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- Mam nadzieję, że w nowej 
siedzibie biblioteki będzie 
wiele się działo i że placówka 
zaspokoi kulturalne potrzeby 
mieszkańców – mówi Teresa 
Jałocha, radna Rumi.
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FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

REKLAMA                                            7A/2016/RL

Dzikie wysypisko w centrum miasta
Nowa ustawa regulująca kwestie gospodarowania odpadami, która od wielu miesięcy funk-
cjonuje, miała spowodować m.in., że takie widoki całkowicie znikną. Jak widać – niestety tak 
się nie stało i ludzie nadal wyrzucają śmieci, gdzie popadnie. 
To zdjęcie zostało wykonane za jednostką wojskową w Wejherowie. 

Fot. Czytelniczka

Za nami kolejna rocznica. 
Nie wiem jak nazwać tę 
rocznicę, bo co bym nie 
napisał, spotka się z ata-

kiem którejś ze stron spo-
ru. Chodzi o 12. marca 

1945 roku. Dla jed-
nych wyzwolenie, 

dla drugich znie-
wolenie. Jeszcze 
inni twierdzą, że 
to co nastąpiło 

po tej dacie to tylko 
gwałty, grabieże i podpa-
lenia. Po kolei zatem. Nikt 

nie kwestionuje, że 
1. września 1939 
roku Niemcy napa-
dły na Polskę i za-
jęły między innymi 

polskie Wejherowo. Część 
Polski znalazła się w Ge-
neralnej Guberni. Były to 
tereny okupowane. Kraj 
Warty (Wielkopolska) oraz 
Gdańsk i Prusy Zachodnie 
zostały włączone do Rze-
szy. Potem już nic nie jest 
takie oczywiste.  Polacy 
oczekiwali przez niemal 
siedem lat na całkowite 
wyzwolenie spod okupa-
cji niemieckiej. Wolność 
nadchodziła od wschodu. 
Mało kto przewidywał, że 
na długie lata Polska po-
zostanie w orbicie zainte-
resowań ZSRR. Wiedzieli 
o tym doskonale przywód-
cy USA, Wielkiej Bryta-

(Bez)refleksyjność ustanowili władzę polskich 
komunistów i do 1989 roku 
trzymali nas, kolokwialnie 
mówiąc, pod butem. Co roku 
12. marca władze miejscowe 
miały i mają do dziś problem 
z nazwaniem tego dnia. Zasta-
nawiają się czy składać kwia-
ty i gdzie? Co powiedzieć 
z tej okazji, a może nic nie 
mówić? W ostatnich latach 
domorośli historycy zaczęli 
zarzucać władzy, że obchodzi 
tę rocznicę bezrefleksyjnie. 
To zarzut niczym nie podpar-
ty. Bo co niby miałby prezio 
zrobić? Ogłosić publicznie, że 
Ruskich nie lubi, ale historii 
nie zmieni? Może powinien 
wyrazić żal, że nie weszli tu 
Amerykanie? Nawet nie chcę 
myśleć o tych, którzy uwa-
żają, że powinien tylko pod-
kreślać brutalność Sowietów 
wobec ludności cywilnej a o 
ofiarach krwi (patrz cmentarz 
żołnierzy Armii Czerwonej) 
najlepiej w skupieniu milczeć. 
Wojny zawsze wyzwalały w 
ludziach najgorsze instynkty, 
bez względu na narodowość.  
Tak jest do dnia dzisiejszego. 
Należy o tym pamiętać. Dłu-
go się zastanawiałem i pro-

ponuję przyjąć tymczasową 
(do czasu aż strony sporu się 
nie uzgodnią właściwej) wy-
kładnię kontrowersyjnej daty 
12. marca: żołnierze radziec-
cy zajęli tereny uprzednio 
zajmowane przez żołnierzy 
niemieckich. Już niebawem 
otworzy swe podwoje w 
Gdańsku, długo oczekiwane 
Muzeum II Wojny Światowej. 
Powinniśmy odwiedzać to 
muzeum tak często, jak tylko 
się da. Może to pomoże w zro-
zumieniu trudnej historii Wej-
herowa? Podobny problem co 
wejherowski prezio, ma także 
prezio Gdańska. Również za-
rzuca mu się bezrefleksyjność 
przy obchodach rocznicy po-
konania Niemców przez So-
wietów w marcu 1945 roku. 
Mam nadzieję, że ostatecznie 
nie zwycięży w Polsce jedyna, 
„prawdziwa” wykładnia dzie-
jów. Dla historyków zgubny 
jest bowiem zarówno abso-
lutyzm jak i relatywizm. Po-
trzebny jest zdrowy rozsądek 
i chęć do ciągłego pogłębiania 
wiedzy. To samo dotyczy tak 
zwanych, zwykłych zjadaczy 
chleba.

Jakub gorszego sortu W.

nii i ZSRR. Podzielili strefy 
wpływów w Teheranie, Jałcie 
i Poczdamie. Żołnierze Armii 
Czerwonej pędzili Niemców 
do Berlina. Sukcesy militarne 
ZSRR były finansowane przez 
Amerykę i opłacane krwią 
żołnierzy sowieckich. Do 
Wejherowa też weszli czerwo-
noarmiści, przy małym współ-
udziale żołnierzy polskich. I 
tu pytania. Kogo oswobodzi-
li? Polskie miasto, bo takim 
było do września 1939 roku? 
Niemieckie miasto, bo zostało 
włączone przez Hitlera do III 
Rzeszy? Niemców, Polaków, 
Kaszubów? Kto się z tego cie-
szył a kto nie za bardzo? Na te 
pytania odpowiadać nie będę. 
Zajmę się jedynie stwierdze-
niem kilku faktów. Sowieci 
zaprowadzili tu swoje porząd-
ki. Faktycznie nie obchodzili 
się po ludzku z dużą częścią 
miejscowej ludności. Doko-
nali niepotrzebnych i skan-
dalicznych zniszczeń. Potem 
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REKLAMA                  112/2015/DB

REKLAMA                     9/2016/PB

Biblioteka Kaszubska zajmie 
dwa lokale na Placu Kaszub-
skim i docelowo zastąpi filię 
nr 2 MBP z ul. Kościelnej. 
Wcześniej mieściły się tu skle-
py: z artykułami metalowymi 
oraz spożywczy. Biblioteka 
przeprowadzi się z pomiesz-
czenia o pow. 70 m kw. do 214 
m kw. Powierzchnia nowego 
obiektu będzie zatem trzykrot-
nie większa, a punkt lepiej po-
łożony.
Tak śmiałe plany byłyby nie-
możliwe do zrealizowania bez 
dotacji, którą dzięki sprawne-
mu działaniu udało się pozy-
skać.
- Gdy tylko dowiedziałem 
się o możliwości zdobycia 
środków, podjęliśmy niezbęd-
ne działania – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz miasta, 
który podkreśla, że władzom 
miasta bardzo zależy na Sta-
rej Rumi, jednej z najbardziej 
niedoinwestowanych dzielnic 
w mieście.
- Chcemy, by ta najstarsza 
część miasta, jednocześnie 
chyba najbardziej zaniedba-
na, została zrewitalizowana 
– dodaje Michał Pasieczny. 
- By Plac Kaszubski z nową 
biblioteką stanowił enklawę 
kaszubszczyzny. Rumia ma 
pięknieć. Planujemy również 

wykorzystać jeden z progra-
mów unijnych, który będzie 
dedykowany modernizacjom 
targowisk. Przede wszystkim 
miało by powstać zadaszenie 
dużej części obecnego pla-
cu, o czym handlujące osoby 
wielokrotnie wspominały, że 
trzeba to w końcu zrobić. Jed-
nocześnie chcemy, aby „Rem-
sczi Rynk” zachował swojski 
charakter. By były na nim 
sprzedawane lokalne produk-
ty, a stawki dla najemców nie 
rosły. 
Dzięki pieniądzom pozyska-
nym z dotacji zewnętrznych 
przez prężnie działający ze-
spół, składający się z kilku wy-
działów urzędu, przy współ-
pracy z jednostkami, etapowa 
rewitalizacja jest możliwa, 
a powstanie nowej siedziby bi-
blioteki jest jej częścią. Wnio-
sek na ten konkretny projekt 
musiała złożyć zgodnie z wy-
tycznymi Miejska Biblioteka 
Publiczna.
Nowa biblioteka będzie to pla-
cówka nowoczesna, ale z ka-
szubskimi akcentami.
– W Starej Rumi taka instytu-
cja jest niezwykle potrzebna - 
dodaje Teresa Mirella Jałocha, 
rumska radna. -   Dotychcza-
sowa filia znajdowała się na 
uboczu. Nowa siedziba będzie 

lepiej widoczna i bardziej do-
stępna – bliżej szkoły i rynku. 
Liczę na to, że będzie podobna 
do Stacji Kultura, gdzie wiele 
się dzieje. Można w niej zna-
leźć propozycje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Mam 
nadzieję, że tak będzie i tutaj, 
co zaspokoi potrzeby miesz-
kańców i spełni ich oczekiwa-
nia – będą zadowoleni z oferty 
kulturalnej tego miejsca.
Kiedy pieniądze trafią do mia-
sta?
- Mamy otrzymać środki 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, z Na-
rodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa 2016-2020 
– tłumaczy Krystyna Lasko-
wicz, dyrektor Stacji Kultura 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Rumi. - Wystąpiliśmy 
z wnioskiem o dofinansowa-
nie przebudowy, modernizacji 
i wyposażenia obiektu przy 
Placu Kaszubskim 11. Kwota 
dofinansowania ma wynieść 
1 094 000 zł. Otrzymałam 
informację, że jesteśmy na li-
ście beneficjentów programu. 
Środki miałyby być przekaza-
ne w 2019 r.
- Warte podkreślenia jest, że 
przy projekcie o wartości po-
wyżej miliona złotych, gmina 
ma wydać tylko około 80 ty-

sięcy złotych na ten cel, czyli 
ponad 90% inwestycji będzie 
zrealizowane ze środków ze-
wnętrznych – dodaje Ariel 
Sinicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi.
Prace projektowe trwają od 
kilku miesięcy. Na razie bi-
blioteka finansuje je ze środ-
ków własnych, czyli z dotacji 
przekazanej przez Urząd Mia-
sta.
- Byłby to już drugi raz, kiedy 
rumska biblioteka skorzystała-
by ze środków ministerstwa – 
wyjaśnia Krystyna Laskowicz. 
- Pierwszy to Stacja Kultura. 
A to będzie kolejny sukces. Li-
czy się także wsparcie władz 
miasta, bo bez tego nie byłoby 
rozmów.
Moim zdaniem, nowa Biblio-
teka Kaszubska zaspokoi po-
trzeby MBP. Stacja Kultura 
ma wyjątkowe warunki, filia 
przy ul. Górniczej jest prawie 
nowa, bo powstała w 2011 
r., a filia przy ul. Pomorskiej 
została gruntownie wyremon-
towana wewnątrz. Teraz SM 
Janowo będzie jeszcze wymie-
niać okna i kłaść nową elewa-
cję. Gdy do tego dołączymy 
Bibliotekę Kaszubską, będą 
to aż 4 nowoczesne obiekty 
na miarę XXI wieku – dodaje 
pani dyrektor. /kor/

