespołem 
szkół nr 3. Dzieci ze szkół 
będą tutaj odbywały naukę 
od podstaw w praktyce, 
będą poznawały przyrodę 
i zajmowały się pracami 
ogrodniczymi. Będą siać, opie-
kować się rosnącymi roślinami 
i uczyć się. Niektóre dzieci dziś 
na pytanie, skąd pochodzi 
marchewka, odpowiadają 
„z supermarketu” - nie mają tej 
podstawowej wiedzy przyrod-
niczej. Gdyby nie mieszkańcy 
Wejherowa, w szczególności 
tej dzielnicy, którzy zaanga-
żowali się i głosowali, to by 
nie było tego, z czego od dziś 
możemy korzystać. A z tego 
placu będą teraz korzystali 
nie tylko uczniowie, ale też 
działkowcy i seniorzy. planu-
jemy w przyszłym roku złożyć 
kolejne projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego. fo
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Patronat nad tą inicjatywą 
objął Sejmik Wojewódz-
twa Pomorskiego. W jej 
ramach Samorząd Powiatu 
Wejherowskiego zrealizo-
wał następujące inicjatywy, 
których koordynatorem na 
terenie powiatu było Lokal-
ne Centrum Nauczania Kre-
atywnego z siedzibą w PPP 
w Wejherowie.

Inicjatorzy „Roku Mate-
matyki na Pomorzu” zapew-
niali, że działanie to nie jest 
działaniem akcyjnym podej-
mowanym w związku z nie-
pokojącymi wynikami z ma-
tematyki osiąganymi przez 
uczniów woj. pomorskiego 

DoDatkowa goDzina matematyki
POWIAT | rok 2015 z inicjatywy trzech największych pomorskich uczelni: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskie-
go oraz Politechniki Gdańskiej został zadedykowany „rokiem Matematyki” na Pomorzu. 

na egzaminach. Niemniej 
w bieżącym Roku Matema-
tyki 2015, wyniki chociażby 
matury z matematyki - i to 
w skali całego kraju - były 
niepokojące.

Podsumowaniem całego 
roku inicjatyw będzie impre-
za pod tytułem: „Pomorze 
tworzy, bo liczy i mnoży - 
pomorski siedmiobój mate-
matyczny”, gdzie 6-osobowe 
drużyny z każdego powiatu 
będą, w atmosferze zabawy, 
rywalizować w konkuren-
cjach matematycznych (od-
będzie się 10 października). 

- Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie i dyrektorzy 
szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat 
podjęli inicjatywę o przyzna-
niu dodatkowej godziny zajęć 
z matematyki na czas kla-
sy pierwszej dla wszystkich 
oddziałów klas pierwszych 

publicznych szkół ponadgim-
nazjalnych – wyjaśnia Woj-
ciech Rybakowski, Etatowy 
Członek Zarządu Powiatu. 
- Celem tej inicjatywy jest 
wyrównanie braków i deficy-
tów wiedzy matematycznej, 
pozwalających na pełną re-
alizację ponadgimnazjalnych 
programów nauczania mate-
matyki. To właśnie w pierw-
szych klasach nauczyciele 
zderzają się z różnicami 
w poziomie wiedzy poszcze-
gólnych uczniów. Dlatego 
ta jedna godzina ma umoż-
liwić wyrównanie poziomu, 
by w kolejnych klasach już 
do matury prowadzić zajęcia 
równym rytmem. 

Przedstawiciele starostwa 
zapowiadają, że jest to inicja-
tywa pilotażowa i – o ile się 
sprawdzi – będzie kontynu-
owana w kolejnych latach. 

(raf)
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Nr 307/282/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10 wrze-
śnia 2015 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący 
garaż położony w Rumi przy ul. Morskiej, stanowiący własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie bez-
przetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

ogłoszeNie
BuRmistRza miasta Rumi

Ulica Odrębna ma długość 
260 metrów i łączy ulicę Rosz-
czynialskiego i Sikorskiego. 
To była ostatnia droga powia-
towa, która do tej pory nie mia-
ła utwardzonej nawierzchni. 

- Ta inwestycja doszła do 
skutku dzięki współpracy po-
wiatu i miasta - mówi Witold 
Reclaff, wicestarosta wejhe-
rowski. - Koszt inwestycji to 
520 tys. zł. Remont został wy-
konany przy znacznym udziale 
fi nansowym miasta Wejhero-
wa. Jest to jedna z pierwszych 
naszych wspólnych inwestycji 
i mam nadzieję, że w przyszło-
ści ta współpraca będzie coraz 
lepsza. 

Oddanie ul. Odrębnej to nie 
jedyna inwestycja, zrealizo-
wana ostatnio przez powiat 
w Wejherowie. Niedawno 
wykonano remont chodni-
ków przy ul. Pomorskiej, ul. 
Strzeleckiej, takie prace będą 
też niebawem wykonane przy 

fragmencie ul. Sobieskiego 
i przy ul. Prusa. 

Mimo, że ul. Odrębna na-
leży do powiatu, większość 
kosztów jej remontu poniosło 
miasto. 

- Ten rejon miasta jest ostat-
nio dla nas szczególny, jeśli 
chodzi o inwestycje drogo-
we, ponieważ oprócz tej uli-
cy i chodników niedawno 
oddaliśmy do użytku ul. Le-
śną, Wschodnią, Poprzeczną, 
Środkową – wylicza Beata 
Rutkiewicz, wiceprezydent 
Wejherowa. - A dlaczego po-
nieśliśmy większość kosztów 
przebudowy ulicy powiato-
wej? Ponieważ jest na terenie 
miasta, a poza tym łatwiej 
razem realizować inwestycje. 
To są nasi mieszkańcy, a my 
uczestniczymy we wszystkich 
działaniach starostwa na tere-
nie miasta. 

Znaczenie współpracy mię-
dzy miastem a powiatem 

podkreśla też Gabriela Lisius, 
starosta powiatu wejherow-
skiego. 

- Jeśli środki fi nansowe po-
chodzą z dwóch źródeł, to 
zawsze tych pieniędzy jest 
więcej i więcej można zrobić – 
mówi Gabriela Lisius. - Dzię-
ki temu inwestycji w mieście 
może być i z pewnością będzie 
więcej. 

Jak podkreśla wiceprezydent 
Beata Rutkiewicz, w Wejhero-
wie jest problem z odprowa-
dzaniem wód deszczowych. 

- Dlatego każda inwesty-
cja drogowa, podczas której 
wykonywana jest kanalizacja 
deszczowa, poprawia tę sy-
tuację – wyjaśnia wicepre-
zydent. - W przyszłym roku 
będziemy robić ul. Brzozową, 
mamy też projekt na ul. Ofi ar 
Grudnia, poza tym jest kilka 
ulic, na których chcemy poło-
żyć płyty. 

Rafał Korbut

Powiat utwardził ostatnią ulicę
WEJHEROWO | Nowa kostka brukowa, nowe chodniki, wymieniona cała infrastruktura podziemna (m.in. wykonana kanalizacja deszczowa) 
i nowoczesne oświetlenie LED-owe – tak obecnie wygląda ul. Odrębna w Wejherowie Śmiechowie. Drogę właśnie oddano do użytku. 
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- Jako radny Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego 
i zarazem przewodniczący 
Komisja Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu zabiegam o to 
by w pełni dążyć do przełoże-
nia zapisów Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 
2020 na konkretne działania 
– mówi Dariusz Męczykow-
ski. - Szczególnie ważne jest 
wykorzystanie możliwości 
związanych z funduszami eu-
ropejskimi pozyskanymi w ra-
mach nowej perspektywy na 
lata 2014 – 2020. Poprzez mą-
dre zarządzanie  funduszami 
planujemy wpłynąć na organy 
prowadzące szkoły zawodo-
we (głównie powiaty, bo pro-
wadzenie szkół zawodowych, 
to ich zadanie), by w ramach 
wspólnych działań, w ścisłym 
połączeniu z pracodawcami, 
na bazie istniejącej infrastruk-
tury, zmodyfi kować sieć szkół 
zawodowych w taki sposób, 
aby lepiej odpowiadała ona  
rynkowi pracy oraz uwzględ-
niała branże o największym 
potencjale rozwoju a także 
Inteligentne Specjalizacje Po-
morza. 

Warto podkreślić, iż - spo-
śród wszystkich regionalnych 
programów operacyjnych – to 
właśnie w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 przeznaczono naj-
więcej środków na szkolnic-
two zawodowe. 

Kwota dofi nansowa-
nia, jaka została przezna-
czona na szkolnictwo za-
wodowe w perspektywie 
na lata 2014-2020 wynosi 
łącznie ponad 76,6 mln euro, 

czyli prawie cztery razy więcej 
niż w poprzedniej perspekty-
wie.

Jak mówi Dariusz Męczy-
kowski, planowane kierunki 
zmian w szkolnictwie zawodo-
wym będą realizowane przede 
wszystkim poprzez programy,  
np. . „Kształtowanie sieci po-
nadgimnazjalnych szkół za-
wodowych uwzględniającej 
potrzeby subregionalnych i re-
gionalnego rynków pracy”.

Powiaty przygotowały wła-
sne koncepcje dotyczące 
szkolnictwa zawodowego.  
W drodze  konkursu zostaną 
przedstawione Zarządowi Wo-
jewództwa Pomorskiego jako 
rekomendowane do realizacji 
w ramach przedsięwzięcia. 
Ostateczna decyzja co do za-
kresu przedsięwzięcia strate-

gicznego należy do Zarządu, 
warto jednak podkreślić, iż 
w proces identyfi kacji najlep-
szych koncepcji czynnie zosta-
li włączeni pracodawcy, którzy 
udzielają się zarówno jako 
członkowie komisji konkur-
sowej, jak i wspierają organy 
prowadzące  w przygotowaniu 
założeń wsparcia szkół zawo-
dowych. 

Zdaniem Dariusz Męczy-
kowskiego, prowadzona 
pod kierunkiem Samorządu 
Województwa Pomorskie-
go interwencja w obszarze 
szkolnictwa zawodowego ma 
mieć charakter kompleksowy 
i przyczynić się nie tylko do 
lepszego rozmieszczenia na 
obszarze województwa sie-
ci szkół zawodowych czy też 
unowocześnienia wyposażenia 

pracowni do nauki zawodów. 
Ma przede wszystkim pomóc 
w nawiązaniu prawdziwej 
współpracy szkół zawodo-
wych z pracodawcami i trwale 
podnieść jakość kształcenia 
w pomorskich szkołach zawo-
dowych. Stąd taka duża waga 
mądrego planowania zróżnico-
wanych form wsparcia zarów-
no uczniów (np. poprzez staże 
i praktyki zawodowe oraz kur-
sy podnoszące umiejętności 
zawodowe), jak i nauczycieli 
i instruktorów praktycznej na-
uki zawodu.

Bez tych wspólnych dzia-
łań nie uda nam się poprawić 
wizerunku pomorskich szkół 
zawodowych i dostosować ich 
oferty do potrzeb rynku pracy 
– kończy Dariusz Męczykow-
ski.

Przywrócić równowagę w kształceniu
POMORZE | Przełamanie niechęci do edukacji zawodowej jest ważne zarówno ze względu na pokazanie młodym ludziom ścieżki kariery po-
zwalającej na szybkie znalezienie ciekawej pracy, jak i z punktu widzenia potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Temat przybliża Dariusz 
Męczykowski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Dariusz Męczykowski

Powiat lęborski –  szkoły  zawo-
dowe  otrzymały  wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 380 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 230 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat pucki  –  szkoły  zawo-
dowe  otrzymały  wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 163 tysiące złotych. Kursami 
objęto ponad 200 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat słupski –  szkoły  zawo-
dowe  otrzymały  wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 122 tysiące złotych. Kursami 
objęto ponad 180 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat wejherowski – szkoły za-
wodowe otrzymały wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 650 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 600 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat kościerski – szkoły zawo-
dowe  otrzymały  wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 246 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 500 uczniów szkół 
zawodowych.

Powiat człuchowski  –  szkoły 
zawodowe  otrzymały  wyposa-
żenie  o  łącznej  wartości  prze-
kraczającej 123 tysiące złotych. 
Kursami  objęto  230 uczniów 
szkół zawodowych

Gdynia  –  szkoły  zawodowe 
otrzymały  wyposażenie  o  łącz-
nej wartości przekraczającej 580 
tysięcy złotych.  Kursami objęto 
ponad 860 uczniów szkół zawo-
dowych.

Słupsk  –  szkoły  zawodowe 
otrzymały  wyposażenie  o  łącz-
nej wartości przekraczającej 264 
tysięcy złotych.  Kursami objęto 
ponad 450 uczniów szkół zawo-
dowych.

Powiat bytowski – szkoły zawo-
dowe  otrzymały  wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 240 tysięcy złotych. Kursami 
objęto 260 uczniów szkół zawo-
dowych. 

Powiat chojnicki – szkoły zawo-
dowe  otrzymały  wyposażenie 
o łącznej wartości przekraczają-
cej 350 tysięcy złotych. Kursami 
objęto ponad 370 uczniów szkół 
zawodowych.

