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Z jednej strony taksówkarze, 
którzy chcą zarobić, lecz nie 
mają gdzie czekać na klientów. 
Z drugiej Straż Miejska, która 
pilnuje przestrzegania prze-
pisów. „Chcemy z czegoś żyć” - 
mówią taksówkarze. „Nie chce-
my odbierać taksówkarzom 
chleba” - komentuje Zenon 
Hinca, komendant SM Wejhero-
wo. Taksówkowy pat trwa. 

Z jednej strony taksówkarze, 
którzy chcą zarobić, lecz nie 

Taksówkowy paT

POMORZE | W marcu na  tory wyjadą dwa nowe składy 
Szybkiej Kolei Miejskiej. Pociągi ETZ Impuls zostały przetestowa-
ne, ich maksymalna prędkość wynosi 160 km/h. Jeżdżąc na trasie 
nie będą jednak osiągać takich prędkości. 

Nowe składy już po testach

Nowe pociągi kosztowały po-
nad 35 milionów złotych. Skłą-
dy wyposażono w klimatyzację, 
Wi-Fi, bezgotówkowe automaty 
biletowe oraz gniazdka elektrycz-
ne. Ponadto dzięki wysuwanemu 
schodkowi zlikwidowany zo-
stanie odstęp między peronem 
a podłogą pojazdu. 

Nowe pojazdy wyposażono 

w urządzenia ułatwiające wysia-
danie i wsiadanie do pojazdu oso-
bom niepełnosprawnym, rowe-
rzystom oraz rodzicom z dziećmi 
w wózkach. Składy są monitoro-
wane oraz zainstalowano w nich 
urządzenia, pozwolające w awa-
ryjnej sytuacji skontaktować się 
z maszynistą. 
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FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

BuRmIStRZ mIAStA RumI

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w urzędzie miasta Rumi:

Kierownika Referatu Zamówień Publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy.•	
Inspektora do spraw kontroli finansowej w pełnym wymiarze czasu pracy.•	
Inspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Miasta   •	
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

WEJHEROWO | Rozpo-
częła  się  formalna  weryfi-
kacja projektów,  złożonych 
w  ramach Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 
2016  rok.  Wczoraj  zakoń-
czono przyjmowanie pomy-
słów. 

Tym samym zakończył się 
pierwszy etap tegoroczne-
go budżetu obywatelskiego 
i rozpoczął kolejny – teraz 
wejherowscy urzędnicy zwe-
ryfikują wszystkie złożone 
propozycje pod względem 
formalnym. Te, które będą 
spełniać wymogi, zostaną 
wpisane na listę, która zosta-
nie poddana pod głosowanie.

Jak wygląda dalszy harmo-
nogram? Do 11 marca potrwa 
weryfikacja, zaś 16 marca 
projekty, które mają być pod-
dane pod głosowanie, zosta-
ną zatwierdzone przez prezy-
denta miasta. Dzień później, 
czyli 17 marca, zatwierdzo-
ne projekty zostaną podane 
do wiadomości publicznej. 
Kolejny etap to głosowanie, 
które  odbywać się będzie od 
25 marca  do 7 kwietnia br. 
Wyniki głosowania poznamy 
13 kwietnia. 

Głosowanie odbywać się 
będzie na dwa sposoby: 
drogą elektroniczną za po-
mocą strony internetowej 
www.budzet.wejherowo.pl 

z systemem do głosowania 
drogą elektroniczną przez 
mieszkańców oraz w formie 
pisemnej za pomocą karty 
do głosowania, którą następ-
nie trzeba będzie wrzucić do 
urn ustawionych w sześciu 
miejscach miasta. Karty do 
głosowania będzie można 
pobrać w internecie lub bez-
pośrednio w miejscach gło-
sowania. 

Każdy mieszkaniec Wejhe-
rowa, który do dnia 31 grud-
nia 2015 r. ukończył 16 lat, 
będzie mógł oddać głos na 
dwa projekty – jeden inwe-
stycyjny i jeden nieinwesty-
cyjny.
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Wybrane projekty 
poznamy za miesiąc

Ci, którzy zdecydowali się 
spędzić ferie w mieście, nie na-
rzekają na nudę. 

WEJHEROWO
W Wejherowskim Centrum 

Kultury odbywają się zajęcia: 
nauka śpiewu, nauka gry na 
perkusji, gitarze, keyboardzie; 
kursy żonglerki, chodzenia na 
szczudłach, kręcenia diabolo, 
jazdy na monocyklu, sztuczek 
magicznych oraz podstaw akro-
batyki i klaunady; tworzenia 
biżuterii i ozdób z recyklingu; 
kalkografii czyli techniki gra-
ficznej możliwej do wykorzy-
stania w każdych warunkach; 
tańca hip-hop i house oraz in-
teraktywne spotkania z muzyką 
cygańską; nauka podstawowych 
technik lalkowych. Działa też 
kino WCK.W Miejskiej Biblio-
tece Publicznej prowadzone są 
zajęcia czytelniczo-plastyczne 
oraz taneczne, a także gry i za-
bawy multimedialne oraz spek-
takle teatralne.

Od poniedziałku do piątku w  
halach sportowych Szkół Pod-
stawowych nr 6, 8 i 11 orga-
nizowane są turnieje i zawody 
w różnych dyscyplinach spor-
towych, takich jak piłka nożna, 
piłka siatkowa czy koszyków-
ka. Dzieci i młodzież mogą ko-
rzystać też z promocyjnych cen 
na krytej pływalni.

RUMIA
W Stacji Kultura od ponie-

działku do piątku odbywają się 
warsztaty muzyczne oraz zaję-
cia czytelniczo-plastyczne. Trwa 
również akcja „Zima na sporto-
wo”, w ramach której organi-
zatorzy przygotowali rozmaite 
zajęcia: naukę pływania na ba-
senie MOSiR, na hali MOSiR 
turniej oraz naukę gry w tenisa 
stołowego, naukę gry w tenisa 
ziemnego, zimowy turniej piłki 
siatkowej i turniej piłki nożnej 
„5”. Na boisku „Orlik” trwają 
natomiast „Godziny Otwarte na 
ORLIKU”. W Domu Kultury 
SM „Janowo” od poniedziałku 
do piątku trwają „Ferie ze Sztu-
ką”, w ramach których dzieci 
mogą wziąć udział w takich za-
jęciach, jak: warsztaty plastycz-
ne, Karnawałowa Szkoła Tańca, 
tenis stołowy i piłkarzyki, ABC 
gitary biwakowej, warsztaty 
szachowe, spotkania podróż-

nicze i teatralne oraz warsztaty 
śpiewu solowego.

W Miejskim Domu Kultury 
zajęcia trwają od poniedziałku 
do piątku. Są to zajęcia świetli-
cowe, gry i zabawy zręcznościo-
we, zajęcia muzyczne, teatralne 
a także wyjścia na basen. 

REDA
Zajęcia sportowe odbywają 

się w halach sportowych redz-
kich szkół, Są tro: turniej tenisa 
stołowego, sztuki walki, piłka 
koszykowa, rozgrywki Redz-
kiej Ligi Piłki Siatkowej i Redz-
kiej Ligi Piłki Nożnej Halowej, 
zajęcia tenisa ziemnego, turnie-
je, zajęcia i gry zespołowe oraz 
zabawy sportowe, a także zaję-
cia nordic walking. 

Pełen  harmonogram wyda-
rzeń  znajduje  się  na naszym 
portalu GWE24.pl.
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Ferie zimowe na półmetku
POWIAT WEJHEROWSKI | Kończy się pierwszy tydzień zimowych 
ferii. To czas wypełniony zabawą, rozrywką i atrakcjami. 

Oto prawdziwy 
mIStRZ 
parkowania
Pani Monika przysłała nam zdję-
cie, na którym uwieczniła, jaką 
bezmyślnością wykazał się kie-
rowca tego samochodu. Sytuacja 
miała miejsce przy wejherowskim 
rynku. Kierowca pozostawił sa-
mochód na chodniku, zastawia-
jąc przy tym dostęp do przejścia 
dla pieszych...
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o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego  miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 
z 2015 r., poz. 199, ze zmianami)  oraz art. 21 ust.2, pkt 2 
i 7, art. 30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2013r, poz.1235)

Zawiadamiam
o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rumi, dla terenów położonych po-
między ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i czę-
stochowską. 

do dnia 04.03.2016r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, 
w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu. Informacje 
o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie do-
stępnym wykazie danych o dokumentach zawierających in-
formacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być 
składane w formie pisemnej do dnia 18 marca 2016r. na 
adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Rumi.

oGŁoSZENIE

Niedawno pisaliśmy o wej-
herowskich taksówkarzach, 
którzy na Placu Jakuba Wej-
hera urządzili sobie nielegalny, 
nocny postój. 

Taksówkarze chcieli być bli-
żej swoich potencjalnych klien-
tów, wychodzących w środku 
nocy z jednego z nowych loka-
li. Strażnicy zaś pilnowali prze-
strzegania prawa i reagowali na 
zgłoszenia mieszkańców.

W rozmowie z nami sami kie-
rowcy taksówek przyznali, że 
auta „do wynajęcia” w Wejhe-
rowie nocą „okupują” parkingi 
w pobliżu innych miejscowych 
barów, w centrum miasta. Gdy 
zaczęli parkować na samym 
rynku – zareagowali okoliczni 
mieszkańcy. Do Straży Miej-
skiej zaczęły wpływać zgłosze-
nia, że taksówkarze zakłócają 
ciszę nocną, ponieważ oczekują 
na klientów przez dłuższy czas, 
mając włączone silniki w swo-
ich autach.

Według obowiązujących prze-
pisów postój taksówek powyżej 
jednej minuty na zajmowanych 
przez nich w godzinach noc-
nych miejscach m.in. na Rynku 
jest zabroniony, bo na Starym 
Mieście została wyznaczona 
tzw. strefa ograniczonego ruchu. 
Do strefy tej mogą wjeżdżać po-
jazdy zaopatrzeniowe (postój na 
czas rozładunku), należące do 
służb komunalnych, posiadają-
ce identyfikatory oraz taksówki. 

