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- W pierwszym tygodniu działania programu złożono
 ok. 1600 wniosków - mówi Anna Kosmalska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie (po lewej)

Fizyka i chemia  
w praktyce str.  8
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Temat będzie z gatunku 
tych śmierdzących. W za-
wiązku z powyższym będę 
zmuszony używać słowa, 
uznanego dziś w Polsce 
za obraźliwe. Mam na my-
śli po prostu kupę i wca-
le nie chodzi o dużą ilość 
czegokolwiek. Pisanie 
o tym wstydliwym temacie 
w sposób zakamuflowany, 
mija się z celem. Trzeba 
„walić” prosto z mostu. 
Zwracam się do wszystkich 
właścicieli szczekających 
czworonogów, oczywiście 
w Wejherowie. Im dalej 
od centrum miasta, tym 
więcej psich odchodów na 
chodnikach, trawnikach 
i w najmniej oczekiwa-
nych miejscach. A, sprawa 
jest genialnie prosta. Oby-
watele psiarze! Wycho-
dząc z domu zabierzcie ze 
sobą, oprócz psa oczywi-
ście, także torebkę foliową 
dużą lub małą, kawałek 
papieru toaletowego, ręcz-
nik papierowy lub nawet 
chusteczkę higieniczną. 
Wszystko zależy od wiel-
kości psa, czytaj od wiel-
kości kupy. Gdy piesek 
zrobi to co miał zrobić, 

należy się schylić i wziąć 
kupę w rączki za pomocą 
tych przyborów o których 
wyżej. Następnie proszę 
wyrzucić rzeczoną kupę 
do kosza. Wiem, że nie ma 
specjalnych koszy na psie 
odchody, zatem wyrzu-
cajcie do takich jakie są. 
Idźcie do domu i umyjcie 
rączki. Proste? Do prezia 
w tym miejscu mam apel. 
Przestań Pan pobierać 
opłatę za posiadanie 
psa. Postaw Pan 
śmietniki na 
psie odcho-
dy raz a do-
brze. Ucz 
Pan dzieci 
w przed-
s z k o l a c h , 
s z k o ł a c h 
podstawo -
wych i gim-
nazjach zasad 
o b c h o d z e n i a 
się z psimi kupa-
mi. Straż Miejska 
niech bezwzględnie 
wlepia mandaty 
obywatelom 
psiarzom za 
niesprzątanie 
po swoich 

Instrukcja obsługi
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pupilach. Tu drobna uwaga 
do panów Strażników. Gdy 
będziecie wypisywać man-
daty z tytułu kupy, to nie 
pomylcie pierwszej i trzeciej 
litery, bo wtedy to już spra-
wa polityczna, a mnie chodzi 
tylko o czystość w mieście.

Jakub gorszego sortu W.
REDA | Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego spotkał się 
z władzami Redy, aby prze-
dyskutować kilka tematów 
inwestycyjnych. Najważ-
niejszą sprawą była jednak 
planowana od lat budowa 
Obwodnica Północnej Aglo-
meracji Trójmiejskiej OPAT.

Marszałek Struk spotkał się 
z Kazimierzem Okrojem, prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
w Redzie, Haliną Grzeszczuk, 
zastępcą burmistrza miasta 
oraz Hanną Janiak, sekreta-
rzem miasta.

Kazimierz Okrój zauważył, że 
dla Redy bardzo dużym pro-
blemem są korki na drodze 
krajowej nr 6 i drodze woje-
wódzkiej  nr 216. Reda – nie-
stety – znana jest z uciążliwo-
ści związanych z  przejazdem 

w kierunku Półwyspu Hel-
skiego.  Korki są kłopotliwe 
zwłaszcza dla mieszkańców, 
lecz i turystów, licznie prze-
jeżdżających przez nasze mia-
sto latem. Tak się składa, że 
przez Redę przebiegają głów-
ne szklaki komunikacyjne do 
Szczecina i do Helu. 
Halina Grzeszczuk zwróciła 
uwagę na dodatkowy problem, 
związany z planami zagospo-
darowania przestrzennego 
i obszarami zarezerwowany-
mi na potrzeby budowy ob-
wodnicy. Aktualnie samorząd 
województwa pomorskiego 
przystąpił do prac nad uchwa-
leniem Planu zagospodaro-
wania przestrzennego woje-
wództwa pomorskiego 2030 
oraz stanowiącym jego część 
projektem Planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
ru metropolitalnego Gdańsk 
- Gdynia – Sopot 2030, wraz 

z Prognozą oddziaływania na 
środowisko. Plan jest podsta-
wowym dokumentem plani-
stycznym województwa, wy-
znaczającym cele i kierunki 
rozwoju przestrzennego regio-
nu w perspektywie roku 2030. 
W trakcie konsultacji społecz-
nych projektu Planu, samorząd 
Redy po dokładnych analizach 
zgłosi swoje uwagi, również 
w kontekście OPAT.
- Korki zagrażają bezpieczeń-
stwu tak mieszkańców, jak 
i turystów – powiedział Kazi-
mierz Okrój. - Należy dołożyć 
wszelkich starań, aby uspraw-
nić komunikację na głównej 
drodze przelotowej. 
Determinacja Redy jednak nie 
wystarczy, aby rozwiązać pro-
blem - należy zjednoczyć siły 
z samorządami ościennymi. 
Będzie to jeden z priorytetów 
najbliższych działań w tej ka-
dencji samorządu. /raf/

Z marszałkiem o obwodnicy
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Kto może złożyć wniosek 
o 500 złotych na dziecko? 
Każdy, kto ma przynajmniej 
dwoje dzieci. Jeśli natomiast 
ktoś ma jedno dziecko, rów-
nież może starać się o pie-
niądze, ale musi spełnić kry-
terium dochodowe w kwocie 
800 złotych na członka ro-
dziny lub 1200 w przypadku 
wychowywania dziecka nie-
pełnosprawnego. 
- Pierwszego dnia naboru 
przyjęliśmy trzysta wnio-
sków złożonych osobiście – 
informuje Anna Kosmalska, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie. - Elektronicznie na ko-
niec dnia wpłynęło dwieście 
wniosków. Przypuszczamy, 
że z dnia na dzień osób chcą-
cych złożyć niezbędne doku-
menty będzie coraz mniej.
Sytuacja podobnie przed-
stawia się również w innych 
miastach. W Rumi z moż-
liwości złożenia wniosku 
w piątek fizycznie skorzy-
stało blisko trzysta osób. 
Chętnych do otrzymania 
wsparcia w ramach popular-
nego programu nie zabrakło 
też w Redzie.
- Pierwszego dnia naboru 
złożonych zostało niespełna 
pięćset wniosków – zapew-
nia Małgorzata Klebba, kie-

rownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Re-
dzie. - Dokumenty przyjmu-
jemy na bieżąco. W obsługę 
mieszkańców zaangażowa-
nych zostało od dziesięciu do 
dwunastu pracowników.
W rumskim Urzędzie Miasta 
pierwszego dnia złożono 270 
wniosków. Urzędnicy spo-
dziewają się w sumie ok. 3,5 
tys. wniosków na ponad 5,5 
tys. dzieci. 
Powołany wcześniej przez 
burmistrza Michała Pasiecz-
nego Wydział Spraw Spo-
łecznych okazał się strzałem 
w 10, ponieważ nie trzeba 
było tworzyć nowych struktur, 
a wystarczyło tylko zatrudnić 
pracowników. Efektem tych 
działań jest szybka i sprawna 
obsługa interesantów. 

- Pierwsze osoby złożyły 
wnioski już o godz. 7.00 rano 
– mówi Wiesława Pachol-
czyk, naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych. - Pra-
cownicy byli przygotowani 
i odpowiednio wcześnie zaję-
li swoje stanowiska pracy tak, 
żeby nie było żadnych pro-
blemów i żeby przyjąć każdą 
oczekującą osobę. 
- Wszystko odbywa się 
sprawnie – ocenia pani Han-
na, mieszkanka Rumi i mama 
4 dzieci, która przyszła zło-
żyć wniosek w programie 
„500+”. - Urzędnicy są do-
brze przygotowani. Teraz 
zobaczymy, jak długo trzeba 
będzie czekać na rozpatrzenie 
wniosków „500 +”.
Obsługa odbywa się płynnie 
i bez kolejek, gdyż wnioski są 

przyjmowane jednocześnie na 
7 stanowiskach. Sześć z nich 
znajduje się w Wydziale Spraw 
Społecznych w pokoju nr 10. 
Jedno dodatkowe stanowisko 
zostało przygotowane w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców.
Wnioski są przyjmowane 
w poniedziałki w godz. 9-17, 
a w pozostałe dni od 7.30 do 
15.30. Formularze do wypeł-
nienia można pobierać także 
w MOPS. Wszelkich infor-
macji można zasięgnąć bezpo-
średnio w WSS, pod numerem 
tel. 58679 65 40. 
Warto zaznaczyć, że 500 zło-
tych to kwota netto, która jest 
zwolniona z podatku docho-
dowego i nie będzie podlegać 
egzekucji, podobnie jak inne 
świadczenia dla rodzin.

R.korbut, A.Dalecka

Ruszył program 
Rodzina 500+
POWIAT | Od kilku dni przyjmowane są wnioski na dofinansowanie od państwa 
w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Jak sprawdziliśmy, w niektórych punk-
tach tworzą się niewielkie  kolejki, ale na złożenie wniosku mieszkańcy nie muszą 
czekać zbyt długo.

Jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami 
o programie „Rodzina 500plus” są strony: rodzina500plus.gov.pl, obywatel.gov.pl, oficjalne 
strony internetowe ministerstw oraz niektórych banków. Za pobranie i złożenie wniosku nie 
ponosimy żadnych opłat.
Policja przestrzega przed oszustami, którzy wykorzystując naszą nieświadomość i niewiedzę 
poprzez fałszywe strony internetowe, wyłudzają dane personalne oraz pieniądze. Oszuści za-
zwyczaj proszą o podanie takich danych jak imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PE-
SEL, miejsce zamieszkania oraz innych informacji.
Fukcjonariusze proszą każdego, kto spotka się z takim przestępczym procederem o kontakt te-
lefoniczny pod numerem 997 lub 112 albo osobisty w najbliższej jednostce Policji.

uwAGA nA oSZuStów!

GM. WEJHEROWO |  
Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Wejherowo omówio-
no i przegłosowano kilka 
istotnych dla mieszkańców 
spraw. 

Niespodzianką było pojawie-
nie się na sesji radnego mia-
sta Wejherowo – Czesława 
Kukowskiego, który prze-
konywał radnych gminy do 
partycypowania w kosztach 
budowy parkingu przy wej-
herowskim szpitalu. O po-
myśle mówiono już pod ko-
niec minionego roku, kiedy 
Wejherowski Ruch Sąsiedzki 
przystąpił do opracowywa-
nia koncepcji i kosztorysu. 
Z usług wejherowskiego 
szpitala korzysta większość 
mieszkańców okolicznych 
samorządów, dlatego ważne 
jest, by każdy z nich przyłą-

czył się do projektu. Całość 
koordynować ma natomiast 
starosta wejherowski.
Podjęto też uchwały doty-
czące nadania nazw ulic we 
wsiach Bolszewo, Gościcino, 
Gowino, Orle oraz zmiany 
uchwały w sprawie nadania 
nazw ulic we wsi Warszko-
wo. Ponadto podjęto uchwały 
dot. nabycia nieruchomości 
położonych w Bolszewie 
oraz uchwalenia Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla fragmentu 
Bolszewa i Kąpina. 
W porządku obrad znalazły 
się także uchwały dot. zmia-
ny wieloletniej prognozy fi-
nansowej na lata 2016 – 2028, 
zmiany budżetu na 2016 rok, 
czy wyodrębnienia w budże-
cie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki.

/opr. raf/

O parkingu, drogach i budżecie
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Przyznawanie wsparcia fi-
nansowego organizacjom 
pozarządowym odbywa się 
w ramach ogłoszonego przez 
władze powiatu konkursu 
grantowego.

W tym tygodniu odbyło się 
uroczyste podpisanie i wrę-
czenie umów na realizację za-
dań publicznych w bieżącym 
roku z zakresu oświaty, spor-
tu, wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży, ochrony i promo-
cji zdrowia, ratownictwa, tu-
rystyki oraz działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

– Każdego roku wspieramy 
interesujące projekty, któ-
re przyczyniają się do upo-
wszechniania i promowania 
kultury fizycznej i sportu, 
zdrowego stylu życia, lokal-
nych produktów turystycz-
nych oraz przedsięwzięć edu-
kacyjno-wychowawczych 
obejmujących jak największe 
grupy społeczne – powie-
działa Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski.

Na realizację zadań pu-
blicznych w 2016 r. najwię-
cej środków zostało przezna-

czonych na upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 
– 71,6 tys. zł oraz działania 
związane z kulturą, sztuką 
i ochroną dóbr kultury i trady-
cji – 59,5 tys. zł. Ponadto na 
zadania w sferze wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży prze-
kazano – 28,5 tys. zł, działań 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych w zakresie rehabilitacji, 
promowania aktywności oraz 
integracji osób niepełno-
sprawnych – 17,1 tys. zł. Na 
ochronę i promocję zdrowia, 
w tym zdrowia psychicz-

nego, powiat przeznaczył – 
11,8 tys. zł, turystykę, w tym 
promocję lokalnych produk-
tów turystycznych – 6 tys. zł. 
Na wsparcie zadań z zakresu 
oświaty i wychowania prze-
kazano – 2,5 tys. zł, porządku 
i bezpieczeństwa publiczne-
go oraz przeciwdziałania pa-
tologiom społecznym – 2 tys. 
zł, a na ratownictwo i ochro-
nę ludności – 1 tys. zł.

- Takie organizacje, jak na-
sze, myślę, że bez takiego 
wsparcia urzędów, one nie 
mogłyby do końca prawi-

dłowo funkcjonować - mówi 
Marta Lichwa z Fundacji 
Dobroczyńca. - Wsparcie sa-
morządów jest bardzo istotne 
dla organizacji, zwłaszcza 
tych małych, które działają 
na rzecz lokalnego społe-
czeństwa i nie mają dużych 
budżetów. 

W tym roku zaintereso-
wanie grantami było bardzo 
duże. Do Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie wpłynę-
ło w sumie 150 wniosków na 
łączną kwotę dofinansowa-
nia ponad 1 mln zł. Spośród 

przesłanych wniosków komi-
sja konkursowa wybrała 105 
ofert, które otrzymały dofi-
nansowanie.

- Z roku na rok kwoty, które 
trafiają do organizacji poza-
rządowych są coraz większe 
– zaznacza starosta Gabriela 
Lisius. - W 2014 r. środki 
finansowe przekazane z bu-
dżetu powiatu na realizację 
zadań publicznych wyniosły 
150 tys. zł, w 2015 r. 176 
tys. zł, a w obecnym kwota ta 
zwiększyła się do 200 tys. zł.

/raf/

Organizacje dostały 200 tys. zł
POWIAT | Jak co roku organizacje i stowarzyszenia, działające na terenie powiatu wejherowskiego, otrzymały wsparcie z bu-
dżetu starostwa powiatowego. W tym roku była to kwota 200 tys. zł. 

W zakresie ochrony zdro-
wia, w imieniu Stowarzysze-
nia Amazonki w Wejherowie 
działającego przy Szpitalu 
Specjalistycznym im. F. Cey-
nowy umowę na 6,5 tys. zł 
podpisała prezes Barbara 
Brzoskowska.

Umowy na dotacje z miasta 
Wejherowa podpisali również 
trzej prezesi stowarzyszeń 
sportowych: Janusz Molak, 
prezes Klubu Sportowego 
„Wejher” na 18 tys. zł, Lech 
Bieńkowski, prezes Wej-
herowskiego Towarzystwa 

Tenisowego na 9 tys. zł oraz 
Rudolf Simenak, prezes Sto-
warzyszenia Sportów Walki 
i Lekkiej Atletyki Shotokan 
na 2 tys. zł. Wartość podpi-
sanych umów wyniosła w su-
mie 35,5 tys. zł.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt po-
gratulował przedstawicielom 
stowarzyszeń znakomicie 
prowadzonej działalności na 
rzecz mieszkańców miasta 
i życzył im sukcesów w tej 
ważnej misji.

/raf/

Dotacje od miasta
dla Amazonek i sportowców
WEJHEROWO | Cztery wejherowskie stowarzyszenia 
podpisały umowy w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 
miasta na działalność społeczną.

Inwestycja to kolejny etap 
rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa i związana jest ze 
zmianą przestrzeni oraz popra-
wą funkcjonalności i estetyki 
ul. Sobieskiego w Wejhero-
wie. 

Na 130-metrowym odcinku 
ułożona zostanie nawierzchnia 
z płytek i kostki granitowej. 
W ramach przebudowy wyko-
nane zostanie także oświetle-

nie, zieleń, mała architektura 
oraz kanalizacja deszczowa. 
Wymieniona zostanie wiata 
autobusowa przy targowisku. 
Koszt tej inwestycji to ok. 
450 tys. zł. Przypomnijmy, że 
w 2015 r. zakończono pierw-
szy etap budowy promenady 
na odcinku od ul. Hallera do 
Parku Kaszubskiego, dzięki 
czemu do końca czerwca br. 
na całej długości ul. Sobie-

skiego - od ul. Hallera do ron-
da przy skrzyżowaniu z ul. 3 
Maja powstanie szlak spacero-
wy z prawdziwego zdarzenia 
w formie promenady. Inwesty-
cja docelowo pozwoli na połą-
czenie wejherowskiego rynku 
reprezentacyjnym deptakiem 
z Filharmonią Kaszubską. 

- Budowa kolejnego odcin-
ka ul. Sobieskiego podniesie 
niewątpliwie atrakcyjność tej 

Powstaje ciąg spacerowy
WEJHEROWO | Trwa budowa kolejnego odcinka ciągu spacerowego przy ul. Sobie-
skiego – od Parku Kaszubskiego do budynku Zespołu Kuratorów (dawny budynek Ksiąg 
Wieczystych) przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie. 

części miasta – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Chodnik, 
który funkcjonował dotychczas 
przy ul. Sobieskiego był wąski 
i niebezpieczny ze względu na 
bardzo duży ruch w ul. Sobie-
skiego. Szeroki pasaż zachęci 
do spacerów między rynkiem 
a Filharmonią Kaszubską. 

 Jak mówi Stanisław Brzo-
zowski, kierownik Wydzia-
łu Inwestycji Komunalnych 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, aby 
trakt spacerowy miał charakter 
promenady, zlikwidowane zo-
staną dotychczasowe miejsca 
parkingowe przy budynku GS 
Samopomoc Chłopska. 

- Likwidacja tych kilku miejsc 
nie stanowi problemu, gdyż na-
przeciw - przy wejherowskim 
Sądzie znajduje się ogólno-
dostępny parking, z którego 
mieszkańcy mogą korzystać – 
mówi Stanisław Brzozowski. 
- Przypomnijmy, że jest to już 
kolejny duży parking w samym 
centrum Wejherowa - w tej czę-
ści miasta znajduje się już duży 
parking przy PZU - wjazd od ul. 
Dworcowej i Sobieskiego i przy 
ul. Hallera obok Filharmonii 
Kaszubskiej. 

