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FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

REKLAMA                                            7A/2016/RL

Miejsca są, więc stanę pośrodku
Niektórzy kierowcy uważają chyba, że przepisy dotyczą wszystkich innych, a nie ich. Powyższe 
zdjęcie zostało zrobione przez naszą Czytelniczkę, mieszkankę Wejherowa, na parkingu przy 
ul Necla. Kierowca tego golfa jak widać uznał, że skoro na parkingu jest dużo miejsc wolnych, 
to on sobie zaparkuje pośrodku. 

Fot. Mieszkanka Wejherowa 

1790 r.; miejski; górski; trekingowy; szosowy; toro-
wy; BMX; transportowy; składany; poziomy; tan-

dem; jednokołowy; do dirtu i streetu; wyścigowy; 
przełajowy; turystyczny; dziecięcy; cyrkowy; rik-

sza; speedrower; cruiser; kwadrycykl; bicykl; 
tricykl; jednoślad; welocyped; elektryczny; 

wodny; Masa Krytyczna; Miasta dla rowe-
rów; sztyca; siodełko; rama; rura górna; 

kierownica; dźwignia hamulca; linka 
przerzutek; główka ramy; przedni hamu-
lec; widelec; szprycha; piasta; obręcz; 

opona; koło; wentyl; pedał; korby; przednia zę-
batka; łańcuch; tylna przerzutka; tylna zębatka; tylny 
hamulec; rura podsiodełkowa; droga rowerowa… 

Tą drogą pojechał w ostatnią podróż Tomasz 
Milewski. Pasjonatów nie można pożegnać 
inaczej, jak tylko ich językiem. 

Jakub na rowerze W.

Rower
Projekt, którego celem byłą 
walka z przemocą domową 
i pomoc zarówno pokrzyw-
dzonym, jak i sprawcom, był 
współfinansowany w ramach 
Funduszu Małych Grantów 
w Programie „Przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie 
i przemocy ze względu na 
płeć” finansowanego z Nor-
weskiego Mechanizmu Fi-
nansowanego. W ramach 
projektu prowadzono m.in. 
warsztaty dla dzieci w szko-
łach, aby je uwrażliwić na 
krzywdę innych.
Konferencję podsumowującą 
otworzyła Agnieszka Wróbel, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rumi. 
Podczas prezentacji omówio-
no działania realizowane w  
ramach projektu.
Rozstrzygnięto też konkursu  
na  plakat  informacyjny  oraz  
spot z cyklu „Stop  przemocy 
w rodzinie” i wręczono na-
grody zwycięzcom. 
Projekt skierowany był do 
szerokiego grona osób – psy-
cholodzy, ofiary i sprawcy 
otrzymali porady, jak radzić 
sobie w trudnych sytuacjach. 
- Na projekt otrzymaliśmy 
156 tys. zł i był przewidziany 

na dwa lata – wyjaśnia Wie-
sława Pacholczyk, Naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych 
UM Rumia. 
- Skierowany był do osób 
dotkniętych lub zagrożonych 
przemocą, do tych, którzy tę 
przemoc stosują i do osób 
profesjonalnie zajmują-
cych się pomaganiem tym, 
w których rodzinie występu-
je przemoc – dodaje Bożena 
Mrówczyńska, koordynator 
projektu. - Najważniejsze 
działania to zorganizowa-
nie punktu konsultacyjnego 
wsparcia specjalistycznego, 

gdzie osoby mogły skorzy-
stać z pomocy prawnika, 
psychologa i z pomocy so-
cjalnej i rodzinnej. Były też 
organizowane warsztaty edu-
kacyjno-rozwojowe, rajdy 
i zajęcia rekreacyjno-sporto-
we, były prowadzone poga-
danki w szkołach, warsztaty, 
dla dzieci i młodzieży zorga-
nizowaliśmy konkursy. Dla 
osób stosujących przemoc 
zorganizowaliśmy warsztaty. 
Wszystkie działania zostały 
zrealizowane, łącznie pro-
gramem objętych było ponad 
100 osób. Rafał Korbut

Wrażliwi i kompetentni 
przeciw przemocy
RUMIA | Zakończył się projekt „Wrażliwi i kompetentni prze-
ciw przemocy”, realizowany na terenie Rumi. 
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REKLAMA                  33/2016/DB REKLAMA                    3/2016/DB

W drugim Wejherowskim 
Budżecie Obywatelskim 
głosować będziemy na 27 
projektów – 16 inwestycyj-
nych i 11 nieinwestycyjnych. 
Od 25 marca do 7 kwietnia 
mieszkańcy będą decydować 
o wyborze projektów do re-
alizacji. Wszystkie projekty 
są opublikowane na stronie 
www.wejherowo.pl/budzeto-
bywatelski.
- W głosowaniu będzie mógł 
wziąć udział każdy mieszka-
niec Wejherowa, który ukoń-
czył 16 lat – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, skarbnik Wej-
herowa. - Każdy głosujący 
będzie mógł oddać maksy-
malnie dwa głosy – jeden na 
projekt inwestycyjny i osobno 
jeden na projekt nieinwesty-
cyjny. Wszystkie projekty 
inwestycyjne, które otrzyma-
ją największa ilość głosów 
i zmieszczą się w puli (która 
wynosi 950 tys. zł) zostaną 
zrealizowane w tym roku. 
Z kolei na projekty nieinwe-
stycyjne przeznaczone jest 50 
tys. zł – łącznie na budżet oby-
watelski zarezerwowany jest 
1 mln zł. Trzeba pamiętać, że 
można oddać maksym,alnie 
dwa głosy, ale głosować moż-
na tylko raz, na jednej karcie. 
Głosować można zarówno 
poprzez Internet, jak i trady-
cyjnie oddając głos na karcie 
papierowej. Elektroniczny 
system do głosowania dostęp-
ny będzie przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu pod 
adresem budzet.wejherowo.

pl. Osoby nie posiadające 
dostępu do Internetu, karty 
do głosowania będą mogły 
wrzucić do urn ustawionych 
w siedmiu miejscach miasta:

Kancelaria Urzędu Miej-• 
skiego w Wejherowie, ul. 12 
Marca 195 (czynny w godz. 
poniedziałek 7:30-17:00, 
wtorek-piątek. 7.30 - 15.30)
Ratusz przy ul. Pl. Ja-• 
kuba Wejhera 8 (czynny 
w godz. poniedziałek - 
piątek 7:30-17:00)
Wejherowskie Centrum • 
Kultury, ul. Sobieskiego 
255 (w godzinach pracy 
placówki)
Miejska Biblioteka Publicz-• 
na, ul. Kaszubska 14 (w go-
dzinach pracy placówki)
Kryta Pływalnia przy • 
Zespole Szkół Nr 3, ul. 
Nanicka 22 (w godzinach 

pracy pływalni)
Zespół Szkół Nr 2, ul. • 
Gdańska 30 (w godzinach 
pracy placówki)
Szkoła Podstawowa Nr 9, • 
Osiedle 1000- Lecia PP 15 
(w godzinach pracy pla-
cówki) 

- W tym roku czasu na gło-
sowanie jest nieco mniej, 
ale uznaliśmy, że lepiej wy-
dłużyć czas na konsultacje, 
a skrócić czas na głosowanie 
– wyjaśnia Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. 
- W ubiegłym roku zaobser-
wowaliśmy, że zdecydowa-
na większość mieszkańców 
głosowała w pierwszym ty-
godniu. Dodatkowo stosun-
kowo krótki czas mobilizuje 
zarówno autorów projektów, 
jak i mieszkańców. Zauważy-
łem, że projekty, które zosta-

ły złożone w roku bieżącym, 
zostały lepiej dopracowane, 
niż w poprzedniej edycji. 
Wcześniej był pomysł i od 
razu projekt – dziś jest tak, 
że autorzy przed złożeniem 
projektu zastanawiali się, jak 
ten projekt dopracować, aby 
był jak najbardziej atrakcyj-
ny i by mieszkańcy chcieli na 
niego głosować. 
Wszystkie projekty, które 
zdobędą najwięcej głosów 
i zmieszczą się w zarezerwo-
wanej puli pieniędzy, będą 
zrealizowane jeszcze w tym 
roku. 
- To są nasze – obywatelskie 
– pomysłu, czyli takie, które 
są najbliżej samych miesz-
kańców – podsumowuje pre-
zydent Hildebrandt. - Dlatego 
zachęcam wszystkich, aby 
wzięli udział w głosowaniu. 
Rafał Korbut

Głosowanie: start!
WEJHEROWO | Dziś – w piątek 25 kwietnia – rozpoczyna się głosowanie nad pro-
jektami zakwalifikowanymi do tegorocznego Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Oddawać głosy będzie można przez najbliższe dwa tygodnie. 

Jeden ze złożonych projektów zakłada przebudowę chod-
nika i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Harcerskiej

Temat parkingu nie jest spra-
wą nową i - jak zaznaczono 
podczas konwentu - jego roz-
wiązanie nie leży tylko w ge-
stii powiatu wejherowskiego. 
Z uwagi na wysokie koszty 
przedsięwzięcia realizacja 
budowy parkingu przy wejhe-
rowskim szpitalu jest możli-
wa tylko przy współpracy kil-
ku podmiotów, tj. marszałka 
województwa pomorskiego, 
miasta Wejherowa oraz lo-
kalnych samorządów powiatu 
wejherowskiego. Stąd najlep-
szym rozwiązaniem byłaby 
partycypacja w kosztach.
Podczas spotkania Andrzej 
Zieleniewski, prezes zarządu 
i dyrektor naczelny szpitala 
specjalistycznego w Wejhe-
rowie, przedstawił cztery wa-
rianty budowy parkingu m.in. 
wielopoziomowy oraz smart 
parking. Na konwencie obec-
na była również Magdalena 
Lorek, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, która omówi-

ła zebranym kwestie dotyczą-
ce własności terenów przyle-
głych do szpitala.
Podczas konwentu powróco-
no także do sprawy Pendo-
lino, który według nowego 
rozkładu jazdy nie będzie za-
trzymywać się w Wejherowie. 
Mieszkańcy naszego powiatu 
chcący skorzystać z połącze-
nia Kraków – Kołobrzeg będą 
musieli, często z odległych 
miejscowości, dojechać do 
Gdyni. Już na początku mie-
siąca Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius zapowiedzia-
ła w tej sprawie wystosowa-
nie listu do dyrektora PKP In-
tercity, pod którym podpisali 
się dzisiaj obecni na spotka-
niu samorządowcy.
Według informacji Biura Pra-
sowego PKP Intercity zasad-
niczy powodem, dla którego 
Pendolino nie będzie miał 
postoju w Wejherowie, jest 
położenie miasta w sąsiedz-
twie węzła przesiadkowego 
znajdującego się w Gdyni.
/raf/

O parkingach 
i komunikacji
POWIAT | Problem parkowania przy Szpitalu Specjali-
stycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie był jednym 
z ważniejszych tematów, jakie omawiano podczas Konwen-
tu Samorządowego Powiatu Wejherowskiego.