Biblioteka Kaszubska 
powstanie dzięki dotacji
RUMIA | Ponad 1 mln zł otrzyma Rumia na utworzenie Biblioteki Kaszubskiej. Po-
wstanie nowego obiektu to jeden z elementów planowej rewitalizacji Starej Rumi. 
A ministerialna dotacja to kolejne środki zewnętrzne, które napływają do miasta.
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W drugim Wejherowskim Bu-
dżecie Obywatelskim głoso-
wać można na 27 projektów 
– 16 inwestycyjnych i 11 nie-
inwestycyjnych. Do 7 kwiet-
nia mieszkańcy będą decydo-
wać o wyborze projektów do 
realizacji. Wszystkie projekty 
są opublikowane na stronie 
www.wejherowo.pl/budzeto-
bywatelski.
W głosowaniu może wziąć 
udział każdy mieszkaniec 
Wejherowa, który ukończył 16 
lat. Oddaje się maksymalnie 
dwa głosy – jeden na projekt 
inwestycyjny i osobno jeden 
na projekt nieinwestycyjny, 

ale głosować można tylko raz, 
na jednej karcie. Łącznie na 
budżet obywatelski zarezer-
wowany jest 1 mln zł. 
Głosować można zarówno 
poprzez Internet, jak i trady-
cyjnie oddając głos na karcie 
papierowej. Elektroniczny 
system do głosowania dostęp-
ny będzie przez całą dobę, sie-
dem dni w tygodniu pod ad-
resem budzet.wejherowo.pl. 
Osoby nie posiadające dostę-
pu do Internetu, karty do gło-
sowania będą mogły wrzucić 
do urn ustawionych w siedmiu 
miejscach miasta (sprawdź na 
www.gwe24.pl). /raf/

Ostatni tydzień 
na zagłosowanie
WEJHEROWO | Jeszcze tydzień potrwa głosowanie nad 
projektami zakwalifikowanymi do tegorocznego Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. 
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W siedzibie firmy Zoeller Tech 
w Rekowie Górnym podpisano 
list intencyjny, rozpoczynający 
współpracę w zakresie szkol-
nictwa zawodowego. Doku-
ment podpisali Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Wojciech 
Rybakowski, członek zarządu 
powiatu oraz Rainer Rohler, 
prezes zarządu Zoeller Tech. 
Jednocześnie podpisano rów-
nież trójstronne porozumienie 
o współpracy pomiędzy Zoeller 
Tech, Polsko-Niemiecką Izbą 
Przemysłowo-Handlową z sie-
dzibą w Warszawie oraz Zespo-
łem Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wej-
herowie. Umowę swoimi pod-
pisami sygnowali prezes Rainer 
Rohler oraz Anna Wilk, dyrek-
tor ZSP nr 4 w Wejherowie.
Głównym celem współpracy 

wszystkich podmiotów jest 
kształcenie wykwalifikowa-
nego personelu technicznego 
w ramach klasy autorskiej, nad 
którą wspólny patronat obejmie 
Zoeller Tech i Polsko-Niemiec-
ka Izba Przemysłowo-Handlo-
wa.
Dzięki porozumieniu już od 1 

września br. tegoroczni 
absolwenci gimnazjów 
będą mogli rozpocząć 
naukę w zawodzie ślu-
sarz-mechanik konstruk-
cji w ZSP nr 4 w Wejhe-
rowie.
Uczeń, który zdecyduje 
się na naukę w klasie pa-
tronackiej, znajdzie nie 
tylko dobrze płatną prak-

tykę, szkolenie w oparciu o naj-
nowocześniejsze technologie, 
dodatkowe, bardzo poszukiwa-
ne na rynku pracy umiejętności, 
możliwość stałego zatrudnienia, 
ale także szansę na uzyskanie 
międzynarodowych kwalifika-
cji w dwóch zawodach.
Po podpisaniu umów goście 
uczestniczący w spotkaniu mieli 
możliwość zwiedzenia zakładu, 
po którym oprowadził Rainer 
Rohler, prezes zarządu Zoeller 
Tech. Warto dodać, że firma 
Zoeller Tech należy do najwięk-
szych w Europie producentów 
pojazdów komunalnych oraz 
innych rozwiązań przeznaczo-
nych do utylizacji odpadów.

Rafał korbut

Wykształcą przyszłych 
pracowników

POWIAT | Uczniowie wejherowskiej „samochodówki” od września 
będą mogli uczyć się zawodu w praktyce w firmie  Zoeller Tech w Re-
kowie Górnym. Zarząd firmy chce w ten sposób nie tylko edukować 
młodych ludzi, ale też znaleźć przyszłych pracowników. 

RAInER RohLER, prezes zarządu Zoeller Tech:

- Jeśli współpraca będzie się dobrze układać, będziemy rozszerzać ja o na-
stępne zawody, jak np. mechatronika. To początek współpracy, musimy więc 
w naszej firmie opracować wszystkie procedury kształcenia uczniów. W tym 
roku ma powstać jedna klasa, chcemy to oczywiście powtarzać co roku. Krót-
ko mówiąc – w ten sposób chcemy znaleźć nowych pracowników, planuje-
my bowiem dalszy rozwój naszej firmy i zwiększenie produkcji. Przez ostat-
nie lata staraliśmy się zdobyć dobrą pozycję na rynku. Najpierw zaczęliśmy 

produkcję na rynek polski, ale szybko doszliśmy do wniosku, że to za mało i zaczęliśmy pro-
dukować na eksport. Ponieważ nasi klienci byli zadowoleni z jakości, produkcję stale zwięk-
szaliśmy i dziś już 1/6 całego rynku europejskiego jest „nasza”. Dziś wszystko, co produkujemy, 
robimy od podstaw. Mamy własnych inżynierów i projektantów i opracowujemy własne, no-
watorskie rozwiązania technologiczne. 

GAbRIELA LISIuS, starosta wejherowski:

- Dzisiejsze porozumienie otwiera nową furtkę dla uczniów z powiatu wej-
herowskiego, którzy będą mogli zdobyć praktykę w konkretnym zawodzie, 
a później w tym zawodzie znaleźć pracę. Jest to konkretna oferta dla gim-
nazjalistów. W zależności od tego, ile osób się zgłosi na ten nowy kierunek 
kształcenia, ta klasa będzie otwarta. Wszystko przygotowujemy, aby od 1 
września ta klasa mogła ruszyć i jednocześnie zachęcamy gimnazjalistów, 
aby skorzystali z tej oferty. Kształcenie bezpośrednio pod patronatem tej fir-

my daje przepustkę nie tylko zatrudnienia w tej firmie, ale też na rynku europejskim. Upraw-
nienia, które tu można zdobyć, są bowiem honorowane w całej Europie. To kolejny krok w kie-
runku kształcenia zawodowego w powiecie wejherowski, kolejna nasza oferta. Przygotowu-
jemy się do bardzo kompleksowego ro0zwoju tego szkolnictwa w wielu branżach, w wielu 
kierunkach. I to jest jeden z tych kierunków. 

AnnA WILk, dyrektor ZSP nr 4 w Wejherowie:

- Celem tego projektu jest wykształcenie nowoczesnego pracownika, który 
jednocześnie zdobędzie kwalifikacje ślusarza, uznawane na całym świecie, 
jak i kwalifikacje mechanika konstrukcji metalowych, co jest niezbędna dla 
pracodawcy. Szkoła wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową 
oraz starostwem będą ściśle współpracowali przy tworzeniu programu, który 
będzie uwzględniał niezbędną wiedzę i umiejętności w obu zawodach. W ten 
sposób uczeń kształcący się w klasie patronackiej będzie miał dużo większe 

możliwości znalezienia dobrego miejsca pracy. Będzie kształcił się w nowoczesnych techno-
logiach, firma oferuje bowiem bardzo dobrą praktykę dla młodych pracowników. Niezmier-
nie ważna jest też możliwość dalszego zatrudnienia dla tych, którzy będą na to zasługiwali.
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W związku z tym, że świad-
czenia można składać do 
1 lipca 2016 roku, a będą 
wypłacane z naliczeniem 
obowiązującym od 1 kwiet-
nia 2016 r., nie ma potrzeby 
ustawiania się w kolejce od 
pierwszych dni tego miesią-
ca.
Jak informuje Anna Kosmal-
ska, dyrektor MOPS, do dys-
pozycji osób składających 
wnioski jest udostępnionych 
6 stanowisk obsługi.
- Każdy wniosek złożony 
w okresie od 1 kwietnia do 
1 lipca 2016 roku rozpatry-
wany będzie przez pracow-
ników ośrodka tak, jakby 
był złożony 1 kwietnia, bo te 

świadczenia będą wypłacone 
łącznie za należny okres  – 
podkreśla Anna Kosmalska, 
dyrektor MOPS. - To bez 
znaczenia, czy mieszkaniec 
złoży ten wniosek w kwiet-
niu, w maju, czy w czerwcu 
br. Należne świadczenia na 
pewno nie przepadną. Są 3 
miesiące na złożenie wnio-
sku i nie potrzeby, aby od 
początku kwietnia ustawiać 
się w długich kolejkach.
Jak dodaje dyrektor MOPS 
każdy wniosek musi być 
przeanalizowany przez 
przyjmującego ten dokument 
pracownika pod kątem po-
prawności samego wniosku, 
jak i dołączonych do niego 

500 zł na dziecko – nie stój w kolejce
WEJHEROWO | Od dziś, czyli od piątku 1 kwietnia, można składać wnioski na świadczenia wychowawcze Rodzina 
500+ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie. 

osób składających wnioski 
a pobierających świadcze-
nia rodzinne, funkcjonuje już 
w systemie informatycznym 
MOPS. Może okazać się, że 
w takim przypadku wystarczy 
tylko sam wniosek, bo wyma-
gane dokumenty zostały już 
wcześniej złożone, plus ewen-
tualnie oświadczenie o dodat-
kowych lub utraconych do-
chodach w ostatnim okresie.
- Aby ułatwić obsługę wnio-
skodawców w wejherowskim 
MOPS postanowiliśmy, że 
wnioski o świadczenia Ro-
dzina 500+ będą przyjmo-
wane w dwóch miejscach. 
W jednym miejscu przyjmo-
wane będą wnioski na jedno 
dziecko, a na dwoje i więcej 
dzieci - w drugim miejscu – 
informuje dyrektor Kosmal-
ska zapewniając, że punkty 
obsługi mieszkańców zostały 
już wcześniej wyznaczone 
i opisane strzałkami kierunko-
wymi. /raf/

dokumentów. To trochę musi 
potrwać. W przypadku osób 
ubiegających się o świadcze-

nie na jedno dziecko proce-
dura sprawdzania wymaga-
nych dokumentów z różnych 

względów może być bardziej 
skomplikowana, co nie zna-
czy, że trudniejsza, bo część 
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Z rumskiego budżetu na 2017 
r. została wydzielona kwota 
1,5 mln złotych na realizację 
propozycji zgłoszonych przez 
mieszkańców.
- W tegorocznej edycji BO 
mogą wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy Rumi bez wzglę-
du na wiek – podkreśla Han-
na Szymońska, pełnomocnik 
burmistrza Rumi do spraw bu-
dżetu obywatelskiego. - Każ-
dy mieszkaniec może złożyć 
projekt od 1 do 30 kwietnia br. 
i będzie mógł głosować na pro-
jekty od 12 do 15 września br.
Projekty mogą mieć charakter 
inwestycyjny lub prospołeczny. 
Na realizację tych pierwszych 
przewidziano łącznie 1,3 mln 
zł, natomiast na pozostałe - 200 
tys. zł.
Po raz pierwszy, składanie 

wniosków i głosowanie nad 
nimi odbywać się będzie w ter-
minach ustalonych wspólnie 
z  Gdańskiem, Gdynią i Sopo-
tem.
- Wspólna promocja BO Rumi, 
Gdańska, Gdyni i Sopotu polega 
m.in. na tym, że mamy wspólne 
terminy na składanie wniosków 