Takie działania już podjęto i osiągnięto takie efekty:

W ramach pozyskanych środków, szkoły inwestowały przede wszyst-
kim w sprzęt komputerowy wraz z nowoczesnym oprogramowaniem, 
wyposażenie pracowni gastronomicznych i fryzjerskich, kupiono też 
sprzęt budowlany,  geodezyjny, warsztatowy,  ogrodniczy  i  laborato-
ryjny. Jeżeli chodzi natomiast o kursy, to  ich oferta pomyślana była 
w ten sposób, by realnie zwiększyć szanse młodych  ludzi na rynku 
pracy. W ramach projektu fi nansowano m.in.: prawo jazdy kat. B, kurs 
obsługi wózków widłowych, kurs obsługi i konserwacji urządzeń elek-
trycznych do 1 kV, kurs obsługi programu AutoCAD, kursy spawania 
(MAG  i MIG), kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fi skal-
nych oraz kursy gastronomiczne (barman, barista, kelner).

Panu Wojciechowi Waśkowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Pani Annie Ożarowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

SYNA

składa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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POWIAT | Kandydaci na posłów do Sejmu RP z powiatu wejherow-
skiego wystartują w okręgu nr 26. Będziemy głosować tylko na jedną 
osobę. Z ciekawszych nazwisk „piątką” w KKW „Zjednoczona Lewica” 
jest wójt gminy Gniewino, a „siódemką” w KW „Platforma Obywatel-
ska RP” były starosta wejherowski. Kto jeszcze kandyduje?

Kto do Sejmu?

Nazwiska kaNdydatów Na posłów 
do sejmu Rp z powiatu wejheRowskiego:

• Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”:
jan klawiter, inżynier chemik, Rumia (nr 8)
wojciech Rybakowski, teolog, Kochanowo (nr 9)
Violetta mackiewicz-sasiak, pielęgniarka, Reda (nr 11)
łucja słowikowska, technolog żywienia, Rumia (nr 13)
edyta witka-jeżewska, biotechnolog, Reda (nr 18)

• Komitet Wyborczy „Polskie Stronnictwo Ludowe”:
stanisława Bujanowicz, inżynier rolnik, Luzino (nr 3)

Radosław szatkowski, inżynier rolnik, Reda (nr 4)
jerzy kepka, ekonomista, Gościcino (nr 24)

• Komitet Wyborczy” Platforma Obywatelska RP”:
krystyna kłosin, ekonomista, Rumia (nr 5)
józef Reszke, magister administracji, Wejherowo (nr 7)
janusz kreft, ekonomista, Strzebielino (nr 18)
tomasz krauza, student, Zęblewo (nr 23)

• Komitet Wyborczy „Nowoczesna PL Ryszarda Petru”:
kamil łapiński, inżynier energetyk, Rumia (nr 7)
Błażej soiński, kierownik biura podróży, Reda (nr 23)

• Komitet Wyborczy Partii „Korwin”:
tomasz mering, artysta plastyk, Wejherowo (nr 14)
Bronisław ehrlich, muzyk, Wejherowo (nr 16)

małgorzata marciniuk, inżynier jakości, Rumia (nr 22)

• Komitet Wyborczy „Partia Razem”:
karolina haska, socjolog, Wejherowo (nr 2)
malwina ossolińska, księgowa, Rumia (nr 6)
dominik haska, programista aplikacji, Wejherowo (nr 7)
Nicole wilkowska, autorka tekstów i sloganów 
reklamowych, Rumia (nr 16)

• Komitet Wyborczy „Wyborców Zbigniewa Stonogi”:
marcin kamień, magister inżynier oceanotechniki, 
Wejherowo (nr 8)

• Koalicyjny Komitet Wyborczy „Zjednoczona Lewica”:
zbigniew walczak, politolog, Gniewino (nr 5)
Lucyna woźniakowska, ekonomista, Reda (nr 9)
mirosława Lamorska-yarnold, przedsiębiorca, Reda (nr 16)
magdalena strzelecka, przedsiębiorca, Reda (nr 19)
aleksandra Fiedorczuk, finansista, Rumia (nr 25)

• Komitet Wyborczy „Wyborców Kukiz 15”:
monika Baran, prawnik, Rumia (nr 2)
małgorzata kordylewska, mgr d/s zarządzania 
i marketingu, Bojano (nr 4)
jan trzciński, przedsiębiorca, Wejherowo (nr 5)
Radosław Farion, przedsiębiorca, Reda (nr 14)
adam kwaśniewski, dypl. mgr spec. zakładania zieleni,
Wejherowo (nr 18)
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na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie, przy ul. Podmiejskiej, oznaczonych ewidencyjnie jako 
dz. nr 1/2, KW nr GD1W/00032731/3, 2, 20, KW nr GD1W/00044259/7, obr. 3, o łącznej pow. 26 181 m2:

cena wywoławcza: 2 886 400,00 zł
wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%

opis nieruchomości: nieruchomość dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 6 Gdynia – Szczecin, kształt nieregularny, teren niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, występuje częściowe obniżenie pozio-
mu terenu, wzdłuż północnej granicy oraz wzdłuż części wschodniej granicy nieruchomości przebiega linia kablowa SN-15kV, wzdłuż północnej granicy przebiega linia kablowa eWN, przez środek oraz wzdłuż północ-
nej granicy przebiega przewód wodociągowy a przez jej południowo wschodni narożnik przebiega odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, na działce znajdują się drzewa owocowe oraz w dzikich skupiskach występują to-
pole i wierzby.
przeznaczenie: nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIk/XXXV/408/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 
września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budow-
lanych (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 03.10.2013 r., poz. 3459), w jednostce terytorialnej: 1.P/U – teren zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy usługowej i 2.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudo-
wy usługowej.
uzbrojenie: w ul. Podmiejskiej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, oraz kanalizacji sanitarnej, w ul. Inżynierskiej sieć gazowa a w ul. Techników sieć teletechniczna.
zobowiązania: w akcie notarialnym sprzedaży przez Gminę Miasta Wejherowa przedmiotowej nieruchomości nabywca obciąży ją nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców, których własność stano-
wią urządzenia umiejscowione na nieruchomości, w zakresie ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.
dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania co najmniej 40 % powierzchni przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienio-
nym terminie, budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, o funkcji zgodnej z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, pod rygorem zastosowania kary umownej: 

zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków – 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości;
kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy peł-

ny rok opóźnienia, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej 
nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie zabez-
pieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o nadanie akto-
wi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.

Przetarg odbędzie się dnia 25 listopada 2015 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 288 640,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank millenium s.a. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 18 listopada 2015 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz koniecz-

ne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej wła-

sność.
Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 13 listopada 2015 r., o godz. 14.30, na przed-

miotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-

71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie interne-
towej BIP Urzędu, tj. www.bip.wejherowo.pl.

pRezydeNt miasta wejheRowa 
ogłasza pieRwszy pRzetaRg ustNy NieogRaNiCzoNy

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Akcja zakończyła się peł-
nym sukcesem. W przed-
sięwzięcie szczególnie an-
gażowali się najmłodsi.

- Dzieci z chęcią wzięły 
udział w akcji, urządzały 
wyścigi, które pozbiera 
najwięcej odpadów – mówi 
Bogumiła Naskręt z Przed-
szkola „Bajkowa Kraina”. 

Na koniec pracy ucznio-
wie otrzymali gadżety - 
m.in. woreczki, ołówki, 
kolorowanki, linijki, a tak-
że mogli skorzystać z po-
częstunku zorganizowane-
go w Parku Żelewskiego. 
Nie zabrakło tradycyjnego 
ogniska. 

W akcji wzięło udział 
około 4000 dzieci z 19 
placówek edukacyjnych: 
Szkoły Podstawowej nr 1, 
6, 9 i 10; Publicznej Szko-
ły Podstawowej Sióstr Sa-
lezjanek; Gimnazjum nr 
1, 2, 4; Przedszkoli nr 1 
(„Słoneczna Jedynka”), 2 
(„Bajka”); Przedszkoli „Baj-
kowa Kraina”, „Pod Topolą”, 
„Iskierka”, „Wioska Smer-

fów”, „Mądry Maluch”; LO 
nr 1, 2; ZSP nr 2 oraz Ekolo-
gicznej Szkoły Społecznej.  

Jest to już 22 edycja mają-

ca na celu zwrócenie uwagi 
na rolę, jaką każdy z miesz-
kańców może odegrać 
w tworzeniu i funkcjonowa-

niu systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi 
w gminie.

(raf)

Rumia wysprzątana! 
RUMIA | Kilka dni temu Rumia wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczne hasło brzmia-
ło „Wyprawa – poprawa”. Dzieci zaopatrzone w worki i rękawice ruszyły sprzątać całe miasto.

Urząd Miasta w Rumi zachęca do pobierania kolorowanki „Uczy nas Ania 
segregowania”. Kolorowanka bawiąc, uczy. Dzieci mogą dowiedzieć się 
z niej o zasadach, jakie obowiązują podczas segregowania odpadów. Moż-
na pobrać ją ze strony www.rumia.eu (zakładka „Ochrona środowiska”, 
następnie „Odpady”).

Kolorowanka dla najmłodszych
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Zdrowie  Uroda dowiedz się więcej:
tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

URODA | FITNESS | STYL ŻYCIA | MEDYCYNA ESTETYCZNA | DIETA

dodatek

Jubileusz 70-lecia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Wejherowie był dniem 
wyjątkowym zarówno dla 
uczniów, jak i kadry pedago-
gicznej. 
Podczas uroczystości żegna-
no sztandar Zespołu Szkół 
Samochodowych w Wejhe-
rowie, który od 1982 roku 
reprezentował społeczność 
szkoły. W skład pocztu ZSS 
wchodzili obecni nauczycie-
le, a byli absolwenci szkoły, 
czym podkreślono ciągłość 
tradycji szkoły, pokoleń na-
uczycieli i uczniów. Wraz ze 
sztandarem pożegnano pro-
fi le szkół, które z przestały 
istnieć. 
Po pożegnaniu sztandaru ZSS 
ksiądz prałat Daniel Nowak, 
Dziekan Dekanatu Wejhe-
rowskiego, dokonał poświę-
cenia nowego sztandaru.
W uroczystości wzięło udział 
wielu gości, m.in. Ryszard 
Stachurski, Wojewoda Po-
morski, Gabriela Lisius, 
Starosta Wejherowski, Piotr 
Bochiński, Wiceprezydent 
Wejherowa, przedstawiciele 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego i Kurato-
rium Oświaty w Gdańsku, 
dyrektorzy szkół i placówek 
powiatu wejherowskiego. 
- Jubileusz szkoły to dosko-
nała okazja do spojrzenia 
w przeszłość, jak i przyszłość 
- Gabriela Lisius, Starosta 
Wejherowski. - Czas szybko 
mija, a życie toczy się dalej. 
Pozostają wspomnienia, 
a przed nami stawiane są nowe 
wyzwania. Władze powia-
tu od samego początku, gdy 
przejmowały tę szkołę jako 
organ prowadzący, starają się 
niezmiennie przyjaciółmi tej 
placówki. I nie szczędzimy 
sił ani środków, aby szkoły 
rozwijały się zgodnie z ocze-
kiwaniami uczniów. Jubileusz 
jest okazją do wytyczenia ko-
lejnych celów, do spojrzenia 
w przyszłość, która otwiera 
nowe perspektywy. I tu poja-
wia się konieczność nowych 
zadań inwestycyjnych. 
- Dzisiejsza uroczystość 
uświadomiła mi, że prawie 
pół wieku temu kończyłem 
podobną szkołę – dodał Ry-
szard Stachurski, Wojewoda 
Pomorski. - Duch i klimat tej 
szkoły jest mi więc bardzo, 
bardzo bliski. Wejherow-
ska „samochodówka” jest 
znana i ceniona. Życzę Wam, 
uczniowie, sukcesów i za-
pewniam, że ten czas spę-
dzony w szkole po 50 latach 

będziecie wspominali jako 
czas młodości, radości, opty-
mizmu i sukcesów. 
Wiceprezydent Bochiński 
wręczył Annie Wilk, dyrektor 
szkoły, Medal Róży, przyzna-
ny przez Prezydenta Wejhe-
rowa.
- Mój staż w tej szkole to nie-

gdyś 10 lat uczenia – wspo-
minał wiceprezydent Piotr 
Bochiński przed odczytaniem 
listu gratulacyjnego dla władz 
szkoły od prezydenta miasta.
Ważnym momentem było też 
ofi cjalne otwarcie nowego 
skrzydła szkoły, służącego 
nauce uczniów technikum fo-

tografi cznego.
- Życie to coś między wspo-
mnieniem i marzeniem: 
wspomnieniem są szkoły, 
które wcześniej funkcjonowa-
ły w tej placówce i sztandar, 
który pożegnaliśmy, zaś ma-
rzeniem otwarte właśnie pra-
cownie – mówi Anna Wilk, 

dyrektor szkoły. - Dążę do 
tego, aby stworzyć tu szkołę 
nowoczesną, która kształci na 
bardzo wysokim poziomie, 
ale też która daje satysfakcję 
uczniom i umożliwia im za-
równo zdobycie wiedzy, jak 
i rozwijanie swoich umiejęt-
ności oraz pasje. 