REKLAMA                     9/2016/PB
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REKLAMA                                                        10/2016/RL

Remont wejherowskiej ko-
mendy prowadzony był w ra-
mach programu Standaryzacji 
Komend i Komisariatów Po-
licji. Rozpoczął się w sierpniu 
2014 r. Koszt modernizacji 
wyniósł ponad 10 mln zł. Po-
wiat Wejherowski oraz Miasto 
Wejherowo przekazały wejhe-
rowskiej komendzie łącznie 
100 tys. zł na wyposażenie 
wyremontowanych pomiesz-
czeń.

- Pierwsza siedziba policji 
powiatowej w Wejherowie 
mieściła się przy ul. Strze-
leckiej - przypomniała insp. 
Beata Perzyńska, komendant 
wejherowskiej policji. - Póź-
niej komenda została przenie-
siona na ul. 3 Maja, a jeszcze 
później do budynku przy ul. 
Dworcowej. Obecny budynek 
został przekazany policji do 
użytkowania w 1977 roku i od 
tej pory tu mieści się główna 
siedziba policji powiatowej. 
Przez prawie 40 lat było i jest 
to miejsce, gdzie mieszkańcy 
mogą przyjść i poprosić o po-
moc. Po latach przeprowadze-

nie gruntownej modernizacji 
siedziby stało się konieczno-
ścią. W trakcie remontu zmo-
dernizowano budynek oraz 
infrastrukturę wokół obiektu. 
Główny budynek został roz-
budowany o trzykondygna-
cyjne skrzydło w w miejsce 
rozebranej części dla osób za-
trzymanych.

W uroczystym otwarciu no-
wej komendy udział wzięli 
m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu wej-
herowskiego oraz miasta Wej-

Komenda jak nowa
POWIAT | Ponad 10 mln zł kosztował remont i wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. 
Po kilkumiesięcznym remoncie zmodernizowany budynek oddano do użytku. 

herowa, wójtowie, radni, przed-
stawiciele duchowieństwa, służb 
mundurowych, a przede wszyst-
kim funkcjonariusze Policji.

– Otwarcie zmodernizowa-
nej komendy to istotne święto 
w życiu powiatowej policji, gdyż 
ta nowa siedziba – zmoderni-
zowana i wyposażona w nowe 
urządzenia – nie tylko poprawi 
obsługę mieszkańców, ale przede 
wszystkim warunki pracy poli-
cjantów – mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. – Praca 
w Policji dzisiaj jest niezwykle 
trudna i odpowiedzialna. Wy-
maga nie tylko przygotowania 
fizycznego, psychicznego, ale 
przede wszystkim fachowości 
i profesjonalizmu zawodowego. 
Dlatego w tym uroczystym dniu 
życzę wszystkim pracującym 
w tej komendzie, aby praca była 
jak najbardziej bezpieczna, by 
przynosiła satysfakcję i uznanie 
oraz była efektem wzajemnej 
współpracy z mieszkańcami na-
szego powiatu. Tylko współpraca 
ze społecznością lokalną, z samo-
rządami oraz ze wszystkimi in-
nymi służbami, które pracują na 

terenie powiatu wejherowskiego, 
poprawi i zaowocuje dobrym sta-
nem bezpieczeństwa.

- Bezpieczeństwo jest jedną 
z najważniejszych spraw dla lu-
dzi, dlatego dla samorządowców 
jego poprawa jest jedną z priory-
tetowych spraw – dodał Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhero-
wa. - Dlatego współpracujemy 
z policją, aby bezpieczeństwo 
wciąż wzrastało. W Wejherowie 
kupiliśmy budynek na potrzeby 
komisariatu, rozbudowujemy 
monitoring, dofinansowywuje-
my zakup samochodów i sprzętu, 
itd. Biorąc pod uwagę, że powiat 
wejherowski jest największym 
powiatem w województwie po-
morskim, zadania stojące przed 
policją powiatową są duże. Cie-
szę się, że ten obiekt, który został 
zmodernizowany, będzie służył 
właśnie poprawie bezpieczeń-
stwa. 

Po przemówieniach i poświęce-
niu budynku przez ks. abp. Sła-
woja Leszka Głódzia, dokonano 
uroczystego przecięcia wstęgi.

Następnie na pamiątkę wyda-
rzenia ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź, Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski oraz Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa 
posadzili pamiątkowe drzewka 
magnolii drzewiastej.

Na koniec wszyscy zaproszeni 
goście mieli możliwość obejrze-
nia od środka wyremontowanej 
i zmodernizowanej siedziby 
Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie. Rafał Korbut

W uroczystym otwarciu 
nowej komendy udział 
wzięli m.in. przedstawi-
ciele władz samorządo-
wych powiatu wejhe-
rowskiego oraz miasta 
Wejherowa, wójtowie, 
radni, przedstawiciele 
duchowieństwa, służb 
mundurowych, a przede 
wszystkim funkcjonariu-
sze Policji.
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REKLAMA                       7/2016/PB

OGŁOSZENIE                                                             209/2015/DB

       oGŁoSZENIE
       WÓJtA GmINy GNIEWINo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmian do  miejscowego planu  zagospodarowa-

nia przestrzennego:

Na podstawie art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 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 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko / Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zmianami, a tak-
że: Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XII/85/2015 z dnia 31 sierp-
nia 2015 roku,

                                                zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu te-
renu położonego w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gnie-
wino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko . 

Projekt w/w planu będzie wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 4 kwietnia 2016 roku do dnia 25 kwietnia 2016 roku 
w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84 – 250 Gnie-
wino – pokój nr 7  w godz. pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzę-
du Gminy Gniewino o godz. 12.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2016 r.

ZARZĄD PoWIAtu WEJHERoWSKIEGo
oGŁASZA KoNKuRS 

NA KANDyDAtA NA StANoWISKo:

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi,  
84-230 Rumi, ul. Grunwaldzka 57.

Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie www.powiat.wejherowo.pl 
w dziale Aktualności i na podstronie Wydział Edukacji, w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie www.bip.po-
wiat.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  
w Wejherowie.

Podczas wtorkowej sesji na 
salę obrad w pewnym mo-
mencie weszło ponad 20 
osób. Część radnych i wła-
dze miasta nie kryli zasko-
czenia. 
- Co to za ludzie, kto ich 
przyprowadził i w jakim 
celu? - pytali radni między 
sobą. 
Okazało się, że są to działa-
cze i zawodnicy klubu bok-
serskiego WKB Gryf Wejhe-
rowo, którego prezesem jest 
Wojciech Wasiakowski. Jak 
sami powiedzieli pojawili się 

na sesji RM Wejherowa, aby 
osobiście przekazać petycję 
prezydentowi miasta. Doma-
gają się bowiem zwiększenia 
dotacji, jaką otrzymali z bu-
dżetu miasta. 
Pisma jednak nie wręczy-
li, gdyż Bogdan Tokłowicz, 
przewodniczący wejherow-
skiej rady miasta, odesłał 
chcących złożyć petycję do 
urzędowej kancelarii po-
dawczej. Bokserzy i przed-
stawiciele klubu po kilku 
minutach opuścili salę, radni 
kontynuowali więc obrady. 
- Przyszliśmy osobiście, 
ponieważ wszystkie pisma, 
które wysyłaliśmy, pozostały 
bez odpowiedzi – powiedział 
Wojciech Wasiakowski, pre-
zes klubu. 
- Jesteśmy zdesperowani, bo 
władze miasta nie odpowia-
dają na nasze prośby – dodała 
Karolina Majer-Kaczmarkie-
wicz, (jej syn trenuje w klu-
bie bokserskim). - Jesteśmy 

tu, aby prosić prezydenta 
o zwiększenie dofinansowa-
nia. 
Działacze i zawodnicy tłu-
maczą, że klub odnosi coraz 
większe sukcesy, potrzeba 
więc coraz więcej pienię-
dzy. Tymczasem miejscy 
urzędnicy tłumaczą, że na 
terenie miasta działa wiele 
organizacji i stowarzyszeń, 
wszystkie potrzebują fun-
duszy na swoją działalność, 
a możliwości budżetu mia-
sta są ograniczone. Radni 
starają się więc środki, któ-

rymi dysponują, 
rozdzielić tak, aby 
jak najwięcej or-
ganizacji otrzyma-
ło dotacje. 
Władze klubu 
bokserskiego wraz 
z zawodnikami 
i działaczami wy-
stosowali więc 
o ś w i a d c z e n i e , 
w którym krytyku-
ją decyzję o udzie-
leniu w tym roku 
dotacji w takiej – 
ich zdaniem zbyt 
niskiej – kwocie. 
„Jest to decyzja 
krzywdząca i poli-
tyczna – czytamy 
m.in. w oświad-
czeniu. - Prezydent 
miasta nie odpi-
sał nam na żadne 
pismo. Prosimy 
o wsparcie finanso-
we z budżetu mia-
sta (z działu pro-
mocji), pieniądze 
są nam potrzebne 
na na wyjazdy 

i szkolenie zawodników”. 
Warto dodać, że w tym roku 
klub otrzymał z budżetu 
miasta 26 tys. zł i jest to 
jedna z wyższych dotacji, 
jeśli chodzi o stowarzysze-
nia i organizacje, zajmujące 
się sportem. Przedstawiciele 
klubu z Wojciechem Wasia-
kowskim na czele uważają 
jednak, że to za mało. Ar-
gumentują, że w latach po-
przednich klub otrzymywał 
dotacje sięgające niemal dwa 
razy tyle, co w roku bieżą-
cym. 
- W roku 2014, gdy klub 
powstawał, udzieliliśmy 
wyższej dotacji właśnie 
dlatego, że był to początek 
działalności, który zawsze 
jest najtrudniejszy – tłuma-
czy Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.  - 
Ponieważ Wejherowo ma 
wielkie tradycje, jeśli chodzi 
o sport bokserski, i zależało 
nam na tym, aby ten sport 

Zakłócona sesja rady miasta
WEJHEROWO | Zawodnicy i działacze Wejherowskiego Klubu Bokserskiego WKB Gryf Wejherowo domagają się od miasta więk-
szego dofinansowania, niż otrzymali. Pojawili się na sesji Rady Miasta Wejherowa. Obrady zostały przerwane. 