i głosowania – wylicza Hanna 
Szymońska. - Każda z wymie-
nionych gmin na swojej stronie 
internetowej pod hasłem BO 
ma informację, że działamy 
wspólnie odnośnie terminów 
i promocji. Chcemy zaktywi-
zować mieszkańców. Zależy 
nam, żeby mogli zaczerpnąć 
informacjwe o idei i zasadach 
BO z różnych źródeł.
Akcja będzie mieć także 
wspólny plakat, który zosta-
nie umieszczony w wagonach 
SKM-ki z Gdańska do Wej-
herowa, w autobusach linii R 
i 173. Samorządy będą także 
wspólnie promować przedsię-
wzięcie w mediach. 
Wnioski pod względem formal-
nym i merytorycznym oceniać 
będzie Komisja do spraw bu-
dżetu obywatelskiego. Projek-
ty pozytywnie zweryfikowane 
przez komisję i zatwierdzone 
przez burmistrza Rumi zosta-

ną poddane pod głosowanie 
mieszkańców. Każdy rumianin 
będzie mógł oddać 1 głos na 
projekty inwestycyjne i 1 głos 
na projekty prospołeczne.
- Budżet obywatelski to bardzo 
pozytywna sprawa – uważa 
Ariel Sinicki, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi. - Dzięki 
niemu możemy realizować te 
projekty naszych mieszkańców, 
które są najbardziej potrzebne 
i cieszą się, jak wskazują wy-
niki glosowania, faktyczną po-
pularnością. Zbudowano z jego 
środków wiele boisk sporto-
wych, placów zabaw, chodni-
ków, miejsc parkingowych, czy 
też innych potrzebnych rzeczy. 
Co pewnie ucieszy rumian, 
mamy w procentowym porów-
naniu z innymi sąsiednimi gmi-
nami największe środki na ten 
budżet. Zachęcam do składania 
projektów i glosowania. 
Rafał korbut

Razem w budżecie 
obywatelskim
RUMIA | Dziś – w piątek 1 kwietnia - rozpoczyna się kolejna edycja budżetu obywatelskiego. 
Tym razem Rumia będzie podejmować wspólne kroki z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. 

Dyrekcja placówki cieszy się 
z dofinansowania.
- Wystąpiliśmy do Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego 
o dotację – relacjonuje Joanna 
Kwiecińska-Szulc, dyrektor 
Gimnazjum nr 4. - W tym celu 
złożyliśmy wniosek do Powia-
towego Urzędu Pracy w Wej-
herowie. Początkowo projekt 
miał dotyczyć wszystkich 
naszych nauczycieli. Jednak 
otrzymaliśmy informację, że 
nie ma na to środków. Jeśli zaś 
ograniczymy liczbę nauczycie-
li do wychowawców i szkolne-
go pedagoga, to jest szansa, by 
te środki otrzymać. W związku 
z tym poprawiliśmy wniosek, 
obejmując nim 15 nauczycieli. 
Został on pozytywnie rozpa-
trzony. 

Szkoła dostanie 26 100 zł, 
z przeznaczeniem na szkole-
nia z działań wychowawczych. 
Przykładowe tematy to: bunt 
nastolatków, wczesna inicjacja 
seksualna młodzieży jako jed-
no z zagrożeń wieku dojrzewa-
nia. Niektóre szkolenia będą 
dotyczyły prewencji w zakre-
sie stosowania używek przez 
młodzież, czy pracy z dziećmi 
o specjalnych potrzebach. To 
ostatnie jest szczególnie ważne 
w przypadku Gimnazjum nr 4, 
które ma klasy integracyjne. 
- Nauczyciele to grupa zawo-
dowa, która stale się dokształca 
i doskonali swoje umiejętności 
– mówi Małgorzata Łoboz, wi-
ceprzewodnicząca rady Miej-

skiej Rumi. - Współczesne cza-
sy stwarzają wiele zagrożeń dla 
młodzieży. Niejako wymuszają 
na nauczycielach podążanie 
za potrzebami nastolatków i, 
wspólnie z rodzicami, rozwią-
zywanie ich problemów. Dlate-
go takie szkolenia są niezwykle 
cenne. Pomagają nauczycie-
lom zdobywać wiedzę, którą 
oni przekuwają na konkretne 
działania.  
- Koszt na jednego nauczycie-
la to 2 180 zł – dodaje Joanna 
Kwiecińska-Szulc. - Potrzebu-
jemy zatem jeszcze wsparcia 
w wysokości 6 540 zł. Liczy-
my, że uda się te środki zdo-
być. 
Tymczasem szkoła podejmuje 
liczne inicjatywy. Odbył się 
m. in. Dzień Otwarty i Dzień 

Talentów. Na szczególną uwa-
gę zasługuje zaś nocny Rajd 
Fabularyzowany „Akademia 
Hanlin”. Rajd rozpoczął się 
w piątek od startu drużyn, po-
tem odbyły się  lekcje w szkole 
i w terenie. Późnym wieczo-
rem uczniowie przygotowali 
ucztę pełną motywów daleko-
wschodnich. Tuz przed północą 
zmęczeni udali się na drzemkę, 
a ci, którym nie brakło energii, 
wybrali gry planszowe, ciche 
czytanie i oglądanie filmów. 
Rajd zakończył się w sobotę , 
o poranku. 
- To była niesamowita impreza 
– dodaje pani dyrektor. - Świet-
na nauka przez zabawę!
/kor/

1 kwietnia – 30 kwietnia 2016 r.•	  – składanie projektów przez 
mieszkańców; możliwość uzyskania wyjaśnień i wskazówek w 
Urzędzie Miasta Rumi.
2 maja – 20 maja 2016 r.•	  - analiza złożonych projektów pod 
względem formalnym.
23 maja – 26 sierpnia 2016 r.•	  – weryfikacja złożonych projektów 
przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.
5 września 2016 r. •	 – ogłoszenie listy projektów pozytywnie zwe-
ryfikowanych przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego i podda-
nych pod głosowanie.
12 września – 25 września 2016 r. •	 – głosowanie nad projektami.
Do 14 października 2016 r.•	  – ogłoszenie wyników.

hARmonoGRAm buDżEtu 
obyWAtELSkIEGo nA 2017 R.:

Dodatkowe fundusze 
na kształcenie nauczycieli
RUMIA | Ponad 26 tys. zł dofinansowania otrzymało Gim-
nazjum nr 4. Pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenia dla 
nauczycieli. 
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W rumskim gimnazjum realizo-
wanych jest wiele projektów, 
umożliwiających uczniom roz-
wijanie swoich talentów

ogłoszenie wyników głosowania 
podczas ubiegłorocznej Gali Rum-

skiego budżetu obywatelskiego
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Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Ś †P
ks. Jana 

kaczkowskiego
założyciela i prezesa Hospicjum w Pucku

Rodzinie i Bliskim
składamy

wyrazy głębokiego współczucia
Kazimierz Okrój

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie

wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz 
z Pracownikami

ś.p. Ks. dr Jana 
kaczkowskiego

Rodzinie, Bliskim 
i Współpracownikom składam 

wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrz Miasta Rumi
Michał pasieczny

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjąłem wiadomość o śmierci 

prezesa puckiego Hospicjum 
pw. św. Ojca pio
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Rok 2015 okazał się dla 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie 
rekordowy pod wieloma 
względami. Przede wszyst-
kim dzięki wielu pozyska-
nym dotacjom jego przy-
chody osiągnęły poziom 
prawie 2 mln zł, czyli 
najwięcej w historii dzia-
łalności. Rekordowa była 
również frekwencja, ilość 
zorganizowanych imprez 
oraz wydanych publikacji.

30 marca 2016 r. podczas 
spotkania Rady Muzeum, 
dyrektor Tomasz Fopke 
szczegółowo przedstawił 
działalność kulturalno-
oświatową oraz finansową 
instytucji. Kończąca swoją 
4-letnią kadencję Rada jed-
nogłośnie przyjęła w formie 
uchwał sprawozdania mery-
toryczne oraz finansowe za 
rok ubiegły i przyjęła plany 
muzeum na 2016 r.

W 2015 r. Powiat Wej-
herowski i Województwo 
Pomorskie zapewniły  bu-
dżet na bieżącą działalność 
muzeum. Natomiast Rada 
Powiatu Wejherowskiego za-
pewniła dodatkowe środki, 
które przeznaczono na inwe-
stycje, remonty oraz projekty 
kulturalne. Ponadto muzeum 
udało się zdobyć 100 tys. zł 
z budżetu Miasta Wejherowa 
na realizację projektu „Budo-
wy instalacji elektrycznej dla 
iluminacji świetlnej budyn-
ku Pałacu Przebendowskich 
w Wejherowie”. W minionym 

roku pozyskano także środki 
z  Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji oraz dotację 
celową  na „Zakup kolekcji 
300 negatywów szklanych 
z przełomu XIX i XX wieku 
autorstwa wejherowskiego 
fotografika Augustyna Zie-
mensa” z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Bogata i różnorodna oferta 
kulturalna i oświatowa przy-
gotowana przez pracowników 
wejherowskiego muzeum 
ma przyciągać i zachęcać 
do odwiedzania instytucji. 
W ubiegłym roku padł re-
kord ilości zorganizowanych 
imprez (np. „Noc Muzeów”), 
koncertów (np. „Spotkania 

z Muzyką Kaszub”, „Mara-
ton pieśni patriotycznej”), 
spotkań autorskich (m.in. 
z pisarzem kaszubskim Sta-
nisławem Jankem), wystaw 
(m.in. „Poczet Władców Po-
morza” autorstwa Macieja 
Tamkuna), konkursów (np. 
Konkurs Literacki im. Jana 
Drzeżdżona) oraz lekcji mu-
zealnych i warsztatów dla 
dzieci. W sumie wejherow-
skie muzeum w 2015 r. od-
wiedziło prawie 34 tysiące 
osób, ustanawiając rekord 
frekwencji.

Jednocześnie ilość publika-
cji wydanych przez Muzeum 
lub przy jego współpracy 
osiągnęła swój najlepszy wy-

nik w historii, było ich aż 16 
(m.in. „W cieniu Piaśnicy” 
Eugenii Drawz oraz płyta 
„Dërnosc” zespołu „Chëcz”).

- Osiągnięcie sukcesów 
na tak wielu płaszczyznach, 
było możliwe dzięki przy-
chylności organu nadzoru-
jącego działalność muzeum, 
jakim jest Powiat Wejherow-
ski - mówił dyrektor Tomasz 
Fopke - staramy się racjonal-
nie wykorzystywać pozyska-
ne środki, tworząc atrakcyjną 
ofertę edukacyjno-kulturalną 
dla mieszkańców powiatu. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskie-
go Ryszard Czarnecki po-
dziękował uczestnikom 
obrad, którzy zakończyli 
swoją 4 letnią kadencję. 
W jej skład wchodzili: prof. 
dr hab. Edmund Wittbrodt  
z Politechniki Gdańskiej, któ-
ry pełnił rolę Przewodniczą-
cego Rady, Prezes Instytutu 
Kaszubskiego prof. dr hab. 
Cezary Obracht-Prondzyński, 
prof. dr hab. Adela Kuik-Ka-
linowska z Akademii Pomor-
skiej w Słupsku, Marszałek 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk, Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius, Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego Jacek Thiel, Przewod-
niczący Rady Miasta Wej-
herowa Bogdan Tokłowicz,  
były Poseł RP Jerzy Budnik, 
Radny Powiatu Wejherow-
skiego Leszek Winczewski, 
Wiceprezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego Za-
rządu Głównego w Gdańsku 
Danuta Pioch i Dyrektor Mu-
zeum Ziemi Puckiej im. F. 
Ceynowy w Pucku Mirosław 
Kuklik.