/raf/
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REKLAMA                  11/2016/PW

REKLAMA               12/2016/PW

REKLAMA                    7/2016/PB

W wielu miastach i gminach 
z początkiem kwietnia rozpo-
częto budżety obywatelskie. 
Do końca miesiąca miesz-
kańcy mogą zgłaszać swoje 
pomysły, które – o ile zyskają 
aprobatę odpowiedniej liczby 
głosujących mieszkańców – 
doczekają się realizacji. 

W Sopocie przedstawiciele 
władz Gdyni, Gdańska, So-
potu, Rumi i Pruszcza Gdań-
skiego wystąpili na wspólnej 

konferencji, podczas której 
oficjalnie zadeklarowali roz-
poczęcie współpracy właśnie 
w zakresie działań związa-
nych z budżetami obywatel-
skimi. 

- Inicjatywa, aby połączyć 
siły i przeprowadzić jeden 
wspólny budżet obywatelski 
w tym samym czasie dla całej 
metropolii, wyszła z Sopotu 
w ubiegłym roku – wyjaśnia 
Marcin Skwierawski, wice-

prezydent Sopotu (w tym 
mieście BO realizowany jest 
już po raz 6.). - Udało nam 
się zachęcić do wspólnych 
działań 12 samorządów. Są 
to: Gdynia, Gdańsk, Sopot, 
Rumia, Pruszcz Gdański, 
Tczew,  Puck, Władysławo-
wo, Lębork, Szemud, Mal-
bork, Krynica Morska.

Główne założenia wspól-
nego budżetu obywatelskie-
go to jednakowe terminy na 

składania projektów i gło-
sowania oraz połączenia sił 
w kampanii promocyjnej. 

- W myśl zasady „myśl 
globalnie, działaj lokalnie” 
postanowiliśmy, że szcze-
gółowe zasady i zakres te-
matyczny pozostawiamy dla 
każdego samorządu, by każ-
dy samorząd indywidualnie 
dopuszczał konkretne pro-
jekty – dodaje Marcin Skwie-
rawski. Rafał korbut

mIchAŁ Guć, 
wiceprezydent Gdyni:

Rocznie na budżet obywatelski prze-
znaczamy ok. 5 mln zł. Od początku wy-
chodzimy z założenia, że budżet oby-
watelski jest czymś bardzo lokalnym 

i powinien dotyczyć tych wątków, które mieszkańcy na 
co dzień widzą w swoim najbliższym otoczeniu. Każdy 
z samorządów będzie swoimi tradycyjnymi metodami 
zachęcał mieszkańców i włączał ich w działaniach w ra-
mach budżetu obywatelskiego i tu nic się nie zmienia. 
Ale wspólna będzie ogólna informacja. Czy mieszkasz 
w Gdyni., Gdańsku, Rumi czy w Pruszczu Gdańskim: te-
raz, w kwietniu, jest czas na składanie wniosków. I to 
samo będzie we wrześniu, gdy będzie czas głosowania. 
Padła propozycja, aby budżet obywatelski stał się jesz-
cze szerszy, na skalę ogólnopolską. Muszę przyznać, że 
budzi to mój niepokój – już słyszymy o pomysłach, by 
stworzyć ustawę o budżecie obywatelskim, by zmusić 
samorządy, aby każdy miał budżet obywatelski. Patrząc 
na jakość stanowionego prawa obawiam się, że mogło-
by mieć to negatywne konsekwencje. Największą war-
tością budżetu obywatelskiego jest to, że jest kształto-
wany oddolnie. 

mARcIn kuRkowSkI, 
wiceburmistrz Rumi:

- W tym roku w Rumi mamy kilka nowo-
ści w porównaniu do roku poprzednie-
go. Chyba najważniejszą jest to, że w tym 
roku każdy będzie mógł oddać dwa gło-

sy, a nie jeden. Będzie można zagłosować 
na jeden projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny 
(prospołeczny). I to jest duża zmiana jakościowa. Obser-
wowaliśmy bowiem tendencję, że w większości ludzie 
głosowali przede wszystkim na tzw. „twarde” projek-
ty, czyli na zadania inwestycyjne. Przez to prospołecz-
ne projekty nie miały dużych szans na realizację. Na-
tomiast zależy nam na tym, aby zintensyfikować swo-
je działania także w obszarach prospołecznych. Druga 
bardzo istotna zmiana jakościowa to brak limitu wieku 
głosujących. Teraz każdy mieszkaniec Rumi może od-
dać swój głos. W ubiegłym roku ten limit ustaliliśmy na 
poziomie 13 lat, w tym roku głosować może każdy. Za-
chęcam więc do głosowania i do składania projektów.

Budżet obywatelski na skalę metropolii
POMORZE | 12 gmin z Pomorza w tym roku zjednoczyło siły i wspólnie przygoto-
wuje budżety obywatelskie. I choć każda gmina będzie na własną rękę realizować 
projekty zgłoszone przez mieszkańców, to terminy i częściowo kampanie rekla-
mowa będzie realizowana już we współpracy. 

na zdjęciu od lewej: Janusz wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, marcin kurkowski, wice-

burmistrz Rumi, michał Guć, wiceprezydent Gdy-
ni, marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu 

i Piotr kowalczuk, wiceprezydent Gdańska. 
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REKLAMA                                              U/2016/PR

- Inwestycje z dofinanso-
waniem mieszkańców re-
alizowane są w pierwszej 
kolejności – mówi Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej. – Dzięki temu 
wybudujemy więcej ulic 
w Rumi i trochę szybciej.

Aż 120 ze 145 km ulic 
w mieście to drogi gminne. 
Drogi trwale utwardzone 
stanowią prawie połowę 
rumskich ulic, drogi tym-
czasowo utwardzone płyta-
mi YOMB to 27 proc. Nie-
mal jedna czwarta to drogi 
gruntowe, które nie posia-
dają trwałej nawierzchni. 
Jest to ogromny problem 
i zadanie, z którym władze 
miasta starają się uporać.    
 

Powstał program budowy 
dróg. Może on dotyczyć kil-
ku różnych sytuacji. Pierw-
szy przypadek to ulice, któ-
re mają dokumentację, ale 
ich budowa z różnych po-
wodów nie została jeszcze 
zrealizowana. 

Wspólna budowa ulic
RUMIA | Ciekawa inicjatywa realizowana jest w Rumi. Chodzi o program budowy 
ulic, który odbywa się przy aktywnym udziale i współfinansowaniu mieszkańców. 
Miasto pokrywa 85 proc. kosztów inwestycji, a mieszkańcy pozostałe 15 proc.

Druga sytuacja to lokalne 
inicjatywy, gdy ulice są reali-
zowane przy udziale samych 
mieszkańców. 

- Mieszkańcy płacą 15 proc., 
z możliwością rozłożenia na 
raty - mówi Beata Ławrukaj-
tis, rumska radna. - Dotyczy 
to głównie ulic gminnych, 
które nie mają dokumentacji, 
ale stanowią np. drogi dojaz-
dowe do posesji i są niezbęd-
ne ludziom do normalnego 
funkcjonowania. 

W takim przypadku miesz-
kańcy powołują komitet 
i występują do urzędu, który 
przygotuje operat szacun-
kowy. Potem zainteresowa-
ni spotykają się i ustalają, 
kto i ile pieniędzy może dać 
(mogą to być zarówno osoby 
indywidualne, jak i wspólno-
ty mieszkaniowe, czy inne 
podmioty, np. sklepy, czy 
punkty usługowe). 

- Zakłada się konto, na któ-
re zaczynają wpływać zade-
klarowane wcześniej wpłaty 
– tłumaczy radna Ławrukaj-
tis. - W tym momencie urząd 
zaczyna przygotowywać do-
kumentację i szykować się 
do realizacji inwestycji.  

Może jednak wystąpić – 
i często występuje - jeszcze 
jeden rodzaj sytuacji. Chodzi 
o utwardzanie ulic płytami 
YOMB. W przypadku ulic 
gruntowych taka nawierzch-
nia doskonale się sprawdza. 

- Jeżeli ulica nie ma doku-

mentacji, a brakuje środków 
na pełną budowę, jest to do-
bry pomysł – uważa Beata 
Ławrukajtis. - W 2015 r. mia-
sto wyłożyło 1 125 000 zł na 
utwardzenie płytami 30 ulic 
o długości ponad 4 km. W tym 
roku przeznaczono na ten cel 
500 tys. zł.  Zdarza się, że ci 
mieszkańcy, których ulice nie 
trafiły do realizacji w danym 
roku decydują, że sami kupią 
płyty i zwracają się do miasta 
z prośbą o wykonanie robót. 
Na ten cel w budżecie są za-
bezpieczone środki.  

Inicjatywa mieszkańców, 
jeśli chodzi o szeroko poję-
tą infrastrukturę, jest  przez 
miasto mile widziana. Sami 
zainteresowani mogą zde-
cydować, czy chcą mieć na 
ulicy asfalt, czy płyty i na 
ile mogą w tym programie 
uczestniczyć finansowo. Np. 
ślepe uliczki robione są w ten 
sposób, że mieszkańcy kupu-
ją płyty, a miasto je kładzie.

- Chciałabym zachęcić 
wszystkich, którzy żyją np. 
przy krótkich drogach dojaz-
dowych, czy innych drogach 
o małym znaczeniu komuni-
kacyjnym, żeby przejmowali 
inicjatywę w swoje ręce – 
mówi Beata Ławrukajtis. – 
Śmiało można się kontakto-
wać ze mną tel. 500 523 774. 
Możemy się spotkać i wybrać 
najlepsze rozwiązanie, by te 
ulice powstały.