Strefą ograniczonego ruchu, 
gdzie w nocy niektóre samo-
chody mogą się zatrzymać na 
krótką chwilę, objęto Plac Jaku-
ba Wejhera i ulice Sobieskiego 
(deptak), Kościelną, Klasztorną, 
część ulic 12-Marca, Puckiej 
i Wałowej.

Co prawda chwilowo problem 
nielegalnego postoju taksówek 
na Placu Wejhera niemal znik-
nął, bo taksówkarze nieco się 
przestraszyli mandatów, to roz-
goryczenie kierowców TAXI 
pozostało. W pobliżu nie ma 
bowiem postoju, gdzie legalnie 
mogliby czekać na klientów. 

– Moim zdaniem to szukanie 
dziury w całym. Nie wierzę, że 
włączony silnik komukolwiek 
przeszkadza, zwłaszcza, że okna 
mieszkań przy Rynku znajdu-
ją się wysoko. To jest zwykła 
ludzka złośliwość ludzi, który 
chcieliby, abyśmy nie zarabiali 
chyba wcale. Nie wiem w czym 
komukolwiek przeszkadzamy, 

skoro stoimy tam w środku 
nocy – powiedział jeden z tak-
sówkarzy.

– Wiem, że włączony silnik 
pod oknem nocą może prze-
szkadzać. Ja tych mieszkańców 
rozumiem. Ale oni też muszą 
zrozumieć nas, bo chcemy się 
utrzymywać, a to jest bardzo 
ciężkie. W Wejherowie jest po-
nad 100 czynnych taksówek. 
Miejsc postojowych jest oko-
ło 30. To za mało. Miejsc dla 
taksówek powinno być kilka 
w różnych punktach miasta – 
dodał inny taksówkarz.

– Jestem nigdzie niezrzeszony, 
nie mam zleceń z centrali, jak 
taksówkarze, którzy są podpięci 
pod jakąś firmę. Jeżdżę na wła-
sną rękę, mam klientów głównie 
takich, którzy wsiądą okazyjnie 
do mojej taksówki. Pracuję no-
cami, w weekendy, na okrągło, 
a ledwo starcza mi pieniędzy na 
życie – dodał trzeci taksówkarz.

Zenon Hinca, komendant SM 

w Wejherowie, zapewnia, że 
strażnicy nie chcą za wszelką 
cenę karać taksówkarzy.

– Nie chcemy odbierać tak-
sówkarzom chleba, rozumiemy, 
że chcą oni zarobić, jednak nie 
możemy zezwolić na nielegalny 
postój taksówek w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych, np. 
w okolicy Placu Jakuba Wejhe-
ra. Włączone tuż pod oknami 
mieszkań silniki taksówek rze-
czywiście zakłócały ciszę noc-
ną. Warkot silnika pod oknem 
o 3 w nocy może obudzić, a je-
śli taksówki – jedna za drugą – 
pół nocy stoją na włączonych 
silnikach, staje się to uciążliwe. 
Żaden z taksówkarzy nie został 
jeszcze ukarany mandatem kar-
nym. Były tylko upomnienia.  
W Wejherowie główny postój 
TAXI znajduje się przy dwor-
cu PKP, drugi przy przystanku 
SKM Nanice (tam jest wyzna-
czone miejsce na dwa pojazdy). 

/PS/

Taksówkarze: 
„Chcemy z czegoś żyć”
WEJHEROWO | Z jednej strony taksówkarze, którzy chcą zarobić, lecz nie mają gdzie cze-
kać na klientów. Z drugiej Straż Miejska, która pilnuje przestrzegania przepisów. „Chcemy 
z czegoś żyć” - mówią taksówkarze. „Nie chcemy odbierać taksówkarzom chleba” - komen-
tuje Zenon Hinca, komendant SM Wejherowo. Taksówkowy pat trwa. 

RUMIA | Dofinansowanie z unijnych środków otrzymują 
gminy,  które  uczestniczą w  programie  ochrony wód Zatoki 
Gdańskiej. Do projektu włączyła się także Rumia, a korzyści 
z tego kroku są jak najbardziej wymierne dla mieszkańców.

Współpraca się opłaca

Projekt, o który chodzi, nazy-
wa się „Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej - budowa i moderni-
zacja systemu odprowadzania 
wód opadowych” i na początku 
jego beneficjentem była Gdynia. 
Jednak we wrześniu 2014 r. do 
programu postanowiła przystąpić 
Rumia oraz Reda i Wejherowo. 
Wszystkie miasta małego Trój-
miasta Kaszubskiego stały się 
zatem partnerami projektu.

- Jest to program prowadzony 
przez Gdynię, z którą współpraca 
układa się bardzo dobrze – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Dofinansowanie, podob-
nie jak w innych przypadkach 
i projektach, często wzrasta z bie-
giem czasu, w wyniku różnego 
rodzaju oszczędności (np. po 
przetargach) i dzięki temu w ze-
szłym roku mogliśmy wybudo-
wać większą liczbę ulic w Rumi. 

Na czym polegają owe korzy-
ści? Otóż, dzięki udziale w pro-
gramie możliwe jest uzyskanie 
unijnej dotacji, co z kolei pozwala 
na realizację większej ilości inwe-
stycji. W przypadku Rumi jest to 
budowa kanalizacji deszczowej 
w ulicach: Kazimierskiej, Buko-
wej, Chełmińskiej, Działkowców 
(we wszystkich przypadkach 
wraz z budową urządzeń pod-

czyszczających), Bądkowskiego, 
Hetmańskiej i Długiej.

- Poziom dofinansowania pro-
jektu wynosi finalnie 75,2 proc. 
- informuje Katarzyna Głod-
kowska z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej Urzędu Miasta Rumi. 
– Całkowita wartość dofinanso-
wania, w porównaniu z poprzed-
nio przyznanym, wzrosła do tego 
poziomu z 74,18 proc. Czyli 
w ostatnim miesiącu o dodatko-
we 25.552 zł. 

Dodać należy, że na począt-
ku, czyli we wrześniu 2014 r., 
Rumia startowała z poziomu 
dofinansowania  wynoszącego 
2258796,3 zł (czyli 69,56 proc.). 
W lutym 2015 r. dotacja wynosi-
ła już 3.828.447,4 zł. Do grudnia 
ubiegłego roku kwota wzrosła do 
4.060.964 zł, zaś w pierwszym 
miesiącu nowego roku wynosiła 
już 4.086.516,16 zł.

Kwota dotacji zmieniała się nie 
tylko z powodu zmiany poziomu 
dotacji, ale także w zależności 
od ujętego w projekcie zakresu. 
Były dodawane kolejne zadania 
inwestycyjne i zmieniała się ich 
wartość.

Całkowita wartość projek-
tu na terenie Rumi wyniosła 
5.433.925,91 zł.

/kor/
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NAJwAżNIEJSZE wyDARZENIA
minionego tygodnia

/GWE24.pl

W rzece odkryto zwłoki
W rzece Redzie, przy ulicy Obwodowej na terenie 
miasta Reda, dokonano makabrycznego odkrycia – w 
wodzie znajdowały się zwłoki mężczyzny. 

530 badań, 1 nietrzeźwy 
i 27 mandatów
„Trzeźwy poranek” – pod takim kryptonimem wczo-
raj odbyły się działania wejherowskiej Policji na dro-
gach powiatu wejherowskiego. W poniedziałek mun-
durowi z Wejherowa przeprowadzili ponad 530 badań 
trzeźwości, zatrzymali 1 pijanego kierowcę. 

Potrącenie kobiety 
na pasach koło Filharmonii
Na ulicy Sobieskiego w Wejherowie, nieopodal Fil-
harmonii Kaszubskiej, miało miejsce potrącenie ko-
biety przez samochód osobowy. Do zdarzenia doszło 
na przejściu dla pieszych.

Poważna awaria w Rumi
Na krajowej „6” w Rumi doszło do poważnej awarii – 
uszkodzona została rura wodociągowa znajdująca się 
pod jezdnią. Przez pół godziny droga na Gdynię była 
całkowicie zablokowana, potem ruch odbywał się już 
jednym pasem. 

56-latek odpowie 
za kradzież energii
Policjanci z Wejherowa ustalili, że 56-letni miesz-
kaniec powiatu wejherowskiego pobierał nielegalnie 
energię elektryczną. Mężczyzna został już przesłu-
chany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Do konkursu zostało nomi-
nowanych 28 wydawnictw 
książkowych napisanych 
przez autorów z terenu po-
wiatu wejherowskiego, któ-
re ukazały się w 2015 roku. 
O wyborze laureata nagro-
dy zadecydowała kapituła, 
w skład której wchodzą pi-
sarze - laureaci dotychczaso-
wych edycji. 

- Powieść „W cieniu Piaśni-
cy” jest bardzo dobrze skon-
struowana pod względem 
rozwoju fabuły – mówiła Da-
nuta Balcerowicz, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, podczas uroczystości 
wręczania nagród. - Zadziwia 
kunsztem języka literackie-
go, kreacją elementów świa-
ta przedstawionego a także 
dydaktycznym  charakterem 
tego utworu, który wpisuje się 
w działania wielu ludzi zwią-
zanych z naszym regionem, 
upamiętniających wydarze-
nia z początku II wojny, jakie 
miały miejsce w Piaśnicy.

Laudację na temat nagro-
dzonej autorki i jej dzieła wy-
głosił pisarz Stanisław Janke 
przypominając, że Eugenia 
Drawz jest również autorką 
książki „Zaczarowane lato”.

- Książka pokazuje do cze-
go może doprowadzić za-
czadzenie i zaślepienie jakąś 
ideologią, bezkrytycznym 
zapatrzeniem na przywódcę 
– podkreśla Stanisław Janke 

nawiązując do represji hitle-
rowskich na Kaszubach.