Rekordowy rok Muzeum

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

jako współorganizator 
Północno-Kaszubskiego Sejmiku

z okazji
60-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

oraz
25-lecia współdziałania Północnych Oddziałów 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
serdecznie zaprasza na uroczystość

w dniu 2 kwietnia 2016 r. 
 

W programie:
10.00 – msza św. kaszubska w kościele 
              św. Leona Wielkiego w Wejherowie 
              ul. 3 Maja (konwikt)
11.00 –  Sejmik w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa 
              i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
              ul.  Zamkowa 2a w Wejherowie:

 Koncert Towarzystwa Śpiewaczego     • 
 im. Jana Trepczyka w Wejherowie 
 Okolicznościowe wystąpienia• 
 Promocja książki poświęconej 25-leciu Nordy• 
 Otwarcie wystawy kronik ZK-P odział Wejherowo• 

Uczniowie z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w 
Wejherowie wygrali Mię-
dzyszkolny Konkurs Wie-
dzy o Prawach Konsumenta 
„ABC praw konsumenta”, 
zorganizowany w ramach 
obchodów Światowego Dnia 
Konsumenta, nad którym 
patronat objął Pomorski Wo-
jewódzki Inspektor Inspekcji 
Handlowej w Gdańsku. 

Tak dobre miejsce to zasługa 
nie tylko samych uczniów, ale 

także  Powiatowego Rzeczni-
ka Konsumentów Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 
Anny Dyakowskiej, która po-
magała uczniom i nauczycie-
lom w przygotowaniu się do 
konkursu. 

Celem konkursu, orga-
nizowanego co roku przez 
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego Nr 1 
w Gdańsku, jest upowszech-
nianie wiedzy o prawach 
konsumenta wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 

oraz zachęcanie młodzieży do 
zgłębiania przepisów prawa 
konsumenckiego. 

W konkursie udział wzięło 
osiem zespołów trzyosobo-
wych ze szkół ponadgimna-
zjalnych z Gdyni, Gdańska, 
Przodkowa, Rumi oraz Wejhe-
rowa, które wyłonione zostały 
w zmaganiach konkursowych 
na etapach szkolnych. 

Do finału zakwalifikowały 
się trzy drużyny, w tym z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 3 im. Ks. Edmunda 
Roszczynialskiego w Wejhe-
rowie. W finale zespoły od-
powiadały na pytania Komisji 
oraz rozwiązywały zadania 
problemowe. Uczestnicy mu-
sieli wykazać się nie tylko 
szeroką wiedzą, szybkością w 
zgłaszaniu się do odpowiedzi, 
aby móc zdobywać punkty, 
ale także kreatywnością. 

Ostatecznie uczniowie wej-
herowskiej szkoły pokonali 
pozostałe drużyny i zajęli 
pierwsze miejsce.

Najlepsi w konkursie wiedzy 
o prawach konsumenta

Zwycięski zespół z ZSP nr 3 w Wejhe-
rowie w składzie: Alicja Skrzypkowska, 
Estera Trocka i Aleksandra Miotk.

Członkowie Rady Muzeum

Noc Muzeów
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

agnieszki 
FOrMeli

pedagoga, muzyka, 
działaczki społecznej, regionalistki, 
laureatki medalu „Za zasługi 

dla Powiatu Wejherowskiego”

najszczersze wyrazy współczucia 
rodzinie i Bliskim składają:

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

ryszard Czarnecki
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

ks. Jana 
kaczkowskiego

niestrudzonego wojownika o prawo 
do godnej opieki i śmierci dla ludzi 
nieuleczalnie chorych, założyciela 

Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio

najszczersze wyrazy współczucia 
rodzinie i Bliskim składają:

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

ryszard Czarnecki
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Z głębokim żalem oraz wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KsiędZa Jana 
kaczkowskiego

współtwórcy i dyrektora 
Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, 
człowieka o wielkim sercu, wyjątkowej 

wrażliwości i otwartości na ludzi.

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

Chodzi o zadanie pn. „Roz-
budowa drogi powiatowej 
Żelazno – Mierzyno – Kost-
kowo – Bolszewo na odcinku 
Bolszewo – Góra”. W Pomor-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski i Witold Reclaf, wi-
cestarosta, podpisali umowę 
na dofinansowanie inwestycji. 
Ze strony administracji rządo-
wej umowę podpisał Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski.

Koszt całej inwestycji wy-
niesie nieco ponad 6 mln 
zł, z czego 3 mln zł stanowi 
dofinansowanie w ramach 
„Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”.

– Cieszę się, że program, 
który przynosi tak wiele ko-
rzyści, będzie kontynuowany 
– powiedział Dariusz Drelich, 
wojewoda pomorski.

Przypomnijmy: na 2016 rok 
dla gmin i powiatów z woje-

wództwa pomorskiego za-
planowano dotację z budżetu 
państwa w kwocie ponad 43 
mln zł.

Do 30 października ubie-
głego roku trwał nabór wnio-
sków. Pod koniec zeszłego 
roku wojewoda zatwierdził 
wstępną listę rankingową 

wniosków o dofinansowanie 
zadań w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”, do której 
wnioskodawcy mogli wnosić 
zastrzeżenia.

Na opublikowanej przez 
Pomorski Urząd Wojewódzki 

w Gdańsku liście powiat wej-
herowski, ze swoim projektem 
pn. „Rozbudowa drogi powia-
towej Żelazno – Mierzyno 
– Kostkowo – Bolszewo na 
odcinku Bolszewo – Góra,” 
znalazł się na bardzo wyso-
kim, drugim miejscu. 

/raf/

Rząd dołoży do rozbudowy drogi
POWIAT | Trasa z Bolszewa do Góry zostanie rozbudowana. Inwestycja, która koszto-
wać będzie ponad 6 mln zł, w połowie zostanie dofinansowana z budżetu centralne-
go. Stosowna umowa między powiatem a wojewodą pomorskim została podpisana.

Warsztaty poprowadzi do-
świadczona florystka, która 
zaprezentuje różne techniki 
układania kompozycji i bu-
kietów. Podczas warsztatów 
uczestnicy będą mogli zapo-
znać się z najnowszymi tren-
dami tworzenia kompozycji 
i dekoracji kwiatowych.

Nabyte umiejętności będzie 
można wykorzystać w róż-
nych sytuacjach – w domu, 
podczas uroczystości rodzin-
nych, w biznesie - podczas 
spotkań lub imprez promu-
jących firmę, w pracy - roz-
poczyna się sezon na różne 
imprezy, podczas których 
można wykorzystać umiejęt-

ność dekorowania i układanie 
kompozycji kwiatowych.

Warsztaty florystyczne od-
będą się 11 kwietnia w sie-
dzibie fundacji przy ul. Puc-
kiej 9A (budynek Starego 
Młyna), w godzinach 9-12. 
Udział jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną 

ilość miejsc chętni proszeni 
są o potwierdzenie udziału 
i rezerwację drogą mailową 
info@fundacjapik.org.pl lub 
telefonicznie 607 343 495, do 
dnia 9 kwietnia.

Projekt R.E.D.A. RAZEM 
jest współfinansowany z bu-
dżetu miasta Reda.

/raf/

Zostań mistrzem 
florystyki
REDA | W ramach projektu R.E.D.A. RAZEM Fundacja 
PIK zaprasza wszystkich przedsiębiorczych i kreatywnych na 
warsztaty florystyczne.

Tego wydarzenia nie może 
opuścić nikt, kto choć trochę 
interesuje się podróżami, gó-
rami i wspinaczką. W piątek, 
1 kwietnia, o godz. 18:00 roz-
pocznie się spotkanie z podróż-
nikiem i alpinistą. Będzie to 
okazja nie tylko do wysłucha-
nia wykładu Kuby Jakubczyka, 
obejrzenia projekcji filmów 
o Himalajach i Andach, ale też 
bezpośredniej rozmowy z po-

dróżnikiem o jego fascynacji 
górami i o tym, co znajduje się 
w zasięgu ludzkich możliwo-
ści. 

Spotkanie z alpinistą jest bez-
płatne i zostało zorganizowane 
przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Odbędzie się w „Sta-
cji Kultura” (czyli w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rumi, w budynku dworca 
PKP) przy ul. Starowiejskiej 2. 

Kuba Jakubczyk to nietuzin-
kowy człowiek. Jest himalaistą, 

Kuba Jakubczyk o Himalajach i Andach
RUMIA | Podróżnik i alpinista – Kuba Jakubczyk – opowie o swojej fascynacji górami oraz 
o pokonywaniu granic i dążeniu do granic ludzkich możliwości. Spotkanie odbędzie się już dziś, 
w piątek 1 kwietnia, w Stacji Kultura.

wziął udział w 50 wyprawach 
wysokogórskich,jest też dzien-
nikarzem, trenerem judo I klasy 
– 3 dan, instruktorem ju-jitsu, 
instruktorem narciarstwa, alpi-
nizmu, pływania, ratownikiem 
WOPR, żeglarzem jachtowym...

Ale to jeszcze nie wszystko. 
Jakubczyk uprawia też sporty 
ekstremalne, windsurfing, nur-
kowanie, spadochroniarstwo. 
Ponadto fascynuje się kulturą 
Wschodu. Znajomość czterech 
języków obcych, w tym angiel-
skiego i hiszpańskiego, ułatwia 
mu swobodne poruszanie się po 
świecie. A odwiedził już wszyst-
kie kontynenty. /raf/
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tel. 791 764 155
p.bigus@expressy.pl
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dodatek

Zdrowa i naturalna kasza gryczana

Kasza gryczana w naszej diecie obecna jest 
niemal od zawsze. Mało kto jednak wie, że 
w ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się 
jednym z czołowych producentów gryki na 
świecie.
Tradycyjnymi rejonami jej uprawy są woje-
wództwa lubelskie, świętokrzyskie, mazo-
wieckie i podlaskie. Prym zaś w tym wiedzie 
gmina Godziszów, będąca dziś prawdziwym 
zagłębiem gryczanym.
Wszystko to sprawia, że sięgając w sklepie 
po kaszę gryczaną istnieje duża szansa, że 
trafimy na produkt krajowy. Jednak to nie je-
dyny argument przemawiający za gryką. Bo 
o ile jej smak może rzeczywiście nie wszyst-
kim pasować, to już skład i właściwości spra-
wiają, że staje się ona ciekawą alternatywą 
dla innych tego typu wyrobów.
- Przede wszystkim gryka odznacza się wy-
soką (ok. 10-16 proc.) zawartością białka, 
i w przeciwieństwie do innych kasz zawiera 
duże ilości lizyny, argininy i tryptofanu - opi-
suje Radosław Majewski z Centrum Dietety-
ki Stosowanej w Białymstoku.
I dodaje: Co więcej, przyjmuje się, że spoży-
cie 100 g kaszy gryczanej zaspokaja dzienne 
zapotrzebowanie człowieka na aminokwasy 
egzogenne, a więc takie, których organizm 
sam nie jest w stanie wytworzyć i musimy 
dostarczyć je z zewnątrz.
Dodatkowo cennym składnikiem białka zia-
ren gryki są tzw. białka wiążące tiaminę (wit. 
B1), które wpływają na lepszą przyswajal-
ność tej witaminy przez człowieka. Kasza 
gryczana to również dobre źródło witamin 
z grupy B (tiamina, ryboflawina, pirydok-
syna), niacyny i witaminy E (alfa-, gamma-, 
delta-tokoferol) oraz składników mineral-
nych.
- Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że 
kasza gryczana zawiera nawet pięciokrot-
nie więcej magnezu niż inne kasze w tym 
te ostatnio bardzo modne, którym przypisu-
je się nadzwyczajne właściwości zdrowotne 