Szkołę czekają kolejne 
zmiany - starosta Gabriela 
Lisius zapowiedziała bowiem 
budowę kolejnego pawilonu 
z pracowniami oraz pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej. 
Jubileusz zakończyła część 
artystyczna w wykonaniu 
uczniów.  Rafał Korbut

70 lat minęło, jak jeden dzień...
WEJHEROWO | Pożegnanie dotychczasowego i powitanie oraz poświęcenie nowego sztandaru, otwarcie nowego skrzydła szkoły oraz Me-
dal Róży dla dyrektorki placówki – tak świętowano jubileusz 70-lecia powstania wejherowskiej „samochodówki”. 
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Postaw się na nogi domo-
wym sposobem. Potrzebujesz 
tylko soku z czarnej porzecz-
ki oraz aloesu. Poprawią one 
odporność, przywrócą do ży-
cia, wzmocnią po leczeniu 
antybiotykami. W tych natu-
ralnych sokach znajdują się 
aminokwasy, witaminy, związ-
ki mineralne wapnia, potasu, 
fosforu oraz substancje o dzia-
łaniu przeciwzapalnym oraz 
przeciwbakteryjnym. Drugim 
sposobem działającym natych-
miast, poprawiającym nastrój 
i koncentrację jest preparat 
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 przyprawiania 
potraw ziołami. Stosowanie 
ich poprawi smak a także może 
zapobiec uczuciu ciężkości 
i przejedzenia. Lubczyk, ore-
gano, rozmaryn, szałwia, es-
tragon uszlachetnią smak mięs 
i zup. Gotowe mieszanki przy-
praw 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 wypróbo-
wania na co dzień i od święta 

słynnej różowej himalajskiej 
soli, francuskiej soli z Camar-
gue, soli morskich, soli ni-
skosodowych lub ziołowych. 
Również do ciast i deserów 
oferujemy oryginalne przy-
prawy np. szafran, cynamon 
cejloński, kurkuma, wanilia, 
czy niespotykane cukry: cytry-
nowe, cynamonowe i oczywi-
ście z prawdziwą wanilią, 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 wto-
rek. 

Zapraszamy również do za-
kupu ręcznie robionych na ma-
śle i miodzie ciasteczek, ma-
ślanych 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 
nawet przez tydzień.

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

Pysznie, zdrowo i ekologicznie

Nasz fachowy personel z przyjem-
nością 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)
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Zazwyczaj przy takich proble-
mach zwracamy się po pomoc 
do ortopedy. I tu zaczynają 
się „schody” - do lekarza spe-
cjalisty potrzebne jest skiero-
wanie, później trzeba zapisać 
się na wizytę i czekać, czekać 
i jeszcze raz czekać. Trzeba 
uzbroić się w sporą dawkę 
cierpliwości, gdyż kolejki są 
długie i czas oczekiwania na 
wizytę wynosi średnio kilka-
naście miesięcy. I nie dość, że 
potrzebujący pomocy wciąż 
odczuwa dolegliwości, to jego 
stan zdrowia może przez ten 
czas ulec pogorszeniu. A prze-
cież można się zgłosić do Vita 
Centrum Diagnostyki Wad 
Postawy w Redzie.

Przebadaj dziecko

Czas działania jest szczególnie 
istotny w przypadku dzieci. 
Gdy dziecko ma np. płasko-
stopie, trzeba działać szybko, 
a nie czekać np. rok. Bo potem 
może już być za późno i sko-
rygowanie nieprawidłowości 
może być niemożliwe. 
- Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, że problem dotyczy 
aż 80 proc. dzieci! - mówi 
Joanna Sztejna, fi zjoterapeut-
ka, wykwalifi kowana masa-
żystka i diagnosta wad posta-
wy z Vita Centrum. - Dane te 
pochodzą z badań, które prze-
prowadzaliśmy w szkołach 
i przedszkolach. Od kiedy 
z placówek oświatowych 
praktycznie wycofano gimna-
stykę korekcyjną, sytuacja się 
pogorszyła. O tym, że dziecko 
ma wadę, dowiadujemy się 
często podczas okresowego 

bilansu, przeprowadzanego 
przez lekarza pediatrę. Po 
takim bilansie można zgłosić 
się do nas, a nie czekać na 
wizytę u lekarza. 

Nowocześnie 
i profesjonalnie

Vita Centrum dysponuje naj-
nowocześniejszym sprzętem 
diagnostycznym, zaś pacjen-
tów przyjmują wykwalifi ko-
wani specjaliści. 
- Mamy np. podoskop służący 
do oceny wizualnej, podoba-
roskop (komputerową platfor-
mę badającą rozkład nacisku 
na podeszwową stronę stopy, 
urządzenie daje możliwość 
zbadania stopy zarówno pod-
czas chodu, jak i podczas 
stania), podoscan (laserowy 
skaner stóp) – wylicza fi zjo-
terapeutka. - Dzięki temu 
możemy wykonywać bardzo 
dokładne badania szybko, 
bezboleśnie, bezinwazyj-
nie i – co ważne szczególnie 
w przypadku najmłodszych 
pacjentów – bezstresowo.
Jednym ze specjalistów Viva 
Centrum jest pani Anna, po-
dolog-kosmetolog, która zaj-
muje się zmianami skórnymi 
w obrębie stóp (modzele, 
odciski, wrastające paznok-
cie), które pojawiają się przy 
niezdiagnozowanych wadach 
stóp. 
- Jeśli pomimo pedicure 
zmiany skórne wciąż po-
wracają, to znaczy, że coś 
dzieje się nie tak w obrębie 
stóp – wyjaśnia. - Powinno 
się to wówczas zabezpieczyć 
wkładką. 

Wkładki 
korekcyjne i masaże

Wiele wad stóp, jak płaskosto-
pie, halluxy i ostrogi piętowe, 
koryguje się wkładkami orto-
pedycznymi. Takie wkładki  
można zamówić w Vita Cen-
trum. Są one wykonywane 
indywidualnie, po wykonaniu 
dokładnych badań. To gwa-
rantuje, że – w przeciwień-
stwie do wkładek seryjnych, 
uniwersalnych – będą one do-
kładnie dopasowane. W ofer-

cie znajduje się też obuwie 
ortopedyczne Aurelka, które 
wyglądem w ogóle nie przy-
pomina ciężkich butów sprzed 
lat.
Innym rodzajem terapii, po-
magającej na wiele dolegli-
wości, są masaże. Można 
więc skorzystać z całej gamy 
masaży: klasycznego, relak-
sacyjnego, sportowego, bańką 
chińską oraz drenażu limfa-
tycznego. Specjaliści z Vita 
Centrum wykonują ponadto 
kinesiotaping – to metoda 

terapeutyczna polegająca na 
oklejaniu wybranych frag-
mentów ciała plastrami o spe-
cjalnej strukturze.
Vita Centrum przeprowadza 
w przedszkolach bezpłatne 
badania dzieci, dodatkowo 
współpracuje z fi rmą Bartek, 
mającą siedzibę w Porcie 
Handlowym Auchan Rumia, 
gdzie przedstawiciele fi rmy 
będą w najbliższy piątek 25 
września od godz. 12.00 do 
18:00. Dzieci można zapisy-
wać bezpośrednio o sklepie 

Bartek osobiście lub telefo-
nicznie pod nr 506397237.

Zadbaj o stopy i prawidłową postawę
ZDROWIE | Wady postawy, bóle kręgosłupa, wady stóp czy problemy skórne dotyczą bardzo wielu osób. Jak sobie radzić z tymi dolegliwościami?

Vita 
Centrum Diagnostyki 
Wad Postawy
Wkładki Ortopedyczne

Reda, ul. Obwodowa 29B/U1-U3
Tel: 508 709 001
Godziny otwarcia:
Pn - Pt 10.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 14.00 

Specjaliści zwracają uwagę 
przede wszystkim na za-
nieczyszczenia środowiska, 
które mają wpływ na stan 
naszego zdrowia, w tym 
oczywiście także na stan 
skóry twarzy, która jest 
szczególnie narażona na 
działanie czynników ze-
wnętrznych. Ponadto pro-
fesjonaliści podkreślają też, 
że współczesny tryb życia 
wielu ludzi także może mieć 
niebagatelny wpływ na zły 
stan cery. 
Wśród czynników, które 

Coraz więcej Polek ma problemy ze skórą twarzy
BadaNie | jak wynika 
z najnowszych badań, 
coraz więcej polek boryka 
się z różnego rodzaju pro-
blemami skóry twarzy. 

mogą zaburzać procesy re-
generacyjne skóry, wymienić 
warto na przykład nieod-
powiednią dietę. Spożywa-
nie posiłków zawierających 
sztuczne i niekorzystne dla 
zdrowia składniki, oraz zbyt 
częste przebywanie w po-
mieszczeniach klimatyzo-
wanych, ma  z pewnością 
niekorzystny wpływ na stan 
cery. Jak twierdzą przedsta-
wiciele fi rmy Bioderma, za 
pojawienie się problemów 
ze skórą twarzy winić należy 
także nieodpowiednią jej 
pielęgnację.
Według specjalistów warto 
poświęcić kilkanaście minut 
rano i wieczorem na to, 
by odpowiednio odżywić 
skórę twarzy i zabezpieczyć 

ją przed działaniem nieko-
rzystnych czynników. Nie  
wolno również zapominać 
o codziennym wieczornym 
oczyszczaniu skóry zarówno 
z zanieczyszczeń, jak i z pozo-
stałości makijażu. Tylko dzięki 
temu cera mieszana będzie 
mogła odpowiednio w nocy 
oddychać. Ponadto jedynie 
usunięcie wszystkich zanie-
czyszczeń pozwoli na to, by 
kosmetyki, takie jak kremy 
czy balsamy, odpowiednio 
się wchłonęły. Specjaliści 
z fi rmy Bioderma podkreślają 
też, że bardzo ważny jest od-
powiedni dobór kosmetyków 
do rodzaju cery. Co ważne 
- innej pielęgnacji wymaga 
cera sucha, innej mieszana, 
a jeszcze innej – tłusta. (Rp)
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Dlaczego o tej porze roku 
szczególnie warto zadbać 
o cerę? Ponieważ niektórych 
zabiegów nie wykonuje się 
w okresie, gdy skóra będzie 
wystawiana na działanie 
słońca. Teraz, gdy lato minęło 
a słońce już tak intensywnie 
nie świeci, wykonuje się za-
biegi liftingu, terapię kwasa-
mi owocowymi, mezotera-
pię, rozjaśnianie przebarwień 
(a często takie przebarwienia 
występują właśnie po okresie 
letnim, po opalaniu się), itp. 
W Salonie Kosmetycznym 
Małgorzata w Wejherowie 
można wykonać rozmaite 
zabiegi zarówno twarzy, rąk, 
jak i całego ciała. 
- Mamy bardzo duży zakres 
usług, np. manicure, pedicure, 
depilacja, mikrodermabrazja, 
regulacja brwi, masaże, prze-
dłużanie paznokci i wiele 
innych – wylicza Małgo-
rzata Trocka – Steinke, wła-
ścicielka salonu. - Bardzo 
ciekawym i skutecznym za-
biegiem jest mezoterapia mi-
kroigłowa. Nierzadko zabieg 
ten nazywany jest „liftingiem 
bez skalpela”, doskonale re-
dukuje zmarszczki. Jest to 
dość nowy rodzaj zabiegu, 
prowadzimy go od roku. Po-

Jesień – czas na naturalne piękno
WEJHEROWO | Lato dobiegło końca. To doskonały moment, żeby jeszcze przed zimą zadbać o swój wygląd. Bo to właśnie jesienią warto poddać 
się zabiegom kosmetycznym, w szczególności twarzy. 

Salon Kosmetyczny 
Małgorzata 
ul. Kaszubska 4e, 
Wejherowo
tel. 697 633 849

siadamy najnowocześniejszy 
sprzęt do jego wykonywania. 
Gabinet w Wejherowie przy 
ul. Kaszubskiej 4e istnieje 
od ponad 2 lat. Prowadzi go 
Małgorzata Trocka – Steinke, 
doświadczona kosmetyczka, 
która w zawodzie pracuje już 

od ponad 10 lat. W salonie 
zatrudnieni są doświadczeni 
i wykwalifi kowani pracowni-
cy, którzy stale się doszkalają, 
biorąc udział w różnych szko-
leniach, targach, itp. 
- Staram się ze wszystkim być 
na bieżąco, poznawać nowe 

rodzaje zabiegów, kosmety-
ków, nowoczesnego sprzętu 
i śledzić rynek, tak aby znać 
wszystkie nowości i zapotrze-
bowania klientów – dodaje 
Małgorzata Trocka – Steinke. 
- I oczywiście wiele z tych no-
wości wprowadzamy do naszej 

oferty. 
Salon Kosmetyczny Małgorza-
ta to – oprócz doświadczenia, 
profesjonalizmu i szerokiej 
gamy zabiegów – konkuren-
cyjne ceny. A stali klienci 
mogą liczyć na dodatkowe 
rabaty. (raf)

więcej o magazynie: 
tel. 791 980 155 e
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W salonie można zadbać 
o każdy aspekt swojego wy-
glądu, fi rma oferuje bowiem 
całą gamę usług: fryzjerstwo, 
kosmetyka, medycyna este-
tyczna, masaże i zabiegi od-
chudzające. 

Odmień się!