/kor/Fo
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Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 
46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Gniewino:

 uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXI/149/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w spra-1. 
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu wsi chynowie, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXI/150/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w spra-2. 
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu wsi Salino, obręb geodezyjny Salino, gmina Gniewi-
no, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Załączniki  graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice 
planu są  eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie na adres:
urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino

w terminie do dnia 02 maja 2016 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

oGŁoSZEnIE
wóJtA GmIny GnIEwIno

OGŁOSZENIE                                                   90/2016/DB
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REKLAMA                                                              39/2016/RL

Duże wymogi rynku zmobi-
lizowały Zarząd do podjęcia 
decyzji o rozbudowie zakładu. 
Rok 2015 był rokiem inwesty-
cji, która zakończona zostanie 
w tym roku. Rozbudowano 
obiekt,  dzięki czemu uzyska-
no znaczną powierzchnie speł-
niającą najwyższe standardy 
techniczne wymagane dla tej 
branży. Zwiększono zarówno 
powierzchnie magazynowe 
jak i produkcyjne.

Zmieniony zostanie też front 
i elewacja obiektu, już widać 
pierwsze efekty takich zmian.

Produkty Firmy  trafiają do 
aptek i sklepów zielarsko me-
dycznych na terenie całego 
kraju, są też wyróżniane na-
grodami specjalnymi.  W ubie-
głym roku do lęborskiej firmy 
trafiła nagroda Produkt Roku 
za najlepiej sprzedający się 
preparat w aptekach do inha-
lacji oraz tytuł Dobra Marka 
– jako najlepiej rozpoznawal-

ny brand w kategorii leków do 
inhalacji.

Profarm - to  również wy-
soko wykwalifikowana kadra 

pracowników. Pracuje tam 
wielu absolwentów pomor-
skich uczelni, firma organizuje 
również staże dla studentów 

i doktorantów. Profarm na co 
dzień współpracuje z gronem 
naukowców tworząc nowe 
marki i produkty. 

Profarm Lębork -26 lat doświadczenia  
i ogólnopolska renoma
ZDROWIE I URODA | Firma  „Profarm Lębork” funkcjonuje na rynku od 26 lat. Zajmuje się wytwarzaniem produktów leczni-
czych, wyrobów medycznych, kosmetyków, preparatów do aromaterapii, produkcją kontraktową dla podmiotów zewnętrz-
nych oraz usługami w zakresie opracowania receptur i technologii produkcji.

W roku 2015 firma otrzyma-
ła już po raz kolejny Certyfi-
kat Fair Play. W ten sposób 
doceniono m.in. wprowadza-

nie zasad społecznej odpo-
wiedzialności - działanie na 
rzecz lęborskiego środowiska 
jak również stworzenie bar-
dzo dobrych warunków pracy 
i opieki socjalnej dla pracow-
ników.

Trzeci rok z rzędu została 
przyznana Gazela Biznesu dla 
najbardziej dynamicznie roz-
wijających się firm oraz Cer-
tyfikat Wiarygodności Firmy 
za najwyższą ocenę stabilno-
ści firmy.

Firma jest cenionym i wia-
rygodnym partnerem dla kon-
trahentów  krajowych i zagra-
nicznych.
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Uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Rumi są zgodni: teraz 
lekcje będą ciekawsze i... ła-
twiejsze. 
- Jeśli możemy w praktyce 

zobaczyć, jaka jest różnica 
pomiędzy połączeniami rów-
noległymi a szeregowymi 
albo jak działa silnik prądu 
elektrycznego, to dużo ła-
twiej jest nam to zrozumieć, 

niż wtedy, gdy jest to tylko 
opisane na papierze – mówi 
jeden z uczniów rumskiego 
liceum.
W szkole właśnie oddano do 
użytku dwie nowe pracownie: 

Fizyka i chemia  w praktyce
RUMIA | Ciekawe doświadczenia przeprowadzane przy pomocy nowoczesnego sprzętu, znaczne uatrakcyjnienie lekcji oraz możliwość 
poznawania zagadnień fizycznych i chemicznych w praktyce – teraz to wszystko jest możliwe dzięki nowootwartym pracowniom. 

fizyczną i chemiczną. W tej 
pierwszej można będzie wy-
konywać rozmaite doświad-
czenia, np. z zakresu elektry-
ki i podstaw elektroniki. W tej 
drugiej zaś przeprowadzać 
różne reakcje chemiczne. 
Obydwie pracownie zostały 
wyposażone w niezbędne po-
moce naukowe, nowoczesny 
sprzęt umożliwiający prze-
prowadzanie wielu doświad-
czeń i pokazów, a także sprzęt 
multimedialny: rzutniki, ekra-
ny i kamery podłączane do 
komputerów. 
- Staramy się wykorzysty-
wać nowości, które oferuje 
dzisiejszy rynek edukacyjny 
– tłumaczy Lucyna Penkow-

ska, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Rumi. - Stąd pomysł, aby 
wyposażyć dwie pracow-
nie w pomoce dydaktyczne 
i sprzęt techniczny i multime-
dialny, który umożliwia na-
szym uczniom zajęć metodą 
projektów, doświadczeń i eks-
perymentów. Wtedy, kiedy 
uczeń sam może coś wykonać 
a nauczyciel to zaprezento-
wać, to efekt na pewno będzie 
lepszy, a wyniki kształcenia 
będą wyższe. Uczniowie od 
pewnego korzystają z tego 
sprzętu, ponieważ już wcze-
śniej chcieli go przetesto-
wać. Widać, że sprawia im to 
ogromną przyjemność, anga-

żują się i z pasją oraz zain-
teresowaniem podchodzą do 
nauki tych przedmiotów. 
Obecnie w szkole jest kilka 
klas profilowanych: mate-
matyczna, humanistyczna, 
medyczna, lingwistyczna, 
medyczna i sportowa. Od 
września ma być dodatkowo 
otwarta klasa dwujęzyczna. 
Uczniowie będą uczyli się ję-
zyka angielskiego w zakresie 
rozszerzonym, a już w drugiej 
klasie będą mogli wybrać je-
den z przedmiotów (matema-
tyka, fizyka, chemia, biologia 
i geografia), który prowadzo-
ny będzie w całości w języku 
angielskim. 
Rafał korbut
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oGŁoSZEnIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego  miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze 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 środowi-
sku 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 projektów miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego 
- dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granica-
mi planowanego węzła oraz trasy obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej, od zachodu 
ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko
- dla terenu położonego w Rumi znajdującego się pomiędzy wschodnią granicą obrębu Nr 4 
Rumia, planowanym przebiegiem  Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, ul. I Dywizji 
Wojska Polskiego i północną granicą miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

w dniach od 15.04.2016r. do 06.05.2016r.

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 dostępnym wyka-
zie 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 projektów zostanie przeprowa-
dzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami w sali posiedzeń 
nr 100 tut. Urzędu w dniu 05.05.2016r. 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 20 maja 2016r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                                   91/2016/DB
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- To wielki i wspaniały dzień 
dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy – powiedział 
Piotr Wittbrodt, wójt gminy 
Łęczyce. - Przez ostatnich 
kilka lat nasza jednostka do-
posażała się w wyspecjalizo-
wany sprzęt, który pomagał 
w sprawniejszej pracy przy 
akcjach ratowniczo-gaśni-
czych. Jednak brakowało 
pojazdu, który mógłby zastą-
pić już bardzo wysłużonego 
„STARa 244”. Udało się to 
osiągnąć 24 grudnia 2015 
r., kiedy do naszej jednost-
ki OSP zawitał nowy ciężki 
wóz bojowy marki „MAN-
TGM 18.340”, zbudowany 
przez firmę MOTO-TRUCK. 
Chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim obec-
nym sponsorom, dzięki któ-
rym udało się uzbierać ponad 
350 tys. zł na zakup tego 
wozu, a wśród nich są to: 

Gabriel Lisius, starosta wej-
herowski oraz Rada Powia-
tu Wejherowskiego, Zarząd 
Województwa Pomorskie-
go, radni gminy Łęczyce, 
Powiatowa Straż Pożarna 
w Wejherowie, Powiatowy 
Związek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Wejherowie, 
Nadleśnictwo Choczewo, 
Nadleśnictwo Strzebielino 
oraz prywatne firmy.
Proboszcz z Parafii pw. św. 
Antoniego Padewskiego 
w Łęczycach, ks. Piotr Tre-
der poświęcił wóz strażacki 
oraz drewnianą figurkę św. 
Floriana, po czym odbyło 
się oficjalne przekazanie klu-
czyków naczelnikowi OSP 
i kierowcy wozu. Samochód 
otrzymał imię „Ludwik”, na 
pamiątkę Ludwika Bielec-
kiego, inicjatora powstania 
tamtejszej OSP w 1945 r. 
Gromkimi brawami przybyli 

goście powitali syreny alar-
mowe uruchomione w nowym 
wozie.
Ponadto podziękowano 
wszystkim, którzy wsparli 
jednostkę w doposażeniu no-
wego samochodu; członkom 
honorowym, którzy przez 
wiele lat działali na rzecz 
OSP; Młodzieżowej Druży-
nie Pożarniczej, zaproszonym 
jednostkom OSP i wręczono 
10 odznak Wzorowego Stra-
żaka.
- Dzisiejsze święto to szcze-
gólna okazja, by podzięko-
wać Wam za realizowanie 
niezwykle trudnych i odpo-
wiedzialnych zadań, za po-
święcenie w ochronie życia, 
zdrowia i mienia ludzkiego 
oraz za skuteczność działań 
mimo coraz większych wy-
zwań i zagrożeń - mówiła 
Gabriela Lisius,  starosta 
wejherowski. /raf/

Ta jednostka działa już 70 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycach swo-
je początki zawdzięcza mieszkańcom, któ-
rzy powołali ją do istnienia w lipcu 1945 r. 
a w szczególności dh Ludwikowi Bieleckie-
mu. Przez około 10 lat jedynym sprzętem 
była ręczna wozowa pompa gaśnicza, po-
została po niemieckiej straży pożarnej.
Pierwszą moto-pompę otrzymano w 1954 
r. z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 
w Lęborku.