Gratulacje nagrodzonej au-
torce złożyli m.in. Bogdan 
Tokłowicz, przewodniczący 
Rady Miasta, który w imieniu 
Krzysztofa Hildebrandta wrę-
czył Eugenii Drawz Nagrodę 
Prezydenta Miasta Wejhero-
wa oraz Wojciech Rybakow-
ski, etatowy członek Zarządu 
Powiatu. 

- Nagroda Gryfa Literackie-
go jest dla mnie wielkim za-
skoczeniem – mówi Eugenia 
Drawz, pisarka i emerytowa-

na polonistka. - Nie przypusz-
czałam, że za tę książkę mogę 
otrzymać jakąś nagrodę. Te-
mat podjęty w tej książce zo-
stał podyktowany usłyszaną 
historią pewnej wejherowian-
ki - emerytki, która jeździła do 
Niemiec, żeby sobie dorobić 
do emerytury.  Dowiedziałam 
się, że jej ojciec zginął w Pia-
śnicy zamordowany przez 
hitlerowców w 1939 roku. 
Zbieg okoliczności sprawił, 
że trafiła do starszego Niem-
ca, byłego nazisty, który był 
odpowiedzialny za ekstermi-

nacje Kaszubów na Pomorzu.
Uczestnicy uroczystości 

obejrzeli scenkę teatralną, 
będącą fragmentem książki 
„W cieniu Piaśnicy”. W roli 
aktorów wystąpili słucha-
cze WUTW YMCA: Wanda 
Kantecka, Bożena Krywald 
i Kazimierz Wójcika. Wido-
wisko wyreżyserowała Ewe-
lina Magdziarczyk-Plebanek. 
Zaś z koncertem akordeono-
wym wystąpił Adrian Jagie-
lak, uczeń Szkoły Muzycznej 
w Gdańsku.

/raf/

Eugenia Drawz 
z Gryfem Literackim
WEJHEROWO | Wejherowska pisarka Eugenia Drawz otrzymała nagrodę Gryfa Literackie-
go 2015 za powieść pt. „W cieniu Piaśnicy”. 
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Historie miłosne są niezwy-
kle częstym tematem wielu 
spektakli, książek i piose-
nek. Jaka zatem jest ta po-
tęga miłości? Dowiedzą się 
tego wszystkie dzieci, które 
w niedzielę 21 lutego zasiądą 
przed sceną teatralną w Por-
cie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan. Bohaterami 
minimusicalu będą odważny 
Strach, piękna Makowa Kró-
lewna oraz złośliwe Wróble. 
Najmłodsi widzowie wraz 
ze swoimi opiekunami będą 
przeżywać miłosne perypetie 
Stracha zakochanego z Ma-
kowej Królewnie. Dowiedzą 
się, co ich łączy, co dzieli 
i jaki plan knują złośliwe 
wróble.

Spektakl pt. „O Królewnie, 
Strachu i wróblach na dachu” 
będzie drugim w tym roku 
spotkaniem z cyklu „Rodzin-

ne spotkania z teatrzykiem”. 
Co miesiąc najmłodsi goście 
galerii handlowej będą zapra-
szani przed scenę teatralną, 
na której zaprezentowane zo-
staną pełne cennych wartości 
wychowawczych przedsta-
wienia.

Najbliższy spektakl odbę-
dzie się w niedzielę 21 lute-
go w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108. 
Przedstawienie będzie ode-
grane trzykrotnie - o godzinie 
13.00, 15.00 i 17.00. Udział 
w spotkaniu jest bezpłatny!

Kolejne spektakle: 20 mar-
ca - Teatr Clowna Pinezki, 17 
kwietnia - Łza Ziemi, 22 maja 
– Supełki-Niespodzianka i 19 
czerwca - Szelmostwa Lisa 
Witalisa. Wstęp na wszystkie 
spektakle jest wolny. 

/raf/

Rodzinne spotkania 
z teatrzykiem
ZAPROSZENIE | Niezwykła  historia  zakochanego 
w Makowej Królewnie stracha na wróble i wielkie muzycz-
ne  przeboje  przeniosą  i  tych  najmłodszych,  i  tych  nieco 
starszych, w tajemniczy świat baśni. A to za sprawą spek-
takli teatralnych, jakie odbywają się w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan.

Zamów
reklamę

Zaprezentuj 
swoją firmę 
na łamach 
naszej gazety 
oraz na naszym 
portalu 
www.gwe24.pl

Zadzwoń lub napisz, 
a nasz specjalista 
dobierze atrakcyjną 
cenowo ofertę 
dopasowaną 
indywidualnie
do Twoich potrzeb!

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

ZaprasZamy 
do kontaktu:

podaje do publicznej wiadomości
że, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przy-
jaźni nr 6, dnia 12 lutego 2016 r. został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej wła-
sność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do sprzedaży.

wykaz obejmuje działkę budowlaną, 
nr ewid. 651, położoną w Kąpinie.

Wykaz ten opublikowany jest także w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo. Szczegółowe informacji o 
nieruchomościach objętych wykazem można uzyskać w Re-
feracie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 
677 97 07.

wóJt GmINy wEJhERowo

wóJt GmINy wEJhERowo
ogłasza konkurs na wolne  

stanowisko urzędnicze:

ds. drogowych i budownictwa w Referacie Inwestycji
 i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
www.bip.ug.wejherowo.pl

Umowy promocyjne 
z przedstawicielami klubów 
sportowych oraz zawodnikiem 
sportowym zostały podpisane 
w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie przez Gabrie-
lę Lisius, Starostę Wejhe-
rowskiego oraz Jacka Thiela, 
członka zarządu powiatu. Jak 
podkreślali przedstawiciele 
stowarzyszeń prowadzących 
działalność sportową, dotacje 
są dla nich bardzo znacząca 
pomocą, bez której zawodni-
kom trudno byłoby trenować 
i jeździć na zawody. 

Warto dodać, że powiat od 
wielu lat wspiera sportowców 
odnoszących wysokie wyniki 

sportowe oraz kluby, które 
promują powiat na zawodach 
ligowych i pucharowych.

– Na pewno chcielibyśmy, 
aby tych środków było jak 
najwięcej, ale nasze możliwo-
ści finansowe są ograniczone 
– mówi Gabriela Lisius, sta-
rosta wejherowski. – Sport 
należy wspierać. Cieszymy 
się, że tyle klubów w naszym 
powiecie funkcjonuje i an-
gażuje dzieci i młodzież. To 
niezwykle ważne, aby w mło-
dych ludziach zapalić sporto-
wego ducha.

W sumie Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego na działania 
promocyjne związane ze spor-

tem przeznaczył 73 tys. zł.
Dofinansowanie otrzy-

mali: Wejherowski Klub 
Sportowy „Gryf” – 30 tys. 
zł, Klub Sportowy „Tyta-
ni” Wejherowo – 20 tys. zł, 
Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia – 10 tys. zł, Akade-
mia Tenisa Stołowego Małe 
Trójmiasto Stowarzyszenie 
Sportowe z siedzibą w Rumi 
5 tys. zł, Uczniowski Klub 
Sportowy Tri-Team Rumia 
– 3 tys. zł, Uczniowski Klub 
Sportowy „Ósemka” z sie-
dzibą w Wejherowie 2 tys. 
zł oraz Mateusz Ostaszew-
ski – 3 tys. zł. 

/raf/

Kasa na sport
POWIAT WEJHEROWSKI | Od kilku do kilkudziesięciu tys. zło-
tych trafiło do klubów sportowych. Pieniądze pochodzą 
z budżetu powiatu wejherowskiego i zostały przekazane tym 
klubom, które poprzez swoją działalność promują powiat. 
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Już od kilku lat podatnicy 
mają  możliwość  przekaza-
nia 1 procenta swojego po-
datku  na  rzecz  organizacji 
pożytku  publicznego.  Czy 
warto to robić?

Oczywiście, to najprostszy 
sposób, aby pomóc wybra-
nej przez siebie organizacji 
pożytku publicznego i wes-
przeć ważne społecznie cele. 
Nic nas to nie kosztuje, a mo-
żemy w ten sposób pomóc or-
ganizacjom aktywnie działa-
jącym na rzecz mieszkańców 
naszego powiatu. Dlatego 
wypełniając zeznanie podat-
kowe za ubiegły rok pamię-
tajmy o możliwości przeka-
zania 1 procenta naszego 
podatku na funkcjonujące 
w powiecie wejherowskim 
organizacje pożytku pu-
blicznego. 

Jednym  z  powodów,  dla 
którego  ludzie  nie  przeka-
zują  1  procenta  podatku 
jest  przeświadczenie,  że 
niewielkie  kwoty  nie  mają 
znaczenia? 

Nic bardziej mylnego. Dla 
organizacji każda suma, na-
wet niewielka, jest istotna, 
zwłaszcza gdy zostanie zwie-
lokrotniona przez liczbę ko-
lejnych wpłacających. Wów-
czas kwota nagle urasta do 
kilkuset złotych, a to napraw-
dę ogromne wsparcie. 

Jak przekazać 1 procent 
podatku?

Wystarczy, że w skła-
danym zeznaniu rocznym 
wskażemy organizację, 
którą chcemy wesprzeć, 
podając jej nazwę i numer 
KRS oraz wysokość prze-
kazywanej kwoty, która nie 
może przekroczyć 1 pro-
centa należnego podatku. 

Czy Pani Starosta prze-
kazuje 1 procent swojego 
podatku  organizacjom 
pożytku publicznego?

Od kiedy pamiętam, za-
wsze jeden procent mojego 
podatku przekazywałam 
organizacjom pożytku pu-
blicznego. Dlatego apeluję 
do mieszkańców powiatu 
wejherowskiego, aby ko-
rzystali z przywileju de-
cydowania, na co przezna-
czone zostaną ich podatki. 
Warto poświęcić chwilę 
i przekazać swój 1 procent 
wybranej przez siebie or-
ganizacji.

Lista organizacji pożyt-
ku publicznego z terenu 
powiatu wejherowskiego, 
którym można przekazać 
1 procent podatku znaj-
duje się na stronie inter-
netowej powiatu wejhe-
rowskiego.