Atelier istnieje od 3 lat i przez 
ten czas zdążyło sobie ugrun-
tować mocną pozycję i zdobyć 
doskonałą opinię wśród klien-
tów. 
- Jest to jedyne miejsce w Wej-
herowie, gdzie można tak 
kompleksowo zadbać o swoją 
urodę – tłumaczy Joanna 
Hagen, właścicielka Atelier 
Urody. - Jest to jednocześnie 
jedyny salon, przeprowadza-
jący całkowite metamorfozy 
klientek. To wyjątkowa oferta, 
bo klientka dosłownie prze-
chodzi metamorfozę i po serii 
rozmaitych zabiegów (w za-
leżności od potrzeb) wycho-
dzi całkowicie odmieniona. 

Oprócz tego współpracujemy 
na stałe z lekarzami, np. sto-
matologiem. Każda klientka 
może skorzystać z takich pro-
fesjonalnych konsultacji me-
dycznych. 
W salonie znajduje się też 
kącik dla dzieci (panie z dzieć-
mi nie muszą więc się mar-
twić o opiekę nad dzieckiem 
w czasie, gdy korzystają z ja-
kiegoś zabiegu kosmetycznego 
czy fryzjer układa im fryzurę). 

Piękno i rozrywka

Ciekawą propozycją dla pań 
jest możliwość zorganizowa-
nia w Atelier Urody wieczoru 
panieńskiego. Wówczas zakład 
rezerwowany jest dla tej grupy 
kilku czy kilkunastu pań, które 
wspólnie mogą porozmawiać, 
pośmiać się i pożartować, 
a jednocześnie ułożyć wy-
marzoną fryzurę czy zadbać 
o dłonie i paznokcie. 
- Zazwyczaj wieczory panień-
skie wyprawiane są na kilka 

dni przed ślubem – wyjaśnia 
Joanna Hagen. - To idealny 
moment, żeby zadbać o swój 
wygląd przed tak ważna uro-
czystością. Właśnie na tydzień 
wcześniej najlepiej przefar-
bować włosy oraz dokonać 
niektórych zabiegów, a przed 
samym ślubem dokonać 
tylko niezbędnych poprawek. 
A przecież przyjemnie jest spę-
dzić czas, potrzebny na wszyst-
kie zabiegi kosmetyczne, 
razem z koleżankami, w miłej 
atmosferze, przy przekąskach 
i szampanie. Żadna z pań się 
wówczas nie nudzi, siedząc 
z nałożoną farbą na głowie. 
Taki wieczór panieński to 
wspaniałe wspomnienia. Aby 
je utrwalić, salon współpracuje 
z profesjonalnym fotografem, 
który każdą z takich imprez 
może uwiecznić na zdjęciach. 

Urodziny to czas promocji

Co roku Atelier Urody Joanna 
Hagen świętuje swoje uro-

dziny. To dzień, kiedy każdy 
może skorzystać z wyjątkowej 
okazji – co roku właścicielka 
przygotowuje jakąś niespo-
dziankę. Trzy lata temu na 
każdą klientkę czekał w salo-
nie kieliszek szampana i słodki 
poczęstunek, innym razem 
była to możliwość bezpłatne-
go zrobienia makijażu, pokaz 
wybranego zabiegu, wybrane 
usługi, z których każdy mógł 
skorzystać za darmo. Co będzie 
w tym roku? Każdy może się 
przekonać, przychodząc do 
Atelier w piątek 16 paździer-
nika. (raf)

Zadbaj o zdrowie i urodę
WEJHEROWO | Miła atmosfera, profesjonalna i wciąż podnosząca swoje kwalifi kacje obsłu-
ga, kompleksowy wachlarz usług, organizacja imprez oraz dodatkowe niespodzianki dla klien-
tek – to wszystko i wiele więcej oferuje Atelier Urody Joanna Hagen w Wejherowie. 

2015 r. Monika Skomra z Gościcina

Atelier Urody 
Joanna Hagen
ul. Klasztorna 20, Wejherowo
tel. 503 626 218
www.facebook.com/AtelierWejherowo

Dla naszych Czytelników mamy vouche-
ry na zabiegi kosmetyczne. Konkurs 
ogłosimy już wkrótce na gwe24.pl i na 
naszym profilu na Facebooku.

2014 r. Justyna Klas z Luzina

W sobotę właściciele 
sklepu, wraz z paniami zrze-
szonymi w Kole Gospodyń 
Wiejskich z Sasina, pokazali 
mieszkańcom Wejherowa, 
jak zdrowo się odżywiać. 
Odwiedzający sklep byli 
zachwyceni, bo, jak mówili, 
przypomnieli sobie smaki 
znane z dzieciństwa. – Byli-
śmy przekonani, że nie ma 
już produktów tak wysokiej 
jakości i w tak korzystnych 
cenach – mówili ludzie, za-
jadając się przygotowany-
mi w sobotę, na ich powi-
tanie, chlebem, wędlinami, 
babeczkami, rogalikami, 
serami i innymi wspaniało-
ściami.
W asortymencie wejherow-
skiego sklepu znajdują się 
wędliny, sery, nabiał, prze-
twory mleczne i zbożowe 
(te ostatnie w formie sypkiej 
na wagę), warzywa, owoce 

i wiele innych produktów. 
Wszystkie pochodzą od 
lokalnych wytwórców, pro-
ducentów indywidualnych 
oraz niewielkich spółdzielni. 
Dostępna jest również żyw-
ność dla osób będących na 
diecie bezglutenowej.
- Jestem związany z rolnic-
twem już dwadzieścia lat, 
tak jak i moja żona, mamy 
więc duże doświadczenie 
w branży. Znamy się na 
tym, co robimy – powie-
dział Przemysław Olczak. 
– „Niebo w Gębie” to sklep 
dla każdego, nie tylko dla 
ludzi majętnych. Ceny są 
przystępne – dodał.
Kolejna akcja promocyjna 
sklepu „Niebo w Gębie” od-
będzie się tuż przed Święta-
mi Bożego Narodzenia.
Warto zdrowo się odżywiać 
i przy okazji nie przepłacać!
ps

Zdrowa żywność 
i wielka promocja
wejheRowo | „Niebo w gębie” to jedyny sklep w wej-
herowie i okolicy, w którym można kupić wyłącznie pro-
dukty regionalne najwyższej jakości i w przystępnych 
cenach, pochodzące od lokalnych wytwórców. 
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FeLietoN | Narastał już od 
jakiegoś czasu, a ze zwie-
lokrotnioną siłą wybuchł w 
ostatnich miesiącach. euro-
pa nie bardzo wie, jak sobie 
poradzić z kolejnymi falami 
uchodźców z Bliskiego 
wschodu i afryki. zaczęto 
mówić wręcz o kryzysie 
migracyjnym.

Zostawmy dociekanie przy-
czyn tego stanu rzeczy, chociaż 
przywódcy światowi nie powin-
ni przejść nad nimi do porządku 
dziennego, tym bardziej, że w 
tym, co się dzieje, jest sporo ich 
winy. No cóż, mleko się rozlało 
i teraz trzeba je wypić. Papież 
Franciszek i polscy biskupi też 
tak do tego podchodzą, przy-
wołując słowa z Ewangelii św. 
Mateusza „wszystko co uczy-
niliście jednemu z moich braci 
najmniejszych, Mnieście uczy-
nili”. Tym bratem jest nie tylko 
chrześcijanin. Także uciekający 
przed prześladowaniami, woj-
ną, śmiercią muzułmanin. Unia 
Europejska chce, żeby państwa 
członkowskie do rozwiązania 
tej trudnej sprawy podeszły 
w duchu solidarności. I tu za-
czyna się problem, bo wiele 
państw unijnych, w tym Polska 
mówi, solidarność tak, pomoc 
jak najbardziej, ale na naszych 
warunkach, a nie tych, które 
chce się nam arbitralnie narzu-
cić, strasząc na domiar złego, 
że tym, którzy się na to nie zgo-
dzą, zostaną obcięte fundusze 
unijne. Byłoby to zanegowa-
nie obecnego modelu UE, ale 
to temat na oddzielny felieton. 
A przy okazji artykułowane są 
lęki i obawy, które nie powin-
ny być zbywane pochopnymi 

oskarżeniami o egoizm narodo-
wy, ksenofobię i islamofobię. 
Na przykład o bezpieczeństwo 
i duchową tożsamość Europy. 
W końcu nie są one wydumane. 
Biorą się z dotychczasowych, 
złych doświadczeń. Aleksander 
Hall, któremu nie można przy-
pisać radykalnych poglądów, w 
niedawnym wywiadzie dla „Pol-
ska The Times”, na pytanie, czy 
mamy się czego bać odpowiada 
– „oczywiście (…) wystarczy 
spojrzeć na to, co dzieje się we 
Francji czy Belgii. Nie ulega 
wątpliwości, że istotna część 
wyznawców islamu jest podatna 
na skrajne tendencje, które trak-
tują Zachód jako śmiertelnego 
wroga”. Wyraził w zwięzłych 
słowach to, co myśli i czuje 
większość Polaków. Świad-
czy o tym najnowszy sondaż 
Millward Brown dla „Faktów” 
TVN. Na pytanie, czy Polska 
powinna przyjąć uchodźców, 56 
proc. badanych odpowiedziało 
NIE (to o 13 proc. więcej niż 
podczas badań przeprowadzo-
nych na początku września!), 38 
proc. TAK (13 proc. mniej jak 
wtedy), a 6 proc. NIE WIEM. 
To nie jest, jak się niektórym 
wydaje, skutek „pisowskiej pro-
pagandy”, bo ludzie, mając dziś 
niczym nieskrępowany dostęp 
do środków masowego przeka-
zu, w tym do Internetu, wyra-
biają sobie zdanie na podstawie 
wielu docierających do nich in-
formacji, a nie tylko wypowie-
dzi polityków. Moim zdaniem 
od przyjęcia uchodźców nie 
uciekniemy. Zresztą to się już 
dzieje. Możliwe, że nie będą to 
tylko chrześcijanie. Ważne jest, 
by nasze władze, negocjując z 
UE warunki programu dysloka-
cji uchodźców pamiętali, że ich 
podstawowym obowiązkiem 
jest obrona polskiej racji stanu 
i zapewnienie bezpieczeństwa 
obywatelom naszego państwa. 

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

Kryzys migracyjny

Odblaski zostały przekazane 
policji przez władze staro-
stwa, teraz policjanci będą 
je rozdawać najmłodszym 
mieszkańcom powiatu. 
- Co roku podejmujemy dzia-
łania zmierzające do podnie-
sienia stanu bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży na drogach 
– mówi Wojciech Rybakow-
ski, Etatowy Członek Zarzą-
du Powiatu. - W tym zakresie 
od lat współpracujemy w Po-
morskim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego i z Komendan-
tem Powiatowym Państwo-
wej Policji w Wejherowie. 
Elementem tej współpracy 
jest doroczna akcja zaopa-
trzenia w materiały odblasko-
we najmłodszych użytkowni-
ków dróg. Wszyscy staramy 
się o wyrobienie i wdrożenie 
tego nawyku, obowiązku, 
używania elementów odbla-
skowych, troski o widocz-
ność na drodze, zwłaszcza 
najmłodszych użytkowników 
dróg i uczestników ruchu 
drogowego - uczniów klas 
„O” i nauczania początkowe-
go „1-3”.
Władze powiatu jak co roku 
pozyskały z PORD odblaski 
dla dzieci, które zostały prze-
kazane policji, w pakietach dla 
wszystkich 10 gmin powiatu 
wejherowskiego. Liczba od-
blasków jest taka, że powinno 
ich starczyć dla wszystkich 
uczniów klas „O-1”.
Teraz policjanci podczas spo-
tkań z dziećmi w szkołach 
przekażą im elementy odbla-
skowe i będą zachęcać je do 
noszenia tych odblasków. 
- Na szczęście w naszym 

powiecie nie ma wielu wy-
padków drogowych z udzia-
łem dzieci – mówi inspektor 
Krzysztof Lawer,  Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Policji w Wejherowie. - Akcje 
przekazywania odblasków re-
alizujemy od kilku lat. Nie 

badamy co prawda pod kątem 
statystycznym skuteczności 
odblasków, ale chyba nikogo 
nie trzeba przekonywać, że 
znacznie przyczyniają się do 
poprawy bezpieczeństwa pie-
szych poruszających się po 
drogach. Bardzo ważna jest 

też odpowiednia wiedza, dla-
tego uczymy dzieci, jak mają 
się prawidłowo zachowywać 
na drogach. 
Niedawno zmieniły się prze-
pisy i w życie weszła ustawa, 
nakazująca pieszym noszenia 
odblasków poruszającym się 
po drogach poza obszarem 
zabudowanym Policjanci 
zwracają jednak uwagę na to, 
że takie elementy warto nosić 
także korzystając z dróg znaj-
dujących się w obszarze za-
budowanym, ponieważ kie-
rowcom znacznie łatwiej jest 
zauważyć pieszego. 
- Nośmy odblaski, żeby być 
widocznym dla innych użyt-
kowników dróg – przekonuje 
komendant Krzysztof Lawer. 
- Osoba posiadająca element 
odblaskowy jest zauważalna 
dla kierującego ze znacznie 
większej odległości. 
Rafał Korbut

Widoczne znaczy bezpieczne
POWIAT | Dzieci ze wszystkich 10 gmin z powiatu wejherowskiego otrzymają elementy 
odblaskowe, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. 
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Każdego roku Sopockie Targi 
Seniora przyciągają kilka tysię-
cy osób. To jedyna okazja aby 
w jednym miejscu zapoznać 
się z różnorodnymi ofertami 
odpowiadającymi  na potrzeby 
dzisiejszych seniorów, dzięki 
którym mogą dłużej cieszyć 
się zdrowiem, sprawnością 
fizyczną oraz radzić sobie 
w codziennym życiu z uśmie-
chem. To możliwość uzyskania 
praktycznych informacji na te-
mat różnych form aktywizacji 
i wsparcia seniorów. 