w 1963 r. •	 strażacy w czynie społecz-
nym wybudowali sypialnie do susze-
nia węży, za co w 1965 r. otrzymali sa-
mochód strażacki marki „STAR 25”. Z tej 
okazji mieszkańcy Łęczyc ufundowali 
sztandar.

w 1970 r.•	  Zarząd ówczesnej OSP pod-
jął decyzję o wybudowaniu świetlicy 
wraz z nową remizą, którą oddano do 
użytku już po niespełna 2 latach.

w 1975 r.•	  Gmina Łęczyce została przy-
łączona do Powiatu Wejherowskiego.

w 1977 r.•	  Zarząd zadecydował o do-
budowaniu drugiego boksu garażowe-
go i pozyskał samochód marki „ŻUK” 
z Wojewódzkiej Komendy Straży Po-
żarnej w Gdańsku.

w 1988 r.•	  otrzymano samochód mar-
ki „STAR 244” GBM 2,5/8. W 1995 r. jed-
nostka wstąpiła do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego.

w 2000 r. •	 w zamian za wysłużone-
go „ŻUKA” otrzymano, służący do dzi-
siaj, Samochód Lekki Ratownictwa 
Technicznego marki „LUBLIN”. Ponad-
to w 2009 r. za zajęcie I miejsca na Mi-
strzostwach Województwa Pomorskie-
go otrzymano ponton „PROF. MARIN 
400”, a w roku kolejnym wygrano silnik 
zaburtowy firmy „HONDA”.

ŁĘCZYCE | Obchody 70-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łęczyce odbyły się w tamtejszym zespole szkół. 
Podczas uroczystego apelu nastąpiło poświęcenie i przekazanie ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Trochę historii

PANI
DANUCIE SEKURZE

pracownikowi 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

B R A T A
składają

Krzysztof Hildebrandt
 Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący                                                    

Rady Miasta Wejherowa

OGŁOSZENIE                      89/2016/DB



10 | gwe24.pl/aktualnościPiatek, 8 kwietnia 2016

REKLAMA                                              U/2016/RL OGŁOSZENIE WYDAWCY

Dzieci ze szkoły podstawowej 
zajęły pierwsze miejsce i uzy-
skały prawo do reprezentowania 
Polski podczas Światowych Fi-
nałów „Odysei umysłu” w USA. 
Gimnazjaliści zajęli czwartą 
lokatę i zostali zaproszeni do 
udziału w Eurofestiwalu, który 
odbędzie się w Gdańsku. Pod-
czas wizyty w Urzędzie Miasta 
Rumi otrzymali upominki od 
Marcina Kurkowskiego, zastęp-
cy burmistrza.
- Gratulujemy kolejnych suk-
cesów i prosimy o następne 
– mówi Ariel Sinicki, przewod-
niczący Rady Miejskiej. – Jeste-
śmy dumni, że rumskie dzieci 
i nastolatkowie wykazują się 
dużą kreatywnością i mają takie 
pomysły!
Konkursy odbyły się w Pomor-
skim Parku Naukowo-Techno-
logicznym, zaś uroczysta gala 
– w Arenie Gdynia. 
- Naszym zadaniem było przy-
gotowanie spektaklu dotyczą-
cego określonego problemu – 
mówi Janek Górecki ze szkoły 
podstawowej. – Młodsza i star-
sza grupa miały różne problemy 
do rozwiązania. 

- To były tzw. problemy długo-
terminowe – dodaje Lena Sikor-
ska z gimnazjum. – A wszyst-
ko to musieliśmy zamknąć 
w 8-minutowym spektaklu, 
- Pracowaliśmy nad tymi zada-
niami od października ubiegłe-
go roku aż do marca tego roku 
– mówi Mariola Jurkiewicz, tre-
nerka „Odysei umysłu” z Eko-
logicznej Szkoły Społecznej 
w Rumi. - Oprócz tego dzieci 
miały do wykonania tzw. zada-
nia spontaniczne, bez udziału 
publiczności i trenerów. To do-

bra miara kreatywności. 
Trzeba przyznać, że podczas 
konkursu należało wykazać się 
pomysłowością i wyobraźnią.
- Nasze zadanie to był „Połów 
pełen pomysłów” – opowiada 
Janek Górecki.  – Polegało ono 
na łowieniu uciekającej zdo-
byczy – trzy razy, za każdym 
razem z różnej odległości. Wy-
myśliliśmy historyjkę opartą na 
podróży psa Łajki w kosmos.  
Naszą zdobyczą był silnik, 
który odpadł podczas startu. 
Przenosiliśmy się na różne pla-

nety i próbowaliśmy go złowić 
w niekonwencjonalny sposób.
- U nas były podobne zasady, 
ale inny temat – dodaje Lena Si-
korska. - Jako Indianie poławia-
liśmy cytoplazmę przy pomocy 
łapacza snów.  
Dzieci zgodnie stwierdzają, 
że przygotowania do „Odysei 
umysłów” zajmują im dużo cza-
su, ale są olbrzymią frajdą.
- Ja uczestniczę w poszczegól-
nych edycjach już siódmy rok, 
od malucha do gimnazjum – do-
daje Lena Sikorska.  /kor/

Dzieciaki mają pomysły!
RUMIA | Uczniowie Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi osiągnęli nie lada suk-
ces. Zostali laureatami 25-tej edycji „Odysei umysłu” w Polsce. 
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Piątek, 8 kwietnia: IV Gwiaź-
dzisty Rajd Piaśnicki im. mjr 
Edwarda Łakomego, godz. 
10.00, Piaśnica, uczestnicy: 
uczniowie Samorządowych 
Szkół Podstawowych. 
Sobota, 9 kwietnia: Uroczy-
stości patriotyczne przy Po-
mniku Piaśnickim i VIII Biegi 
Piaśnickie z cyklu „Grand Prix 
Kaszuby Biegają”. Godz. 9.00 - 
rozpoczęcie biegu dzieci i mło-
dzieży przy parkingu leśnym 
w Piaśnicy, godz. 10.30 - po-
czątek Biegu Głównego spod 
Bramy Piaśnickiej w Wejhe-
rowie, godz. 11.00 - początek 
uroczystości pod Pomnikiem 
Głównym, godz. 12.30 - za-
kończenie uroczystości i deko-
racja laureatów biegów. 
Niedziela, 10 kwietnia: IV Ro-
werowy Rajd Piaśnicki. Godz. 
10.00 - start z ArtParku w Bol-
szewie. 
Poniedziałek, 11 kwietnia: finał 
IV Olimpiady wiedzy o Marty-
rologii Piaśnicy oraz nadanie 
honorowego obywatelstwa 
gminy Wejherowo Panu Alek-
sandrowi Pawelecowi. Godz. 
14.00 - aula Samorządowego 
Gimnazjum w Bolszewie. 

IV Dni Piaśnickie
GM. WEJHEROWO | Cztery dni będą trwać w tym 
roku Dni Piaśnickie. Rozpoczynają się już dziś, a organiza-
torzy przygotowali szereg atrakcji. 

Uwaga! 
W związku z uroczysto-
ściami w sobotę 9 kwiet-
nia w Wejherowie na 
ul. Ofiar Piaśnicy – od 
Bramy Piaśnickiej do 
mostu na rzece Redzie 
(w kierunku Piaśnicy), 
gdzie odbędzie się Bieg 
Główny na dystansie 10 
km - od godz. 10.20 do 
10.50 ruch pojazdów 
na tym odcinku zosta-
nie zatrzymany. Do 
ruchu na ul. Ofiar Pia-
śnicy w tym czasie nie 
będzie można włączyć 
się z drogi krajowej E6 
oraz ulic: Słonecznej, 
Pułaskiego, Krasiń-
skiego, Kołłątaja, Na-
rutowicza, Traugutta, 
Okrężnej, Granicznej, 
Lelewela, Karnowskie-
go i Niskiej. Zamknięta 
zostanie również bie-
gnąca wzdłuż ul. Ofiar 
Piaśnicy ścieżka rowe-
rowa. 
/raf/
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Program nosi nazwę „Umiem 
pływać 2016”. Pierwsze zajęcia 
maluchy mają już za sobą. Nie 
obyło się bez emocji i podeks-
cytowania.
Nauka pływania będzie się od-
bywać do końca roku szkolnego 
na basenie w Kosakowie. Dzie-
ci przejdą cykl 20 godzin nauki 
pływania, raz w tygodniu przez 
90 minut. Zajęcia prowadzo-
ne są przez wykwalifikowaną 
kadrę instruktorsko-trenerską, 
a udział w programie jest bez-
płatny.
Całe przedsięwzięcie jest moż-
liwe dzięki dotacji Ministerstwa 
Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Zajęć Sportowych 

dla Uczniów oraz dofinansowa-
niu z Urzędu Miasta Rumi. 
- Projekt powszechnej nauki 
pływania jest adresowany do 
uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych w gminie miejskiej 
Rumia – informuje Dorota 
Drews z Wydziału Rozwoju 
Miasta. – Są to uczniowie SP nr 
1, SP nr 6, SP nr 9 i SP nr 10. 
75 proc. dzieci biorących udział 
w programie to dzieci korzysta-
jące ze świetlic. Program zakła-
da systematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych zajęciach spor-
towych z zakresu nauki pływa-
nia.
/kor/

Koncert w Wejherowie jest 
imprezą towarzyszącą IV 
Festiwalowi Muzyki Biało-
ruskiej na Pomorzu, który 
w dniach 8-11 kwietnia br. 
odbywa się w Gdańsku. Or-
ganizatorem Festiwalu jest 
Igor Jankowski. Podczas fe-
stiwalu białoruscy muzycy 
występować będą w różnych 
miejscowościach na terenie 
województwa pomorskiego 
m.in. w Malborku, Nowym 
Dworze Gd., Starogardzie, 
Gdańsku i Rumi. 
W Wejherowie Symfonicz-

na Orkiestra Estradowa 
Państwowego Uniwersytetu 
Kultury i Sztuki w Mińsku 
pod dyrekcją Anatolija Ku-
dzina wystąpi w najbliż-
szą niedzielę 10 kwietnia 
o godz. 14.00 w kościele 
Chrystusa króla i Bł. Alicji 
Kotowskiej.
Natomiast w Rumi muzy-
cy dadzą koncert tego sa-
mego dnia, w niedzielę 10 
kwietnia, w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Mickiewicza 
o godz. 18.30.