Przekaż 1 procent 
podatku na rzecz 
organizacji pożytku 
publicznego
Wywiad ze Starostą Wejherowskim Gabrielą Lisius.
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1% podatku może zdziałać cuda
Kto może przekazać 1% po-
datku na oPP, czyli organi-
zacje Pożytku Publicznego? 

Po pierwsze podatnicy po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych (w tym m.in. po-
datnicy uzyskujący dochody 
z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych) – a więc każ-
dy, kto jest gdzieś zatrudniony 
i ma jakiekolwiek dochody, po 
drugie podatnicy opodatko-
wani ryczałtem od przycho-
dów ewidencjonowanych, po 
trzecie podatnicy prowadzący 
jednoosobową działalność go-
spodarczą i korzystający z li-
niowej, 19-procentowej stawki 
podatku. 1% mogą przekazać 
również emeryci, pod warun-
kiem jednak, że samodzielnie 
wypełnią PIT-37 i zrezygnują 
z pomocy ZUS w tym zakre-

sie. Podobna zasada dotyczy 
osób, które są rozliczane przez 
pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku 
na oPP, czyli organizacje 
Pożytku Publicznego?

1.  Wybrać  organizację  po-
żytku  publicznego,  której 
chcemy  przekazać  1%  lub 
wybrać  konkretną  osobę 
lub  jednostkę,  na  przy-
kład  jedną  z  tych,  które 
polecamy  w  naszej  gazecie. 
Wykaz organizacji uprawnio-
nych do zbierania 1% można 
znaleźć m.in. w internetowej 
bazie organizacji pożytku pu-
blicznego, na portalu JedenPro-
cent.pl. Na liście znajdują się 
organizacje, które mają prawo 
otrzymywać 1% (tzn. nie pro-
wadzą działalności gospodar-

oni czekają 
na twoją pomoc. 
możesz przekazać 
im 1% podatku

czej polegającej na wytwarza-
niu wyrobów przemysłowych). 
 
2. Wypełnić  odpowiednią  ru-
brykę  w  rocznym  zeznaniu 
podatkowym  (PIT-36,  PIT-
36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku bę-
dziemy mieli do zapłacenia 
w tym roku, w odpowiednich 
rubrykach zeznania podatko-
wego wpisujemy numer, pod 
jakim widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym organi-
zacja, której chcemy przeka-
zać 1% należnego podatku. 
Wpisujemy także kwotę, którą 
chcemy przekazać dla OPP, nie 
może ona jednak przekraczać 
1% podatku należnego, wyni-
kającego z zeznania podatko-
wego, po zaokrągleniu do peł-
nych dziesiątek groszy w dół. 
Na jednym formularzu PIT po-

datnik może przekazać odpis 
1% podatku tylko dla jednej 
organizacji. Jeśli jednak podat-
nik rozlicza się na więcej niż 
jednym formularzu, w każdym 
z nich może wskazać inną orga-
nizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zezna-
niu podatkowym może podać 
dodatkowe informacje, któ-
re w jego ocenie mogą mieć 
wpływ na rozdysponowanie 
pieniędzy z 1% przez orga-
nizację pożytku publicznego 
(np. wskazać na konkretny cel, 
np. jakąś potrzebująca osobę). 
Przeznaczona jest na to specjal-
na rubryka.
KRS to numer danej Organiza-
cji Pożytku Publicznego w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. Cel 
szczegółowy, np. „Na leczenie 
Jasia Kowalskiego” wskazuje 
konkretny cel. W zeznaniu nie 

trzeba podawać nazwy organi-
zacji, wystarczy jej KRS.
 
3. Złożyć zeznanie podatkowe 
i zapłacić podatek
Wniosek podatnika o przeka-
zanie 1% wybranej organizacji 
zostanie zrealizowany tylko 
wtedy, gdy podatnik zapłaci 
w pełnej wysokości należny 
podatek. Pieniądze (1% podat-
ku należnego) na konto wybra-
nej organizacji przekaże urząd 
skarbowy w lipcu lub w sierpniu 
roku podatkowego, w którym 
jest składane zeznanie podatko-
we. Z wyliczonej kwoty potrą-
cone zostaną koszty przelewu. 
1% można przekazać w zezna-
niach podatkowych złożonych 
w terminie lub w korekcie ze-
znania podatkowego, pod wa-
runkiem, że zostanie ona zło-
żona w ciągu dwóch miesięcy 

od upływu terminu składania 
zeznań podatkowych. Termin 
składania zeznań podatko-
wych mija 31 stycznia (dla ry-
czałtowców) oraz 30 kwietnia 
(dla pozostałych podatników). 
Jeśli podatnik błędnie zawyżył 
swój podatek (i tym samym 
zadeklarował zbyt wydoki 1% 
dla wybranej organizacji po-
żytku publicznego), a przy ko-
rekcie zeznania okazało się, że 
podatek należny jest mniejszy 
i urząd skarbowy powinien po-
datnikowi zwrócić nadpłacone 
pieniądze, wówczas (jeśli pie-
niądze zostały już przekazane 
organizacji) urząd skarbowy 
weźmie różnicę między po-
prawnie obliczoną kwotą i tą 
zawyżoną z sumy, którą ma 
zwrócić podatnikowi.

Źródło informacji: ngo.pl

1% podatku dla Karola Gawła
guz powodował ucisk na kręgosłupie 
i z tego powodu syn nie chodzi. operacja 
przebiegła bez problemów, wszystko się 
udało. teraz potrzebujemy intensywnej 
rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych. 
dziękuję bardzo za okazaną pomoc dla 
mojego syna. Bardzo proszę Państwa 
o pomoc i przekazanie małej złotówki na 

subkonto Karola. W pozycji inFoRmaCJe 
UZUPeŁniaJĄCe trzeba wyszczególnić cel dla kogo chcemy 
przekazać 1%. należy wpisać : KRS 0000037904. Cel Szczegółowy 
1%” 13088 gaweł Karol Łukasz. Pieniążki też można przekazać na 
konto. FUndaCJa dZieCiom ,,ZdĄŻyĆ Z PomoCĄ „, ul .Łomiańska 
5, 01-685 Warszawa, Bank BPH S.a 15 1060 0076 0000 3310 0018 
2615, tytułem „13088 gaweł Karol Łukasz – darowizna na pomoc 
i leczenie”.

1% podatku dla Artura Łuczaka
artur Łuczak urodził się w 2001 roku. Cho-
ruje na dziecięce porażenie mózgowe,bie-
gunkę chlorową. ma też padaczkę,opóź-
nienie psychoruchowe,wadę wzroku,zanik 
nerwu wzrokowego, zwichnięcie prawe-
go stawu biodrowego i krótszą nóżkę. nie 
chodzi, nie stoi, nie siedzi samodzielnie. 
nie zgłasza swoich potrzeb fizjologicz-
nych. mówi tylko parę słów. Potrzebuje 

całodobowej opieki i pomocy. arturek wymaga codziennej reha-
bilitacji i to do końca życia. Każda kwota z 1% to jego rehabilitacja 
i sprzęt rehabilitacyjny. Pomóż arturkowi, oddając swój 1%. KRS: 
0000037904. Cel szczegółowy 1%: 8717 Łuczak artur.

p.smolinski@expressy.pl
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14 lutego były Walentynki. 
Z tej okazji przygotowali-
śmy dla Was konkurs, jak 
zawsze na łamach GWE24.
PL. Do rozdania mieliśmy 
trzy zaproszenia na kolację 
o wartości 150 złotych w re-
stauracji „Świnka i Rybka” 
w Redzie.

To właśnie w „Śwince 
i Rybce” rewolucję przepro-
wadziła sama Magda Ges-
sler, znana w całej Polsce 
restauratorka, prowadząca 
na antenie stacji TVN „Ku-
chenne Rewolucje”.

Na konkurs należało nade-
słać Wasze wspólne roman-
tyczne zdjęcie. Napisaliśmy, 
że wybierzemy trzy najlep-
sze. Czekaliśmy na fotogra-
fie do piątku, 12 lutego, do 
północy. Wszystkie, które do 
nas trafiły, opublikowaliśmy 
już na GWE24.PL, a wybra-
ne właśnie teraz zamiesz-
czamy w Expressie Powiatu 
Wejherowskiego.

Na konkurs wpłynęło 60 
zdjęć. Spośród nich wybra-
liśmy trzy zwycięskie foto-
grafie, które publikujemy 
tutaj z cyframi 1, 2 i 3, ozna-
czającymi miejsce. Osoby, 
które widnieją na wybranych 
przez nas trzech zdjęciach, 
wygrały kolację w naszym 
konkursie.

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu. Baw-
cie się z nami dalej! Kolejny 
konkurs wkrótce. 
Fundatorem kolacji dla 
trzech zwycięskich par była 
restauracja „Świnka i Ryb-
ka” w Redzie. /PS/

Walentynki
z Expressem
KONKURS | 14 lutego były Walentynki, czyli święto wszystkich zakochanych. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs (na ła-
mach naszego portalu GWE24.PL). Do rozdania mieliśmy trzy zaproszenia na kolację o wartości 150 złotych w restauracji „Świnka 
i Rybka” w Redzie – dla trzech zakochanych par!

1. 2.
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Duet zaprezentował 
w Rumi autorskie utwory 
oparte o subtelne dźwięki 
gitary i delikatny wokal Ka-
roliny Śleziak. Koncert zo-
stał zorganizowany z okazji 
Walentynek. 

- Bardzo się cieszę, że mo-
głam grać w tak ciekawym, 
fajnym, młodzieżowym 
miejscu. Zagraliśmy pro-
gram piosenek autorskich, 
połączony ze standardami 
jazzowymi i popowymi – 
mówiła podczas występu 
wokalistka. 

Publiczność mogła wysłu-
chać m. in. utworów z de-
biutanckiego albumu Karoli-
ny Śleziak - „Tesna”, w tym 
„My imagination” czy „Con 
Amore”. Nie zabrakło też 
hitów – duet zagrał utwór 
„Pennies from heaven” z re-
pertuaru Billie Holiday. 

