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Historycy w zasadzie są zgodni co do 
dat. Polskie Państwo Podziemne istniało 
w okresie od 27. września 1939 roku do 
1. lipca 1945 roku. Za cezury czasowe 
przyjmuje się utworzenie Służby Zwy-
cięstwu Polski (SZP) i samorozwiązanie 
Rady Jedności Narodowej oraz Delega-
tury Rządu na Kraj. Żołnierze Wyklęci, 
czasami nazywani Niezłomnymi, to na-

tomiast żołnierze od wyżej wymienio-
nej SZP, czyli od 27. września 1939 

roku do 21. października 1963 
roku, gdy zginął w boju ostatni 

partyzant podziemia w Pol-
sce. Był nim Józef Franczak, 

pseudonim Lalek. Tyle nie-
kwestionowane i udoku-

mentowane dziś fakty. 
Wyraźnie widać z po-

wyższego porówna-
nia, że Polskie Pań-
stwo Podziemne 

(PPP) istniało o wie-
le krócej niż walczyli party-

zanci podziemia antykomuni-
stycznego w Polsce. Nie 

wolno zatem stawiać 
znaku równości i zawę-
żać działalności Żoł-
nierzy Wyklętych tylko 

i wyłącznie do czasokresu istnienia PPP. 
Pytam zatem, dlaczego nazwano jedno 
z nowych rond w Wejherowie w następu-
jący sposób: „Rondo Żołnierzy Wyklę-
tych – Żołnierze Polskiego Państwa Pod-
ziemnego”? Czyżby zabrakło wiedzy? 
Może niedbalstwo? A, może jedno i dru-
gie? To tak, jakby zapomniano o tych, 
którzy walczyli i ginęli od 1. lipca 1945 
roku do 21. października 1963 roku. 
Myślę, że najlepiej będzie, gdy wykreśli 
się podtytuł ronda „Żołnierze Polskiego 
Państwa Podziemnego” . W najbliższych 
latach rond ci w Wejherowie przybędzie 
co nie miara. Można będzie któremuś 
taką nazwę nadać. Nie wolno bowiem 
mylić prawdy historycznej z polityką hi-
storyczną. W pędzie naprawiania krzywd 
prawdziwych, a czasami niestety i wy-
imaginowanych, posuwamy się jak czoł-
gi i nie patrzymy na wyrządzane przy 
okazji szkody. Przoduje w tym oczywi-
ście „siła przewodnia narodu polskiego”. 
Prawdy zatajać nie wolno, ale przekłama-
nia i niedomówienia są niedopuszczalne. 
Jesteśmy to winni nie tylko Żołnierzom 
Wyklętym i Polskiemu Państwu Pod-
ziemnemu, ale chyba przede wszystkim 
przyszłym pokoleniom. 

Jakub gorszego sortu W.

Prawda i polityka 
historyczna

REKLAMA                                                                                            7A/2016/RL

Nagrodą za 
k r e a t y w n o ś ć 
i udział są atrak-
cyjne i wartościowe 
gadżety pozyskane 
od naszych Partnerów. 
Do Czytelników i Inter-
nautów trafi więc głośnik bezprze-
wodowy, pakiet kosmetyków od 
lęborskiego Profarmu, słuchawki 
marki Philips i zestaw do podawa-

nia i przygotowy-
wania makaronu.

Nasze konkursy związa-
ne są z regionem, nagradzamy 

takze kreatywność i pomysłowość 
Czytleników. W najblizszych czasie 
możecie się spodziewać ciekawych 
inicjatyw związanych z nadchodzą-
cymi świętami....

Zapraszamy do zabawy!

Mamy dla Was gadżety!
Zapraszamy na portal gle24.pl i na Facebooka. Oprócz inte-
resujących i aktualnych informacji z regionu znajdziecie tam 
także ciekawe konkursy i wydarzenia. 
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REKLAMA                    3/2016/DBW tym roku uroczysta inau-
guracja sezonu letniego Gdyni 
i Północnych Kaszub odbyła 
się w Muzeum Techniki Woj-
skowej „Gryf”’ w gm. Luzino. 
Co roku w kwietniu przed-
stawiciele gmin i powiatów, 
członków Metropolitalnego 
Forum Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów 
NORDA, organizują konfe-
rencję prasową, podczas któ-
rej nie tylko rozpoczynają se-
zon letni Gdyni i Północnych 
Kaszub, ale też przedstawiają 
najważniejsze atrakcje tury-
styczne i zaplanowane wyda-
rzenia w regionie. 
We wtorek 19 kwietnia w Luzi-
nie spotkali się przedstawicie-
le 24 gmin. Głównym celem 
tej konferencji było przekaza-
nie informacji o miejscowych 
atrakcjach, z których każdy 
zainteresowany – mieszkaniec 
czy turysta - może skorzystać 
w okresie od maja do wrze-
śnia. 
A w tym roku atrakcji nie za-
braknie. Wśród wakacyjnych 
propozycji znajdują się m.in. 
wystawy, koncerty, festiwa-
le muzyczne, przedstawienia 
teatralne, biesiady, festyny, 
warsztaty artystyczne i zajęcia 
sportowe dla dzieci, regaty, 
półmaratony i rajdy. Gminy 
zachęcają również do skorzy-
stania z ofert przygotowanych 
przez placówki kulturalne, 

czyli muzea, skanseny, domy 
kultury, filharmonie, teatry. 
Czas wiosenno-letnio-zimowy 
to również okazja do skorzy-
stania z walorów przyrodni-
czych Północnych Kaszub. 
Amatorzy spacerów, nordic 
walking, wędkarstwa, sportów 