PRZyKŁADoWA 
WySoKość DotAcJI 
W PRZELIcZENIu 
NA oSobę:

Wejherowski Klub bokserski: •	  
44 osoby – 26 tys. zł – 590 zł/os.
Klub Karate „maximus” : •	  
38 osób – 13 tys. zł – 342 zł/os.
Karate Klub Wejherowo:•	  
324 osoby – 22 tys. zł - 67 zł/os. 
WSS Kickboxing:  •	  
40 osób – 12 tys. zł – 300 zł/os.
tytani: •	   
80 osób – 29 tys. zł – 362 zł/os.
KS Wejher:•	    
75 osób – 18 tys. zł – 240 zł/os.
Wejherowskie    •	
towarzystwo  tenisowe:  
30 osób – 13 tys. zł – 433 zł/os.
Gryf Wejherowo:•	   
137 osób – 49 tys. zł – 357 zł/os.
błękitni Wejherowo:•	   
371 osób – 44 tys. zł – 120 zł/os.

RAfAŁ SZLAS,
radny miasta i przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji:

- Boks w przeliczeniu na osobę dostaje najwyższą 
dotację spośród organizacji i stowarzyszeń zaj-
mujących się sportami walki. Wejherowski Klub 

Bokserski był do tej pory traktowany – jeśli chodzi 
o dotacje - z dużym uprzywilejowaniem ze względu na tradycje 
wejherowskiego boksu. To z kolei wywoływało oburzenie wśród 
innych stowarzyszeń sportowych, w których ćwiczy znacznie wię-
cej dzieci i młodzieży. Ostatni rok pokazuje, że zainteresowanie 
boksem amatorskim wśród dzieci i młodzieży spada. W 2015 roku 
trenowały tam 53 osoby, teraz jest ich 44). Warto też zauważyć, że 
jeśli ktoś osiąga sukcesy, to taki sportowiec zostaje też docenio-
ny indywidualnie przez prezydenta. Jeśli natomiast chodzi o to, co 
wydarzyło się na sesji, nie jest prawdą, że przedstawiciele klubu zo-
stali wyproszeni i nie udzielono im głosu. Po prostu weszli na salę 
podczas obrad, gdy trwała właśnie dyskusja nad jednym z punk-
tów obrad. Gdyby pan Wasiakowski z delegacją został, usiadł i po-
czekał, to miałby możliwość wyjaśnienia i przedstawienia swoich 
postulatów. 
W Wejherowie dotacje na sport są coraz większe, powstają kolej-
ne obiekty sportowe, od września działać będą klasy sportowe. Je-
śli więc chodzi o sport to w mieście nastąpiła znacząca poprawa. 
A my – radni - rozdzielając dotacje, staramy się to robić tak, aby 
nikt nie był pokrzywdzony i aby te pieniądze jak najbardziej racjo-
nalnie rozdzielić.
Mimo tego, że zapraszaliśmy pana Wasiakowskiego, jego stowa-
rzyszenie – jako jedyne - nie pojawiło się na żadnej sesji, podczas 
których ustalaliśmy kwestie związane z dotacjami.

powrócił do naszego miasta, 
została podjęta taka decyzja. 
W tym roku przyznaliśmy 
inną kwotę dofinansowania. 
Jeśli chodzi o rzekomy brak 
odpowiedzi - nie sądzę, aby-
śmy nie odpowiedzieli na ja-
kiekolwiek pismo. Być może 
po prostu nasza odpowiedź 

nie spodobała się wniosko-
dawcom? 
Petycja, złożona przez osoby 
związane z klubem bokser-
skim, zostanie skierowana 
do Komisji Zdrowia i Sportu 
Rady Miasta. Teraz radni mia-
sta będą nad tym wnioskiem 
debatować. Rafał Korbut
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Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) , 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 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r, poz.1235 ze zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu w niezbędnym zakresie projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Par-
tyzantów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 01.04.2016r. do 21.04.2016r.
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 informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przepro-
wadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami dot. za-
kresu wyłożenia projektu planu w sali posiedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu 07.04.2016r. 
o godzinie 15.30.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane w formie pisemnej 

do dnia 5 maja 2016r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

oGŁoSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu w niezbędnym zakresie 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Rumi

Konkurs zorganizowany zo-
stał w strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Redzie. 
Zwycięzcy zmagań będą re-
prezentować miasto w trak-
cie eliminacji o zasięgu po-
wiatowym.
Z wiedzą z zakresu pożar-
nictwa uczniowie zmierzyli 
się w strażnicy, gdzie gościli 
ich przedstawiciele Oddzia-
łu Miejskiego Związku OSP 
RP Reda - Rumia i strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Redzie. Współorgani-
zatorami zmagań był Zarząd 
Oddziału Miejskiego Związ-
ku OSP RP, a także Urząd 
Miasta Reda oraz Komisja 
Prawa i Bezpieczeństwa.
W kategorii szkół podsta-
wowych najlepiej spisała 
się Zofia Dolecka ze Szkoły 
Podstawowej nr 4. Świet-
nie wypadła też Karolina 
Zabrocka, która ostatecznie 
zajęła drugą pozycję. Na 
trzecim miejscu w powyż-
szej kategorii uplasowała 
się Aleksandra Lademan 
ze Szkoły Podstawowej nr 
3. Wśród gimnazjalistów 
zwyciężczynią okazała 

się Klaudia Murszewska 
z Gimnazjum nr 2. Drugie 
miejsce zajął Cezar Roman, 
a na trzecim uplasowała się 
Aleksandra Kwiatkowska. 
W grupie szkół ponadgim-
nazjalnych i Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych najle-
piej wypadła Wiktoria Kłuś 
z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Redzie. Wśród 
laureatów zmagań znaleźli 
się również Paweł Szreder 
i Bartłomiej Brzeski. 
Zdobywcy pierwszych 
miejsc otrzymali pamiątko-
we puchary, dyplomy i me-
dale, a także nagrody rze-
czowe w postaci tabletów. 
Uczniowie, którzy uplaso-
wali się na drugich pozy-
cjach, zostali nagrodzeni 
medalami, dyplomami i dru-
karkami. Do zdobywców 
trzecich miejsc trafiły me-
dale, dyplomy i słuchawki. 
Laureatom zmagań nagrody 
wręczał Sebastian Kozioł 
w towarzystwie radnego 
Leszka Hebela, dh Wiesła-
wa Kornackiego, Marii Rze-
pińskiej oraz dh Sławomira 
Prena. 

W kategorii szkół podsta-
wowych zwyciężyła Szkoła 

Podstawowa nr 3. Świetnie 
spisali się też reprezentan-

ci Gimnazjum nr 1, którym 
w eliminacjach pisemnych 

udało się zdobyć w sumie 
32 pkt. W ostatniej z kate-
gorii najlepsza okazała się 
Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza, która funkcjonuje 
przy OSP Reda. Opiekunom 
szkół, które wygrały współ-
zawodnictwo, wręczono 
puchary i okolicznościo-
we maskotki. Nagrody dla 
uczestników zmagań zostały 
ufundowane przez Gminę 
Miasta Reda, Oddział Miej-
ski Związku OSP Reda - Ru-
mia, Komisję Prawną i Bez-
pieczeństwa oraz Ochotniczą 
Straż Pożarną w Redzie. 
Trzeba też zaznaczyć, że 
podczas przerwy w zma-
ganiach uczestnicy wzięli 
udział w krótkim szkoleniu 
z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej. Uczniów szkolił dh 
Michał Kużel z OSP w Re-
dzie. Warto nadmienić, że 
całość prowadził dh Wie-
sław Kornacki przy pomocy 
dh Andrzeja Brzozowskie-
go, Henryka Murawskiego, 
Michała Kużel, Zbigniewa 
Klejno i członków OSP 
w Redzie. Anna Dalecka

O pożarnictwie wiedzą niemal wszystko
REDA | Puchary, medale i nagrody rzeczowe otrzymali zwycięzcy miejskiego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci naszego przyjaciela i kolegi

Tomasza 
milewskiego
Wieloletniego pracownika Wydziału Komunikacji 

oraz Wielkiego propagatora ruchu rowerowego 
w Wejherowie, Trójmieście oraz na całym Pomorzu. 

Rodzinie i Bliskim zmarłego wyrazy 
szczerego współczucia

w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego 
składa

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

Tomasza 
milewskiego

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Pierwsza część obchodów, 
które zorganizowane zosta-
ną w Filharmonii Kaszub-
skiej, będzie mieć charakter 
zamknięty i weźmie w niej 
udział około 100 zaproszo-
nych gości. 
- Naszym celem jest zwróce-
nie uwagi na problem zwią-
zany z zaburzeniem, jakim 
jest autyzm, jak również 
włączenie kolejnych osób 
w działania na rzecz prze-
ciwdziałania marginalizacji 
zarówno dzieci autystycz-
nych, jak też ich rodzin – 
wyjaśnia Iwona Mostowska, 
wiceprezes Wejherowskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Autyzmem. - Chce-
my skłonić do refleksji nad 
sytuacją dzieci i rodzin oraz 
pokazać, jak ważna jest po-
moc, którą otrzymujemy 
m.in. od samorządów. Dzię-
ki takiej pomocy nasze dzie-
ci mogą korzystać z różnych 
form rehabilitacji. 
Wejherowskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Auty-
zmem działa od dwóch lat. 
Niedawno otrzymało wspar-
cie finansowe z budżetu po-
wiatu oraz budżetu miasta. 
Pieniądze te przeznaczone 
zostaną na zajęcia hipotera-
pii.
Podczas obchodów Dnia 
Świadomości Autyzmy 
w WCK spotkają się oso-
by, które pracują z dziećmi 
dotkniętymi autyzmem, aby 
wymienić się doświadcze-
niami i omówić możliwości 
pomocy nie tylko osobom 
z tym zaburzeniem, ale też 
ich rodzinom. 
- Chcemy skłonić ludzi do 
działania i podziękować 
tym, którzy nam do tej pory 
pomagali – podsumowuje 
Iwona Mostowska. 