W tym roku motywem prze-
wodnim są „innowacje i in-
spiracje”. Podczas Targów bę-
dziemy promować nowoczesne 
rozwiązania podwyższające 
jakość życia osób starszych, 
prezentować produkty i usługi, 
które wspierają seniorów, a tak-
że inspirować do aktywności 
w różnych dziedzinach życia.

‒ Chcemy pokazać rozwią-
zania, które wykorzystują no-
woczesne technologie. Nowin-
ki, które są już codziennością 
w innych krajach europejskich 
i powoli również pojawiają się 
w Polsce, np. z obszaru tele-
opieki i  telemedycyny – mówi 
Anna Jarosz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie, pomysło-
dawca i organizator Sopockich 

Targów Seniora. 
– Mamy nadzieję, że Targi 

zainspirują do działania, do 
podjęcia aktywnego i zdrowe-
go stylu życia – mówi Joanna 
Woźniczka, prezes Spółdzielni 
Socjalnej Kooperacja, współ-
organizator Targów. Do aktyw-
ności i ruchu zachęcać będą 
m.in. siatkarki z PGE Atomu 
Trefla Sopot oraz Klub Spor-
towy Calypso. Będzie nauka 
tańca i wspólna gimnastyka 
dla wszystkich. Dla osób tych 
mniej sprawnych mamy nie-
spodziankę „gimnastykę na 
siedząco”. Na warsztatach kuli-
narnych pokażemy, jak przygo-
tować zdrowy prosty posiłek, 
nauczymy się tworzenia mini 
ogródków warzywnych w mie-
ście, będziemy wykonywać rę-
kodzieła a także pokażemy jak 
przygotować naturalne domo-
we kosmetyki.

Uczestnicy Targów będą mo-
gli skorzystać z bezpłatnych 
badań, min. wzroku, słuchu, 
skóry, gęstości kości, wyko-
nać mammografię (w niedzielę 
w mammobusie przed Halą), 
zmierzyć ciśnienie, poziom cu-
kru i tkanki tłuszczowej. Spe-
cjaliści będą udzielali porad 
prawnych, psychologicznych, 
z zakresu świadczeń emerytal-
no-rentowych, dofinansowania 

dla osób niepełnosprawnych. 
Dyżurować będą także rzecz-
niczki osób starszych. 

To nie wszystko! Sopockie 
Targi Seniora to również bo-
gaty program edukacyjno-kul-
turalny, m.in. występ chóru 
„Mundus  Cantat”  Sopotu oraz 
„Echo” z Tczewa, pokazy tań-
ca, warsztaty artystyczne, za-
jęcia ruchowe, konkursy z na-
grodami, warsztaty z nowych 
technologii, m.in. z obsługi 
komputera, tabletu, smartfo-
na, korzystania z e-czytników 
czy robienia zdjęć telefonem 
komórkowym a także rozstrzy-
gnięcie konkursu na Super 
Seniora 2015. Drugiego dnia 
Targów, ważnym punktem pro-
gramu będą na pewno spotka-
nia z inspirującymi osobami, 
wśród których swój udział za-
powiedzieli znani trójmiejscy 
społecznicy, sportowcy, hima-
laiści i artyści.

6 Sopockie Targi Seniora 
odbędą się w Hali 100-lecia 
Sopotu przy ul. Goyki 7, 3 paź-
dziernika w godz. 10.00-16.00 
i 4 października w godz. 10.00 
– 15.00. Wstęp wolny. Główni 
partnerzy Targów: Saur Neptun 
Gdańsk S.A. oraz Polskie Cen-
trum Opieki Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie 
www.targiseniora.pl.

Inspiracje 
dla Seniorów
TARGI | W pierwszy weekend października – w Hali 100-lecia Sopotu, 
odbędzie się 6. edycja Sopockich Targów Seniora. W tym roku moty-
wem przewodnim Targów są „Innowacje i Inspiracje”. Na osoby, które 
odwiedzą Targi czeka szereg atrakcji, m.in. produkty i usługi dedykowa-
ne seniorom, bezpłatne badania, warsztaty, porady i pokazy.



17www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

sl
ub

yi
w

es
el

a.
in

fo

W
Y

D
A

S
N

IE
 o

N
L

iN
e

dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
                              e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. 
z 2013 r. 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 23.09.2015r., na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27.08.2015 r. 
(ostatecznie uzupełniony dnia wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji            
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

Budowie dRogi powiatowej
pod nazwą - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440g w kniewie obejmującej 

budowę chodnika wzdłuż ul. wejherowskiej”
  Na teReNie gmiNy wejheRowo

- w obr. Kniewo na działkach nr ewidencyjny: 56/3 (powstałej z podziału działki nr 56/2), 57/1 
(powstałej z podziału działki nr 57), 58/7 (powstałej z podziału działki nr 58/2), 58/11 (po-
wstałej z podziału działki nr 58/6), 58/9 (powstałej z podziału działki nr 58/5), 59/4, 59/17 (po-
wstałej z podziału działki nr 59/2), 72 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych in-
westycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmioto-
wej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materia-
łów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zosta-
nie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z akta-
mi sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budow-
nictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212  w godz. 8-15 (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. 

oBwieszCzeNie
starosta wejherowski 

„Lotnisko w Rumi - jako 
port lotniczy Gdyni - stało się 
także wielką dumą narodową. 
Do Rumi zjeżdżały wycieczki 
z całego kraju, by obserwo-
wać startujące i lądujące ma-
szyny” – to jeden z cytatów 
opowiadających o naszej naj-
większej historycznej dumie, 
czyli przedwojennym lotni-
sku. 

Rumski port lotniczy czyn-
ny był w latach 1925-1974, 
jednak jego złote czasy przy-
padają na czasy przedwojen-
ne. W tym okresie w obrębie 
lotniska funkcjonowała sie-
dziba Aeroklubu Gdańskiego, 
wykorzystywane było także 
przez wojsko. W drugiej po-
łowie lat trzydziestych obiekt 
obsługiwał ponad 3000 pasa-
żerów rocznie.  

– Dzięki owocnej współ-
pracy Rumia zamieniła się 
w miejsce, w którym można 
skorzystać z bogatej oferty 
kulturalnej i rozrywkowej. 

W Miejskim Domu Kultury 
organizowane są wspaniałe 
spektakle, w obrębie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji wydarzenia sportowe. 
Wystawa jest kolejnym przed-
sięwzięciem, jakie udało nam 
się wspólnie wdrożyć. Ser-
decznie zapraszam – mówi 
pani Krystyna Kłosin, poseł 
na Sejm RP.

Na wystawę składa się seria 

czarno-białych zdjęć przed-
stawiających wydarzenia, lu-
dzi, infrastrukturę, a przede 
wszystkim – piękne samoloty. 
Okazją do jej organizacji była 
rocznica uruchomienia pierw-
szego połączenia lotniczego 
Rumi z Warszawą. Miało to 
miejsce na początku maja 
1935 roku, a więc równo 80 
lat temu. 

Serdecznie zapraszamy!

Wystawa o rumskim 
lotnisku
RUMIA | Trwa plenerowa wystawa „Lotnisko w Rumi. 80 lat historii” 
poświęcona lotniczemu epizodowi historii miasta. Oglądać można ją 
przy fontannie przed Urzędem Miejskim. 
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Najpiękniejszymi wsiami 
w powiecie wejherowskim, 
niebędącymi siedzibą urzę-
du gminy, ogłoszono w tym 
roku Rybno (gm. Gniewino) 
i Łebno (gm. Szemud). Ryb-
no zajęło 3. miejsce w całym 
województwie pomorskim. 
Najpiękniejszą zagrodą w po-
wiecie został wybrany dom 
i ogród państwa Teresy i Jana 
Kąkolów z Orla (gm. Wejhe-
rowo).

Organizatorami etapu po-
wiatowego konkursu „Piękna 
Wieś 2015” był Wydział Kul-
tury i Spraw Społecznych Sta-
rostwa Powiatowego w Wej-
herowie oraz wejherowskie 
Biuro Powiatowe Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Na-
grody przyznano w dwóch 
kategoriach: „Najpiękniejsza 
wieś” oraz „Najpiękniejsza 
zagroda”.

– Cieszę się, że nagrodzimy 
dzisiaj osoby dbające o swoje 
domy i ogrody, jak również 

sołtysów i mieszkańców miej-
scowości, gdzie jest ładnie, 
czysto, a których społeczność 
żyje w integracji. Pamiętaj-
my, że laureaci naprawdę za-
pracowali na te wyróżnienia, 
ponieważ praca w ogrodzie, 
przy upiększaniu otoczenia, 
organizacji życia społeczne-
go czy kulturalnego to zajęcia 
wymagające wiele wysiłku – 
powiedziała Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski.

Wyniki konkursu 
„Najpiękniejsza 
Wieś 2015”:

Kategoria „
Najpiękniejsza zagroda”

1. miejsce: Teresa i Jan 
Kąkolowie z Orla 
(gm. Wejherowo)
2. miejsce: Wioletta 
i Rafał Kutznerowie 
z Rozłazina (gm. Łęczyce)
3. miejsce: Ewa i Dariusz
 Tyszertowie z Łebna 

Rybno i Łebno najpiękniejsze
POWIAT | W Domu Sołeckim w Rybnie k. Gniewina miało miejsce wręczenie nagród laure-
atom powiatowego etapu wojewódzkiego konkursu „Piękna Wieś 2015”. 

dyplomy, puchary i gratyfika-
cje finansowe (za miejsce trze-
cie – 400 złotych, za miejsce 
drugie – 600 złotych, zwycięz-
ca – 750 złotych). Podobnie 
w kategorii „Najpiękniejsza 
wieś” (za miejsce trzecie – 
500 złotych, za drugie – 700 
złotych, za pierwsze – 1 000 
złotych).

Uroczystość w Domu So-
łeckim w Rybnie poprowadził 
Jacek Thiel, etatowy członek 
zarządu powiatu wejherow-
skiego. Nagrody wręczała Ga-
briela Lisius wraz z przewod-
niczącym rady powiatowej. 
Pojawił się również Henryk 
Skwarło, wójt gminy Wejhero-
wo oraz przedstawiciele innych 
wójtów – Choczewa, Gniewina 
etc. Andrzej Miedziak, sołtys 
Rybna, chwalił się sukcesami 
swoimi oraz mieszkańców so-
łectwa – Rybno rzeczywiście, 
jak to wynikało z przygoto-
wanej prezentacji, to prężnia 
działająca miejscowość, gdzie 
robi się ogromnie dużo dla 
kultury, integracji społecznej 
oraz poprawy warunków życia 
mieszkańców.

W czasie uroczystości wrę-
czono „Ordery Serca Matkom 
Wsi” – odznaczenie o przed-
wojennym rodowodzie, dla 
szczególnie zasłużonych pol-
skich kobiet mieszkających 
poza miastem, wychowują-
cych potomstwo i pracujących 
na roli.

Ordery zostały przyznane pa-
niom z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Bolszewa jako „sym-
bol uznania za matczyny trud 
włożony w wychowywanie 
młodego pokolenia Polaków-
patriotów, za kształtowanie 
w rodzinnym domu i środowi-
sku humanistycznych postaw 

moralnych, za niestrudzoną 
pracę przeobrażania życia wsi, 
rodziny wiejskiej, w wieś no-
woczesną, postępową, zamoż-
ną, korzystającą ze zdobyczy 
współczesnej cywilizacji, za 
autentyczne zaangażowa-
nie w upowszechnianie cnót 
obywatelskich, za aktywność 
społeczno-zawodową w środo-
wisku wiejskim i umiłowanie 
ojczyzny”.

Inną nagrodą wyróżniono 
panią Halinę Łuc z gminy 
Choczewo, laureatkę ogólno-
polskiej nagrody „Perła 2015”, 
którą zdobyła w Warszawie na 
konkursie kulinarnym po tym, 
jak – wspólnie z dwiema ko-
leżankami – odebrała „Bursz-
tynowy Laur” z rąk marszałka 
województwa pomorskiego 
(zdobyty w konkursie „Pomor-
skie Smaki”, który dobył się 
w maju, za najlepszy produkt 
regionalny w kategorii „Inne 
produkty regionalne”).

– Halina Łuc jest ambasador-
ką kaszubskiej kuchni w całej 
Polsce, a nawet dalej. To wy-
bitna postać, osoba gotująca 
wspaniałe potrawy, które nie-
koniecznie królują dzisiaj na 
naszych stołach. Zachęcam 
wszystkich, szczególnie samo-
rządowców, aby, zamawiając 
catering na spotkanie czy przy-
jęcie, służbowe czy prywatne, 
korzystać z usług kół gospo-
dyń – powiedziała Gabriela 
Lisius.