Tego koncertu nie możesz przegapić!
WEJHEROWO, RUMIA | Znana i odnoszą-
ca na całym świecie sukcesy orkiestra 
symfoniczna z Białorusi wystąpi w Wej-
herowie i Rumi. 

studenckich. Skład repertuaru 
orkiestry ciągle się poszerza. 
Orkiestra ma w repertuarze 
zarówno popularne przeboje 
światowych twórców muzyki 
estradowej, jak i oryginalne 
opracowania ludowych bia-
łoruskich pieśni. W ostatnich 
sześciu latach zespół z wiel-
kim sukcesem występował 
w Niemczech, Szwajcarii, 
Francji, Polsce, niejednokrot-
nie brał udział w cieszących 
się popularnością rosyjskich 
musicalach oraz dokonywał 
nagrań do produkcji filmo-
wych.  W ciągu 15 lat istnie-
nia orkiestra dała ponad 350 
koncertów. W Festiwalu Kul-
tury Białoruskiej na Pomorzu 
Orkiestra Estradowa bierze 
udział po raz pierwszy.
/raf/

Symfoniczna Orkie-
stra Estradowa składa się 
z najzdolniejszych studen-

tów Wydziału Estradowego 
Państwowego Uniwersytetu 
Kultury i Sztuki w Mińsku. 

Już po kilku latach pracy ze-
spół zdobył I miejsce na kon-
kursie stołecznych orkiestr 
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Nauczą się pływać
RUMIA | 240 dzieci z najmłodszych klas rumskich szkół 
podstawowych bierze udział w programie powszechnej na-
uki pływania. Miasto zapewnia uczniom dowóz w obydwie 
strony, opiekę instruktorów, bilet wstępu na basen oraz 
ubezpieczenie.

REKLAMA                          17/2016/RL

RUMIA | Policjanci z Komi-
sariatu Policji w Rumi  zapra-
szają mieszkańców do udziału 
w konsultacjach społecznych.
Spotkanie odbędzie się w pią-
tek, 8 kwietnia, o godz. 16.00 
w Szkole Podstawowej nr 6, 
ul. Sienkiewicza 30. Wnioski 
i uwagi mieszkańców będą bra-
ne pod uwagę przy tworzeniu 
tzw. map zagrożeń bezpieczeń-
stwa.

Dzięki informacjom 
mieszkańców zaktu-
alizowana zostanie 

mapa zagrożeń w poszczegól-
nych dzielnicach miasta Rumi, 
która posłuży do planowania 
działań i eliminacji wskazy-
wanych niebezpieczeństw. 
W czasie przedsięwzięcia każdy 
z mieszkańców będzie mógł się 
podzielić uwagami i spostrzeże-
niami  oraz podać cenne wska-
zówki odnośnie najbliższego 
otoczenia. /raf/

Jak być bezpiecznym?
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOmEK drewniany, całoroczny, ocie-
plony, 57 m2, cena: 80 tys. zł, działka 
zagospodarowana, działki rodzinne, 
ul. Sobieskiego, tel. 785 674 335

SpRZEDAm działkę ogrodniczą w 
Gościcinie 540m, tanio, cena 6500zł. 
Tel: 601-729-256

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

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 Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WyNAjmĘ mieszkanie w okolicach 
osiedla Kaszubskiego, 2 pokojowe. 
Tel: 882-011-771

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

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, Gościcino, cena 
440zł. 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

SpRZEDAm telefon HTC Touch HD. 
Komplet papierów, wyświetlacz bez 
rysy. Tel: 518-361-659

INNE

SpRZEDAm telewizor Samsung, 14 
cali, ładne kolory, cena 70zł, Wejhero-
wo. Tel: 510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

pROfESJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, 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

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

RÓŻNE

SpRZEDAm dwa fotele i stolik stan 
bardzo dobry. Rower na 7-8lat nowy. 
Tel: 604-061-832

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

pOmOC mam pięcioro dzieci. Po-

trzebuję ubrań, środków czystości, ar-
tykułów szkolnych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

SpRZEDAm drewno do CO i gałęziów-
kę. Możliwy transport gratis. Tel: 782-
846-927

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

SpRZEDAm rowerek treningowy orbi-
tek bardzo tanio tel. 517-782-024

SpRZEDAm krzesełko do karmienia 
dziecka zielone 150 zł Wejherowo tel. 
505-567-034

mATA dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, kolor pomarańczowy, 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 

idealny, Wejherowo, 505-567-034

SpRZEDAm mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

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

SpRZEDAm kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

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

SpRZEDAm szafę 2-drzwiową na obu-
wie i kurtki 135x135 brązowa bardzo 
tanio, tel. 517-782-024
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ZBIgNIEW ChuChaŁa

Zanim stworzę moją autorską repre-
zentację Polski z zawodników, któ-
rych nazwiska zaczynają się na literę 
C bądź „Ć”, złożę hołd najlepszemu 
w dziejach piłkarzowi na „C”. Pewnie 
wielu kibiców zdziwiło się, że napi-
sałem Cruijff a nie Cruyff. Prawidło-
wa jest ta pierwsza, holenderska wer-
sja pisowni jego nazwiska. 24. marca 
tego roku, w Barcelonie zmarł Boski 
Johan, El Salvador, czy jak kto woli El 
Flaco. Z całą pewnością zawsze będzie 
się mieścił w najlepszej jedenastce 
ziemskiego globu oraz w wąskim gro-
nie najlepszych na świecie trenerów. 
Młodych kibiców zachęcam, aby po-
szukali w Internecie, jak grał ten wir-
tuoz futbolu w latach 1964 – 1984. 
Miałem to szczęście, że widziałem 
jego popisy boiskowe na ekranie tele-
wizora niezliczoną ilość razy. Był jed-
nak taki mecz, w którym to nie Johan 
Cruijff był najlepszy na boisku, a nasz 
Kazimierz Deyna. Wydarzenie mia-
ło miejsce 10 września 1975 roku na 
Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trze-
cia drużyna świata – Polska pokonała 
drugą drużynę świata – Holandię 4:1. 
Są tacy, którzy twierdzą, że był to naj-
lepszy mecz naszej reprezentacji  w hi-
storii. Wracam do roli selekcjonera. 
Mam do wyboru trzydziestu czterech 
zawodników na „C” i „Ć”. Jest jesz-
cze jeden, ale to Thiago Cionek i mu-
szę pozostawić go Adamowi Nawałce. 
Spójrzmy do starych kronik. W bram-
ce rywalizują Eugeniusz Cebrat i Piotr 
Czaja. Ten pierwszy był zawodnikiem 
wielu klubów, ale najbardziej znany 
jest z okresu gry w GKS Tychy i Gór-
niku Zabrze. Sześć razy przywdzie-
wał reprezentacyjny sweter w 1985 
roku. Piotr Czaja grał w czterech klu-
bach, ale karierę zrobił w GKS Kato-

wice (1964 - 1970) i Ruchu Chorzów 
(1970 – 1979). Był niezwykle solidnym 
bramkarzem. W tym czasie miał dużą 
konkurencję w reprezentacji i dlatego 
tylko dwa razy grał dla Polski. Muszę 
jednak zdecydować się, kogo wysta-
wić dziś do bramki. Stawiam na Pio-
tra Czaję, bardziej wszechstronnego. 
Cebrat będzie rezerwowym. Miałem 
duże kłopoty z linią obrony. W ostat-
niej chwili powołałem Wawrzyńca 
Cyla, który także używał nazwiska Cyll. 
Przez całą karierę grał w ŁKS Łódź. 
W biało czerwonych barwach zagrał 
czterokrotnie w latach 1923 - 1924. 
Oprócz niego wystawię także Ewal-
da Cebulę. To niezwykle przydatny za-
wodnik, który może zagrać nie tylko 
w obronie, ale także w pomocy i w na-
padzie. Tym razem jednak ma za za-
danie rozbijać ataki przeciwnika przed 
naszym polem karnym. Ewald po woj-
nie używał imienia Edward. Zaczął 
grać w reprezentacji już w 1939 roku 
jako zawodnik Śląska Świętochłowice. 
W czasie wojny był zawodnikiem klu-
bów niemieckich. Zakończył karierę 
w 1952 roku, będąc zawodnikiem Ru-
chu Chorzów i olimpijczykiem z Hel-
sinek. Kolejny obrońca to Piotr Cza-
chowski. Najdłużej grał w Stali Mie-
lec, ale także we Włoszech i w Szkocji. 
Dla naszych barw zagrał czterdzieści 
pięć razy i strzelił jednego gola w la-
tach 1989 – 1993. Czwarty zawodnik 
w linii obrony to Wiesław Cisek. Przez 
osiem lat występował w Widzewie 
Łódź i stamtąd trafił do reprezentacji 
w latach 1987 – 1988. Był także po-
mocnikiem i dlatego wybieram go do 
swojego składu. Lubię wszechstron-
nych graczy. Linia środkowa w mojej 
drużynie będzie bardzo mocna. Po-
kierują nią Lesław Ćmikiewicz z Legii 