Impreza ta została objęta 
Honorowym Patronatem 
przez Gabrielę Lisius, staro-
stę powiatu wejherowskiego 
i przez Krzysztofa Hilde-
brandta, prezydenta Wejhe-
rowa. 
Po części oficjalnej w WCK 

będzie można obejrzeć 
wystawę prac dzieci sto-
warzyszenia, które zostały 
wykonane na warsztatach 
integracyjnych w Powiato-
wym Zespole Kształcenia 
Specjalnego razem z dziećmi 
ze Szkoły Podstawowej nr 8 

i nr 11 w Wejherowie (wy-
stawa będzie otwarta dla pu-
bliczności do 11 kwietnia). 
- Chcemy zwrócić się z ape-
lem do społeczeństwa, żeby 
nie dyskryminowali naszych 
dzieci – dodaje Izabela Min-
ga z wejherowskiego stowa-

rzyszenia. - Aby okazywali 
im szacunek, aby zrozumie-
li, że to tacy sami ludzie, jak 
inni. Owszem, czasem nieco 
odmiennie się zachowujący, 
ale to przecież ludzie – ma-
jący takie same prawa, jak 
inni mieszkańcy. 
Obie panie podkreślają, że 
nie należą do osób, które 
użalają się na swój los, ale 
szukają konkretnych rozwią-
zań i możliwości pozyskania 
wsparcia dla swoich dzieci. 
- Tak, aby na przyszłość za-
gwarantować im godne życie 
– wyjaśnia Izabela Minga.
- I po to dwa lata temu za-
łożyliśmy wejherowskie sto-
warzyszenie – dodaje Iwona 
Mostowska. - Teraz jesteśmy 
grupą kilkunastu osób, które 
mają sprecyzowane plany 
na przyszłość i coraz więcej 
pomysłów. Przed nami wiele 
wyzwań: chcemy wiedzieć, 
ile dzieci autystycznych 
jest w powiecie, nawiązać 
współpracę z jak największą 
ilością instytucji czy orga-
nizacji i dać szansę naszym 
dzieciom na godne życie. 
Rafał Korbut

Przeciw wykluczeniu osób z autyzmem
WEJHEROWO | Już za kilka dni, 2 kwietnia, obchodzić będziemy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji dzień wcześniej Wej-
herowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem zorganizuje obchody.

WEJHERoWSKIE 
StoWARZySZENIE 
NA RZEcZ oSÓb 
Z AutyZmEm

ul. Sobieskiego 279, 
Wejherowo
KRS 0000498752
tel. 505-39-73-03, 
609-50-79-71

OGŁOSZENIE                                                   59/2016/DBOGŁOSZENIE                                                   66/2016/DB
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Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Ś †P
Tomasza 

milewskiego
wieloletniego pracownika

Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
z którym mieliśmy zaszczyt współpracować.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia

składają
Kazimierz Okrój

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie

wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz 
z Pracownikami

Kapitana Pawelca, który nie-
dawno obchodził swoje 100 
urodziny, a w marcu został 
Honorowym Obywatelem 
Gminy Wejherowo, w wej-
herowskim ratuszu spotkały 
kolejne honory. Otrzymał 
akt mianowania na wyższy 
stopień oficerski – awanso-
wano go na kapitana. 
- To wyróżnienie za ofiarną 
i godną naśladowania po-
stawę wobec Ojczyzny na 
przestrzeni jej dziejów, po-
cząwszy od dwudziestolecia 
międzywojennego, poprzez 
kampanię wrześniową, okres 
niewoli i konspiracji aż po 
odbudowę ze zniszczeń wo-
jennych – powiedział płk. 
Piotr Calak. - Wyróżnienie 
– zdaniem wielu – mocno 
spóźnione. Żołnierze wrze-
śnia po wojnie nie mieli 
łatwego życia, nie zaznali 
należnej im czci ani chwały, 
a ich życie było pełne repre-
sji i upokorzeń. Odznaczenia 
i wyróżnienia żołnierzy za-
wsze wywołują wielkie emo-
cje. Są niezbędne i potrzebne, 
chociaż czasem pociągają za 
sobą ofiary. Niemniej jednak 
są okazjami do radości, gra-
tulacji, wspomnień i zadumy. 
Cieszę się, że to dzisiejsze – 
dzięki postawie ludzi dobrej 
woli – udało się doprowadzić 
do końca. 

Płk. Piotr Calak wyraził też 
podziw dla kapitana Pawelca 
za jego pracę z młodzieżą, 
który bez względu na stan 
zdrowia, porę roku aktyw-
nie uczestniczy w uroczy-
stościach patriotycznych 
i w spotkaniach z przedsta-
wicielami młodego pokole-
nia. 
- Praca dla Polski, praca 
dla państwa, jest wartością 
bezcenną – mówił płk. Ca-
lak. - Wartość Ojczyzny jest 
wartością najwyższą, nieza-
przeczalną i niezastąpioną. 
Pamiętajmy, że patriotyzm 
musi łączyć się z pamięcią. 
Ale patriotyzm jest też dla 
przyszłości, dla następnych 
pokoleń, dla naszej młodzie-
ży. Musimy go więc uparcie 
i konsekwentnie budować 
oraz zauważać i doceniać 
tych, którzy do tej budowy 
się przyczyniają. Do nich 
należy kapitan Aleksander 
Pawelec. 
- Kapitan Aleksander Pa-
welec to były żołnierz wej-
herowskiego I Morskiego 
Pułku Strzelców i zasłużony 
uczestnik walk o wolność 
i niepodległość – dodał Ko-
mandor porucznik Artur 
Gajdemski, dowódca Bata-
lionu Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej w Wejherowie. 
- To obrońca Ojczyzny z cza-

Aleksander Pawelec 
awansowany na kapitana
WEJHEROWO | 100-letni kapitan w stanie spoczynku, Aleksander Pawelec, został wyróżniony z największymi ho-
norami. Uroczyście wręczono mu awans na kolejny stopień oficerski. 

sów II wojny światowej, któ-
ry swoją niezłomną postawą 
kształtuje obecnie patriotyzm, 
jest wzorem godnym naślado-
wania. Wręczenie aktu miano-
wania na kapitana to promocja 
idei obronności i etosu oficera. 
To dzień uznania za działal-
ność kapitana Pawelca i jego 
miłość do Ojczyzny. 
Nowo mianowanemu kapita-
nowi gratulowali też przed-
stawiciele władz samorządo-
wych.
- Ten awans to uhonorowanie 
pana za czyny, męstwo, wal-
kę w kampanii wrześniowej, 
świadectwo pięknej postawy 
patrioty – powiedział, zwra-
cając się do kapitana Pawelca, 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Jest pan 
najstarszym żyjącym obrońcą 
Oksywia i Gdyni, naocznym 
świadkiem wydarzeń z cza-
sów II wojny światowej. Łą-
czą pana silne, niekwestio-
nowane związki z naszym 
miastem, Wejherowem, któ-
re wrześniową obronę 1939 
roku zawdzięcza żołnierzom 
I Morskiego Pułku Strzelców. 
Wejherowo jest – jak sam pan 
mówi – ojczyzną wojskową. 
Za wszystko, co czynił pan dla 
Wejherowa, Gdyni i całej Pol-
ski, z serca dziękuję. Gratuluję 
zasłużonego awansu. 
Gratulacje kapitanowi złożyli 
również Jacek Thiel, członek 
zarządu powiatu wejherow-
skiego (odczytał list gratula-
cyjny od Gabrieli Lisius, sta-
rosty wejherowskiego) oraz 
Henryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo. 
- Wejherowo dla mnie osobi-
ście znaczy bardzo wiele, tu 
przecież trafiłem do I Mor-
skiego Pułku Strzelców, tu za-
wiązały się pierwsze przyjaź-
nie z kolegami – wspominał 
na koniec uroczystości kapitan 
Aleksander Pawelec.
Rafał Korbut
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Już po raz czwarty organiza-
torem wydarzenia było Creati-
ve Dance – studio tańca i ruchu, 
którego założycielem jest zna-
ny trójmiejski tancerz, trener 
i choreograf Paweł Muchewicz. 
W tym roku rozgrywki odbyły 
się w aż czterech kategoriach: 
Junior II, Młodzież, Młodzież 
Starsza i Dorośli. W każdej 
z nich konkurencja była ogrom-
na, bowiem do Rumi zjechali 
najlepsi tancerze z całej Polski.

W tańcu standardowym (kat. 
dorosłych) najlepsza okazała 
się para Michał Zacharewicz 
i Katarzyna Czyżyk z klubu 
Jantar Elbląg. Jest to drugi suk-
ces elbląskiego duetu w tym 
roku – w lutym wywalczyli bo-
wiem trzecie miejsce podczas 
mistrzostw Polski FTS w tań-
cach standardowych w Koło-
brzegu. W tańcach latynoame-
rykańskich bezkonkurencyjna 
okazała się para Dawid Kono-
piński i Klaudia Szyc z klubu 
Centrum Trójmiasto – Gdańsk. 
Tancerze mają na swoim kon-

cie zwycięstwa w GP Polski 
2011 w kategorii 16-18 lat, 
są także wielokrotnymi Mi-
strzami Okręgu Pomorskiego 
w tańcach latynoamerykań-
skich i 10–Tańcach (w kate-
gorii Youth oraz Amatorów), 
a także Finalistami Mistrzostw 
Polski w kategorii 16-18 lat 
i Finalistami Mistrzostw Polski 
par dorosłych w 10-Tańcach 
2012.

Wśród młodzieży pierwsze 
miejsce na podium zarówno 
w tańcu standardowym, jak 
i latynoamerykańskim zajęła 
para Maciej Kloskowski i Ni-
kola Ziętowska z klubu FALA 
– Sopot. Swoją grupę repre-
zentują od 2011 roku. W do-
robku mają m. in. trzecie miej-
sce podczas Ogólnopolskiego 
Festiwalu Tańca „Mazovia 
Open 2014”.

Niezależnie od wyników – 
sędziowie przyznawali zgod-
nie, że walka była bardzo wy-
równana, a poziom niezwykle 
wysoki. 

- Była to czwarta edycja 
imprezy - mówi Paweł Mu-
chewicz z Creative Dance. - 
Przybyło na nią 480 par z całej 
Polski, więc można mówić 
o dużym zainteresowaniu. 
Wierzę, że każdy sport, także 
taniec, prowadzony w Rumi 
z sercem i zaangażowaniem 
ma szansę na rozwój. W przy-
szłości będziemy starali się 
jeszcze podnieść rangę zawo-
dów i sprowadzić do miasta 
Mistrzostwa Polski. Tegorocz-
ne Grand Prix reprezentowa-
ło na tyle wysoki poziom, że 
nasze szanse na organizację 
jeszcze większej imprezy zna-
cząco wzrosły. 