Spotkanie w Domu Sołeckim 
w Rybnie zakończył spektakl 
pt. Kobiety w sytuacji krytycz-
nej, wystawiony przez członki-
nie miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich.

Kolejna edycja konkursu 
„Piękna Wieś” za rok.

PS

(gm. Szemud) oraz 
Małgorzata Mazuś 
z Jackowa (gm. Choczewo)

Kategoria: 
„Najpiękniejsza wieś”

1. miejsce: Rybno 
(gm. Gniewino) 
i Łebno (gm. Szemud)
2. miejsce: Warszkowo 
(gm. Wejherowo) oraz Boże-

pole Wielkie (gm. Łęczyce)
3. miejsce: Ciekocino 
(gm. Choczewo)

Najlepszych w powiecie 
wyłoniono spośród laureatów 
etapu gminnego. Wyboru do-
konali członkowie komisji po-
wołanej przez Gabrielę Lisius. 
Nagrodzeni w kategorii „Naj-
piękniejsza zagroda” otrzymali 

fo
t. 
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Do przesłuchań festiwalo-
wych jury w składzie: prof. 
zw. dr hab. Marek Rocławski 
– przewodniczący, prof. zw. 
dr hab. Roman Grucza oraz 
ks. Ad. Dr Tomasz Rakowski 
zakwalifikowali 14 spośród 
ponad 20 zgłoszonych chórów 
z całej Polski. 

Zwieńczeniem przesłuchań 
była uroczysta Eucharystia, 
którą celebrował ks. biskup Ry-
szard Kasyna. Na zakończenie 
mszy wszyscy chórzyści za-
śpiewali wspólnie Gaude Mater 
Polonia. Po wysłuchaniu chó-
rów jury postanowiło przyznać 
nagrodę GRAND PRIX Chóro-
wi Sceny Muzycznej w Gdań-
sku. Również dyrygent tego 
gdańskiego  chóru Beata Śnieg 
otrzymała wyróżnienie dla naj-
lepszego dyrygenta. W ramach 
nagrody wyjedzie na wyciecz-
kę do Ziemi Świętej. 

W kategorii CHÓRY KO-
ŚCIELNE – zwyciężył Chór 
Mieszany „ Canticum Iubila-
eum” z Limanowej, którego 
dyrygentem był Marek Mi-
chalik. Drugie miejsce zajął 
Bydgoski Chór Katedralny pod 
kierunkiem Mariusza Kończa-
la, a trzecie miejsce przypadło 
Chórowi „Incontro” z Gdańska 
pod dyrekcją Aleksandry Za-
wada. 

Jury postanowiło także wy-
różnić Scholę Cathedralis 
Thoruniensis z Torunia pod 
dyrygenturą Dawida Wesołow-
skiego, Chór „Cantabile” z pa-
rafii Matki Bożej Fatimskiej 
w Chojnicach, którym kieruje 
Błażej Połom. Wyróżniono 
także za piękny występ i duży 
progres w rozwoju chóru – chór 
„Pięciolinia” z Lini, którym dy-
ryguje Jan Szulc. 

W kategorii CHÓRY ŚWIEC-

KIE -  zwycięstwo przypadło 
Młodzieżowemu Chórowi Żeń-
skiemu „ Iuvenales Cantores 
Lodzienses” z łodzi pod kierun-
kiem Krzysztofa Kozłowskie-
go. Drugie miejsce przypadło 
Chórowi „ Cantata” z Elbląga, 
którym dyryguje Marta Drózda 
– Kulkowska a dwa równorzęd-
ne trzecie miejsca otrzymały: 
Chór „ Appassionato” z Gnie-
wina z dyrygentem Joanną 
Kurek oraz „Poznański Chór 
Kameralny Towarzystwa Mu-
zycznego im. H. Wieniawskie-
go”, którego dyrygentem jest 
Katarzyna Matelska. Ponadto 
wyróżniono „Kartuski Chór 
Męski” pod kierownictwem 

Mateusza Trepkowskiego oraz 
Chór „Lutnia” z Luzina z dyry-
gentem Tomaszem Fopke. 

Wyróżnienie za najlepiej wy-
konany utwór o tematyce Pa-
ter Noster otrzymał Bydgoski 
Chór Katedralny – dyrygent 
Mariusz Kończal. Wyróżnienie 
Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr za najlepiej wykona-
ny utwór z akompaniamentem 
otrzymało „Katolickie Sto-
warzyszenie Śpiewacze i Mu-
zyczne im. ks. Józefa Orszulika 
w Gdańsku” – dyrygent Mag-
dalena Nanowska. Wyróżnie-
nie Stowarzyszenia Młodych 
Artystów Ziemi Wejherowskiej 
za kulturę brzmienia otrzymał 

Żeński Chór z Łodzi – dyrygent 
Krzysztof Kozłowski. 

Nagrody finansowe, dyplomy 
i puchary wręczyli Wójt Gminy 
Linia Bogusława Engelbrecht, 
Starosta Powiatu Wejherow-
skiego Gabriela Lisius oraz 
hojni sponsorzy. 

Goście z odległych zakątków 
kraju mieli możliwość zwie-
dzenia wystawy pokonkurso-
wej haftu w Lini. Część przy-
jezdnych odwiedziła Ośrodek 
Edukacji na Głodnicy a także 
Kalwarię Wejherowską. Datę 
II Ogólnopolskiego Festiwa-
lu „Pater Noster” w Strzepczu 
wyznaczono na 6 czerwca 2016 
roku.  (raf)

Prawie całą sobotę do 
późnych godzin wieczor-
nych w Koleczkowie koło 
Szemuda trwały obchody 
600-lecia założenia wsi. Od-
była się msza święta, a tuż 
po jej zakończeniu wójt 
Ryszard Kalkowski, wraz 
z najważniejszymi osobami 
w gminie, w obecności wi-
cestarosty wejherowskiego 
oraz okolicznych kapłanów, 
w podniosłej i patriotycz-
nej atmosferze uroczyście 
odsłonił nowy Pomnik Par-
tyzantów Kaszubskich oraz 
pomnik upamiętniającego 
obchody 600-lecia Kolecz-
kowa.

Nie zabrakło licznych 
atrakcji, które czekały na 
mieszkańców Koleczkowa 
(i nie tylko) na miejscowym 
stadionie. 

- Na finałowym koncercie 
discopolowego zespołu SPI-
KE oraz na pokazie lasero-
wym, będącym alternatywą 
dla „oklepanych” fajerwe-
rek, były prawdziwe tłumy, 
z czego ogromnie się cieszy-
my - powiedział Arkadiusz 
Daniluk, członek rady so-

łectwa Koleczkowo, który, 
wspólnie z radną Aleksandrą 
Parz, prowadził sobotnią im-
prezę.

Najważniejszymi punktami 
programu obchodów 600-
lecia Koleczkowa, oprócz 
tych już wymienionych, 
były niewątpliwie I Kaszub-
ski Orszak Konny, wręczenie 
kilkudziesięciu osobom tytu-
łu „Zasłużony dla Koleczko-
wa”, towarzyskie zmagania 
jeźdzców i koni o Puchar 
Wójta Gminy Szemud oraz 
pokazy zmagań rycerskich.

- Koleczkowo to prężnie 
rozwijająca się miejscowość. 
Niedawno była tutaj jedna 
kolęda, a teraz jest już cała 
parafia. Buduje się właśnie 
kościół. [...] Niech mottem 
całej uroczystości będzie 
napis widoczny na pomni-
ku, który odsłoniliśmy: „Nie 
podążaj na oślep ścieżką, idź 
tam, gdzie ścieżki nie ma, 
zostaw po sobie ślad”. Jaki 
ślad zostawimy, to myślę, ża 
na to każdy faktycznie pra-
cuje - powiedział Ryszard 
Kalkowski.

PS

Wielkie święto chóralne
GM. LINIA | W Strzepczu zorganizowano Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Pater No-
ster”. Po raz pierwszy świątynia gościła muzyków i wokalistów z różnych zakątków kraju.

koleczkowo ma 600 lat!
gm. szemud | obchody 600-lecia koleczkowa, wsi 

położonej w gminie szemud, odbyły się w miniony 
weekend. 

fo
t. 

PS
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mała toaleta, ponadto w części 
gospodarczej przewidziano ko-
tłownię dostępną z wiatrołapu. 
Natomiast na poddaszu znajdują 
się dwa przytulne pokoje oraz 
łazienka z wanną.

Konstrukcja domów jest tak 
przygotowana, by dom był 
bardzo ciepły i miał znikome 
zapotrzebowanie energetyczne. 
Orientacyjny koszt ogrzewania 
prezentowanego domu to około 
2 tys. zł rocznie. 

Jesteśmy jedną z nielicz-
nych fi rm w Polsce, która 
udziela 20-letniej gwaran-
cji na konstrukcję domu. 
W ciągu 15 lat istnienia 
fi rmy zaufały mam setki 

klientów, którzy z satysfak-
cją oceniają efekty naszej pracy. 
A to wszystko dzięki: 

• profesjonalnym ekipom 
  budowlanym w wieloletnim
  doświadczeniem;
• wysokiej jakości 
  stosowanych materiałów;

• bogatemu wyposażeniu
   w standardzie;
• innowacyjnym systemom;
• szybkiej i terminowej 
   realizacji prac;
• niskim kosztom eksploatacji
   domów;
• szerokiej ofercie projektów
  domów, z których każdy 
  dostosowujemy do potrzeb
  naszych klientów;
• indywidualnemu podejściu
  do klienta.

Naszym priorytetem jest budo-
wa domu o najwyższej jakości, 
idealnie trafi ającego w potrzeby 
klienta. Każdy projekt dostosu-
jemy do Twoich wymagań. Z 
pasją angażujemy się w każdą 
inwestycję.Ciesz się życiem, 
a my w tym czasie zbudujemy 
Twój Dom. Podejmij pierwszy 
krok ku wolności oraz niezależ-
ności i umów się z naszym do-
radcą: 698-284-115.

Mariusz Filiński

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

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

Budowa własnego domu 
dla wielu osób może oka-
zać się lepszą alternatywą
niż zakup mieszkania, gdyż 
w cenie mieszkania można zbu-
dować własny dom. Jaki dom? 
Dom ekologiczny, energoosz-
czędny i z wysokiej jakości 
materiałów. 

Energooszczędny dom, któ-
rego budowa zajmuje trzy mie-
siące – to produkt oferowany 
przez fi rmę Zielone Domy. Fir-
ma Zielone Domy jest znanym 
w Polsce producentem domów 
energooszczędnych i pasyw-
nych w technologii szkieletu 
drewnianego. Do budowy do-
mów wykorzystuje wyłącznie 
drewno iglaste, suszone komo-
rowo, najwyższej jakości z cer-
tyfi katem CE.

Firma zapewnia komplek-
sową realizację inwestycji od 
fundamentów po wyposażenie 
domu w systemy techniczne. 
Ponadto zapewnia profesjonal-
ne doradztwo w zakresie dobo-
ru rozwiązań materiałowych, 
jak i technicznych. Jednym 
słowem – nie musisz sam orga-

nizować budowy i znać się na 
wszystkim – my zrobimy to za 
Ciebie. Poprzez kompleksową 
realizację inwestycji zapewnia-
my Klientowi komfort i bezpie-
czeństwo.  

Już po 3 miesiącach możesz 
stać się właścicielem własnego, 

ekologicznego i energooszczęd-
nego domu. Koszt wybudowa-
nia prezentowanego na zdjęciu, 
przykładowego domu do stanu 
deweloperskiego, a więc do 
takiego w jakim deweloperzy 
oferują mieszkania, to wydatek 
rzędu 180 tys. zł.

Jest to energooszczędny dom 
jednorodzinny, parterowy z pod-
daszem użytkowym. Zawiera 
funkcjonalną strefę dzienną,
na którą składa się pokój dzien-
ny z kominkiem i wyjściem na 
taras , otwarta na salon kuchnia 
z aneksem jadalnianym oraz 

Dom zamiast mieszkania
Myśl o własnym domu z ogródkiem towarzyszy większości z nas od zawsze. To nie tylko marze-
nie o własnej przestrzeni życiowej, ale i marzenie o wolności i niezależności. Czy aż tak trudno 
jest zrealizować nasze marzenie? Nie, to prostsze niż myślisz. 

180 tys. zł
Tel. 698-284-115
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Salon przy ul. Grunwaldz-
kiej 472 w Gdańsku jest naj-
większą i najnowocześniej-
szą placówką sprzedażową 
firmy. Na powierzchni 200 
m2 znajdzie się do 10 stano-
wisk obsługowych, w zależ-
ności od aktualnych potrzeb 
i liczby klientów. Będzie tam 
można zawrzeć umowę na 
sprzedaż energii elektrycz-
nej, aktywować nowe usługi, 
czy zmienić posiadaną taryfę. 
W estetycznie i funkcjonal-
nie urządzonym wnętrzu do 
dyspozycji klientów zostanie 
oddany specjalny infokiosk, 
w którym samodzielnie będą 
mogli zalogować się do elek-
tronicznego Biura Obsługi 
Klienta, a także panel tele-
foniczny do kontaktu z tele-
fonicznym Biurem Obsługi 
Klienta. Ewentualne oczeki-
wanie na obsługę umili moż-
liwość skorzystania z konsoli 
Microsoft XBOX One, a na 
najmłodszych czeka specjal-
ny kącik zabaw.