- Większość klasycznych 
standardów jazzowych ma 
nostalgiczny i tragiczny 
charakter. Dotyczą najczę-
ściej nieszczęśliwych czy 
niespełnionych miłości. 
„Pennies from heaven” jest 
inny, to utwór o pozytyw-
nym przesłaniu – zapowia-
dała Karolina Śleziak. 

Karolina Śleziak zna-
na jest jako młoda dama 
polskiego jazzu. Jej utwo-
ry pojawiły się  m. in. na 
składance Ladies Jazz vol. 
8. W 2013 r. pochodząca 
z Rybnika artystka wydała 
swój pierwszy album zaty-
tułowany „Tesna”. Uznany 
został za jeden z najlep-
szych debiutów jazzowych 
2013 roku. W swojej twór-
czości inspiruje się nie 
tylko jazzem, lecz także 
popem, bluesem i funky, 

a jej muzycznymi idolami 
są Stevie Wonder i Erykah 
Badu. 

Równie wiele osiągnięć 
ma na swoim koncie Prze-
mysław Strączek – gita-
rzysta jazzowy, kompo-
zytor i aranżer. W swoim 
dorobku ma cztery krążki: 
„Earthly Room” (2007), 
„Light &Shadow” (2010), 
„Evans” (2012) oraz „Whi-
te Grain of Coffee” (2014). 
Od 2011 r. prowadzi for-
mację Przemysław Strą-
czek International Group, 
w skład której wchodzą 
muzycy z Polski, Włoch 
i Wielkiej Brytanii. Kon-
certował m. in. na Letnim 
Festiwalu w Piwnicy pod 
Baranami, na Jazz w Ru-
inach w Gliwicach czy na 
Krakowskich Zaduszkach 
Jazzowych.

RUMIA | Kilkadziesiąt osób zgromadził koncert jazzowy 
„Ucisz świat dla miłości” zorganizowany w Stacji Kultura 
w Rumi. Przed widownią wystąpili: wokalistka Karolina 
Śleziak oraz gitarzysta Przemysław Strączek. 

Walentynkowy nastrój 
w Stacji Kultura

/gwe24.pl

Polub 

nasz profil

i bierz udział 
w konkursach

Czekają 
atrakcyjne 
nagrody!

Te trzy pary (na zdjęciu poniżej) wygrały walentynkową kola-
cję w konkursie fotograficznym GWE24.PL i restauracji „Świnka 
i Rybka” z Redy. Gratulujemy!

To oni poszli 
na walentynkową kolację!

3.
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oGŁoSZENIE
BuRmIStRZA mIAStA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Nr 522/68/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
08.02.2016r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywie-
szony został wykaz obejmujący nieruchomości poło-
żone w Rumi, stanowiące własność i będące we wła-
daniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzier-
żawy w formie bezprzetargowej:

część działki nr 389/9 przy ul. Zielarskiej, działka •	
nr 252 przy ul. Chodkiewicza, część działki nr 40/3 
przy ul. Zdrojowej, część działki nr 12/2 w rejonie 
ul. Sobieskiego, część działki nr 109/2 przy ul. Lipo-
wej, działka nr 327/2 przy ul. Różanej, część działki 
nr 18 przy ul. Tysiąclecia, na cele działki przydomo-
wej – zieleń ozdobna,
część działki nr 2/1 przy ul. Gdańskiej, część działki •	
nr 153/1 przy ul. Marynarskiej, na cele handlowe,
działka nr 57 w rejonie ul. Wiązowej, na cele rolni-•	
czych jednorocznych,
część działki nr 276/2 w rejonie ul. Stalowej, cele •	
działki przydomowej – zieleń ozdobna oraz na 
cele parkingowe.

Ten niezwykły akt, jaki miał 
miejsce 96 lat temu, dał po-
czątek odzyskiwania Ziem 
Pomorskich, a więc szcze-
gólnie nam bliskich terenów. 
Z tego powodu, od niemal 8 
lat, pamięć o czynach gen. 
dyw. Józefie Hallerze pielę-
gnowana jest w niebanalny 
sposób przez sportowców 
z powiatu wejherowskiego 
i puckiego. Mowa tu o Tur-
nieju Oldbojów o Puchar Po-
sła Kazimierza Plocke. Sam 
poseł na Sejm wraz z Henry-
kiem Skwarło, wójtem gminy 
Wejherowo, powitali uczest-
ników i podkreślili znaczenie 
upamiętniania ważnych dla 
Polski wydarzeń, szczególnie 
w przystępny sposób. 

W tegorocznym przedsię-
wzięciu o puchar walczyło 
aż 8 drużyn. Najlepszą z nich 
okazała się Sychowianka Sy-
chowo, tuż za nią w rankingu 
uplasowali się Błękitni Wej-

herowo, zaś jako trzeci na 
podium stanęli MKS Oldboy 
Władysławowo. Poza wy-
mienionymi, radny Wojciech 
Kuziel wręczył także nagro-
dę najlepszemu strzelcowi – 
Krzysztofowi Smarzyńskiemu 
z Władysławowa oraz najlep-

szemu bramkarzowi – Krzysz-
tofowi Szałas z Sychowa. 

Nagrody w turnieju ufundo-
wali: poseł Kazimierz Plocke, 
radna gminy Wejherowo Lu-
cyna Pranschke oraz zapalo-
ny uczestnik turnieju Mariusz 
Szczygieł. Organizatorzy tur-

nieju – WAP Błękitni, ROSS 
UG Wejherowo, GOK Go-
ścicino oraz radny Wojciech 
Kuziel – serdeczne podzięko-
wania kierują na ręce radne-
go Romana Stanisławczyka, 
sędziującego podczas rozgry-
wek. /uGw/

Upamiętnili zaślubiny 
Polski z morzem
GM. WEJHEROWO | W tym roku 14 lutego był wyjątkowym dniem nie tylko ze względu na 
Dzień Zakochanych. W hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie upamiętniono jeszcze 
jedno ważne wydarzenie – Zaślubiny Polski z morzem. 
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Na początku grud-
nia ubiegłego roku 
w wejherowie, przy 
ulicy 12 marca 250, 
tuż przy Placu Jakuba 

wejhera, powstały delikatesy „made-
InKaszebe”. Znajdziemy tam m.in. sę-
kacza wypiekanego metodą tradycyj-
ną, według tradycyjnego przepisu i na 
oczach klienta. oprócz tego w „made-
InKaszebe” kupimy m.in. produkty tra-
dycyjne, pochodzące z regionu Kaszub 
i Pomorza.

Wielkie otwarcie delikatesów „MadeInKaszebe” 
w Wejherowie miało miejsce na początku grudnia 
ubiegłego roku. Od tego czasu sklep świetnie się roz-
wija, nie brakuje w nim klientów, którzy cenią sobie 
m.in. tradycyjną żywność. – Różnorodna oferta po-
zwala porównywać ceny. W naszych delikatesach są 
tak różne produkty, że każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie. Ceny są na każdą kieszeń – mówią właściciele.

Warto odwiedzić te delikatesy i przekonać się, że 
to, co pochodzi z Kaszub i Pomorza, a jest zdrowsze 
od zwykłych produktów, nie musi być wcale drogie. 
W „MadeInKaszebe” znajdziemy m.in. sękacza wy-
piekanego metodą tradycyjną, według tradycyjnego 
przepisu i na oczach klienta. Właśnie sękacz, czy-

Sękacz i inne wspaniałości 
– tylko w MadeInKaszebe!

 
Kupon można wykorzystać 

w delikatesach MadeInKaszebe 
w Wejherowie 

od 19 do 26 lutego br.

Wytnij kupon z gazety i pokaż go 
sprzedawcy przy zakupie!

Skorzystaj z kuponu 
rabatowego 

-10% 
na wędliny 
z masarni Dalwin

Ser 
kaszubski

odwiedźcie profil delikatesów
madeInKaszebe na Facebooku i polubcie go!

Dzięki temu będziecie się dowiadywać 
o promocjach i nowościach w delikatesach!

li tradycyjne ciasto tatarskie popularne na terenach 
dawnych Kresów Wschodnich, stał się wizytówką de-
likatesów. „MadeInKaszebe” przyjmuje zamówienia na 
sękacza nawet w większej ilości, np. na imprezę oko-
licznościową.

– Misją naszą, jako właścicieli, jest wprowadzenie 
„nowej jakości tradycji” tak, aby to, co było dotychczas 
znane i lubiane przez smakoszy z regionu Kaszub oraz 
Pomorza, mogło dotrzeć do większego grona odbior-
ców – komentują właściciele.

W ofercie „MadeInKaszebe” znajdziemy m.in. produk-
ty firm Dagoma (np. olej kaszubski, oliwę kaszubską, 
kaszubskie ogórki etc.), Kwidzyn, Piwniczka Babuni, 
Radi Bis, Maćkowy, Śnieżka i innych.

Delikatesy stały się miejscem, gdzie lokalni przedsię-
biorcy mogą prezentować swoje wyroby, a klienci mają 
możliwość zakupu towarów oryginalnych, o wysokiej 
jakości i unikalnym smaku.

/madeInKaszebe

16,99 zł 
(1 kg)

9,99 zł 
(1 kg)

Mleko 
maćkowy 
3,2%

1,99 zł 
(1 litr)

Olej i oliwa 
kaszubska

9,99 zł 
(dwupak)

Ser 

Mięso 
mielone 
drobiowe

dwiedźcie profil delikatesów
adeInKaszebe na Facebooku i polubcie go!