- Wydarzenie było przepięk-
ne – mówi Krzysztof Hulboj, 
jeden z sędziów, tancerz znany 
szerszej publiczności z udziału 
w show „Taniec z gwiazdami”. 
- Ogromne wrażenie robiła 
hala, wspaniale udekorowana, 
oświetlona, pełna muzyki. To 
wszystko jest niezwykle waż-
ne dla tancerza. To, co poka-

zały pary na parkiecie, stało 
na bardzo wysokim poziomie, 
jednak nie powinno to dziwić, 
bowiem wśród występujących 
znaleźli się także finaliści Mi-
strzostw Polski. Widowisko 
taneczne, które odbyło się 
w Rumi musiało się podobać!

O tym, że impreza była bar-
dzo dobrze przygotowana pod 
względem logistycznym i wi-
zerunkowym  jest także prze-
konany Antoni Czyżyk, prezes 
zarządu Federacji Tańca Spor-
towego w Polsce, który także 
sędziował w turnieju. 

- Widać było olbrzymi wkład 
pracy i energii – mówi Antoni 
Czyżyk. - Rozmawiałem z pa-
nem Pawłem Muchewiczem 
i radziłem mu, by w przyszłym 
roku, oprócz Grand Prix, po-
myślał o jeszcze jednej im-
prezie dużej rangi, by zorgani-
zować ją właśnie w rumskim 
MOSiR-ze. Sam turniej był 
perfekcyjnie zorganizowany, 
nie spotkałem żadnej złej opi-
nii. Muzyka bardzo dobrze 

dobrana do poszczególnych 
kategorii. Rumia ma wspaniałą 
halę doskonale ją wykorzystu-
je. Gratulacje za organizację!

Na czas wydarzenia nie do 
poznania zmieniła się hala 
MOSiR-u, o czym chętnie 
wspominali nie tylko uczestni-
cy, ale i widzowie: 

- Nie jestem typową miło-
śniczką tańca, nie śledzę na 
bieżąco wydarzeń tanecznych, 
jednak mimo to rumskie Grand 
Prix oceniam jako wspania-
łe wydarzenie dla każdego – 
mówi Wioletta K. [nazwisko do 
wiadomości redakcji], uczest-
niczka wydarzenia. - Pierwszy 
raz widziałam rumską halę 
MOSiR-u w takiej aranżacji, 
przypominała największe za-
chodnie hale sportowe. Na-
prawdę pierwsza klasa!  

- Całe wydarzenie oceniam 
jako bardzo profesjonal-
nie przygotowane, zarówno 
z punktu widzenia organi-
zacyjnego, lokalowego, jak 
i technicznego – dodaje Sła-

womir Piotrowski z Byd-
goszczy, którego córka i syn 
startowali w turnieju. - Całe 
zaplecze i infrastruktura rum-
skiego MOSiR-u sprzyjają or-
ganizacji tego rodzaju imprez. 
Doskonałe nagłośnienie, od-
powiedni parkiet, dużo miej-
sca dla publiczności – wszyst-
ko na najwyższym poziomie, 
a do tego zgodnie z ustalonym 
wcześniej harmonogramem 
zawodów. Byłem na wielu 
turniejach, ale ten naprawdę 
się wyróżniał. Znakomicie  to 
wszystko wyszło. Życzę Rumi 
dalszych sukcesów w organi-
zacji takich imprez, nie tylko 
zresztą tanecznych. 

Łączna pula nagród wyniosła 
7200 zł, do tego doszły atrak-
cyjne nagrody rzeczowe, a tak-
że okolicznościowe dyplomy, 
puchary i medale. Organiza-
torem wydarzenia było studio 
Creative Dance we współpra-
cy z miastem Rumia oraz part-
nerami komercyjnymi. 
/kor/

Roztańczona Rumia – 
Grand Prix zakończone
RUMIA | Pierwszy wiosenny weekend przebiegł w Rumi pod znakiem zawodów tanecznych na najwyższym poziomie. Wszyst-
ko za sprawą Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Mia-
sta Rumi, które odbyły się w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
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i Biblia po kaszubsku
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Pachnący, świeży, najlepiej 
jeszcze ciepły chleb albo 
świeżutki, chrupiące bułki to 
dla wielu osób podstawa co-
dziennego śniadania. Kupu-
jąc pieczywo warto wybrać 
to, co do którego mamy pew-
ność, że jest świeże, zdrowe 
i nie zawiera sztucznych 
ulepszaczy i konserwantów. 
I właśnie takie pieczywo jest 
codziennie przygotowywa-
ne w Piekarni Tradycyjnej 
w Redzie. 

- Wypiekamy chleb na na-
turalnym zakwasie, przy-
gotowywany na podstawie 
tradycyjnych receptur – wy-
jaśnia Bogusław Zdrojewski, 
właściciel piekarni. - Naszym 
„pokazowym” chlebem jest 
Chleb Swojski, do którego - 
oprócz podstawowych skład-
ników, jak zakwas, mąka 
i woda - dodawana jest też 
maślanka. Nie dodajemy do 
niego żadnych ulepszaczy. 

Smak tradycyjnego pieczywa 
i domowych wypieków
Bez sztucznych dodatków, na naturalnym zakwasie, według przepisów sprzed lat – takie pieczywo wypiekane jest w Pie-
karni Tradycyjnej w Redzie. W tym roku firma świętuje jubileusz 25 lat od momentu rozpoczęcia działalności. 

Aby uczcić 25-lecie dzia-
łalności Piekarni Tradycyjnej 
technolog przygotował Chleb 
Babuni. Jest to pieczywo na 
zakwasie, z dodatkiem mle-
ka, które jest robione także 
na podstawie przepisu sprzed 
wielu lat. 

W piekarni powstaje mnó-
stwo różnych rodzajów pie-
czywa, ciast, tortów, itd. W su-
mie jest to około 700 receptur! 
Z tego kilkadziesiąt rodzajów 
to chleby, oprócz tego kolejne 
kilkadziesiąt to bagietki i buł-
ki, poza tym ciasta, ciastka, 
torty...

Produkty Piekarni Tradycyj-
nej można kupić w wielu skle-
pach na Pomorzu, od Gdań-
ska Stogów aż do Luzina, na 
terenie Trójmiasta, Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego oraz 
w innych, mniejszych miej-
scowościach. 

Rafał Korbut
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Niedawno piekarnię odwiedziła 
grupa przedszkolaków – rośnie nam 

zatem nowe pokolenie piekarzy...

Pan franciszek jest piekarzem od wielu lat, 
w Piekarni tradycyjnej pracuje od dnia, 
gdy firma rozpoczęła działalność
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W Dziennym Domu Po-
bytu „Senior – Wigor” rad-
ni i przedstawiciele Urzędu 
Miasta w Redzie pojawili się 
z inicjatywy Teresy Tkaczyk, 
przewodniczącej Komisji Re-
wizyjnej Rady Miasta Reda. 
Popularna placówka zapew-
nia opiekę oraz wsparcie oso-
bom powyżej 60 roku życia.

Z działalnością Dziennego 
Domu Pobytu „Senior – Wi-
gor” w Skarszewach zapo-
znało się w sumie czterech 
radnych, tj. Teresa Tkaczyk, 
Urszula Ładanaj (wiceprze-
wodnicząca Komisji Oświa-
ty), Leszek Hebel (przewod-
niczący Komisji Zdrowia, 
Polityki Prorodzinnej i Spo-
łecznej), a także Sebastian 
Kozioł (wiceprzewodniczący 
Komisji Prawnej i Bezpie-
czeństwa Publicznego). Po-
nadto w Skarszewach poja-
wiła się Danuta Wasiniewska 
z Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Redzie. 
Urząd Miasta reprezentowała 
m.in. Teresa Kania, doradca 

burmistrza ds. społecznych 
i oświaty.

Warto zaznaczyć, że redzki 
samorząd zastanawia się nad 
przystąpieniem do Programu 
Wieloletniego „Senior – Wi-
gor”, z którego skorzystała 
gmina Skarszewy. Na utwo-
rzenie popularnej placówki 
otrzymała dofinansowanie 
z Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej. 

Wizyta w Skarszewach 
miała na celu praktyczne za-
poznanie się z funkcjonowa-
niem dziennego domu pobytu 
dla osób powyżej sześćdzie-
siątego roku życia. Stanowiła 
doskonałą okazję do rozmo-
wy z przedstawicielami sa-
morządu gminy Skarszewy, 
dyrekcją i podopiecznymi 
popularnej placówki. 

Trzeba zaznaczyć, że dzien-
ne domy pobytu seniorów to 
doskonałe miejsce do inte-
gracji i aktywizacji osób star-
szych. Placówka w Skarsze-
wach jest doskonałym tego 
przykładem. Anna Dalecka

Radni z wizytą 
u seniorów 

REDA | Dzienny Dom Pobytu „Senior – Wigor” odwie-
dzili przedstawiciele Rady Miasta Reda i miejscowi urzęd-
nicy. Wizyta w Skarszewach miała charakter poznawczy 
i przebiegała w bardzo miłej atmosferze. 
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W tym roku Dzień Jedno-
ści Kaszubów zorganizowa-
no w gminie Szemud. Na to 
coroczne święto zjechali się 
Kaszubi nie tylko z Pomorza, 
ale z całej Polski oraz z zagra-
nicy. 

Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele 
w Bojanie, potem nastąpił 
przemarsz prowadzony przez 

kilkadziesiąt pocztów sztan-
darowych przedstawicieli od-
działów Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego.

Główne obchody zorganizo-
wano w Zespole Szkół w Bo-
janie, gdzie wystąpiły m.in. 
lokalne zespoły oraz dzieci 
uczące się w szkołach języka 
kaszubskiego. 

Ryszard Kalkowski, wójt 

gminy Szemud oraz Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski, 
powitali wszystkich zebra-
nych. 

- To święto jest związane 
z pierwszą  pisemną wzmian-
ką o Kaszubach, która poja-
wiła się 19 marca 1238 roku 
– podkreślał Piotr Lessnau, 
prowadzący imprezę.

Mieczysław Struk, marsza-

łek województwa pomorskie-
go, wyraził radość z tego, że 
Kaszubi są razem w jednym 
województwie, a minister 
Jarosław Sellin zapewnił, że 
dopóki Kaszubi będą tego 
chcieli, pozostaną zjednoczeni 
w Pomorskiem. Nie zabrakło 
też pozdrowień od włodarzy 
Gdańska (Pawła Adamo-
wicza) i Gdyni (Wojciecha 
Szczurka, który czuł się na 
DJK jak u siebie, bo mieszka 
1,5 km od Bojana). Z kolei 
prezes ZKP Łukasz Grzędzic-
ki przypomniał postać Feliksa 
Nowowiejskiego, autora hym-

nu kaszubskiego, który w tym 
roku grali akordeoniści.