- Rozwiązania zastosowane 
w naszym flagowym salonie 
sprzedaży w Olivia Business 

Center to odpowiedź na ocze-
kiwania klientów.Do ich po-
trzeb dostosowaliśmy nie tyl-
ko liczbę stanowisk, ale także 
wystrój wnętrza, jego estety-
kę i funkcjonalność, a także 
dodatkowe elementy, które 
pojawią się w salonie po raz 
pierwszy. Stawiamy także na 
jakość obsługi i dokładamy 

wielu starań, aby klient czuł 
się komfortowo i przyjaźnie 
obsłużony – mów Marcin Lu-
dwicki, wiceprezes Zarządu 
Energa Obrót SA.

Salon jest czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 9 
- 17.

Kilka dni po otwarciu fla-
gowego salonu w OBC roz-

poczęła działalność kolejna 
nowa placówka sprzedażowa 
Energi –w Galerii Przymorze 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 
1. Wyjątkowo długie godziny 
otwarcia, od poniedziałku do 
soboty od godz.9 do godz. 21 
a w niedzielę od godz. 10 do 
19, będą udogodnieniem dla 
klientów.

- To kolejna nasza placów-
ka w centrum handlowym. 
Uważnie wsłuchujemy się 
nie tylko w trendy na ryn-
ku energetycznym, ale także 
w zmieniające się preferencje 
klientów. Polacy coraz więcej 
czasu spędzają na zakupach 
w galeriach handlowych, stąd 
nasza obecność tam, gdzie są 
klienci, którzy oczekują za-
łatwienia kilku innych spraw 
w jednym miejscu - tłumaczy 
Marcin Ludwicki.

Nowe placówki Energi za-
stąpią dotychczasowe przy 
ul. Brzozowej oraz ul. Grun-
waldzkiej 472 (także w OBC), 
które zostały zamknięte.

Poza tymi punktami w Trój-
mieście funkcjonuje także sa-
lon sprzedaży w Gdyni przy 
ul. 10 Lutego 33 oraz punkt 
partnerski przy ul. Wielko-
polskiej 33, a w Gdańsku - 
w Centrum Handlowym Oso-
wa przy ul. Spacerowej 48. 
z W każdym z punktów Ener-
gi , także w innych miastach, 
można zawrzeć umowę na 
sprzedaż energii elektrycznej, 
aktywować nowe usługi, czy 

zmienić posiadaną taryfę. do-
stępne są wszystkie produkty, 
w tym m.in. ciesząca się dużą 
popularnością oferta Office 
z Energią, która zawiera rocz-
ną subskrypcję pakietu Office 
365 od Microsoft za 1,23 zł 
oraz gwarancję niezmienno-
ści cen sprzedaży prądu do 
końca obowiązywania oferty.

Natomiast sprawy związane 
z reklamacjami, windykacją, 
a także z rozliczeniem faktur 
za zużycie energii elektrycz-
nej realizowane są poprzez 
telefoniczne Biuro Obsługi 
Klienta, dostępne od 7 do 
22 pod numerem 555 555 
555. Kilkudziesięciu kon-
sultantów mających dostęp 
do konta klientów wyjaśnią 
sprawy związane z zaległymi 
płatnościami bądź dotyczące 
przywrócenia energii elek-
trycznej. Dzięki temu klient 
może załatwić swoją sprawę 
bez potrzeby wychodzenia 
z domu. Do dyspozycji pozo-
staje też Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta, dostępne 
pod adresem ebok.energa.pl.

(GB)

Dwa nowe salony sprzedaży Energi
POMORZE | W kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej Energa otworzyła nowy, większy salon sprzedaży. Kolejny powstał  
w Galerii Przymorze przy ul. Obrońców Wybrzeża  Nowe, bardziej komfortowe placówki zastąpią dotychczasowe przy ul. Grunwaldzkiej i Brzozowej.
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Fabryka Kultury to siedzi-
ba Miejskiego Domu Kultu-
ry w Redzie, mieszczącego 
się w starej wymiennikowni 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Ciepłowniczo-Komunalnego 
„Koksik”. Instytucja ta, działa-
jąca od dwóch lat (w Fabryce 
Kultury od niemal roku), ma 
za zadanie animować życie 
kulturalne w Redzie. I właśnie 
tu wystąpi znana polska woka-
listka. 

Koncert Anny Wyszkoni jest 
adresowany do szerokiego 
grona odbiorców.

- Anna Wyszkoni łączy poko-
lenia, bo słuchają jej piosenek 
zarówno 30-40 latkowie, jak 
i ludzie młodzi. Jej muzyka jest 
znana z radia, frekwencja na 
koncertach tej wokalistki za-
wsze dopisuje. Anna Wyszko-
ni jeszcze nie gościła w Redzie 
jako solistka, uznaliśmy więc, 
że najwyższy czas ją zaprosić 
- powiedział Tomasz wiśniew-
ski, dyrektor Fabryki Kultury. 
- To nie koniec koncertowych 
wrażeń. Na pierwsze urodziny, 
które odbędą się 14 listopada, 
przygotowujemy prawdziwą 

muzyczną bombę - dodał, nie 
chcąc zdradzić szczegółów.

Anna Wyszkoni urodziła się 
21 lipca 1980 roku w Tworko-
wie na Górnym Śląsku. Jest 
wokalistką, kompozytorką, 
autorką tekstów, właścicielką 
czterech platynowych i trzech 
złotych płyt. Jej pierwszy so-
lowy album pt. „Pan i Pani” 
uzyskał status podwójnej 
platynowej płyty, przekracza-
jąc nakład 60 tysięcy egzem-
plarzy. W 2012 roku Anna 
Wyszkoni wydała swój dru-
gi autorski album pt. „Życie 
jest w porządku”, który już 
po dwóch miesiącach od dnia 
premiery otrzymał status zło-
tej płyty, a w maju 2015 roku 
stał się podwójnie platynowy.

Koncert Anny Wyszkoni 
odbędzie się w niedzielę 18 
października o godzinie 18:00 
w Fabryce Kultury w Redzie, 
przy ul. Łąkowej 59A. Bilety 
w przedsprzedaży w cenie 30 
złotych, w dniu koncertu za 35 
złotych - do nabycia w kasie 
Fabryki Kultury. Jest możli-
wość rezerwacji telefonicznej.

PS

Zaśpiewa Ania Wyszkoni
REDA | Anna Wyszkoni, znana polska wokalistka, wystąpi w Fabryce Kultury w Redzie. Kon-
cert odbędzie się 18 października.

Wejherowskie Centrum 
Kultury ma już 25 lat. Z 
tej okazji w najbliższą nie-
dzielę w Filharmonii Ka-
szubskiej Wejherowie, która 
od niedawna jest siedzibą 
WCK-u, będą miały miejsce 
liczne imprezy artystyczno-
kulturalne. Początek już o 
godzinie 15.

W programie m.in. hap-
pening dla mieszkańców, 
inscenizacja słuchowiska 
pt. „Sen Królowej Matki”, 
kiermasze artystyczne (ce-
ramika Katarzyny Olechnic-
kiej-Śliwińskiej, fotografia i 
rzeźba Karola Forteli, m.in. 
rękodzieła Anety Fittkau, 
prace Alicji Araszkiewicz), 
wystawa filatelistyczna pt. 
„Historia znaczka”, ekspo-
zycja pt. „WCK w obiekty-
wie” Artura Wyszeckiego.

W czasie imprezy w Fil-
harmonii wystąpią: teatry 
tańca „Rytm Dance” i „In-
tro”, Ewelina Kuc, chór 
„Harmonia”, chór „Came-
rata Musicale”, uczniowie 

Macieja Langi, uczniowie 
Ewy Rostankowskiej, soli-
ści Elżbiety Czeszejko, so-
listki teatru tańca „Mo-sHe” 
Moniki Leśko-Mikołajczyk.

Teatr „Oko” wystawi spek-
takl pt. „Złoto nie dziewczy-
na”. Po inscenizacji będzie 
możliwość zrobienia sobie 
zdjęcia z aktorami. „Teatr 
Prawie Lucki” zaproponuje 
„Czytanie Poezji”, na całej 
przestrzeni Filharmonii i na 
zewnątrz niej.

W Sali Baletowej odbę-
dzie się turniej szachowy, 
a w Sali Muzycznej zagra 
zespół perkusyjny Tomasza 
Pawłowskiego oraz zespół 
akordeonistów Marty For-
melli.

(PS)

ĆwierĆ wieku wCk
wejheRowo | w niedzielę 27 września odbędą 

się obchody srebrnego jubileuszu wejherowskiego 
Centrum kultury. Na wszystkich chętnych do udzia-
łu w imprezie czeka wiele atrakcji, m.in. insceni-
zacje teatralne i występy zespołów muzycznych. 
warto wziąć udział!



Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34

TELEFONY

INNE
KAMERY rejestratory. TA-
NIO  Możliwy montaż tel. 
519 597 365

CENTRALE alarmowe po-
wiadomienie o alarmie na 
telefon. TANIO  Możliwy 
montaż tel. 519 597 365

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto 
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510 894 627

i okolice, tel. 601 677 964

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

MALOWANIE cekolowa-
nie podłogi remonty kom-
pleksowe doświadczenie 
wolne terminy solidnie 
tel.786841627

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

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

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działką 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 bu-
dowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898 

SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, 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 bu-
dowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898 

SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną Pomieczyno gm 
Przodkowo 740m woda 
prąd kanalizacja cena 55 
tys. zł. 505564519

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działką 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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ lokal na nie-
uciążliwa działalność ko-
mercyjną(kancelaria biuro)
ul Sobieskiego deptak 
I piętro pow. 35 tel. 696 
614 321

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 

umowa, tel. 665 117 489

MAM do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokoje Wejherowo 
os 1000 lecia blisko PKP 
PKS tel. 605 651 466

MAM do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe z balko-
nem Wejherowo os 1000 
lecia blisko PKP PKS tel. 
605 651 466

MAM do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe z balko-
nem piwnica Wejherowo os 
1000 lecia blisko PKP PKS 
tel. 605 651 466

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SPRZEDAM skuter Aprilia 
cena 700 zł tel. 570 410 
197

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe czarne oraz silnik 7.5 
kw 960 obr tel. 601 638 
877

KUPIĘ

AUTO skup wszystkie mar-
ki i roczniki gotówka tel.784 
136 136

SKUP AUT aut kasacja 
awaryjne otwieranie aut 
pomoc drogowa auto czę-
ści   tel. 89345593
 

INNE

EDUKACJA

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór z lat 1945-1970  
tel. 58 624 35 66 

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, 
dysk 120 GB, klawiatura 

dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

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

SPRZEDAM łyżwy fi guro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 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

MATA dla dziecka do leże-
nia i przewijania, kolor po-
marańczowy, wym.85 cm x 

75 cm, nowa, 20 zł, 505-
567-034

POMOC mam pięcioro 
dzieci. Potrzebuje ubrań, 
środków czystości, artr 
szkolne. Z góry dziękuje. 
788245594

BURSZTYN kupię tel. 532 
110 190

SPRZEDAM silnik 7 5 kw 
960 obr oraz piłe motorową 
Makita  mało używana tel. 
601 638 877

PIEC kafl owy oddam Tel. 
515 411 954

DREWNO do CO i gałę-
ziówkę sprzedam możliwy 
transport gratis 782 846 
927

SPRZEDAM długi czarny 
płaszcz damski skóro po-
dobny nowy roz. 42-44. 
Tel 790 890 442

SPRZEDAM fi rany nowe 
2szt. markizeta w szlaki 
haftowane uszyte na miarę 
150 zł tel. 798 758 373
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AMK - Puckie Centrum 
Napraw Powypadkowych 

USŁUGI
KOMINIARSKIE

JAK-DOM

FHU ORLIKPUB PREMIUM

Lp. Nazwa drużyny m pkt

1 Stal Mielec 9 20

2 Wisła Puławy 9 17

3 Siarka Tarnobrzeg 9 17

4 Raków Częstochowa 9 16

5 Znicz Pruszków 9 15

6 GKS Tychy 9 15

7 Radomiak Radom 9 14

8 Stal Stalowa Wola 9 13

9 Kotwica Kołobrzeg 9 12

10 Legionovia Legionowo 9 11

11 Okocimski KS Brzesko 9 11

12 Nadwiślan Góra 9 10

13 Puszcza Niepołomice 9 9

14 Gryf Wejherowo 9 9

15 Polonia Bytom 9 9

16 ROW 1964 Rybnik 9 8

17 Olimpia Zambrów 9 8

18 Błękitni Stargard Szczeciński 9 6

Piłkarze wejherowskiego 
Gryfa zremisowali z Olimpią 
Zambrów 2:2 w sobotnim 
meczu, rozegranym na wła-
snym stadionie. Już wydawało 
się, że po czterech porażkach 
z rzędu podopieczni Tomasza 
Kotwicy zdobędą trzy punkty, 
bardzo im potrzebne, aby pod-
budować się psychicznie oraz 
oddalić od strefy spadkowej 2. 
ligi. Niestety, padł remis.
Gol dla Olimpii, strzelony 
w ostatniej minucie, nie powi-
nien zostać zaliczony, ponie-

waż zawodnik przyjezdnych 
był na wyraźnym spalonym. 
- Sędziowie są tylko ludźmi 
i też się mylą. Nie wykorzysta-
liśmy kilku stuprocentowych 
sytuacji z końcówki spotkania 
- powiedział Tomasz Kotwica 
podczas konferencji pome-
czowej.
Gryfi ci, po nieudanej pierw-
szej połowie, obudzili się na 
pół godziny przed końcem 
meczu i grali jak natchnieni. 
Byli jednak nie dość skuteczni. 
Nie wykorzystali co najmniej 

czterech doskonałych okazji 
do dobicia przeciwników. 
W 90. minucie powinno być 
już 4:1 dla żółto-czarnych.
W ten weekend mecz wy-
jazdowy z GKS-em Tychy. 
Gryf po 9 pojedynkach ma 
na koncie 9 punktów, plasuje 
się na 14. pozycji. Tyle samo 
„oczek” ma Polonia Bytom, 
obecna w strefi e spadkowej. 
Kibice z Wejherowa cały czas 
wierzą w swoich ulubieńców 
i liczą na utrzymanie w lidze.
(PS)

Gryf zremisował. 
Sędziowie wypaczyli wynik
WEJHEROWO | Gryf Wejherowo zremisował na własnym stadionie z Olimpią Zambrów 2:2 
w meczu rozegranym w sobotę. Gol wyrównujący dla Olimpii, strzelony w ostatniej minucie, nie 
powinien zostać uznany - zawodnik przyjezdnych był na wyraźnym spalonym. - Sędziowie są tylko 
ludźmi i też się mylą. Nie wykorzystaliśmy kilku stuprocentowych sytuacji z końcówki spotkania - 
powiedział Tomasz Kotwica, trener żółto-czarnych.