(1 kg)(1 kg)

Wytnij kupon z gazety i pokaż go 

Skorzystaj z kuponu 
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ODDAm fajnego psa kundelka w 
dobre ręce, Rumia, tel. 690 513 
819

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SpRZEDAm działkę siedliskową 7600m2, 
media przy drodze i 5000m2 łąki, Łówcz 
Górny. Tel: 782-167-653

SpRZEDAm działkę zabudowaną 
553m2, ogrodzona, media, Kartuzy. Tel: 
695-813-159

WEJHEROWO, centrum, piękne, sło-
neczne, luksusowe mieszkanie, 72 m2, 3 
pokoje, 377 000 zł. Tel: 533-279-086

SpRZEDAm działkę 1000m, Mezowo, 
koło Kartuz, tanio. Tel: 511-646-970

DOm w Wejherowie, działka 1202 m2, 
sprzedam, zamienię na dwa pokoje z 
kuchnią z dopłatą, tel. 501 549 579

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

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

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

RENAULT Laguna III Grandtour 2,0 dCi, 
150kM, 2008,bezwypadkowy,II właści-
ciel, nawigacja, klima, tempomat, alufel-
gi, kolor granat. Tel: 606-645-127

KUPIĘ

SKUp aut, złomowanie, kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, sprzedaż części, po-
moc drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SpRZEDAm komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

SpRZEDAm telewizor marki Samsung, 
14 cali. Cena 70 zł, Wejherowo. Tel: 510-
688-509

PRACA

DAM PRACĘ
ZAtRUDNIĘ maglarki, pracza i kierowcę 
na samochód dostawczy, Pralnia Wejhe-
rowo. Tel: (58) 677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI
POżycZKI prywatne pod zastaw nieru-
chomości, ekspresowo, gotówka od ręki. 
Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

pROfESJONALNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOtŁOwNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SUpER seksi blondi pozna sponsorów, 
będzie gorąco, Sopot. Tel: 511-470-498

RÓŻNE

SpRZEDAm radioodtwarzacz samocho-
dowy do Seicento sprawny, cena 80 zł. 
Tel: 790-290-835.

SpRZEDAm odkurzacz marki Power-
Med, wielofunkcyjny i zestaw do prania 
dywanów, całość 1000zł. Tel: 790-290-
835

SpRZEDAm płyty CD. Mistrzowie muzy-
ki 17 szt. Wojna i broń 6 szt, Zwierzęta 
świata. Tel: 790-290-835

pOmOC mam pięcioro dzieci. Potrzebu-
ję ubrań, środków czystości, artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuję. Tel: 788-
245-594

SpRZEDAm drewno do co i gałęziówkę. 
Możliwy transport gratis. Tel: 782-846-
927

SpRZEDAm silnik 7,5 kw 960 obrotów. 
Tel: 601-638-877

KUPIĘ Bursztyn. Tel: 532-110-190

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

SpRZEDAm fotelik samochodowy 0-13 

kg, granatowy, 50 zł, Wejherowo, 505-
567-034

SpRZEDAm sofę 2 os. rozkładaną, po-
jemnik na pościel, 190x112, welur, stan 
idealny, 200 zł, tel. 517-782-024

SpRZEDAm łyżwy figurowe, białe, rozm. 
30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-
034

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

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

KUPIĘ militaria (umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu II Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

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

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381



potrzebujesz 
reklamy ? 

to miejsce czeka 
na ciebie

zamów ogłoszenie 
tematyczne 

REKLAMA@ExPRESSY.PL
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Nasi reprezentanci w piłce kopa-
nej, ostro wchodzą w sezon. Strzela-
ją gole na krajowych i zagranicznych 
boiskach ligowych. Nie chcę zape-
szać, ale to dobrze wróży przed Mi-
strzostwami Europy we Francji, jak i 
przed rozpoczynającymi się elimina-
cjami do Mistrzostw Świata w Ro-
sji. A jak wyglądał luty przed czter-
dziestu dwu laty? Też czekaliśmy na 
mistrzostwa, wówczas całego świa-
ta. Starzy kibice pamiętają zapew-
ne późniejsze medale zdobyte przez 
drużynę Górskiego. Jedno jest pew-
ne, zima ’74 była zdecydowanie 
mroźniejsza i śnieżna niż dziś. W Za-
kopanem, w tym naszym kurorcie 
górskim, przygotowywały się do se-
zonu najlepsze drużyny I i II ligi. Bo-
iska były zasypane a murawy zmar-
znięte. Były już oczywiście na świe-
cie boiska z podgrzewaną murawą, 
lecz każdy powie, gdzie tam wtedy 
nam było do tych najbogatszych? W 
tym miejscu pora na niespodzian-
kę. Otóż była w Polsce jedna mu-
rawa,  gdzie trawa piękna i zielona 
rosła w najlepsze. Część dziennika-
rzy podejrzewała, że to była sztucz-
na trawa. Dookoła boiska leżały bo-
wiem zwały śniegu. Nic z tych rze-
czy, to rosła prawdziwa trawa. Pora 
zdradzić tajemnicę o jaki klub cho-
dzi - ROW Rybnik. Dziś każdy powie, 
a cóż to za drużyna i co znaczy ten 

skrót? Wówczas ROW grał w I lidze, 
dzisiejszym odpowiedniku ekstra-
klasy. Aktualnie ROW 1964 Rybnik 
rywalizuje z naszym Gryfem na bo-
iskach II ligi i po jesieni zajmuje trzy-
naste miejsce w tabeli. ROW zawsze 
był znany ze świetnych żużlowców. 
Obecnie też w tym czarnym sporcie 
rybniczanie ścigają się w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. Pora rozszy-
frować skrót: Rybnicki Okręg Wę-
glowy. Sponsor był wielki, ale osią-
gnięcia w piłce nożnej nigdy nie były 
oszałamiające, jeśli nie liczyć zwy-
cięstw w grupie Pucharu Intertoto 
w roku 1973 i 1975 oraz udziału w 
finale Pucharu Polski w 1975. Wróć-
my jednak do podgrzewanej mura-
wy na stadionie ROW-u Rybnik w 
lutym 1974 roku. Chwalił się tym 
faktem wiceprezes sportowy tego 
klubu, Tadeusz Oczko.  Dziennika-
rze podejrzewali, że został tam za-
adoptowany projekt z boisk angiel-
skich lub szwedzkich. Wszak spon-
sor miał „szmalu” jak przysłowio-
wego lodu, a forsa w polskiej piłce 
nożnej kręciła się niemal tylko „pod 
stołem”.  Prezes Oczko stwierdził, że 
Anglicy i Szwedzi nie chcieli ujaw-
nić na czym polega ich system pod-
grzewania murawy. Dziwne, praw-
da? Oni nie chcieli ujawnić! No, nie-
samowite jacy niedobrzy to byli ka-
pitaliści. Nasza trawka marzła a ich 

Czterdzieści dwa 
lata temu

ZBIgNIEW ChuChała
KALENDARIUm 
fUTbOlOWE

Ostatni mecz turnieju, ro-
zegrany w hali rumskiego 
MOSiR, był pasjonującym 
widowiskiem, a o końcowym 
sukcesie Gedanii Gdańsk za-
decydował emocjonujący tie-
break.

Pierwsze dwa dni finałowe-
go turnieju mistrzostw woje-
wództwa przebiegły zgodnie 
z oczekiwaniami. Akademia 
Piłki Siatkowej Rumia oraz 
Gedania bardzo pewnie poko-
nały Orła Malbork i Czarnych 
Słupsk. Niedzielne mecze za-
decydować miały o podziale 
medali. W pierwszym spo-
tkaniu Malbork gładko ograł 
Słupsk i zapewnił sobie trze-
cie miejsce i awans do roz-
grywek szczebla centralnego 
Mistrzostw Polski. Wieczor-
ny pojedynek akademiczek 
z Gedanią był prawdziwym 
siatkarskim świętem. Ponad 
stuosobowa publiczność oglą-
dała mecz, w którym co chwi-
lę zmieniał się obraz gry. Po 
pierwszym secie wygranym 
dość łatwo przez gospodynie, 
w drugiej odsłonie pokaz siły 
dały gdańszczanki. Od trze-

ciej partii na boisku trwała już 
prawdziwa siatkarska wojna, 
gdzie stawka był każdy punkt. 
W decydującej odsłonie na 
początku dużą i - wydawało 
się - komfortową przewagę 
uzyskały rumianki. Jednak 
tego dnia nic nie było pewne. 
Gedanistki zerwały się do ata-
ku, a akademiczkom zabra-
kło zimnej krwi. Wyrównana 
końcówka padła łupem przy-
jezdnych. 

Smutek rumskich siatkarek 
po meczu był zrozumiały, ale 
podkreślić trzeba, że znakomita 
większość z nich to dziewczę-
ta, które jeszcze w przyszłym 
sezonie będą kadetkami, więc 
wicemistrzostwo Pomorza to 
doskonały wynik. Ważne jest 
też, że ten mecz to nie jest ko-
niec tegorocznych rozgrywek, 
a może być początkiem wspa-
niałej przygody w Mistrzo-
stwach Polski. /kor/

APS srebrna także w kadetkach
RUMIA | W rozegranym w miniony weekend Finale Mistrzostw Pomorza kadetki Akade-
mii Piłki Siatkowej Rumia powtórzyły wynik swoich starszych koleżanek i zdobyły wice-
mistrzostwo Pomorza. 

FINAŁ mIStRZoStw 
PomoRZA 2016

Klasyfikacja:
1. Energa Gedania Gdańsk 
2. Akademia Piłki Siatkowej Rumia
3. UKS Orzeł Malbork
4. TPS Czarni Słupsk

APS: Mazurek, Reiter, Z. Przyradz-
ka, Korusiewicz, Damaske, Konefke, 
M.Przyradzka (libero); Stolińska, Bry-
ła, Żak, Trościanko (libero)

Siatkarski Turniej Charyta-
tywny APS Rumia odbędzie 
się pod hasłem „Pomagamy 
siostrom - Julii i Natalii”. 
Rozpocznie się w sobotę, 20 
lutego o godz.11.00, na hali 
rumskiego MOSiR-u. Patro-
nat honorowy nad wydarze-
niem objął burmistrz Rumi. 