Ale najważniejsza tego dnia 
była dobra zabawa i możli-
wość spotkania się Kaszubów 
z różnych stron. Obok atrak-
cji na scenie, na uczestników 
czekały kaszubskie książki, 
stroje, gadżety, jedzenie, ka-
pele grające w korytarzach 
szkolnych, wystawa starych 
akordeonów, spotkania autor-
skie, izba regionalna... Każdy 
chyba mógł znaleźć coś dla 
siebie.

Jednym z najważniejszych 
punktów obchodów było bicie 

rekordu w jednoczesnej grze 
na akordeonach. Udało się - 
372 akordeonistów zebranych 
na sali gimnastycznej w Boja-
nie przeszło  do historii jako 
autorzy rekordu.

Po występie akordeonistów 
scenę „opanowały” Koła Go-
spodyń Wiejskich z powiatu 
wejherowskiego, a na zakoń-
czenie gwiazda wieczoru: 
Marcin Wyrostek z zespołem. 
Jak co roku nie zawiedli tak-
że miłośnicy gry w kaszubską 
baśkę, którzy swój turniej roz-
grywali w Szemudzie. 

/opr. Raf/

W jedności siła!
KASZUBY | 372 akordeonistów uczciło Dzień Jedności Ka-
szubów. Tym samym pobito dotychczasowy rekord ilości 
osób grających naraz na akordeonie. 

fotoGALERIA
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Z głębokim smutkiem
i  żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. 
Tomasza 

milewskiego

Zastępcy Wójta Gminy Wejherowo

maciejowi milewskiemu
oraz RODZINIE

szczere wyrazy współczucia 
składają 

Henryk Skwarło
Wójt Gminy Wejherowo 
 ze współpracownikami 

Wieloletniego pracownika 
Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
w urzędzie miasta Rumi:

młodszy referent w biurze obsługi mieszkańców
 Wydziału ogólno-organizacyjnego 

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/

buRmIStRZ mIAStA RumI 

OGŁOSZENIE                     73/2016/DB

OGŁOSZENIE                     75/2016/DB

Z informacji Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Wejherowie 
wynika, że w lutym do leka-
rzy z grypą bądź chorobami 
grypopodobnymi trafiło po-
nad 25 tys. osób. Nieco le-
piej sytuacja prezentuje się 
w marcu. W pierwszym ty-
godniu tego miesiąca odno-
towano 3 555 przypadków 
zachorowań.

- W drugim było ich nieco 
więcej, bo 4 570 - informu-
je lek. med. Ewa Banasik, 
dyr. PSS-E w Wejherowie. 
- Warto zdawać sobie spra-
wę z tego, że to są nie tylko 
zachorowania, ale i podej-
rzenia zachorowań zarów-
no na grypę, jak i choroby 
grypopodobne oraz czasowe 
infekcje górnych dróg odde-
chowych.

Jeżeli chodzi o zachoro-
walność, powiat wejherow-
ski klasyfikuje się w ścisłej 
czołówce. Grypa i choroby 

grypopodobne doskwierają 
też mieszkańcom południo-
wej części województwa, tj. 
powiatów kościerskiego, sta-
rogardzkiego, tczewskiego 
oraz kwidzyńskiego. Więk-
szych problemów z wirusa-
mi nie mają przedstawiciele 
Człuchowa, Malborka i No-
wego Dworu Gdańskiego.

- Szczyt zachorowań na 
grypę i choroby grypopo-
dobne zazwyczaj przypada 
na okres stycznia i lutego 
- mówi lek. med. Ewa Ba-
nasik. - W tym roku jest po-
dobnie. Obecnie trwa okres 
spadku zachorowalności.

Szczególnie groźna ze 
względu na powikłania jest 
tzw. świńska grypa. W Wej-
herowie wirus AH1N1 oka-
zał się śmiertelny dla 
40-letniego mężczyzny. Sy-
tuację związaną z zachoro-
walnością cały czas monito-
rują odpowiednie służby.

DA

Coraz mniej 
zachorowań na grypę

POWIAT | 8125 – tyle przypadków zachorowań na 
grypę i choroby grypopodobne w ciągu pierwszych 
dwóch tygodni marca odnotowano na terenie powiatu 
wejherowskiego. Choć powyższe dane robią wrażenie, 
wszystko wskazuje na to, że sezon grypowy powoli do-
biega końca.

Podczas tego wydarzenia 
placówki z powiatu wejhe-
rowskiego szczegółowo za-
prezentowały oferty swoich 
szkół. Wszystko po to, by 
ułatwić młodym ludziom, 
którzy staną niebawem 
przed wyborem dalszego 
kierunku nauki, podjęcie 
właściwej decyzji.

Podczas giełdy gimnazja-
liści mogli bliżej poznać 
przyszłe miejsce kształcenia 
oraz zapoznać się z ofer-

tą edukacyjną wielu szkół 
w jednym miejscu.

W wydarzeniu wzięli 
udział m.in. Wojciech Ryba-
kowski i Jacek Thiel, człon-
kowie zarządu powiatu oraz 
Ludwik Zegzuła, przewod-
niczący Komisji Edukacji 
Rady Powiatu Wejherow-
skiego.

W tym roku największym 
zainteresowaniem cieszyły 
się kierunki techniczne i za-
wodowe. /raf/

Oferta edukacyjna 
na giełdzie
REDA | Po raz czternasty w Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Redzie zorganizowano „Giełdę ponadgim-
nazjalnej oferty edukacyjnej Powiatu Wejherowskiego”. 

Świat Tańca walczył m.in. 
w turnieju o Puchar Kujaw i 
Pomorza w Białych Błotach 
koło Bydgoszczy. Był to tur-
niej o randze ogólnopolskiej, 
a na widowni zasiadło sporo 
ponad tysiąc widzów. Przez 
dwa dni  tancerze z całej Pol-
ski m.in. z Warszawy, Krako-
wa, Białegostoku, Poznania, 
Torunia, Gdańska oraz oczy-
wiście Wejherowa zmagali 
się na hip hopowej scenie w 
kategoriach solo, duety i for-
macje.

- Poziom? Światowy – re-
lacjonuje prowadzony przez 
Jacek Bernaśkiewicz, pro-
wadzący wraz z żoną klub 
„Świat Tańca”. - Nie zabra-
kło pokazu młodocianych 
talentów. Ale przede wszyst-
kim na scenie zobaczyliśmy 
zmasowane pokłady energii, 
euforii, skupienia i rywaliza-
cji. Nasi wspaniali tancerze 
rywalizowali w trzech kate-
goriach wiekowych: hip hop 
do lat 11 – w tej kategorii II 
miejsce zajęła grupa DAN-
GEROUS, hip hop 12-15 lat 
- IV miejsce zajął EXPRE-

SIK i hip hop pow. lat 15 
- VIII miejsce zajął zespół 
ENIGMA. 

Świat Tańca uczestniczył 
także na Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Tańca Nowoczesne-
go w Choceniu koło Wło-
cławka.

- Wcześnie rano ruszyliśmy 
do Chocenia, by zmierzyć się 
na parkiecie z największy-
mi szkołami tańca w Polsce 
– opowiada  Jacek Bernaś-
kiewicz. - To był niezwykły 
dzień, pełen niesamowitych 
wrażeń i nowych doświad-
czeń. Nasi soliści królowali 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Ogromnym suk-
cesem jest wytańczenie zło-
tego medalu (na ponad 100 
solistów!) przez Nikolę Su-
chocką w kategorii 12-15lat, 
która musiała prezentować 
swe umiejętności taneczne 
aż w 5 rundach.

W kategorii seniorzy, wsród 
40 tancerzy, do finału dotarły 
2 tancerki: Dominika Bernaś-
kiewicz wytańczyła srebrny 
medal, a Natalia Szcześniak 
zdobyła 7 miejsce. Wśród 

dzieci do finału dotarła Iza-
bela Noga, pokonując około 
70 tancerzy z całej Polski . 
Ostatecznie udekorowano ją 
brązowym medalem. Świet-
nie zaprezentował się debiu-
tujacy duet Marcelina Urban 
i Maria Dietrich, zdobywając 
4 miejsce na ponad 20 du-

etów w kategorii 12-15 lat.
Z kolei formacje wspaniale 

prezentowały się w niesa-
mowitej aranżacji świetlnej, 
zdobywając czołowe miej-
sca.

Formacje do lat 8: III • 
miejsce – RESPECT, IV 
miejsce – WOW, V miej-

sce – HAPPY. 
Formacje do lat 11 – 6 • 
miejsce - DANGEROUS
Formacje 12-15lat - 6 • 
miejsce - EXPRESIK
Miniformacje pow. lat 15 • 
- III miejsce - FUSION
Brąz - Izabela Noga (ka-• 
tegoria do lat 11)

Złoto - Nikola Suchocka • 
(12-15lat)
Srebro - Dominika Ber-• 
naśkiewicz (pow. lat 15)
VIII miejsce - Natalia • 
Szcześniak (pow. lat 15)
IV miejsce - duet Marce-• 
lina Urban i Maria Die-
trich /Rafał Korbut/

Kolejne sukcesy Świata Tańca
WEJHEROWO | Klub Taneczny Świat Tańca z Wejherowa w ostatnim czasie uczestniczył  na turniejach tanecznych. I – jak 
zwykle – młodzi tancerze odnieśli wiele sukcesów. 
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Za oknami wciąż dość szaro i pochmurno, 
ale przyroda powoli budzi się do życia. 
Kwitną krokusy i przebiśniegi, gdzienie-
gdzie pojawiły się też bazie. Pierwsze 
oznaki wiosny można podziwiać w obiek-
tywach naszych czytelników! 