„C” jak Johan Cruijff

KALENDARIUm 
fUTbOlOWE

Warszawa, ulubiony zawodnik Ka-
zimierza Górskiego. Potrafił zagrać 
zarówno w defensywny pomoc-
nik, ale umiał także konstruować 
akcje. Zaliczył pięćdziesiąt siedem 

spotkań w reprezentacji w latach 
1970 – 1979. Złoty medalista olim-

pijski z Monachium w 1972 roku, zdo-
bywca trzeciego miejsca na MŚ w RFN 
w 1974 roku, oraz wicemistrz olimpij-
ski z Montrealu w 1976 roku. Obok 
niego zagrają także Ryszard Czerwiec 
i Włodzimierz Ciołek.  Ten pierwszy był 
wychowankiem Victorii Jaworzno. Ka-
rierę kontynuował w Zagłębiu Sosno-
wiec, Widzewie Łódź i Wiśle Kraków. 
W biało czerwonych barwach wybie-
gał na boisko dwadzieścia osiem razy 
w latach 1991 – 2000. Włodzimierz 
Ciołek dla reprezentacji zagrał o jeden 
mecz więcej i strzelił cztery bramki 
w tłustych latach dla polskiej piłki, czy-
li 1978 – 1985. Był zawodnikiem trze-
ciej drużyny świata z 1982 roku, tre-
nera Antoniego Piechniczka. Atak mo-
jej reprezentacji zagra w składzie: Ge-
rard Cieślik, Józef Ciszewski i Zygmunt 
Chruściński. Najsłynniejszy z nich to 
oczywiście Gerard Cieślik z Ruchu 
Chorzów. Czterdzieści pięć meczów 
i dwadzieścia siedem bramek w re-
prezentacji, w tym te dwa cudowne 
gole strzelone Związkowi Radzieckie-
mu w wygranym przez nas meczu 2:1 
w roku 1957. Cieślik uznawany jest za 
jednego z najwybitniejszych zawod-
ników w historii polskiej piłki nożnej. 
W mojej drużynie założy opaskę kapi-
tana. Dwaj jego koledzy z napadu grali 
dla naszych barw jeszcze przed II woj-
ną światową. Obaj byli wychowanka-
mi Cracovii z tym, że Ciszewski grał 
także w Legii i Polonii Warszawa. Będą 
świetnym uzupełnieniem dla Gerar-
da Cieślika. Chruściński, w razie cze-
go, może także zagrać w linii pomo-
cy. W rezerwie pozostawię trzech na-
pastników, Tomasza Cebulę (90-94) 
z ŁKS, Marka Citkę (96-97) z Widzewa, 
Sylwestra Czereszewskiego (94-98) ze 
Stomilu i z Legii oraz pomocnika Sta-
nisława Cikowskiego (21-24) z Craco-
vii. Z trudem, ale udało mi się zmon-
tować ekipę reprezentacyjną na „C” 
i „Ć”. Może za tydzień z literą „D” bę-
dzie łatwiej? 

Zawodniczki, które zostały 
powołane do Reprezentacji 
Polski to: Justyna Stawic-
ka (rocznik 2000), Zuzanna 
Sadowska, Martyna Kuźma, 
Agata Czapiewska i Natalia 
Żurawska (wszystkie z rocz-
nika 2002). 
- Nie jest dla mnie zaskocze-
niem, że zawodniczki zosta-
ły powołane do Reprezenta-
cji Polski U-16, na razie do 
tej szerokiej, ale głęboko 
wierzę w to, że zagoszczą 
w niej na długie lata – mówi 
Mirosław Szczepański, tre-
ner rugbystek. - Dziewczyny 
trenują i grają z chłopakami, 
są bardzo solidnymi zawod-
niczkami. Można by po-
wiedzieć, że stanowią trzon 
drużyny. 
Rumskie reprezentantki 
mogą liczyć na swoich kole-
gów. Bardzo mocno wspie-
rają je chłopcy z drużyny. 
Razem tworzą wspaniały ko-
lektyw, zarówno na boisku, 
jak i poza nim.
- Za główny cel postawiliśmy 
sobie jak najlepsze przygoto-
wanie techniczne, swobodne 
manipulowanie piłką i czer-

Rumskie rugbystki w Reprezentacji Polski!
RUMIA | Niesamowitym sukcesem mogą pochwalić się zawodniczki Rugby Club Arka Rumia. Pięć dziewcząt zostało powo-
łanych do polskiej Kadry Narodowej U-16. 

panie jak największej radości 
z gry w rugby – wylicza trener 
Szczepański. - Te wszystkie 
cechy można osiągać przez 
trening. Ci młodzi ludzie uwie-
rzyli w to i dzięki temu nieba-
wem dziewczyny będą mogły 
dostąpić zaszczytu przebywa-
nia na zgrupowaniu Kadry Na-
rodowej U16 w Myślenicach.

Założycielem tej grupy oraz 
wieloletnim trenerem był Mi-
chał Pasieczny, obecny bur-
mistrz Rumi. 
- Cała grupa jest wspaniała, za-
równo dziewczęta, jak i chłop-
cy – mówi Michał Pasieczny. 
- Początki sięgają 2011 roku, 
kiedy po lekcjach pokazowych 
w SP 1 stworzyliśmy grupy 

naborowe. Najpierw graliśmy 
tylko w odmianę bezkontakto-
wą Rugby TAG. W kolejnych 
latach sukcesywnie coraz wię-
cej osób chciało grać w grze 
kontaktowej, która jest dozwo-
lona dla dzieci, oczywiście w 
formie bardzo uproszczonej 
w kategorii wiekowej żak, 
czyli powyżej 11 roku życia. 

Wspaniale było obserwować 
coraz lepsze wyniki naszych 
drużyn. A zwycięstwa z co-
raz lepszymi drużynami m.in. 
Lechią Gdańsk czy Ogniwem 
Sopot sprawiały ogromną sa-
tysfakcję.
Za czasów trenera Pasieczne-
go ponad 20 wychowanków 
trafiło do reprezentacji róż-

nych szczebli. Czy spodziewał 
się on, że dziewczynki rów-
nież się tam znajdą?
- Na początku nie, ponieważ 
nie przewidziałem, że tak 
chętnie będą grały w kontak-
cie, natomiast po obejrzeniu 
kilku zawodów, widać u nich 
ogromną wolę walki, deter-
minację i przede wszystkim 
myślenie – mówi Michał Pa-
sieczny. - To powoduje, że są 
bardzo dobrymi zawodniczka-
mi. Do treningów podchodzą 
profesjonalnie, i wielu chłop-
ców może z nich brać przy-
kład. Brawo dziewczyny!
Mirosław Szczepański grupę 
tę trenuje od grudnia 2014 r.
- Jako klub RC Arka Rumia, 
staramy się zapewnić młodym 
rugbystkom jak najlepsze wa-
runki do pracy, aby mogły się 
rozwijać i godnie reprezento-
wać barwy naszego klubu, jak 
i naszego miasta – dodaje Mi-
rosław Szczepański.
Drużyna regularnie uczestni-
czy w Regionalnych Turnie-
jach Dzieci i Młodzieży, na 
których zajmuje miejsca me-
dalowe. 
/kor/
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Imprezie towarzyszył także 
turniej bez podziału na kate-
gorie wagowe seniorów, Po-
intfighting Elite Cup, gdzie 
z zaproszonych 8 najlepszych 
zawodników w Polsce, Rafał 
Karcz zajął 5 miejsce.  Ro-
zegrano również turniej dru-
żynowy kadetów, w którym 
wygrała drużyna pn. PASJA 
KABAJUNI, złożona z re-
prezentantów Klubu KTS-K 
GOSRIT Luzino, Zuzia Kal-
barczyk, Paulina Stenka i Filip 
Stark. Dodatkowo duże wy-
różnienia trafiły do Zuzi i Fi-
lipa, zostali oni najlepszymi 
kadetami starszymi turnieju.

Wyniki indywidualne:
Filip Stark –•  1 miejsce 
pointfighting kadet starszy 
do 63 kg oraz 1 miejsce 
w wadze do 69 kg;
Zuzia Kalbarczyk • – 1 
miejsce pointfighting i li-
ght contact do 55 kg kade-
tek starszych, 2 miejsce do 
60 kg pointfighting
Paulina Stenka • – 1 miej-
sce light contact, 2 miejsce 
pointfighting + 65 kg light 
contact kadetek starszych 
(wszyscy KTS-K GOSRiT 
Luzino) oraz
Oliwer Laskowski • (Wej-
herowskie Stowarzyszenie 

Sportowe) – 2 miejsce li-
ght contact oraz pointfi-
ghting do 69 kg, 3 miejsce 
powyżej 69 kg pointfigh-
ting kadetów starszych.

Turniej okazał się bardzo 
udany dla kadetów, reprezen-
tujących powiat wejherow-
ski. 

Przy okazji turnieju Pia-
seczno Open, nadeszła miła 
informacja od obecnego na 
tym turnieju (organizato-
ra Pointfighting Elite Cup) 
trenera Kadry Narodowej 
Polskiego Związku Kickbo-
xingu seniorów. Po 5 letniej 

przerwie w startach w bar-
wach Reprezentacji Polski, 
ponownie został powołany 
do niej Rafał Karcz, wej-
herowianin, trener Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego, zawodowo 
także funkcjonariusz Stra-
ży Miejskiej w Wejherowie. 
Już w dniach 15-17 kwietnia 
odbędzie się Puchar Świa-
ta w kickboxingu WAKO 
w Austrii, gdzie wejherowian 
reprezentować będzie polski 
kickboxing. Karcz został po-
wołany w formule pointfigh-
ting w wadze do 57 kg.

/raf/

Udany start kickboxerów
POW. WEJHEROWSKI | Świetne wyniki osiągnęli kickboxerzy w powiatu wejherow-
skiego podczas Ogólnopolskiego Turnieju Kickboxingu Piaseczno OPEN dla ka-
detów oraz dzieci. 