- Turniej organizowany jest 
na rzecz Natalii i Julii Konop-
ka, mieszkanek Rumi, które 
są podopiecznymi fundacji – 
informuje Malwina Sojecka, 
prezes zarządu Fundacji „Po-
daruj Uśmiech”. - Po tym, jak 
doznały cierpienia i krzywdy 
ze strony własnego ojca, oto-
czyliśmy je opieką, otwie-
rając im subkonta z prze-
znaczeniem na rehabilitację 
i leczenie uszkodzeń ciała.

O godz 11.00 planowane 
jest rozpoczęcie Turnieju 
Piłki Siatkowej APS Rumia, 
w którym weźmie udział 8 
zespołów. O godz. 13.00 roz-
pocznie się licytacja przed-
miotów przekazanych przez 
sponsorów. Godzinę później 
nastąpi wznowienie rozgry-
wek. A o godz. 17.00 prze-

widziano  rozpoczęcie meczu 
głównego Turnieju II Ligi 
APS Rumia. 

W trakcie turnieju na tere-
nie MOSiR-u odbędzie się 
zbiórka pieniędzy przez wo-
lontariuszy z obydwu szkół, 
do których uczęszczają Na-
talia i Julia Konopka. W ka-
wiarence ruszy sprzedaż wy-
pieków, pod egidą Rady I LO 
w Rumi. Odbędzie się także 
sprzedaż baloników, z której 
dochód trafi na konto po-
szkodowanych sióstr. 

Natalii i Julii można także 
pomóc przekazując 1% po-
datku na rehabilitację sióstr, 
na konto Fundacji Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Podaruj 
Uśmiech”. /kor/

Pomagamy siostrom - 
Julii i Natalii
RUMIA | Zbiórka  pieniędzy  oraz  licytacja  odbędą  się 
podczas  turnieju charytatywnego Akademii Piłki Siatko-
wej, zorganizowanego na rzecz dwóch sióstr poszkodowa-
nych niedawno przez ojca. 

natalii i Julii można także 
pomóc przekazując 1% 
podatku na rehabilitację 
sióstr, na konto Fundacji 
dzieciom niepełno-
sprawnym „Podaruj 
Uśmiech”.

grzała się od spodu. Jesz-
cze pewnie byli tacy złośli-
wi, że nie chcieli ujawnić 
za darmo. Nikt zapew-
ne nie pomyślał, że moż-
na kupić licencję. Ale po 
co, skoro można opraco-

wać polski projekt? Insty-
tut Nawożenia i Gleboznaw-

stwa oraz Politechnika Gliwicka  
przygotowały polski model pod-
grzewania murawy i jej pielęgna-
cji w okresie zimy. Ile w tym było 
udziału wywiadu gospodarczego a 
ile polskiej myśli inżynierskiej i rol-
niczej, tego już dziś nikt nie ustali. 
Zanosiło się na upowszechnienie 
projektu na innych stadionach pił-
karskich. Nic jednak z tego nie wy-
szło. Zabrakło pieniędzy, a i sam 
projekt okazał się niedopracowa-
ny. Dopiero w latach 90-tych XX 
wieku zaczęliśmy w Polsce reali-
zować projekty podgrzewania bo-
isk piłkarskich na masową skalę, 
oczywiście wg najlepszych wzor-
ców. Gwoli sprawiedliwości do-
dam, że w tamtych czasach (słusz-
nie minionych) wielu technologii 
nie chciano nam sprzedawać, gdyż 
należeliśmy do bloku wschodnie-
go. Co jeszcze działo się w polskiej 
piłce w lutym 1974 roku? Osiem-
nastu piłkarzy z Kazimierzem Gór-
skim na czele pojechało na tour-
nee do Gelsenkirchen, Florencji 
i Algierii. Z ROW-u Rybnik, o któ-
rym pisałem powyżej, w drużynie 
znalazł się obrońca Stanisław Sob-
czyński. Kibice cały czas mogli gło-
sować na piłkarza XXX- lecia Pol-
ski Ludowej, którym potem został 
wybrany nie kto inny, tylko Wło-
dzimierz Lubański. Roman Korynt 
z Lechii Gdańsk zajął 14 miejsce. 
Pochodzący ze Starogardu Gdań-
skiego Kazimierz Deyna sklasyfiko-
wany został na 4 miejscu. Wyprze-
dzili go, oprócz Lubańskiego także 
Ernest Pol i Gerard Cieślik. Za ty-
dzień też o piłkarskim lutym, ale 
innego roku.
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Jak co roku kapituła kon-
kursowa przyznała nagrody 
w dwunastu kategoriach. Naj-
lepszymi sportowymi sponso-
rami ubiegłego roku okazały 
się firmy: Okręgowe Przed-
siębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej (sponsor APS Rumia), 
Otlogistic, Kamix i Eurocapi-
tal 24 (sponsorzy ATS „Małe 
Trójmiasto”), Bortex, Baltic 
United i Young Digital Planet 
(sponsor Tri-Team), a także 
Decathlon Rumia, Bob-Rollo 
oraz Łukowicz Rusztowania 
– sponsorzy imprez sporto-
wych MOSiR Rumia. 

Wyróżnieni i nagrodzeni 

Za całokształt działalności 
na rzecz środowiska sporto-
wego nagrodę otrzymał klub 
MKS Orkan Rumia, który 
w tym roku obchodzi 40-lecie 
działalności. Popularny Orkan 
wykształcił wielu wspania-
łych piłkarzy – do najbardziej 
znanych należą Rafał Sie-
maszko z Arki Gdynia oraz 
Sławomir Pietkiewicz, były 
zawodnik Lechii Gdańsk. 

W kategorii „Sportowa 

promocja miasta na arenie 
międzynarodowej” wyróż-
niono Grzegorza Grinholca, 
rumskiego chodziarza, brą-
zowego medalistę Mistrzostw 
Europy Masters w chodzie na 
30 km z włoskiego Grosseto. 
Za sportowe wydarzenie roku 
uznano Puchar Świata Zawo-
dowców w Armwrestlingu 
i II Mistrzostwa Świata w Si-
łowaniu na Ręce Osób Nie-
pełnosprawnych. Statuetkę 
odebrali Aleksander Koy oraz 
Dariusz Rybarczyk z Fundacji 
For Dream.

Sportową osobowością roku 
okazał się trener RC Arka Ru-
mia – Marek Skindel. Zespół 
seniorów po rundzie jesiennej 
zajmuje I miejsce w tabeli II 
ligi. Za najlepszego niepeł-
nosprawnego sportowca roku 
2015 uznano Dariusza Rybar-
czyka, który zajął V miejsce 
podczas II  Mistrzostw Świata 
w Siłowaniu na Ręce Osób 
Niepełnosprawnych. 

Nie zapomniano także 
o Akademii Tenisa Stołowe-
go „Małe Trójmiasto”, która 
otrzymała wyróżnienie za 
awans do II ligi. 

Młode pokolenie
– wielkie nadzieje

Wśród nagrodzonych mło-
dych sportowców znaleźli 
się Paulina Damaske, czoło-
wa zawodniczka młodziczek 
APS Rumia; Dominik Biela-
wa, rumski pływak zajmują-
cy drugie miejsce w ogólno-
polskim rankingu w swojej 
kategorii wiekowej, zawod-
nik Tri-Team, członek kadry 
narodowej Polski juniorów 
młodszych w pływaniu; Nina 
Piesik – lekkoatletka z RKS 
Rumia, specjalizująca się 
w pchnięciu kulą, posiadająca 
piąty wynik w Polsce w swo-
jej kategorii wiekowej. 

Młodzież triumfowała także 
w kategorii „Najlepsza druży-
na roku”. Ten zaszczytny ty-
tuł trafił do młodziczek z APS 
Rumia, które zdobyły Mi-
strzostwo Polski Młodziczek 
w piłce siatkowej. 

Wśród szkół największymi 
osiągnięciami sportowymi 
mogą poszczycić się Szkoła 
Podstawowa nr 9 (48 miejsce 
na 433 sklasyfikowane pla-
cówki), Gimnazjum nr 1 (8 

miejsce na 309 sklasyfikowa-
nych placówek) oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 (10 miejsce na 118 sklasyfi-
kowanych placówek). 

Najlepszy sportowiec 
i trener

Punktem kulminacyjnym gali 
było wyłonienie najlepszego 
trenera oraz sportowca 2015 
roku. Do pierwszej nagro-
dy nominowani byli: Robert 
Sawicki, trener APS Rumia; 
Marcin Maliński, trener UKS 
Tri-Team Rumia oraz Tadeusz 
Gaweł, trener ATS „Małe Trój-
miasto”. 

Kapituła zdecydowała 
o przyznaniu nagrody Rober-
towi Sawickiemu. Jego za-
wodniczki zdobyły złoty me-
dal Mistrzostw Polski w piłce 
siatkowej w swojej kategorii 
wiekowej. 

Wśród najlepszych sportow-
ców znalazło się trzech nomi-
nowanych: Magdalena Dama-
ske, siatkarka grająca w Atomie 
Trefl Sopot; Wojciech Cierlica, 
tenisista stołowy z ATS „Małe 
Trójmiasto” oraz Paweł Resz-

ke, rumski triathlonista z UKS 
Tri-Team. 

Najlepszym sportowcem oka-
zała się Magdalena Damaske, 
która zdobyła wraz ze swoim 
zespołem Mistrzostwo Polski 
w piłce siatkowej U-23. 

- Gratuluję wszystkim za-
wodnikom, trenerom oraz dzia-
łaczom sportowym – mówił 
podczas wydarzenia Michał 
Pasieczny, burmistrz miasta. 
- Szczególne podziękowania 
składam na ręce sponsorów, 
bez których funkcjonowanie 
klubów na takim poziomie 
byłoby niemożliwe i prosimy 
o jeszcze. Gorąco zachęcam 
kolejne firmy do włączenia się 
w sponsoring i dołączenia do 
elitarnej grupy rumskich me-
cenasów sportu. Zawodnikom 
i trenerom życzę jeszcze lep-
szych wyników w bieżącym 
roku. 