(wymieniony wcześniej kamut czy kasza bur-
gur). Nasza polska kasza gryczana zawiera 
kilkukrotnie więcej takich minerałów cynk, 
miedź, mangan, potasu i fosforu w porówna-
niu z innymi kaszami. W przypadku żelaza 
przebija ją tylko jednak kasza i jest nią nasza 
polska kasza jaglana – wyjaśnia przedstawi-
ciel Centrum Dietetyki Stosowanej.
W badaniach dowiedziono, że spożycie gryki 
powoduje mniejszy poposiłkowy wzrost gli-
kemii. Odpowiada za to zawarty w jej nasio-
nach d-chiro-inozytol, który może zwiększać 
insulinowrażliwość organizmu.
- Z tego powodu kaszę gryczaną do swojego 
jadłospisu powinny włączyć zwłaszcza oso-
by cierpiące na cukrzycę, hipoglikemię po-
posiłkową oraz walczące z nadwagą – pod-
powiada Radosław Majewski.
Inne testy wykazały zaś, że cztery tygodnie 
codziennego spożywania potraw przygoto-
wywanych ze 100 g mąki gryczanej może 
skutkować istotnym wzrostem stężenia „do-
brego cholesterolu” HDL.
- Z kolei ta informacja będzie szczególnie 
istotna dla wszystkich obarczonych ryzy-
kiem chorób układu sercowo–naczyniowego 
– dodaje na koniec przedstawiciel Centrum 
Dietetyki Stosowanej.
Niektórym konsumentom nie odpowiada 
charakterystyczny smak prażonej kaszy gry-
czanej. Nic straconego. Na rynku pojawiła 
się już kasza gryczana biała – nie poddana 
procesowi prażenia, która w smaku znacznie 
różni się od kaszy prażonej. Ponadto wykaza-
no, że biała kasza gryczana w porównaniu do 
prażonej, zawiera 4-krotnie więcej flawono-
idów. 100 g białej kaszy gryczanej dostarcza 
taką samą ilość flawonoidów (np. rutyny), co 
jedna tabletka rutinoskorbinu.
Jak zatem widzimy, gryka to bez wątpienia 
produkt mocno niedoceniony. Z całą pewno-
ścią warto więc włączyć ją do swojej diety 
i podczas zakupów sięgnąć po znaną nam od 
lat, polską kaszę gryczaną. /DA/

Dania z dodatkiem kaszy gryczanej kiedyś poja-
wiały się na naszych stołach często i regularnie. 
Dziś kasza wytwarzana z gryki zostaje zastępowa-
na przez makaron, włoskie kluseczki, pizzę, a na-
wet swoją siostrę – kaszę jaglaną. Ale czy warto 
o niej zapominać? Kto powinien docenić jej zdro-
wotne właściwości, a kto jest zmuszony wykluczyć 
ją ze swojego codziennego jadłospisu? 
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Istotne jest odpowiednie nawilżenie skóry, 
które wcale nie jest takie proste, jak mogło-
by się wydawać. Naskórek stanowi skuteczną 
barierę ochronną zarówno dla różnego rodza-
ju zanieczyszczeń, jak i dla kosmetyków. Nie 
znaczy to jednak, że powinniśmy zrażać się 
trudnościami – na skórę należy po prostu za-
działać kilkoma sposobami.

Ważny jest krem
Osoby chcące sprawić, by ich skóra była gład-
ka, lśniąca i odpowiednio nawilżona, najchęt-
niej sięgają po kremy. Te kosmetyki, które 
określane są jako nawilżające, uzupełniają 
wodę i pozwalają zredukować objawy zmę-
czenia w postaci tzw. „worków pod oczami”.
Gdy warstwa kremu zostanie naniesiona na 
skórę, z kosmetyku odparowuje woda. Pozo-
stałe na naskórku substancje tworzą cienką 
warstwę ochronną, dzięki której wilgoć wol-
niej wyparowuje z organizmu.

Zapobieganie odwodnieniu skóry jest możli-
we dzięki składnikom, które wchłaniają wil-
goć z powietrza. Dodatkowo kremy często 
wzbogacane są o składniki, które łagodzą 
podrażnienia, odżywiają bądź oczyszczają 
skórę.

Do niedawna uważało się, że głębsze na-
wilżenie jest możliwe dzięki zawartym 
w niektórych kremach liposomom. Jednak 
z badan przeprowadzonych niedawno przez 
duński uniwersytet wynika, że liposomy ule-
gają zniszczeniu jeszcze przed wniknięciem 
w głąb skóry, a zawarte w nich substancje nie 
docierają do miejsca przeznaczenia.

Potwierdzają to także naukowcy z brytyjskie-
go uniwersytetu w Bath. Z przeprowadzonych 
przez nich badań wynika, że ludzkie ciało sta-
nowi barierę tak mocną, że nie przenikają przez 
nią nawet nanocząsteczki – substancje mniej-
sze niż jedna setna grubości ludzkiego włosa. 
Kosmetyki nawilżające stosowane zewnętrznie 
pomagają utrzymać naskórek w dobrym stanie, 
warto jednak wiedzieć, że właściwe nawilżenie 
całej skóry jest możliwe tylko dzięki działa-
niom „od wewnątrz”, a więc poprzez dostar-
czenie organizmowi odpowiednich składników 
odżywczych.

Dieta na zdrowie
Najskuteczniej starzeniu się skóry przeciw-
działają witaminy A, C i E. Przede wszystkim 
dlatego, że neutralizują niszczycielskie wol-
ne rodniki. Ponadto każda z nich ma udział 
w odbudowie włókien kolagenu i elastyny, od 
których zależy jędrność i elastyczność skóry. 
Dodatkowo zaś witamina A redukuje proces 
rogowacenia naskórka, pobudzając produkcję 
nowych komórek. Jej źródłem są m.in. oleje, 

czerwone i pomarańczowe warzywa. Witami-
na C wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych 
i usprawnia mikrokrążenie, działa też złuszcza-
jąco. Najwięcej jest jej w warzywach i owo-
cach. Witamina E zaś pobudza metabolizm 
tkanki łącznej, chroni warstwę lipidową na-
skórka. Tę witaminę najłatwiej znaleźć w tłu-
stych rybach i olejach.

Na kondycję skóry wpływ ma też wiele in-
nych substancji. Niedobór witamin z grupy B, 
zwłaszcza biotyny, może nasilać łojotok i za-
ostrzyć trądzik. Brak witaminy B5 powoduje 
nadmierne rogowacenie naskórka, a witaminy 
B6 sprzyja stanom zapalnym skóry i błon ślu-
zowych. Za słabość naczynek krwionośnych 
odpowiada zaś niedobór witaminy C i K, ruty-
ny, flawonoidów. Minerały – np. cynk, żelazo, 
sód, potas – wchodzą w skład enzymów i in-
nych związków, od których zależy prawidłowe 
funkcjonowanie skóry. W diecie nie powinno 
więc zabraknąć produktów, które dostarczają 
tych składników odżywczych – zielonych wa-
rzyw, kasz, chudego mięsa, tłuszczów roślin-
nych.

Wrogowie skóry
Najgorszą zbrodnią, jakiej możemy się dopu-
ścić na własnym organizmie, jest palenie pa-
pierosów. U palaczy chorują nie tylko serce 
i płuca, lecz także skóra! Kampanie społecz-
ne alarmują: palisz, będziesz mieć raka. Jed-
nak wszyscy zapominają o przyspieszonym 
starzeniu się skóry, cellulicie czy głębokich 
zmarszczkach.

Ważne jest również istotne umiejętne korzy-

stanie z promieni słonecznych. Wprawdzie 
letnie spacery na świeżym powietrzu są jak 
najbardziej wskazane –   przecież organizmo-
wi niezbędnej witaminy D3, jak i wielu innych 
korzystnych dla zdrowia substancji -to jednak 
nadmierne opalanie się przyspiesza proces sta-
rzenia się skóry. Dlatego aby tego uniknąć i jak 
najdłużej zachować młody wygląd, należy uni-
kać nadmiernej ekspozycji na słońce lub stoso-
wać odpowiednie kosmetyki z filtrami UV. 

Trzeba też pamiętać, że skórę należy nawilżać 
zarówno od zewnątrz , jak i wewnątrz. Dlatego 
istotne jest picie odpowiedniej ilości wody. Na 
stan skóry wpływają również nerwy. Nadmier-
ny stres powoduje, że staje się ona ziemista 
i sucha. Do tego dochodzą wywołane w pew-
nej mierze stresem choroby skóry, takie jak: 
łuszczyca, 

Kompleksowa 
pielęgnacja

Nie istnieje jeden jedyny sposób, aby dbać 
o zdrową skórę. Tak naprawdę ważny jest każ-
dy ze wskazanych wyżej sposobów. Dopiero 
połączenie działających z zewnątrz kremów 
nawilżających i odpowiednich składników od-
żywczych dostarczanych „od wewnątrz”, może 
dać pewność, że o skórę dbamy w odpowiedni 
sposób.

Skóra wymaga nawilżenia i odżywienia każde-
go dnia. Dlatego dbać o siebie powinniśmy nie 
doraźnie, gdy coś złego już się wydarzy, ale na 
co dzień, zgodnie z mądrym powiedzeniem, że 
lepiej zapobiegać niż leczyć. /DA/

Proste sposoby na piękną skórę
Piękną skóra to marzenie każdej z pań. Niektóre kobiety mają gładką, jednolitą cerę niemal bez wysiłku, 
ale większość musi poświęcić skórze sporo uwagi, by wyglądała dobrze. Jednak nawet dobre geny nie wy-
starczą, jeśli kobieta zaniedbuje codzienną pielęgnację cery, pali papierosy i nieumiejętnie korzysta z ką-
pieli słonecznych. Złe nawyki powodują, że skóra jest wysuszona i szybciej pojawiają się na niej zmarszcz-
ki. Natomiast niedostateczna pielęgnacja może przyczyniać się do problemów skórnych. O czym należy 
pamiętać, by mieć godną pozazdroszczenia skórę? 

cZytAJ 
coDZIEnnIE
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W Polsce żyje 25 proc. 
światowej populacji bocia-
na białego. Mają one w na-
szym kraju dobre warunki do 
wychowu młodych, jednak 
w związku ze zmianami za-
chodzącymi w rolnictwie, 
na lokalizację gniazda co-
raz częściej wybierają słupy 
energetyczne. Pracownicy 
spółki Energa-Operator już 
od blisko 20 lat montują po-
wyżej linii przesyłających 
prąd specjalne platformy, 
które chronią dorosłe bociany 
oraz ich młode przed poraże-
niem prądem. Dzięki pode-
stom ptaki zyskują bezpiecz-
ne schronienie, a okoliczni 
mieszkańcy uzyskują wyższą 
niezawodność w dostępie do 
prądu. W ostatnim sezonie 
zimowym pracownicy Energi 
zainstalowali około 450 plat-
form, a łączna ich liczba to 
już blisko 10 tysięcy.

Zaangażowanie energety-
ków nie kończy się jednak na 
zamontowaniu konstrukcji. 
Platformy co kilka lat wyma-
gają renowacji, a spoczywa-
jące na nich gniazda muszą 
być „odchudzane”. Z czasem 

ich waga dochodzi bowiem 
do nawet do 1 tys. kg.

– Warunki, z którymi zma-
gają się elektromonterzy 
podczas montażu nowych 
lub wymiany konstrukcji na 
słupach, nie należą do ła-
twych - podkreśla Sławomir 
Orzechowski, dyrektor Re-
jonu Dystrybucji, Energa-
Operator SA. - Zabudowa 
platformy bocianiej trwa do 
kilku godzin. Monterzy mu-
szą najpierw czasowo wy-
łączyć prąd, aby bezpiecz-
nie zdemontować istniejące 
gniazdo. Ustawienie podestu 
odbywa się już w technologii 
prac pod napięciem. 