Gryf Wejherowo -
Olimpia Zambrów 2:2 (0:1)

Bramki: dla Gryfa: Krzysztof Wicki 64’, 
76’; dla Olimpii: Kamil Zapolnik 11’, Arka-
diusz Mroczkowski 90’

Gryf Wejherowo: Wichman - Kowalski, 
Kostuch, Szur, Dampc (Sosnowski 73’), 
Osłowski, Wicon, Kołc (Skwiercz 74’), Ku-
zimski (Szymański 83’), Gicewicz, Wicki.

Olimpia Zambrów: Czapliński - Gogol, 
Porębski, Mroczkowski, Dziemidowicz, 
Hryszko (Szymański 69’), Kuczałek, Grzy-
bowski, Zapolnik, Lemanek (Murawski 
81’), Twardowski.

Martwi nas to, że tracimy 
głupie bramki. Pierwszy gol 
został strzelony po naszym 
dość prostym błędzie. To już 
w kolejnym spotkaniu goni-
liśmy wynik, tym razem uda-
ło się doprowadzić do sy-
tuacji 2:1 dla nas. Myślę, że 
przeprowadziliśmy kilka faj-
nych, ciekawych akcji. Mie-
liśmy sytuacje, aby dopro-
wadzić do rezultatu nawet 
4:1, ale nie potrafi liśmy do-
bić przeciwnika. Myślę tutaj 
przede wszystkim o niecel-
nym strzale Filipa Sosnow-
skiego, z końcówki meczu. 
Szkoda tej sytuacji. To było 
nieodpowiedzialne zachowa-
nie, ale Filip to jeszcze mło-
dy chłopak, sporo przed nim 
nauki. Trzy punkty w starciu 
z Olimpią były nam potrzeb-

ne jak tlen. Po raz kolejny nie 
potrafi liśmy dowieźć zwy-
cięstwa do końca, to mar-
twi. Trzeba ochłonąć i odpo-
cząć, psychicznie się odbu-
dować. Ruszamy z przygoto-
waniami do bardzo ciężkiego 
starcia w Tychach. [...] Za-
wodnicy mówili, że był wy-
raźny spalony przy strzale na 
2:2. Ja tej sytuacji dobrze nie 
widziałem i nic nie mogę na 
ten temat powiedzieć, trzeba 
by to zobaczyć jeszcze raz na 
wideo. Sędziowie są ludźmi 
i też się mylą.

KONFERENCJA POMECZOWA

tomasz kotwica 
o remisie gryfa 
w meczu z olimpią
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Z  Niemcami  nie  poszło. 
Niektórzy  twierdzą,  że  to 
najlepszy  mecz  Polaków 
w  tych  eliminacjach,  ale 
porażka jest porażką. Przed 
nami  dwa  mecze  prawdy. 
Najpierw ze Szkocją na wy-
jeździe a potem u nas z Ir-
landią.  Ze  Szkocją  dotych-
czas graliśmy dziewięć razy. 
Trzy zwycięstwa, cztery re-
misy i dwie porażki. Stosu-
nek bramek 12  do 11. Za-
tem  nie  mamy  czego  się 
bać?  W  dzisiejszej  formie 
raczej  nie,  ale  jak  mawiał 
nasz guru Kazimierz Górski 
piłka jest okrągła a bramki 
są dwie.  Sześć meczów  ze 
Szkotami  miało  charakter 
towarzyski, dwa były w eli-
minacjach  do  Mistrzostw 
Świata  i  jeden,  ten  z  14 
października  2014  roku, 
w aktualnych eliminacjach 
do ME. Zagrało w tych me-
czach  97.  zawodników. 
Bramki dla naszych zdoby-
wali Ernest Pohl dwie oraz 
po  jednej  Roman  Lentner, 
Arkadiusz  Milik,  Krzysztof 
Baszkiewicz,  Zbigniew  Bo-
niek,  Lucjan  Brychczy,  Ge-
rard  Cieślik,  Krzysztof Mą-
czyński  i  Jerzy  Sadek.  Gdy 
zsumujemy  to  wyjdzie 
nam  tych  goli  jedenaście, 
czyli jednej brakuje.  Łatwo 
się  domyślić,  że  dwunasta 
bramka  to  popularny  sa-
mobój. Zdobył go Gary Gil-
lespie  w  meczu  towarzy-
skim  w  Glasgow  19  maja 
1990  roku.  Naszą  kadrą 
dowodził  wtedy  Andrzej 
Strejlau.  Z  Irlandią  grali-
śmy  aż  26  razy.  Dziesięć 
zwycięstw, tyle samo remi-
sów  i  sześć  porażek.  Pola-
cy zdobyli 41 bramek a ry-
wale  tylko  28.  Znów  wy-
chodzi, że nie powinniśmy 
mieć  z  nimi  kłopotu.  Tym 

razem przytoczę inne, zna-
ne powiedzenie pana Kazi-
mierza – mecz można wy-
grać,  przegrać  lub  zremi-
sować. Tak się oba katolic-
kie  narody  lubią,  że  aż  23 
razy graliśmy o przysłowio-
wą  pietruszkę.  Proszę  so-
bie  natomiast  wyobrazić, 
że  z  Irlandczykami  tylko 
trzykrotnie graliśmy w me-
czach o coś i trzy razy padał 
remis.  1.  maja  1991  roku 
w Dublinie było 0:0 w eli-
minacjach  do  ME  1992. 
W rewanżu 16. październi-
ka tego samego roku padło 
aż  sześć  bramek,  po  trzy 
dla każdej z drużyn. W obu 
meczach  selekcjonerem 
był Andrzej Strejlau. W Po-
znaniu,  bo  tam  był  remis 
3:3 bramki dla reprezenta-
cji Polski zdobyli Piotr Cza-
chowski  z  Zagłębia  Lubin, 
Jan Furtok z HSV Hamburg 
oraz  Jan  Urban  z  CA  Osa-
suna. 29 marca 2015 roku 
w  obecnych  eliminacjach 
remis  był w  stosunku  1:1. 
Mecz odbył się w Dublinie. 
W 26. minucie gola dla na-
szej drużyny zdobył Sławo-
mir  Peszko,  wówczas  z  1.
FC Koln a obecnie z Lechii 
Gdańsk.    Jak  widać  staty-
styki  przed  dwoma  ostat-
nimi  meczami  w  elimi-
nacjach  do  ME  we  Fran-
cji  przemawiają  na  naszą 
korzyść.  Liczby  jednak  nie 
grają  i wszystko w nogach 
i  w  głowach  naszych  za-
wodników. Czekamy zatem 
na 8. I 11 października.

Rumia przywitała uczest-
ników słoneczna pogodą. 
W imprezie sportowej wzięło 
udział kilkuset zawodników. 
Najmłodszy z nich urodził 
się w 2012 roku. Zwycięz-
cą w kategorii OPEN został 
Marek Kowalski, który na 
pokonanie 6 kilometrów po-
trzebował zaledwie 19 minut 

i 55 sekund. 
Nie zabrakło także niepełno-
sprawnych, którzy mierzyli 
się na dystansie 400 metrów. 
- To fantastyczne, że zawody 
cieszą się coraz większą 
popularnością. Prawie 300 
uczestników to dowód na to, 
iż rumianie lubią sport i coraz 
bardziej dbają zdrowie. Gra-

tulacje należą się wszystkim 
biegającym – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz miasta. 
Stawka zawodów była 
wysoka, bowiem zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki, dyplomy oraz karty 
podarunkowe na sprzęt spor-
towy. Nagrody wręczali: 
Teresa Jałocha, radna Rumi; 

Jolanta Król, radna powiatu 
wejherowskiego i zastępca 
dyrektora MOSiR; Jan No-
wicki, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi. 
Wyniki dostępne są na stro-
nie www.rumia.eu oraz 
www.mosir.rumia.pl. 
(raf)

XXXI Bieg Pokoju
RUMIA | W miniony weekend w Rumi odbył się XXXI Bieg Pokoju. Była to kolejna edycja po-
pularnych zawodów lekkoatletycznych. 

Mecz od początku był bardzo 
wyrównany ale to gospody-
nie okazały się zespołem tego 
dnia lepiej dysponowanym. 
W 20 minucie podopiecz-
ne trenera Sylwestra Piątka 
wyszły na prowadzenie, kiedy 
to strzał Magdy Lińskiej 
z rzutu wolnego znalazł drogę 
do siatki. Rywalki ze Szcze-
cina nie załamały się i maiły 
swoje okazje by wyrównać 
ale obrona z Luzina stanowiła 
tego dnia monolit oraz miała 

dobrze dysponowaną bram-
karkę. W drugiej połowie oba 
zespoły stworzyły sobie kilka 
sytuacji do zdobycia gola, ale 
sztuka ta ponownie udała się 
tylko Magdzie , która w sy-
tuacji sam na sam pokonała 
bramkarkę gości. Po tym golu 
goście pogodzili się już z po-
rażka i ten mecz zakończył się 
zwycięstwem GOSRiT 2:0, 
dzięki czemu drużyna awan-
sowała na 9 miejsce w ligo-
wej tabeli. (raf)

PierwSZe LiGOwe ZwYCiĘSTwO 
LUZINO | ii ligowe piłkarki GoSriT luzino podejmowały 
u siebie rezerwy Ekstraklasowej olimpii  Szczecin i pokazały, 
że dobra dyspozycja w Pucharze Polski (przypomnijmy zwy-
cięstwo z Stalą Jezierzyce 3-1 oraz z lechią Gdańsk również 
3-1) przyniosła efekt w rozgrywkach ligowych.

Tytani pokonali MKS Henri 
Lloyd Brodnica 30:27 
w meczu ligowym 2. kolej-
ki. To cenne zwycięstwo, 
ponieważ tydzień temu 
ekipa z Wejherowa przegra-
ła na otwarcie sezonu i pla-
sowała się w dole tabeli 2. 
ligi.
Najskuteczniejszym gra-
czem Tytanów okazał się 
Tomasz Bartoś, który, 
pomimo strzelonych 11 goli, 
nie był zadowolony z prze-
biegu gry. - Mecz komplet-
nie nam nie wyszedl , prak-
tycznie żadne założenie 
taktyczne, ustalone przed 
tym spotkaniem, nie zosta-
ło wdrożone. Chcielibyśmy 
jak najszybciej o tym meczu 
zapomnieć. Czegoś nam za-
brakło w grze, zbyt często 
w szerego naszego zespo-

Tytani wygrali z Henri Lloyd Brodnica
PIŁKA NOŻNA | Tytani Wejherowo wygrali z Henri Lloyd Brodnica 30:27 w meczu ligowym 2. 
kolejki. Do przerwy był remis. Najwięcej bramek dla ekipy z Wejherowa zdobył Tomasz Bartoś - 11.

łu wkradała się nerwowość, 
którą goście skrzętnie wyko-
rzystywali. Poczuliśmy się za 
bardzo pewnie i to obróciło 
się przeciwko nam w pierw-
szej połowie - powiedział.
Wejherowianie zajmują teraz 
6. miejsce w ligowej tabeli. 
Kolejny pojedynek odbędzie 
się również w Wejherowie, 
w najbliższą sobotę o godzi-
nie 19. Tym razem żółto-czer-
woni podejmą Wybrzeże II 
Gdańsk.
Strzelcy bramek po stronie Ty-
tanów w meczu z Henri Lloyd 
Brodnica: Tomasz Bartoś - 
11, Mateusz Kożanowski - 4, 
Paweł Zaworski - 4, Marcin 
Wicki - 4, Rafał Wicki - 2, 
Michał Przymanowski - 1, 
Tomasz Turek - 1, Jakub Po-
erling - 1, Maciej Nowociński 
- 1, Kamil Wicki – 1. (PS)