Bogata oprawa 
artystyczna 

Podczas gali zadbano o boga-
tą oprawę artystyczną – w jej 
trakcie występowali lokalni 
młodzi artyści. Wśród nich 

Wielkie święto sportu

znaleźli się Dominika Górczak 
i Czarek Siedlecki ze studia 
Creative Dance Rumia, którzy 
zaprezentowali taniec latyno-
amerykański. 

Przed publicznością wystą-
piła także mini-formacja SPIN 
z Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. Jako pod-
kład służył im utwór Zagan Aco-
ustic. Solowy występ zaliczyła 
Wiktoria Ziegert. Zatańczyła 
ona do utworu wykonywanego 
przez zespół ETTA „Running” 
z repertuaru Jessie Ware. 

Ten sam zespół wykonał pio-
senkę podsumowującą galę - 
„We are the champions”. 

2015 rok - dobry czas
dla sportu w Rumi

Miniony rok był czasem wy-
jątkowym dla rumskiego sportu. 
W mieście zorganizowano m. in. 
serię triathlonową Ironman 70.3 
- najbardziej rozpoznawalne za-
wody triathlonowe na świecie. 
Przez Rumię przebiegał etap 
rowerowy zmagań. Na początku 
października w rumskiej części 
Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego rozegrany został także 
drugi etap zawodów z serii MTB 
Garmin Series.

Rumia była także pierwszym 
gospodarzem Marcin Gortat 
Camp. Dzieci i młodzież miała 
szansę trenować pod okiem naj-
bardziej utytułowanego polskie-
go koszykarza – Marcina Gor-
tata. Towarzyszyły mu gwiazdy 
NBA i reprezentacji Polski.

Nie zapomniano także o naj-
młodszych sportowcach. 
W Rumi zainaugurowano Tur-
niej Orlika o Puchar Premiera 
RP. Impreza uznawana jest za 
najważniejsze wydarzenie spor-
towe amatorskiej piłki nożnej 
dla młodzieży w wieku 10-13 
lat. 

Rumia była gospodarzem Pu-
charu Świata Zawodowców 
w Armwrestlingu Złoty Tur 
World Cup 2015, jednej z naj-
bardziej rozpoznawalnych im-
prez sportowych na świecie. Na 
specjalne zaproszenie organiza-
torów w zawodach wzięło udział 
prawie 200 najsilniejszych za-
wodników z ponad 25 krajów 
i 6 kontynentów w tym z Afryki, 
Ameryki Południowej i Pół-
nocnej, Australii, Europy oraz 
Azji. Wraz z turniejem odbyły 
się w Rumi także II Mistrzostwa 
Świata w siłowaniu się na rękę 
osób niepełnosprawnych. Mia-
sto gościło najlepszych świato-
wych siłaczy, warte podkreślenia 
są medalowe pozycje Polaków 
– Marleny Wawrzyniak, Micha-
ła Węglickiego oraz Natalii Żak 
i Dawida Bartosiewicza z Gdy-
ni. Było to widowisko pełne 
pokazu siły, umiejętności, de-
terminacji, emocji, ale i również 
tolerancji. Oprócz ogromnych 
sportowych emocji, rumianie 
byli dumni z wyglądu hali wido-
wiskowo-sportowej, która na tej 
imprezie zmieniła swoje oblicze 
nie do poznania i niczym nie 
ustępowała zawodom organizo-
wanym w Las Vegas. /kor/

RUMIA | Najlepsi sportowcy, trenerzy, sponsorzy i działacze sportowi uhonorowani zostali podczas Rumskiej Gali 
Sportu 2016. W jej trakcie wyłoniono najlepszego trenera oraz sportowca ubiegłego roku. 
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W środę wieczorem piłkarze 
wejherowskiego Gryfa zmie-
rzyli się z występującym w 4. 
lidze MKS-em Władysławowo 
(aktualnie zespół ten plasuje 
się na 15. miejscu w stawce). 
Gryfici wygrali sparing 3:0 – 
to pierwsze zwycięstwo żółto-
czarnych od dłuższego czasu. 

Pojedynek został rozegrany na 
boisku ze sztuczną nawierzch-
nią w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich Cetniewie.

MKS Władysławowo 
– Gryf Wejherowo 0:3
Bramki: Dawid Tomczak 78’, 
Mateusz Kuzimski 80’, Kamil 
Jakubowski 89’

Gryf Wejherowo: Wiesław 
Ferra – Adrian Klimczak, Łu-
kasz Nadolski, Krzysztof Wic-
ki, Paweł Brzuzy, Piotr Łysiak, 
Piotr Kołc, Kamil Jakubow-
ski, Dawid Tomczak, Mateusz 
Kuzimski, Piotr Okuniewicz. 
W drugiej połowie zagrali Da-

wid Leleń, Przemysław Mońka 
i Maciej Dampc.

W sobotę 20 lutego miał się 
odbyć sparing Gryfa z GKS-
em Przodkowo, liderem tabeli 

3. ligi bałtyckiej. Tego dnia 
żółto-czarni zagrają, ale z KS 
Chwaszczyno (5. miejsce w III 
lidze). 

Początek tego spotkania o go-

dzinie 15:00 w Gdyni, na bo-
isku ze sztuczną nawierzchnią 
na terenie Gdyńskiego Cen-
trum Sportu (boisko „w klat-
ce”). /oprac. PS/

Nareszcie zwycięstwo 
Gryfa w sparingu
PIłKa NOŻNa | W środę wieczorem piłkarze Gryfa zmierzyli się z występującym 
w 4. lidze MKS-em Władysławowo (aktualnie zespół ten plasuje się na 15. miejscu 
w stawce). Gryfici wygrali w tym sparingu 3:0 – to pierwsze zwycięstwo żółto-czar-
nych od dłuższego czasu. Pojedynek miał miejsce na boisku ze sztuczną nawierzch-
nią w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewie.

Od  czwartku  18  lutego 
ruszyła przedsprzedaż kar-
netów  na  te  mecze  rundy 
rewanżowej  2.  ligi,  które 
WKS Gryf Wejherowo  ro-
zegra na własnym obiekcie. 

Będzie to siedem spo-
tkań z danymi przeciwni-
kami: Nadwiślanem Góra 
(12/13.03), Siarką Tarno-
brzeg (26.03), Wisłą Puławy 
(09/10.04), GKS-em Tychy 

(23/24.04), Puszczą Niepo-
łomice (07/08.05), Stalą Sta-
lowa Wola (14/15.05), Błę-
kitnymi Stargard Szczeciński 
(28/29.05).

Karnety będzie można na-

bywać od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 
do 15:00 w biurze klubowym 
na Wzgórzu Wolności. Cena 
karnetu wynosi 60 złotych.

/oprac. PS/

Karnety na mecze Gryfa już w sprzedaży

PIłKa NOŻNa | Pił-
karze  Gryfa  Wejherowo 
w miniona sobotę przegrali 
z 1-ligową Arką Gdynia.

Piłkarze Gryfa Wejhero-
wo w sobotę przegrali 0:2 
w sparingu z 1-ligową Arką 
Gdynia.

Jak czytamy na stronie 
internetowej Gryfa, [żółto-
czarni - dop. red.] mogli sobie 
pozwolić w tym spotkaniu 
na bardzo mało – akcje były 
bardzo szarpane, wiele było 
niedokładności, a najbardziej 
martwi brak oddawanych 
strzałów, przez co licznik bra-
mek [Gryfa - dop. red.] strze-
lonych podczas zimowych 
przygotowań wynosi zero.

W barwach WKS-u był te-
stowany Dawid Jeleń, bram-
karz rezerw Legii Warszawa, 
ponieważ prawdopodobnie 
Filip Wichman opuści szere-
gi wejherowskiego zespołu.

W Gryfie już prawdopo-
dobnie nie zagra także Mi-
chał Fierka. Zawodnik ten 
ma zamiar przenieść się do 
Wikędu/GOSRiT Luzino, 
z którym to zespołem już 
trenuje.

Arka Gdynia 
– Gryf Wejherowo 
2:0 (1:0)
Bramki: 7′ A. Nagórski, 60′ 
Marcus Vinícius da Silva

GRYF WEJHEROWO: 12. 
Wiesław Ferra (46’, 1. Da-
wid Leleń) – 20. Przemysław 
Mońka, 5. Krzysztof Wicki 
(70’, 3. Przemysław Szur), 4. 
Łukasz Nadolski, 17. Maciej 
Dampc, 7. Dawid Tomczak 
(46’, 13. Paweł Brzuzy), 22. 
Piotr Łysiak, 15. Piotr Kołc, 
19. Adrian Klimczak (46’, 
10. Jacek Wicon), 11. Kamil 
Jakubowski (60’, 8. Maciej 
Koziara), 9. Piotr Okunie-
wicz (46’, 14. Mateusz Ku-
zimski).

Porażka z Arką Gdynia

PIłKa NOŻNa | 
W sobotę 13 lutego na obiek-
tach GOSRiT w Luzinie od-
był  się  turniej Kaszub Cup 
Junior „B” (Junior Młodszy 
–  roczniki  99/2000).  Ekipa 
młodzieżowa  Gryfa,  czyli 
podopieczni  trenera  Toma-
sza Albeckiego, została zwy-
cięzcą rywalizacji. Drugi ze-
spół WKS-u zajął 6. miejsce.

W minioną sobotę w Luzi-
nie, na obiektach miejscowe-
go GOSRiT-u, miał miejsce 
turniej Kaszub Cup Junior 

„B” (Junior Młodszy – roczni-
ki 99/2000). Ekipa młodzieżo-
wa Gryfa, podopieczni trenera 
Tomasza Albeckiego, została 
zwycięzcą rywalizacji.

Najlepszym zawodnikiem 
rywalizacji wybrano Łukasza 
Murakowskiego (GOSRiT 
Luzino), królem strzelców zo-
stał Damian Kalbarczyk (Lew 
II Lębork), a najlepszym 
bramkarzem wybrano golki-
pera Mikołaja Jakubowskiego 
(Gryf I Wejherowo). Drugi 
zespół WKS-u zajął 6. lokatę.

Młodzież Gryfa wygrała kolejny turniej