Zgodnie z opiniami przy-
rodników, montaż nowej 
platformy jest uzasadniony 
tylko wtedy, gdy bocianie 
gniazdo na słupie miało loka-
torów przez co najmniej dwa 
lata z rzędu. Nie wszystkie 
konstrukcje, które stworzyły 
ptaki, będą przez nie uży-
wane. Część powstała tylko 
„na próbę” i nie ma potrzeby 
odnawiania takiego gniazda 
oraz zwabiania bocianów na 
linie energetyczne.

Wynoszenie na platformy 
gniazd bocianich jest możli-
we od października do marca, 
gdy ptaków nie ma w kraju. 

Po tym okresie zabronione są 
wszelkie prace w sąsiedztwie 
gniazd, z uwagi na sezon lę-
gowy. Dlatego też energetycy 

spieszą się, aby zdążyć przed 
powrotem boćków z Afryki.

– Los jest nam szczegól-
nie bliski – mówi Jarosław 

Kozłowski, koordynujący 
współpracę Grupy Energa 
z przyrodnikami. - Zachęca-
my – wspólnie z Fundacją 
Przyrodniczą pro Natura – 
do zbierania napotkanych na 
polach i łąkach sznurków ze 
snopowiązałek. Są one wy-
korzystywane przez ptaki, 
podobnie jak gałęzie, do bu-
dowy gniazd. Często zdarza 
się, że pisklę zaplątuje się 
w nie, co może doprowadzić 
do śmierci ptaka, który nie 
jest w stanie opuścić gniazda. 
W każdym przypadku stwier-
dzenia zagrożenia dla bo-
cianów, zachęcamy do zgła-
szania tego na infolinię 801 
BOCIAN (801-26-24-26). 

Bezpłatna infolinia 801-26-
24-26 powołana została dzię-
ki współpracy Grupy Energa 
i przyrodników. W ciągu 
trzech lat jej istnienia, eks-
perci z „pro Natury” odebrali 
już około 2,5 tys. zgłoszeń. 
Interwencje dotyczą najczę-
ściej zagrożonych i wymaga-
jących remontu gniazd oraz 
opieki nad ptakami niespraw-
nymi.
/raf/

Zabezpieczyli tysiące bocianich gniazd
EKOLOGIA | Około 450 nowych bocianich platform zainstalowali w sezonie zimowym pracownicy Energa-Operator na terenie 
północnej i centralnej Polski. W ciągu ostatnich 20 lat energetycy zamontowali już blisko 10 tysięcy podestów pod gniazda. 

Kto otrzyma „Gryfa Gospodarczego”?
POMORZE | Jeszcze tylko do 15 kwietnia firmy mogą zgłaszać się do konkursu „Gryf 
Gospodarczy”. To szansa na zdobycie jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla 
pomorskich firm. Udział w konkursie jest bezpłatny.
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Laureaci Gryfa Gospodarczego 2015 
podczas gali wręczenia nagród

Konkurs o Nagrodę Po-
morską „Gryf Gospodarczy” 
organizowany jest od 2000 
r., a statuetka jest jedną z naj-
bardziej cenionych regional-
nych nagród gospodarczych, 
przyznawaną wspólnie przez 
organizacje samorządu go-
spodarczego i marszałka wo-
jewództwa pomorskiego. Do 
konkursu o prestiżową statu-
etkę „Gryfa Gospodarczego” 
zapraszani są liderzy pomor-
skiej przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest pro-
mocja przedsiębiorczości 
i aktywności gospodarczej 
pomorskich firm, upowszech-
nianie dobrych biznesowych 
praktyk, promowanie wize-
runku gospodarczego wo-
jewództwa oraz włączenie 

sektora przedsiębiorców do 
współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego.

Konkurs rozstrzygany jest 
w 4 kategoriach: Mikro-
przedsiębiorstwo – do 10 
pracowników, Małe przed-
siębiorstwo – od 10 do 50 
pracowników, Średnie przed-
siębiorstwo – od 50 do 250 
pracowników, Duże przed-
siębiorstwo – powyżej 250 
pracowników.

Zgłoszenia przyjmowane są 
do 15 kwietnia 2016 r. w biu-
rze konkursu – sekretariacie 
Pomorskiej Rady Przedsię-
biorczości w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Pomorskiego – Departament 
Rozwoju Gospodarczego, ul. 
Rzeźnicka 58 (II p.), 80-810 

Gdańsk oraz w wersji elek-
tronicznej PRP@pomorskie.
eu.

Zgłoszenie uczestnictwa 
w wersji drukowanej, pod-
pisane przez osobę upoważ-
nioną do reprezentowania 
firmy, należy dostarczyć 
wraz z wersją elektroniczną 
(na odpowiednim nośniku), 
zgodną z wersją drukowaną. 
Wszystkie strony zgłoszenia 
oraz innych dostarczanych 
dokumentów powinny być 
ponumerowane.

Dokumenty należy dostar-
czyć w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie 
uczestnictwa – Gryf Gospo-
darczy 2016” oraz wskaza-
niem jednej z kategorii kon-
kursowych. /opr. raf/
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To nawet 6 tys. zł netto rocz-
nego wsparcia dla dziecka. 
Świadczenie wychowawcze to 
wsparcie długofalowe. Program 
ten jest systemowym wspar-
ciem polskich rodzin. W związ-
ku z Programem „Rodzina 500 
Plus” Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej uruchamia dy-

żury w świetlicach wiejskich. 
Poniżej przedstawiamy grafik 
dyżurów, które odbywać się 
będą w kwietniu i w maju. Dy-
żury w każdym z sołectw roz-
poczynać się będą o godz. 8.30 
i trwać do godz. 16.30. Z tzw. 
„punktów mobilnych”, a więc 
zorganizowanych w świetli-

GOPS usprawni system
GM. WEJHEROWO | Program „Rodzina 500 plus” to 
nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i ko-
lejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o ni-
skich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub 
jedyne dziecko. 

cach wiejskich dyżurów, skorzy-
stać mogą osoby ubiegające się 
o świadczenie wychowawcze 
na drugie i każde kolejne dziec-
ko bez dodatkowych warunków. 
Wnioski osób ubiegających się 
o świadczenie również na pierw-
sze dziecko (w związku z ko-
niecznością spełnienia kryterium 
dochodowego) będą przyjmowa-
ne jedynie w głównej siedzibie 
GOPS w Wejherowie przy ul. 
Transportowej 1 w Wejherowie 
oraz w filii GOPS w Gościci-
nie przy ul. Wejherowskiej 24. 
W obu tych miejscach dyżury 
pracowników odbywają się od 
7.30 do 15.30. /ugw/

4 kwietnia, poniedziałek: 
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 16:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 16:30•	
Świetlica Ustarbowo (miejs. Ustarbowo, Sopieszyno) 8:30 •	
- 16:30

5 kwietnia, wtorek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
Świetlica Bieszkowice (miejs. Bieszkowice, Nowy Dwór) •	
8:30 - 16:30

6 kwietnia, środa:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 – 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	

7 kwietnia, czwartek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
Świetlica Kniewo (miejs. Kniewo, Warszkowo, Zamostne) •	
8:30 - 16:30

11 kwietnia, poniedziałek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 16:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 16:30•	

12 kwietnia, wtorek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
Świetlica Bieszkowice (miejs. Bieszkowice, Nowy Dwór) •	
8:30 - 16:30

13 kwietnia, środa:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	

14 kwietnia, czwartek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	

GDZIE ZŁożyć WnIoSEk: 15 kwietnia, piątek:
Szkoła podstawowa Gowino (miejs. Gowino, Pętkowice) •	
8:30 - 16:30

18 kwietnia, poniedziałek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 16:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 16:30•	

19 kwietnia, wtorek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
Remiza OSP Góra (miejs. Góra) 8:30 - 16:30•	

20 kwietnia, środa:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
Świetlica Zbychowo (miejs. Reszki, Zbychowo) 8:30 - 16:30•	

21 kwietnia, czwartek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
Świetlica Łężyce (miejs. Łężyce) 8:30 - 16:30•	

25 kwietnia, poniedziałek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 16:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 16:30•	

26 kwietnia, wtorek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
Remiza OSP Góra (miejs. Góra) 8:30 - 16:30•	

27 kwietnia, środa:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
Świetlica Warszkowo (miejs. Kniewo, Warszkowo, Zamost-•	
ne) 8:30 - 16:30

28 kwietnia, czwartek:
GOPS, Wejherowo (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	
GOPS filia, Gościcino (dla ogółu mieszk.) 7:30 - 15:30•	

29 kwietnia, piątek:
Szkoła podstawowa Gowino (miejs. Gowino, Pętkowice) •	
8:30 - 16:30
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W Europie prawie pięć 
milionów ludzi zmaga się 
z różnymi zaburzeniami 
rozwoju, które kryją się 
pod jedną, wspólną nazwą - 
autyzm. W Polsce jedno na 
sto dzieci dotyka autyzm 
dziecięcy. To jedno z naj-
poważniejszych zagrożeń 
zdrowotnych we współcze-
snym świecie. Dlatego też 
Organizacja Narodów Zjed-
noczonych w 2008 roku 2 
kwietnia ogłosiła Świato-
wym Dniem Świadomości 
Autyzmu. W czwartek do 
informacyjnej akcji włą-
czył się Powiatowy Zespół 
Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie, który z tej 
okazji rozświetlił się na 
niebiesko.

- Niebieski to kolor au-
tyzmu - mówi Małgorzata 
Woźniak, dyr. Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Spe-
cjalnego w Wejherowie. 
- W związku z tym niemal 
na każdym kroku można 
było się dziś u nas natknąć 
na niebieskie akcenty. Do-
datkowo przed wjazdem do 
placówki zamontowany zo-
stał baner, który informuje 
o Światowym Dniu Auty-
zmu. Należy zaznaczyć, że 
edukacją osób z autyzmem 
zajmujemy się już od osiem-
nastu lat.

Jednym z głównych punk-
tów czwartkowej uroczy-
stości była projekcja filmu, 
którego bohaterami zostali 
uczniowie i nauczyciele po-
pularnej placówki. Impreza 
stanowiła doskonałą oka-

Na niebiesko dla autyzmu
WEJHEROWO | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego włączył się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 
Z tej okazji w popularnej placówce odbyła się niecodzienna uroczystość. 

zję do prezentacji zdolności 
uczniów, a także integracji 
całej społeczności szkolnej. 
W spotkaniu, które zorganizo-
wane zostało w szkolnej auli, 
udział wzięło ponad sto osób. 

- Autyzm to bardzo specy-
ficzne zaburzenie osobowo-
ści – przekonuje Małgorzata 
Woźniak. - Trzeba przyznać, 
że cały czas zmierzamy się 
z niewiedzą osób, które nas 

otaczają. Tego typu akcje 
mają zwiększyć świadomość 
mieszkańców i uwrażliwić 
społeczeństwo na problema-
tykę autyzmu.