Konkurencja byłą ogrom-
na, gdyż w zawodach wy-
startowało dokładnie 974 za-
wodników reprezentujących 
118 klubów z 37 państw. 
Rumski klub reprezentowało 
21 karateków. 

KSK SAKURA zajęła 15 
miejsce w klasyfikacji me-
dalowej, zdobywając 10 
medali: 3 złote, 1 srebrny i 6 
brązowych. Na sukces klubu 
zapracowali:

1 Miejsce - Liliana Kru-• 
szyńska-Piłat - Masters 
Individual Female Kata
1 Miejsce - Krystian An-• 
drzejewski - 16-17 Years 
Shobu Ippon Male Kumi-
te -76KG
1 Miejsce - Maja Piór - • 
6-7 Years WKF Kumite 
Female -25KG
2 Miejsce - Bartłomiej • 
Żywicki - 12-13 Years 
Male Jyu Kumite
3 Miejsce - Monika Ma-• 
łowiecka - 18 Years And 
Over Shobu Ippon Fema-
le Kumite +68KG
3 Miejsce - Małgorzata • 

Kirszling - 12-13 Years 
Shobu Ippon Female Ku-
mite +52KG
3 Miejsce - Patrycja Star-• 
ba - 12-13 Years WKF 
Kumite Female -43KG
3 Miejsce - Karolina Osiń-• 
ska - 16-17 Years WKF 
Kumite Female -59KG
3 Miejsce - Krystian An-• 
drzejewski - 16-17 Years 
Male Jyu Kumite
3 Miejsce - 14-15 Years • 
Male Team Kata (MA-
TEUSZ Dudek, Krzysz-
tof Małachowski, Patryk 
Brzeziński)
5 Miejsce - Mateusz Du-• 
dek- 14-15 Years WKF 
Kumite Male -70KG
5 Miejsce - Karolina • 
Osińska 16-17 Years Kata 
Female
5 Miejsce - Patrycja Star-• 
ba 12-13 Years Shobu 
Ippon Female Kumite 
-48KG
5 Miejsce - Dominik Bar-• 
czyk 10-11 Years WKF 
Male Kumite +42 Kg

/raf/

7th World Shotokan 
Championships w Bydgoszczy
KARATE | Niemal 1 tys. zawodników z 37 państw wzię-

ło udział w Mistrzostwach Świata WSF, które odbyły się 
w Bydgoszczy. Zawodnicy z Klubu Sportowego Karate „Sa-
kura” Rumia odnieśli spore sukcesy podczas tych zawodów. 
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Opromienieni zwycięstwem 
przed tygodniem na własnym 
boisku piłkarze Gryfa Wejhe-
rowo udali się w daleką po-
dróż na spotkanie z liderem ta-
beli Stalą Mielec. Gospodarze 
tego meczu pewnie kroczą do 
pierwszej ligi i w starciu z ni-
żej notowanym Gryfem byli 
zdecydowanymi faworytami 
spotkania.. Po remisie 0-0 
w Stargardzie dla zawodni-
ków Janusza Białka liczyło się 
tylko zwycięstwo z zespołem 
z Wejherowa. 

Pierwsza połowa tego meczu 
była bardzo wyrównana, za-
równo piłkarze Stali jak i Gry-
fa mieli swoje szanse, nikomu 

nie udało się jednak skierować 
piłki do siatki. Bliski szczęścia 
był Szymon Sobczak po tym 
jak w polu karnym piłkę z rąk 
wypuścił Leleń w 25 minucie. 
Po grze obu drużyn nie było 
widać że grają dziś ze sobą 
lider tabeli i zespół ze strefy 
spadkowej.

Zaraz na początku drugiej 
połowy do roboty zabrali się 
mielczanie i już w 49 minucie 
zdobyli oni pierwszą bramkę. 
Potężnym uderzeniem z przed 
pola karnego popisał się Ro-
bert Sulewski. Goście ruszyli 
do odrabiania strat, najpierw 
w 62 minucie uderzał Jaku-
bowski a po czterech minutach 

Łysiak. Dziesięć minut później 
było już 2-0 dla miejscowych. 
Po składnej akcji całego zespo-
łu piłkę do pustej bramki wbił 
Bartosz Nowak. Nie załamało 
to jednak gryfitów, gdy wyda-
wało się że losy tego meczu 
są już rozstrzygnięte Mateusz 
Kuzimski w 77 minucie strze-
la bramkę kontaktową i daje 
nadzieje na zdobycie choćby 
jednego punktu. 

Ostatnie minuty tego meczu 
były niezwykle emocjonujące. 
Paweł Czychowski w 90 mi-
nucie uderzył celnie na bram-
kę Libery, ale bramkarz Stali 
kapitalnie broni. Minutę póź-
niej za dwie żółte kartki bo-

isko opuścił Zalepa, a strzał 
Jakubowskiego ku rozpaczy 
piłkarzy Gryfa minimalnie 
przeleciał obok słupka.

Mimo porażki podopieczni 
trenera Piotra Rzepki mogą 
być dumni ze swojego wy-
stępu. Cieszyć może styl i gra  
piłkarzy Gryfa. Martwić na-
tomiast kolejny wyjazdowy 
mecz bez jakiejkolwiek zdo-
byczy punktowej. Za tydzień 
na własnym boisku Gryf zmie-
rzy się z Wisłą Puławy i w tym 
meczu trzeba będzie walczyć 
o kolejne ligowe punkty aby 
w przyszłym sezonie nadal 
móc grać na drugoligowych 
boiskach.
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Pechowa porażka z liderem
PIŁKa NOŻNa | Po niezłym widowisku Gryf przegrał minimalnie ze Stalą Mielec 1-2.

StAL mIELEc 
- GRyf wEJhERowo
 2-1 (0-0)

Sulewski 49, Nowak 76 - 
Kuzimski 77

Stal: Libera-Sulewski, Bie-
rzało, Zalepa, Getinger, 
Lech, Żubrowski (79. Ra-
dulj), Nowak (95. Żegleń), 
Sobczak (70. Prejs), Chole-
wiak (61. Łętocha), Prokic

Gryf: Leleń-Mońka, Le-
wandowski, Wicki, Klim-
czak, Brzuzy (58. Jakubow-
ski), Nadolski, Łysiak (82. 
Czychowski), Kołc, Dampc 
(67. Okuniewicz), Kuzimski
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Już w najbliższą sobotę Gryf 
Wejherowo podejmować bę-
dzie wicelidera tabeli Wisłę 
Puławy. Będzie to kolejny 
mecz z zespołem z czołówki 

tabeli. Jeśli jednak podopiecz-
ni trenera Piotra Rzepki real-
nie myślą o utrzymaniu trzeba 
zdobywać punkty z każdym.

Jak do tej pory Gryf rozegrał 

Wicelider w Wejherowie na własnym boisku dwa mecze 
i oba wygrał nie tracąc nawet 
bramki. Wyższość zespołu 
z Wejherowa musieli uznać 
kolejno Nadwiślan Góra (3-0) 
i przed dwoma tygodniami 
Siarka Tarnobrzeg (2-0).

Działacze, trenerzy, piłka-

rze i kibice mają nadzieję że 
ta dobra passa zostanie pod-
trzymana. Początek meczu 
zaplanowano na godzinę 16. 
Wszystkich serdecznie zapra-
szamy na stadion do głośnego 
dopingowania piłkarzy Gryfa.

/bk/

Żadna z drużyn walczących bezpośrednio z Gryfem nie zdo-
była w tej kolejce punktów, z wyjątkiem Nadwiślanu Góra – 
ten zespół otrzymał walkower za mecz z Okocimskim Brzesko. 
Wobec takich rozstrzygnięć w dolnej części tabeli pozostał sta-
tus qwo. Oto pełen komplet wyników 24 kolejki.

24 kolejka drugiej ligi za nami

ROW 1964 Rybnik- Puszcza Niepołomice 1-2

Polonia Bytom- Znicz Pruszków 1-4

GKS Tychy- Stal Stalowa Wola 2-0

Olimpia Zambrów- Raków Częstochowa 1-1

Wisła Puławy– Błękitni Stargard 0-0

Stal mielec-Gryf wejherowo 2-1

Siarka Tarnobrzeg- Legionovia Legionowo 2-0

Radomiak Radom- Kotwica Kołobrzeg 0-1

Nadwiślan Góra- Okocimski Brzesko 3-0

To był bardzo udany weekend dla juniorów Gryfa Wejhe-
rowo. Prawie wszystkie roczniki rozstrzygnęły spotkania na 
swoją korzyść. Wyjątkiem byli trampkarze z rocznika 2002 
którzy zremisowali z Chojniczanką Chojnice 0-0. Poniżej 
przedstawiamy pozostałe rezultaty.

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa1 rocznik 2003
12 Kolejka - WKS Gryf II Wejherowo - Orkan Rumia MKS 3-0
Bramki: S. Nurczyński (dwie), Ł. Stolz

Gdańsk D@ Młodzik Grupa1 rocznik 2004
12 Kolejka - Jedynka Reda - WKS Gryf Wejherowo 1-3
Bramki: M. Fuhrmann, D. Leja, S. Godziński

I  Liga Wojewódzka C2 Trampkarz rocznik 2002
16 Kolejak - WKS Gryf Wejherowo 
- Chojniczanka 1930 Chojnice 0-0

I Liga Wojewódzka D1 Młodzik rocznik 2003
16 Kolejka - Gedania Gdańsk - WKS Gryf Wejherowo 0-4
Bramki: J. Kwidziński, J. Godlewski, N. Sroka (dwie)

I Liga Wojewódzka C1 Trampkarz rocznik 2001
16 Kolejka - WKS Gryf Wejherowo - Jaguar Gdańsk 4-0
Bramki: K. Baranowski (dwie), D. Kwieciński (dwie)
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W młodzieży siła
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