Prezentowane fotografie są efektem kon-
kursu, który ogłosiliśmy na portalu Gwe24.
pl. Zwycięzcą rywalizacji okazał się Tomasz 
Burakowski. Nagrody w postaci podwójnych 
biletów do kina Helios trafią też do Anny Żak 
oraz Izabeli Formeli. Miłośników fotografii 
już dziś zachęcamy do udziału w kolejnych 
konkursach.     Anna Dalecka

    Pierwsze oznaki 
wiosny w regioniefotoGALERIA

gwe24.pl/aktualności

tomASZ buRAKoWSKI

ANNA ŻAK

IZAbELA foRmELA

SyLWIA KRAuSE

boGumIŁA WAWRZyńSKA

oLA ScZEPANIAK



USŁUGI

Pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

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

oPakowania jednorazo-
we, tel. 501 175 33

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

Profesjonalna fotogra-
fia okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 
013
kotłownie, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Go-
rąca blondi pozna Panów 
sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

RÓŻNE

Pomoc mam 
pięcioro dzie-
ci. Potrzebuje 
ubrań, środków 
czystości, arty-

kułów szkolnych. 
Z góry dziękuję. 
Tel: 788-245-594

s P r z e d a m 
drewno do CO 
i gałęziówkę. 
Możliwy transport 
gratis. Tel: 782-
846-927

sPrzedam silnik 
7,5 kw 960 obro-
tów. Tel: 601-638-
877

mata dla dziecka 
do leżenia i prze-
wijania, kolor po-
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPrzedam działkę siedli-
skową 7600m2, media przy 
drodze i 5000m2 łąki, Łówcz 
Górny. Tel: 782-167-653

sPrzedam działkę budow-
laną 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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

skUP aut, złomowanie, ka-
sacja, awaryjne otwieranie 
aut, sprzedaż części, pomoc 
drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

sPrzedam felgi 15 z opo-
nami do Fiata Grande Punto, 
cena 440zł, Gościcino. Tel: 
695-230-080

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizy-
ki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

REKLAMA         245/2015/DB

marańczowy, wym.85 cm x 
75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-
034

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 ide-
alny, Wejherowo, 505-567-
034

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

kUPiĘ militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

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

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

REKLAMA            69/2016/DB

REKLAMA           32/2016/RL
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Grano systemem 3x60 rozdań 
i liczyły się tzw. małe punkty 
z wszystkich trzech gier. Po 
kilku godzinach gry w koń-
cowej klasyfikacji indywi-
dualnej zwyciężył Rajmund 
Bigus z Mirachowa (powiat 
kartuski) - i zdobył Puchar 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego Mieczysława 
Struka oraz nagrodę główną 
- telewizor. II miejsce i Pu-
char Starosty Powiatu Wej-
herowskiego Gabrieli Lisius 
wywalczył Eugeniusz Meyer 
z Gdyni a III i Puchar Prezesa 
Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
w Gdańsku Piotra Klecha - 
Janusz Szynszecki reprezen-
tujący drużynę X-2 Bory. 
Kolejne miejsca zajęli: Wa-
cław Iwaniuk z Lęborka - Pu-
char Wójta Gminy Linia Bo-
gusławy Engelbrecht, Gerard 
Miller z Lęborka - Puchar 
Krajowego Zrzeszenia LZS 
oraz Kazimierz Darznik z Mi-
łoszewa - Puchar Dyrektora 
GDK w Lini. 
W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyła drużyna Kontrus 
Lębork, II miejsce zdobyła 
drużyna X-2, w której skła-

dzie byli zawodnicy z powia-
tów kościerskiego i kartuskie-
go a III Hotel Zamek Gniew.
Zawodnicy ze wszystkich 
zespołów sklasyfikowanych 
na podium otrzymali pamiąt-
kowe puchary i medale. Pu-
charami wyróżniono także 
najlepszą zawodniczkę, którą 
została Urszula Olszewska 

z Lewinka z gminy Linia, naj-
starszego uczestnika, którym 
okazał się 84-letni Mieczy-
sław Sobisz z Lęborka, naj-
młodszego gracza - Krystiana 
Darznik z Miłoszewa z gminy 
Linia, a także najlepszego za-
wodnika z gminy Linia - Ka-
zimierza Darznika z Miłosze-
wa. 

Organizatorzy jak zawsze 
zadbali o ciepły posiłek dla 
wszystkich uczestników 
a także pamiątkowe medale 
dla wszystkich grających. Do 
stołów zasiedli gracze z ca-
łego województwa, m.in. z: 
Gniewu, Sztumu, Lipusza, 
Mirachowa, Lęborka, Gdyni 
i Lini. /rk/

Zagrali o Puchar Marszałka
LINIA | Po raz VII w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa Pomorskiego w Kaszubską Baśkę. 

Spotkanie to 
znakomicie 
zaczęło się 
dla pod-
o p i e c z -
n y c h 
t r e n e r a 
Wojc iecha 
Pięty, bo już 
w 6 minucie 
za sprawą Macie-
ja Szymańskiego Wikęd 
wyszedł na prowadzenie. 
Jeszcze w pierwszej poło-
wie za sprawą Karola Piąt-
ka luzińska drużyna zdo-
była dwa gole i na przerwę 
schodzili wygrywając 3:0.
Po zmianie stron jeszcze 
jednego gola dorzucił w 82 
minucie Krystian Opłat-
kowski. Gospodarzy tego 
dnia stać było tylko na jed-
no trafienie autorstwa Gru-
chały i mecz ten zakończył 
się zasłużonym zwycię-
stwem Wikedu 4:1.
Kolejne spotkanie ligo-
we Luzinianie rozegrają 
na własnym boisku już 
w czwartek 24 marca ze 
Startem Miastko. Początek 
spotkania zaplanowano na 

Wysokie zwycięstwo 
Wikędu Luzino
LUZINO | W ramach 20 kolejki IV ligi, Wiked/GOSRiT 
Luzino wyjechał do Kolbud na mecz z miejscowym GKS. 

15.30.
Bramki: Gruchała Mateusz 
89’  - Szymański Maciej 6’, 
Piątek Karol 30’ ,34’, Opłat-
kowski Krystian 82’
Skład KTS-K GOSRiT Lu-
zino: Artur Pranga, Maciej 
Bank (83’ Michał Dąbrow-
ski ), Karol Piątek, Marcin 
Maszota, Błażej Miszka (75’ 
Kamil Wenta), Maciej Szy-
mański, Jakub Tobiaski (77’ 
Bartłomiej Białobrodzki), 
Bartosz Żmudzki, Adrian 
Roppel (63’ Adrian Mienik), 
Dariusz Mienik, Krystian 
Opłatkowski
Rezerwowi: Michał Roicki, 
Paweł Sobczyński, Michał 
Kożyczkowski

/rk/
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zBigniew ChuChała

Miało być na „C”, a będzie na „S” 
i na dodatek nie o piłkarzach, tyl-
ko o meczach z Serbią. Piszę te 
słowa chwilę po zwycięstwie na-
szej pierwszej reprezentacji nad 
tą drużyną. 1:0 poszło w świat 
i statystycy odnotowują dziesią-
te zwycięstwo w historii. Ja twier-
dzę, że dopiero drugie. Począwszy 
od 1922 roku dziewiętnaście razy 
graliśmy bowiem z Jugosławią, 
dwa razy z drużyną Serbii i Czarno-
góry a z Serbią pięć. Mimo, że na-
stępcą federacji piłkarskiej Jugo-
sławii  według przepisów FIFA jest 
Serbia, pozostanę przy swoim ze 
względu na szacunek dla kibiców 
Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, 
Czarnogóry, Macedonii i Słowe-
nii. Z Serbią dwa mecze wygrali-
śmy, a trzy zremisowaliśmy. Me-
cze z Jugosławią, szczególnie te 
przedwojenne, obfitowały w mnó-
stwo goli. 1. października 1922 
roku wygraliśmy na terenie prze-
ciwnika 3:1. Potem było skromne 
2:1 dla Jugosławii, ale już w trze-
cim meczu rozgrywanym w Po-
znaniu, nasi chłopcy wbili prze-
ciwnikom sześć goli, a oni nam tyl-
ko trzy. Czwarty mecz to 3:0 dla 
Polski. Następnie 4:3 dla naszych, 
4:1 dla Jugosławii, 3:2 dla Jugo-
sławii i w 1936 roku kolejna po-
rażka naszej drużyny w rekordo-
wym stosunku 3:9. Trzy ostatnie 
mecze przed II wojną światową, 
to 4:0 dla naszej drużyny, 0:1 i 4:4 
na stadionie Legii w dniu 25. wrze-
śnia 1938 roku. W tym ostatnim 

meczu zagrało dwunastu naszych 
piłkarzy i Polacy wystąpili w na-
stępującym składzie: Madej-
ski - bez przynależności 
klubowej, Szczepaniak 
– Polonia Warsza-
wa, Gałecki – ŁKS 
Łódź, Góra i Kor-
bas (do 29. minu-
ty) z Cracovii, bra-
cia Piecowie z Na-
przodu Lipiny, Dyt-
ko z Dębu Katowi-
ce, Piątek i Wostal 
(od 29. minuty) z AKS 
Chorzów, oraz Wilimowski 
i Wodarz z Ruchu Hajduki Wielkie 
(dziś Chorzów). W dwóch pierw-
szych meczach powojennych też 
zanotowaliśmy hokejowe wyniki, 
czyli 4:4 i aż 7:1 dla Jugosławii. Od 
tej chwili wróciła „normalność” 
i mecze kończyły się skromnymi 
wynikami. 16. listopada 2003 roku 
na stadionie im. Kazimierza Gór-
skiego w Płocku biało czerwoni 
wygrali z Serbią i Czarnogórą  4:3. 
To był historycznie pierwszy mecz 
między naszymi reprezentacjami. 
Jugosławia przestała bowiem ist-
nieć po rozpadzie w latach 1991 
- 1992. Bramki dla Polski zdobyli 
Andrzej Niedzielan i Grzegorz Ra-
siak (obaj z Dyskobolii Grodzisk 
Wielkopolski), Kamil Kosowski (1. 
FC Kaiserslautern) i Maciej Żuraw-
ski (Wisła Kraków). Rewanż miał 
miejsce 15. sierpnia 2005 roku 
na turnieju w Kijowie. Też wygra-
liśmy, tym razem 3:2 po bramkach 

Drugie zwycięstwo

kalendariUm 
fUTBOLOWE

Tomasza Frankowskiego (2) z Wisły 
Kraków i Grzegorza Rasiaka z Der-
by County FC. W drugiej połowie 
na boisku znalazł się obecny ka-
drowicz Sebastian Mila, wówczas 
zawodnik Austrii Wiedeń. To były 
mecze towarzyskie a naszą repre-
zentację prowadził Paweł Janas. W  
latach 2006 i 2007 graliśmy dwu-
krotnie w zwycięskich dla nas eli-
minacjach do ME 2008. Czarno-
góra w wyniku referendum z maja 
2006 roku uzyskała niepodległość 
i były to już mecze z samą Serbią. 