Akcja, która wystartowała 

w czwartek, będzie kontynu-
owana w piątek. Osoby, które 
współpracują z dziećmi do-
tkniętymi autyzmem, spotkają 
się w Wejherowskim Centrum 
Kultury. Głównym organiza-

torem piątkowych obchodów 
Światowego Dnia Świadomo-
ści Autyzmu jest Wejherow-
skie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Autyzmem.
Anna Dalecka
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Modlitwa katedr 
i Biblia po kaszubsku

NIERUCHOMOŚCI

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

Sprzedam gospodarstwo rolne 
8,20ha wraz z zabudowaniami. Tel: 
661-895-941

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę kulturalnym mieszkanie 
2 pokojowe oddzielne, Rumia. Tel: 
600-377-408

JeStem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
Skup aut złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

Sprzedam felgi 15 z oponami do 

Fiata Grande Punto, cena 440zł, Go-
ścicino. Tel: 695-230-080

EDUKACJA

LekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel 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

Sprzedam TV-SAMSUNG 14 Cali, 
ładne kolory, cena 70zł, Wejherowo. 
Tel: 510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Sex – sex – sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, So-
pot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

Sprzedam drewno do CO i gałę-
ziówkę. Możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

Sprzedam piłę krajzege do cięcia 
drzewa. Tel: 663-613-048

pomoc mam pięcioro dzieci. Potrze-
buję ubrań, środków czystości, arty-
kułów szkolnych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

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

Sprzedam drewno opałowe ukła-
dane na sam. Ceny drewna od 130 
zł z transportem do 30km. Tel: 500-
640-327

Kupię Bursztyn. Tel: 532-110-190

Sprzedam nowe końcówki wtryski-
waczy 6 szt. typ. Man.18-232, cena 
240zł oraz sprężarkę. Tel: 605-061-
393

Sprzedam pianino i rollbar do piwa 
z podwójnym kranem. Tel: 781-426-
010

Sprzedam drewno 
opałowe buk wałki po 
140 zł z transportem do 
20km gratis. Tel: 500-
640-327

Sprzedam zamrażar-
kę pingwin 100, szero-
kość 50cm, wysokość 
85cm, głębokość 60cm, 
cena 150zł. Tel: 517-
159-871

Sprzedam piłę tar-
czową własnej roboty 
2.2 kw 380 wolt z kółka-
mi do transportu, cena 
50 zł. Tel: 695-230-080

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

Sprzedam łyżwy fi-
gurowe, białe, rozm. 
30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubran-
ka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-
567-034

Sprzedam mydła 
włoskie Nesti Dante, 
250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

Kupię militaria (umun-
durowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz anty-
ki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwoj-
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USŁUGI

pOżycZKi prywatne pod zastaw nie-
ruchomości, ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

odNaWIaLNe źródła energii, kolek-
tory słoneczne, fotowoltaika, pompy 
ciepła. Tel: 607-192-499

SzkodY komunikacyjne, majątkowe, 
likwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie. 
Tel: 601-631-835

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 oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KOtŁOWniE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

pOWażniE myśląca o związku 50 
latka szuka swojej drugiej połowy, 
wolnego mężczyzny na resztę życia. 
Pana po 50-tce. Tel: 536-848-385

REKLAMA                    7/2016/PB

510 894 627

REKLAMA                      U/2016/RL

REKLAMA               216/2016/DB

REKLAMA               245/2015/DB

skowy@gmail.com

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

ZŁOta rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381
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Pierwszy mecz akademiczki 
zagrały przeciwko gospody-
niom i faworytkom turnieju. 
Pałac to uznana marka w żeń-
skiej siatkówce i także w tym 
sezonie młodzieżowe zespoły 
z Bydgoszczy będą liczyły się 
w rozgrywce o najwyższe cele 
w Polsce. Podopieczne Ro-
berta Sawickiego nie zamie-
rzały jednak poddawać się bez 
walki. Od początku spotkania 
trwała zacięta walka o każdy 
punkt, a wygranie pierw-
szej partii przez akademiczki 
mocno podgrzało atmosferę 
w sali Pałacu Młodzieży. Poza 
siatkarską walką na boisku, 
także na trybunach trwała 
rywalizacja. Tradycyjnie już 
Akademia Piłki Siatkowej 
mogła liczyć na wsparcie ki-
biców, którzy nie szczędzili 
sił i gardeł, widząc jak wy-
równany pojedynek toczą ich 
ulubienice. Pałacanki musiały 
wznieść się na bardzo wysoki 
poziom, aby wyrównać stan 
meczu. W trzecim secie prze-
waga bydgoszczanek był już 
bardzo wyraźna, a spowodo-
wane było to kryzysem po 
rumskiej stronie siatki. Czwar-
ta partia znów była bardzo 
wyrównana, ale w końcówce 
gospodynie zagrały pewniej 
i pierwsza porażka Akademii 
w turnieju stała się faktem.
Z turnieju do dalszej fazy 
awansują dwa zespoły, więc 
porażka z faworytkami nie 

stanowiła większego proble-
mu. Ważne było, jak młode 
siatkarki z Rumi zareagują 
na to potknięcie. Okazałe się, 
że drużyna zdała egzamin. 
W dwóch kolejnych meczach 
(przeciwko Pomorzanino-
wi Szczecin i Libero Wałcz) 
wykazały się koncentracją 
i wielką pewnością siebie – 
w obu spotkaniach przeciw-
niczki nie miały nic do powie-
dzenia, a dwa zwycięstwa bez 
straty seta bardzo poprawiły 
sytuację Akademii Piłki Siat-
kowej Rumia w turniejowej 
tabeli.
Przed ostatnim spotkaniem 
z PTPS Piła wszystko było 
jasne. Rumianki musiały 
wygrać, aby bez oglądania się 
na rozstrzygnięcie w meczu 
Bydgoszcz – Wałcz, zapewnić 
sobie awans do półfinału MP. 
Wydaje się, że ta świadomość 
mocno obciążyła psychiki 
siatkarek z Rumi. Wyszły na 
parkiet usztywnione, a pew-
ność siebie znikła wraz kil-
koma przegranymi piłkami. 
Pilanki zwietrzyły szansę 
i zagrały z ogromnym entu-
zjazmem. Po dwóch przegra-
nych setach trener Sawicki 
dokonał gruntownych zmian 
w szóstce, która walczyła na 
boisku i dopiero to przyniosło 
efekty. Dziewczęta wprowa-
dzone z ławki tchnęły wiarę 
w koleżanki i z akcji na akcję 
akademiczki odbudowywały 

swoją grę. Przemiana, która 
się dokonała, była doskona-
le widoczna w decydującym 
secie, który był pokazem cał-
kowitej dominacji Akademii 
Piłki Siatkowej – zwycięstwo 
w stosunku 15:1 najlepiej 
oddaje przygniatającą prze-
wagę siatkarek z Rumi.
Awans do najlepszej szesnast-
ki w Polsce to ogromny sukces 
rumskiego klubu, szczególnie 
jeśli zwrócimy uwagę na fakt, 
że dla większości dziewcząt 
z drużyny kadetek bieżący 
sezon jest pierwszym w tej 
kategorii wiekowej. Sukces 
sukcesem, ale to nie koniec 
walki. Już w pierwszy week-
end kwietnia we Wrocławiu 
Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia weźmie udział w pół-
finale Mistrzostw Polski Ka-
detek. W stawce zespołów 
z Wrocławia, Konstantynowa 
i Łodzi rumianki nie są bez 

szans na wywalczenie jedne-
go z dwóch miejsc premio-
wanych awansem do Finału 
Mistrzostw Polski Kadetek 
2016.
- Jesteśmy dumni i zado-
woleni z naszych kadetek 
– mówi Marcin Kaczmarek, 
wiceprzewodniczący Komisji 
Sportu Rady Miejskiej Rumi. 
- Zwłaszcza, że nie po raz 
pierwszy uszczęśliwiają nas 
one sukcesami. Dziękujemy 
siatkarkom, a szczególnie – 
właśnie kadetkom, bo to one 
przynoszą nam zaszczyt kolej-
nymi sukcesami i dzięki nim 
ten sport tak dynamicznie się 
u nas rozwija. Przy czym jest 
to dyscyplina, którą dobrze 
i chętnie się ogląda. Druży-
na ma wspaniałych kibiców, 
którzy dopingują dziewczyny 
zarówno na miejscu, jak i na 
meczach wyjazdowych. 
/raf/

Awans do półfinału 
Mistrzostw Polski!
RUMIA | Bardzo dobre zawody zagrały w Bydgoszczy rumskie kadetki. Po zaciętej 
walce zajęły drugiej miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw Polski i uzyskały awans do 
najlepszej szesnastki kraju w swojej kategorii wiekowej.

1. KS Pałac Bydgoszcz AWANS DO PÓŁFINAŁU
2. Akademia Piłki Siatkowej Rumia AWANS DO PÓŁFINAŁU
3. UKS Libero Wałcz
4. PTPS Piła
5. UKS Ares Nowa Sól
6. UKS Pomorzanie Szczecin
APS: Mazurek, Damaske, Konefke, Reiter, Korusiewicz, 
           Z. Przyradzka, M. Przyradzka (libero), Bryła, Korth,
           Stolińska, Duda, Trościanko (libero).

kLASyfIkAcJA końcoWA ćWIERćfInAŁu 
mP kADEtEk byDGoSZcZ 17-20 mARcA 2016

Poszukujemy osoby 
do rozdawania gazet Express 

w Wejherowie co piątek 
- chętne osoby prosimy 

o kontakt pod numerem 
telefonu 58 736 33 22 

lub adresem e-mail: 
rekrutacja@expressy.pl

PRAcA

Zwycięzcy zmagań mogą 
otrzymać Puchar Marszałka 
Województwa Pomorskiego. 
Do udziału w zmaganiach za-
chęca między innymi Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Redzie.
Bieg Redzki już na stałe 
wpisał się w kalendarz imprez 
sportowych organizowanych 
na terenie powiatu wejhe-
rowskiego. Głównym celem 
imprezy jest promocja miasta 
i popularyzacja biegania jako 
najprostszej formy ruchu. 
W ubiegłorocznej edycji 
zmagań udział wzięło blisko 
trzysta osób. W tym roku 
na starcie może pojawić się 
nawet pięciuset zawodników.
Zgłoszeń można dokonywać 
poprzez formularz elektro-

niczny zamieszczony na stro-
nie: https://elektronicznezapi-
sy.pl/event/392/signup.html. 
Zapisy w powyższej formie 
potrwają do 1 czerwca. Będzie 
również istniała możliwość 
zapisania się w dniu imprezy. 
Opłata startowa wynosi 20 
złotych.
Biuro zawodów mieściło się 
będzie przy ulicy 12 Marca, 
w okolicy startu. Bieg roz-
pocznie się o godzinie 11. 
Zawodnicy spotkają się na 
skrzyżowaniu ulic 12 Marca 
i Narcyzowej. Trasa składała 
się będzie z dwóch rund, które 
liczyć mają po 3,8 km, a także 
dobiegu ze startu i mety o dłu-
gości 1,2 km. Do tej pory za-
pisało się już około stu osób.
Anna Dalecka

III Bieg Redzki. 
Trwają zapisy
REDA | Miłośnicy aktywności fizycznej mogą już szlifo-
wać formę. W pierwszą niedzielę czerwca po raz kolejny 
zorganizowany zostanie Bieg Redzki. 

Fo
t. 

K
as

zu
by

bi
eg

aj
a.

pl

REDA | Zakończyła się 
redzka liga Baśki Kaszub-
skiej w sezonie 2015/2016 o 
Puchar Przewodniczącego 
Rady Miasta Kazimierza 
Okroja. Mistrzem ligi zo-
stał Jerzy Stenka. 