Skończyło się na dwóch re-
misach – w Warszawie 

1:1, a w Belgradzie 
2:2. Naszą repre-
zentację kiero-
wał już wówczas 
Holender Leo 
Beenhakker. 
W pierwszym 
meczu w 71. mi-

nucie na boisku 
znalazł się Jakub 

Błaszczykowski, jesz-
cze jako zawodnik Wi-

sły Kraków.  W Belgradzie naszej 
bramki strzegł natomiast Łukasz 
Fabiański z Arsenal FC. Dwa kolej-
ne mecze miały charakter towa-
rzyski. Pierwszy (2008 r.) wygrany 
1:0, a drugi (2010 r.) zremisowany 
0:0. W meczach tych także wystą-
pili zawodnicy z dzisiejszej szero-
kiej  kadry Adama Nawałki w oso-
bach Tomasza Jodłowca, Grzego-
rza Krychowiaka, Łukasza Fabiań-
skiego, Łukasza Piszczka, Kamila 
Glika, Jakuba Błaszczykowskiego, 
Sławomira Peszki, Roberta Lewan-
dowskiego, Macieja Rybusa i Ar-
tura Sobiecha. O piątym meczu 
Polski z Serbią pisałem na począt-
ku dzisiejszego felietonu. Za ty-
dzień też nie będzie o literze „C”, 
bowiem jutro (26. marca) gramy 
z Finlandią i z obowiązku zajmę się 
literą „F”. Wesołych Świąt Wielkiej 
nocy dla wszystkich czytelników 
i kibiców piłkarskich. 
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Na początku drużyna z Żu-
kowa zaczęła od szybkiego 
ataku na bramkę przeciwni-
ków. Jednak dzięki celnym 
trafieniom Kożanowskiego 
oraz Bartosia, Tytani prowa-
dzili 8:10. Drużyna z Wejhe-
rowa do przerwy prowadziła 
16:12, dzięki czterem strze-
lonym bramkom, a jednej 
straconej.

Drużyna z Żukowa musia-
ła wygrać mecz żeby utrzy-
mać się na pierwszym miej-
scu w tabeli. Spowodowało 
to że na boisku zaczęła się 
ostra walka. Wynik do 40 
minuty dawał remis (19:19), 
ale wtedy czerwoną kartką 
został ukarany Piotr Jan-
kowski. Tytani po tej akcji 
szybko przycisnęli rywa-
la i w ciągu sześciu minut 
strzelili pięć bramek, tracąc 
zaledwie jedną (24:20).

W 53 minucie kolejną 
czerwoną kartkę otrzymał 

Remis na wyjeździe
WEJHEROWO | Tytani Wejherowo zremisowali na wyjeździe w zaciętym meczu z by-
łym już liderem tabeli GKS Żukowo 28:28.

zawodnik z Wejherowa, tym 
razem Maciej Lewicki, a prze-
ciwnik, dzięki bramce trafionej 
z karnego, i kolejnych z kontr-
ataków wysunął się na prowa-

dzenie (28:26). Gdy do końca 
zostały dwie minuty wejhe-
rowski zespół przeprowadzili 
skuteczne dwie kontry. Naj-
pierw do bramki trafił nieza-
wodny Bartoś (12 bramek), 
a remis przypieczętował Ro-
bert Wicon. Tym samym Żu-
kowo straciło w tym sezonie 
pierwsze punkty grając na 
własnym terenie. Szczypior-
niści z Wejherowa natomiast, 
udanie zrewanżowali się za 
porażkę z ubiegłego roku.

- Jestem pod wrażeniem gry 
chłopaków – mówi Paweł 
Paździocha, trener Tytanów. 
- Naprawdę stworzyli świetne 
widowisko. Bardzo dobrze za-

grała obrona i atak. W bramce 
świetnie się spisał Szymon 
Chołcha. Byliśmy bardzo 
blisko wygranej, ale nieste-
ty nałożone na nas kary oraz 
czerwone kartki zniwelowały 
naszą przewagę i ostatecznie 
zremisowaliśmy na bardzo 
trudnym terenie. Chciałbym 
podziękować całej drużynie 
- zagraliśmy wspaniały mecz, 
każdy bez wyjątku. Wszystko 
funkcjonowało: atak, obrona. 

- To,że tak dobrze mi się 
broniło, to również zasługa 
kolegów, którzy mi bardzo 
pomagali – mówi Szymon 
Chołcha, bramkarz Tytanów. 
- Wiedziałem, że jestem sam 
na bramce (Damian Nowosad 
leczy kontuzję – przyp. red.) 
dlatego byłem maksymalnie 
skupiony. Gdzieś na począt-
ku meczu, dostałem mocno 
w twarz i wtedy wiedziałem, 
że nie odpuszczę rywalowi. 
Cieszę się z tego remisu, choć 
jak wiemy, mogliśmy nawet 
wygrać.

Bramki dla żółto – czerwo-
nych zdobywali: Bartoś (12), 
Kożanowski (4), Lanc (3), 
Wicon, Brzeski, Lewicki (2), 
Przymanowski, P. Jankowski, 
M. Wicki (1).

Tytani dzięki remisowi, 
mają na koncie 28 punktów 
i zajmują szóste miejsce. Do 
piątej Gwardii Koszalin tracą 
zaledwie dwa oczka.

/rk/

- Jestem pod 
wrażeniem gry 
chłopaków – mówi 
Paweł Paździocha, 
trener Tytanów. - 
Naprawdę stworzyli 
świetne widowisko. 
Bardzo dobrze za-
grała obrona i atak. 
W bramce świetnie 
się spisał Szymon 
Chołcha.
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Spotkanie bardzo dobrze roz-
poczęło się dla Radomiaka. Już 
w 3. minucie po zagraniu z głę-
bi pola od Krzysztofa Ropskie-
go w polu karnym sfaulowany 
został Radosław Mikołajczak. 

Kontuzji nabawił się również 
bramkarz Gryfa Wiesław Ferra 
i musiał opuścić plac gry. 

W pierwszej połowie meczu 
piłkarzom Radomiaka udalo 
się zdobyć dwa gole, udało im 
się także dobrze kontrolować 
boisko.

Po zmianie stron Gryf grał 
bardziej agresywnie i skutecz-
nie. W 57. minucie bardzo 
mocno z rzutu wolnego ude-
rzył Mateusz Kuzimski, ale pił-
kę zdołał odbić Adrian Szady. 
W 63. minucie ten sam zawod-
nik przymierzył raz jeszcze 
i tym razem piłka trafiła do siat-
ki Radomiaka. Ostatnie minuty 
meczu były bardzo nerwowe, 
Gryfitom nie udało się jednak 
zdobyć kolejnego gola.

 -Jestem zdruzgotany tym 
wynikiem, nieszczęściami 
które nas dzisiaj spotkały. Je-
dziemy do czołowej druży-
ny w II lidze i w pierwszych 
minutach tracimy bramka-
rza, tracimy dwie bramki po 
rzutach karnych - powiedział 
po porażce z Radomiakiem 
trener Gryfu Piotr Rzepka. 
- Ciężko będzie nam się dziś 
wracać bo tyle serca ile zostawi-
liśmy na boisku. Wiadomo jaka 
była dla nas jesień, w zimę dużo 
zmieniliśmy i tutaj jesteśmy w sta-
nie podjąć taką walkę, ale dlacze-
go biednemu wiatr w oczy wieje, 
bo w niektórych momentach to 
aż nie wierzyłem -dodał trener. 
(RR),(Gb)

Porażka w Radomiu
RELACJA | Gryfici w 22. kolejce ponieśli wyjazdową porażkę z wyżej notowanym przeciwnikiem, Rado-
miakiem Radom, 1:2. Obie bramki dla przeciwników padły po rzutach karnych w pierwszej połowie. 
Dodatkowo kontuzji nabawił się wejherowski golkiper Wiesław Ferra.

bramki: 5′ (k), 33′ (k) M.Chrabąszcz 
(dwie) – 63′ M.Kuzimski
Radomiak: 27. Adrian Szady – 8. Jakub 
Cieciura, 14. Kamil Kościelny, 4. Maciej 
Świdzikowski, 20. Michał Chrabąszcz 
– 31. Radosław Mikołajczak (77, 7. Kry-
stian Puton), 10. Mateusz Radecki, 17. 

Włodzimierz Puton, 32. David Kwiek 
(72, 9. Leândro), 11. Kamil Cupriak (60, 
28. Paweł Wolski) – 96. Krzysztof Rop-
ski (80, 15. Przemysław Śliwiński)
GRyf: Wiesław Ferra (11′ Dawid Le-
leń) – Przemysław Mońka, Krzysztof 
Wicki, Tomasz Lewandowski, Adrian 

Klimczak – Maciej Dampc (61′ Piotr 
Okuniewicz), Łukasz Nadolski, Piotr 
Kołc (56′ Piotr Łysiak), Jacek Wicon 
(84′ Filip Sosnowski), Dawid Tomczak 
– Mateusz Kuzimski
Rezerwowi: Paweł Brzuzy, Przemy-
sław Szur, Maciej Koziara

RELACJA | Świetnie 
radzą sobie zawodnicy 
Gryfa wypożyczeni do  IV-
ligowych Aniołach Garcze-
gorze.

Sebastian Kowalski jest 
wyróżniającym się zawod-
nikiem i podporą obrony, 
a Michał Fierka powrócił do 
roli napastnika i wywiązuje 
się z niej w stu procentach – 
w trzech spotkaniach zdobył 
aż sześć bramek! Drużyna 
z Garczegorza najpierw 12-
ego marca w ramach 19. ko-
lejki rozegrała mecz w Ustce 
i zwyciężyła 5:0 a Michał, 
mimo wielu sytuacji pod-
bramkowych, dopiero w 89. 
minucie meczu wpisał się na 
listę strzelców.

W kolejnym spotkaniu, 
rozegranym 16-ego marca 
(zaległa kolejka nr 16 z po-
łowy listopada) Anioły pew-
nie wygrały z dużo wyżej 
notowanym rywalem Powi-
ślem Dzierzgoń 3:1 a Fierka 
zdobył wszystkie bramki dla 
gospodarzy kolejno w 40., 
47. i 59. minucie meczu. 

W trzecim spotkaniu, 
z minionego weekendu 
w ramach 20. kolejki spo-
tkań w IV lidze, Anioły 
ponownie wysoko wygrały 
5:1, tym razem ze Stolemem 
Gniewino, w barwach któ-
rego występuje wszystkim 
w Wejherowie dobrze znany 
Krzysztof Jezierski. W tym 
meczu Fierka dwukrotnie 
wpisał się do protokołu me-
czowego jako strzelec w 13. 
i 54. minucie. Dwie bramki 
zdobył również zawodnik 
o bardzo piłkarskim na-
zwisku, który dobrych parę 
lat temu występował także 
w naszym klubie a mowa tu 
o Grzegorzu Smolarku.

(ADm)

Fierka strzela jak 
natchniony

RADomIAK RADom – GRyf WEJHERoWo 2:1 (2:0)
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