Rozgrywki ligowe trwały od 
listopada ubiegłego roku i nie-
dawno zakończyły się. Zawod-
nicy uczestniczyli w cyklu 18 
turniejów eliminacyjnych, roz-
grywanych w sali widowiskowej 

redzkiego MOSiR-u. W turnieju 
baśki kaszubskiej rywalizowało 
20 zawodników, którzy walczyli 
o punkty do klasyfikacji general-
nej. Najlepsi gracze z każdego 
stolika uzyskiwali punkty. Tur-
niej wygrał gracz, który uzyskał 
w turniejach eliminacyjnych 
najwyższą ilość punktów. Po 
18 spotkaniach pełnych emocji, 
zwycięzcą redzkiej ligi został 
Jerzy Stenka, Starszy Cechu 
Rzemiosł Różnych w Redzie.
/raf/

Mistrzowie baśki
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zBIgNIeW ChuChała

Po 5:0 aż strach publicznie mó-
wić o marzeniach i snach kibica. 
Finlandia nie należy do potęg pił-
karskich, ale styl gry naszej dru-
żyny i walka do ostatniej minuty 
w meczach towarzyskich imponu-
je. Graliśmy z Finami trzydzieści 
jeden razy. Wygraliśmy dwadzie-
ścia razy, osiem meczów zremiso-
waliśmy. Z odejmowania wycho-
dzi, że porażek było raptem trzy. 
Jeśli ktoś myśli, że w każdym me-
czu dawaliśmy tej reprezentacji 
łupnia, to się grubo myli. Ostatni-
mi laty bywało ciężko. Wyniki 0:0, 
1:0, 1:1, 1:3, 2:1 nie należały do 
rzadkości. Ostatni raz strzeliliśmy 
drużynie Finlandii więcej niż czte-
ry bramki, aż pięćdziesiąt jeden lat 
temu. 24. października 1965 roku 
na boisku w Szczecinie wygrali-
śmy 7:0. Osiemnastoletni  Wło-
dzimierz Lubański (Górnik Zabrze) 
strzelił cztery gole. Dwa razy trafił 
do bramki Jerzy Sadek (ŁKS Łódź) 
a raz Ernest Pohl (Górnik Zabrze). 
6:2 wygraliśmy 8. listopada 1959 
roku w Chorzowie. Tu z kolei Er-
nest Pohl trafiał trzykrotnie, a po-

zostałe gole 
zdobyli Stani-
sław Hacho-
rek i Zbigniew 
Szarzyński 
(obaj Gwardia 
Warszawa)oraz 
Andrzej Sykta (Wi-
sła Kraków). 4. listo-
pada 1956 roku na stadio-
nie Wisły w Krakowie padł iden-
tyczny wynik jak w ostatnią sobo-
tę przedświąteczną. Dwie bramki 
Henryka Kempnego (CWKS War-
szawa), po jednej Krzysztofa Basz-
kiewicza (Gwardia Warszawa), Lu-
cjana Brychczego i Edmunda Ko-
wala (obaj CWKS Warszawa). 8. 
sierpnia 1926 roku nasza repre-
zentacja wygrała w Poznaniu 7:1. 
Cztery gole zdobył Mieczysław 
Batsch (Pogoń Lwów) a trzy Waw-
rzyniec Staliński z Warty Poznań. 
Pierwszy w historii mecz Finlan-
dia – Polska rozegrany został 23. 
września  1923 roku w Helsinkach. 
Przegraliśmy dość wyraźnie, bo aż 
3:5. Było to spotkanie reprezenta-
cji dwóch państw, których jeszcze 

Suomi znaczy 
Finlandia

kaLeNdarIum 
fUTbOLOWE

kilka lat wcześniej nie było na ma-
pie Europy. Polska odzyskała nie-
podległość w 1918 roku po 123.
latach zaborów. Finlandia od śre-
dniowiecza była pod panowaniem 
szwedzkim, a potem ponad sto lat 
należała do carskiej Rosji. Finowie 
wybili się na niepodległość w 1917 
roku. Zobaczmy zatem kto wystą-
pił w polskiej reprezentacji w tym 
meczu.  Był to ósmy mecz naszej 
drużyny narodowej w całej histo-
rii występów od 18. grudnia 1921 
roku. Trener Kazimierz Glabisz 

ustawił drużynę w syste-
mie  1 – 2 – 3 – 5. Tak się 

wtedy grało. W bram-
ce Mieczysław Wi-
śniewski z Wisły 
Kraków. Na prawej 
obronie grał Włady-
sław Olearczyk z Po-

goni Lwów, na lewej 
zaś Wawrzyniec Cyll 

z ŁKS Łódź. W drugiej 
linii kibice w Helsinkach 

zobaczyli Witolda Gierasa 
z Czarnych Lwów na prawej pomo-
cy, Stefana  Śliwę z Wisły Kraków 
w środku oraz z lewej strony Ste-
fana Spojdę z Warty Poznań. Atak 
stanowili: Józef Słonecki z Pogoni 
Lwów na prawym skrzydle, Mie-
czysław Batsch też z Pogoni jako 
prawy łącznik, Wawrzyniec Staliń-
ski z Warty Poznań na środku ata-
ku, Władysław Kowalski z Wisły 
Kraków na lewym łączniku i Juliusz 
Miller z Czarnych Lwów na lewym 
skrzydle. Gole zdobyli  Batsch, Sta-
liński i Miller. W przyszłym roku 
Finlandia obchodzić będzie stule-
cie niepodległości. My za dwa lata. 
Myślę, że z tej okazji warto byłoby 
rozegrać znów mecz, tym razem 
w Helsinkach. W końcu należy się 
Finom rewanż za ostatnie 0:5.

W najbliższą sobotę Tyta-
ni zmierzą się z silną ekipą 
Energetyka Gryfino. Rywal 
w ostatniej kolejce pokonał 
AZS Bydgoszcz i na pew-
no do końca sezonu będzie 
chciał powalczyć o dodatko-
we punkty. Zdaniem trenera 
żółto – czerwonych, Pawła 
Paździochy, najważniejsze 
w tym spotkaniu to nie po-
pełniać głupich błędów...

- Mecze z Gryfinem za-
wsze były bardzo wido-
wiskowe – mówi trener. - 
Niestety w ubiegłej rundzie 
ulegliśmy na ich terenie jed-
ną bramką (29:30) i byliśmy 
bardzo źli na siebie za tamte 
błędy. Tym razem nie może-
my pozwolić rywalowi na 
rozwinięcie skrzydeł i grania 
pod ich dyktando. Uczulam 
chłopaków na treningach, 
że Energetyk będzie chciał 
mocno powalczyć i że mu-
simy być maksymalnie sku-
pieni przez całe sześćdzie-
siąt minut. Jeśli zagramy 
na naszym stałym poziomie 
to powinniśmy spokojnie 
wygrać i na to oczywiście 
liczę, bo cały czas walczy-

my o jeszcze lepszą lokatę 
w tabeli.

Spotkanie to mogło by 
mieć dodatkowy smaczek, 
ponieważ spotkać się mie-
li dwaj najlepsi strzelcy 
w lidze, Wojciech Dadej 
oraz Tomasz Bartoś. Mogło, 
ale niestety nie będzie. Bar-
toś za otrzymanie w zeszłym 
spotkaniu czerwonej kartki, 
został dodatkowo ukarany 

przez PWZPR absencją na 
jeden mecz ligowy. Dlatego, 
choć w osłabieniu, Tytani 
zapowiadają mecz walki 
i grę o zwycięstwo...

Początek spotkania 
w Wejherowie w hali ZS nr 
1 przy ul. Śmiechowskiej 36 
o godzinie 17.00. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy, 
wstęp - jak zawsze – darmo-
wy. /raf/

Walka do końca
WEJHEROWO | Po dwóch tygodniach przerwy, wejherowscy 
szczypiorniści w końcu wracają na ligowe parkiety. 

- to z pewnością 
będzie ciekawe 
spotkanie – zapo-
wiada trener Paweł 
Paździocha

REKLAMA                                              U/2016/PR
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Ciekawa gra zaczęła się nie-
mal od pierwszych chwil me-
czu. Już w trzeciej minucie 
odgwizdany został pierwszy 
rzut wolny dla gości. W po-
wietrzu starli się Klimczak 
i Wróbel, zwycięstwo z tego 
pojedynku wyszedł obrońca 
Gryfa. Chwilę później Gryf 
bardzo szybko starał się wyjść 
z kontrą, ale wejherowia-
nie zostali zatrzymani przez 
obrońców Siarki. W piątej 
minucie - pierwszy rzut rożny 
dla Gryfa.

Po kolejnym rzucie rożnym 
dla Gryfa i niebezpiecznej 
sytuacji pod bramką gospo-
darzy kibice doczekali się 
pierwszeego gola. Po dośrod-
kowaniu Mateusz Kuzimski 
wygrał z obrońcą gości walkę 
o piłkę i głową w pięknym 
stylu wpakował futbolówkę 
do bramki.

 Podczas dalszej gry przez 
większą część meczu widać 
było przewagę Gryfa, goście 
grali zapobiegawczo. Nie 
zabrakło jednak ostrej wal-

ki między rywalami i w 37 
minucie żółtą kartkę dostał 
Tomczak (Gryf Wejherowo).

Ostatnie kilka minut pierw-
szej połowy to raczej spokojna 
i mało ciekawa gra, aż do do-
liczonego czasu. W pierwszej 
minucie doliczonego czasu 
sędzia dyktuje rzut karny dla 
Gryfa. Minutę później, czyli 
dosłownie na sekundy przed 
zakończeniem pierwszej po-
łowy spotkania, Krzysztof 
Wicki strzela po ziemi i... pił-
ka trafia w słupek! Odbija się 

od niego i trafia w okno bram-
ki. Gryf prowadzi już 2:0!

 Drugą połowę goście roz-
poczęli od znacznie bardziej 
agresywnej gry. Przez kilka-
naście minut gra toczyła się 
niemal cały czas na połowie 
gospodarzy. Goście nie byli 
jednak w stanie przełamać 
obrony żółto-czarnych. Osta-
tecznie mecz kończy się wy-
nikiem 2:0 i trzy punkty dopi-
sują sobie gospodarze – czyli 
Gryf Wejherowo.

Rafał korbut

Gryf pokonał Siarkę!

PIłKa NOŻNa | Dobra passa wejherowskich piłkarzy trwa. W sobotnim meczu żółto-
czarni pokonali dwiema bramkami Siarkę Tarnobrzeg.

Podopieczni trenera Bor-
ka z obu roczników – 2001 
i 2002 świetnie poradzili so-
bie w swoich meczach ligo-
wych. Gracze z kategorii C2 
wygrali wyjazdowe spotka-
nie z Akademią Piłkarską 
LG 3:1, a zawodnicy kate-
gorii C1 pokonali KTS-K 
GOSRiT Luzino 4:3.

I Liga Wojewódzka C2 
Trampkarz (rocznik 2002)

15. kolejka – Akademia Pił-
karska LG – WKS Gryf Wej-
herowo 1:3
Bramki: Patryk Kołodziejski 
(dwie), Szymon Potrykus

I Liga Wojewódzka C1 
Trampkarz (rocznik 2001)
15. kolejka – KTS-K GO-
SRiT Luzino – WKS Gryf 
Wejherowo 3:4
Bramki: Karol Baranowski 
(trzy), Jakub Kunz /Rk/

Zwycięstwa juniorów
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SkŁAD WyJścIoWy DRużyn:

Gryf Wejherowo: Leleń – Mońkja, Lewandowski, Wicki, 
Dampc, Tomczak, Nadolski, Klimczak, Wicon, Łysiak, Kuzimski
Rezerwowi: Duda, Brzuzy, Czychowski, Jakubowski, Koziara, 
Sosnowski, Szur
 
Siarka tarnobrzeg: Beszczyński – Grzesik, Waleńcik, Sylwe-
strzak, Suchecki, Stromecki, Frankiewicz, Koczon, Wróbel, 
Mandzelowski, Martuś
Rezerwowi: Janowski, Więcek, Chłoń, Buczek, Głaz
Sędzia: Karol Rudziński (Nidzica)
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