wodnych czy wycieczek rowe-
rowych z pewnością odnajdą 
tu dla siebie wiele atrakcji.
- Gmina Luzino nigdy nie była 
i nie będzie gminą typowo 
turystyczną, ponieważ jeste-
śmy jedyną kaszubską gminą, 
która nie ma „wielkiej wody”, 
czyli jeziora – mówi Jarosław 
Wejer, wójt gminy Luzino. - 
Ale mamy co pokazać: piękna 
przyroda, piękne lasy, piękne 

tereny, atrakcyjna rzeźba tere-
nu (wzgórza morenowe). Jeśli 
więc ktoś chce pobiegać czy 
pojeździć na rowerze, to u nas 
znajdzie wspaniałe warunki. 
Są też ścieżki zdrowia w la-
sach, gdzie można pobiegać 
i p[oćwiczyć. Z atrakcji tury-

stycznych mamy też Muzeum 
Techniki Wojskowej „Gryf” 
i Muzeum Saperskie. Cieka-
wostką jest, że wszystkie eks-
ponaty są sprawne technicznie. 
Warto dodać, że odbywają się 
u nas także rozmaite imprezy, 
choćby dożynki, które odby-
wają się w ostatnią niedzielę 
sierpnia. 
Jak podkreśla wójt, gmi-
na promuje się turystycznie 

w ramach NORDY już od 
kilku lat. Wspólnie z Gdynią 
i innymi gminami z Kaszub 
Północnych wspólnie przygo-
towujemy materiały promo-
cyjne, przez co trafiają one do 
większej ilości mieszkańców 
i turystów, poza tym jest to 

zwyczajnie tańsze. 
Zalety współpracy podkreśla 
też Piotr Bochiński, wicepre-
zydent Wejherowa. 
- Turystyka jest jednym 
z istotnych elementów Nor-
dowej polityki – podkreśla 
wiceprezydent Bochiński. - Tę 
całą północną część naszego 
województwa chcemy pro-
mować wspólnie, ponieważ 
będzie łatwiej i na pewno cie-
kawiej. Zależy nam na tym, 
aby tu – na Północne Kaszu-
by – ściągnąć ludzi, którzy nas 
nie znają i pokazać mieszkań-
com, że mamy wiele atrakcji 
i warto tu spędzać wolny czas. 
Wspólne działania są tańsze 
dla poszczególnych gmin i ta-
kie działania są bardziej sku-
teczne. 
Inauguracji sezonu letniego 
Gdyni i Północnych Kaszub 
towarzyszył plener malarski 
Akademii Malarstwa i Rysun-
ku „Pro Bono” w Luzinie oraz 
wystawa gdyńskiej fundacji 
„Nadaktywni”. 
Rafał Korbut

Sezon letni już rozpoczęty
LUZINO | - Sezon letni to nie tylko okres letnich wakacji – przekonują samorządow-
cy z Gdyni, powiatów oraz gmin z powiatów wejherowskiego, lęborskiego, puckie-
go, kościerskiego i gdańskiego. I oficjalnie ogłaszają rozpoczęcie sezonu letniego. 
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KONKURS | 2 
maja w całej Polsce 
będziemy obchodzić 
Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 
Obchodzony jest 
w Polsce od 2004 
roku.  Natomiast 
dzień później ob-
chodzić będziemy rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja - pierwszej konstytucji 
w Europie, a drugą po ame-
rykańskiej na świecie. Kon-
stytucja ta została uchwa-
lona przez Sejm Wielki, 
który został zwołany w paź-
dzierniku  1788 r. Rocznica 
Konstytucji 3 maja została 
uznana za święto narodowe 
już w 1919 r. 

Należy pamiętać, aby z oka-
zji tych świąt przy oknie czy 

przed domem wywiesić bia-
ło-czerwoną flagę. A co, jeśli 
ktoś nie posiada flagi? Nic 
prostszego – wystarczy wziąć 
udział a naszym konkursie, 
w którym nagrodami będą 
właśnie flagi, ufundowane 
przez firmę Gaja - maszty, 
flagi.
Obserwujcie nasz profil na 
facebooku oraz portal inter-
netowy GWE24.pl. Niedłu-
go zamieścimy szczegółowe 
informacje dotyczące tego 
konkursu. 
/raf/

Wygraj flagę!
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15-letnia Iza zamiłowanie 
do pożarnictwa wyniosła 
z domu. Jej brat już od dłuż-
szego czasu działa w Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 
Sama przyszłość chciałaby 
związać z ratownictwem.

- To coś, czym się bardzo 
interesuję – zapewnia człon-
kini Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej w Redzie. - Po 
prostu chciałabym ratować 
ludzi, a tutaj ciągle uczę się 
czegoś nowego. Cieszę się, 
że będę mogła komuś po-
móc.

Z podobnych pobudek do 
Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej w Redzie zapisał 
się Krzysztof. Do udziału 
w zajęciach nastolatka nie 
zachęcił jednak brat, lecz 
kolega. 

- Jestem zadowolony, że 
mogę w ten sposób rozwi-
jać swoje zainteresowania 
– przekonuje młody męż-
czyzna, który w przyszłości 
chciałby zostać strażakiem. 
- Tutaj nie tylko zdoby-
wam nowe umiejętności, ale 
i miło spędzam czas.

Młodzieżowa Drużyna Po-

żarnicza w Redzie aktywnie 
działa od 2012 roku, kiedy 
to została reaktywowana. 
Obecnie tworzy ją szesna-
ście osób w wieku od 12 
do 18 roku życia. Młodzi 
ludzie spotykają się raz 
w tygodniu i uczą się pracy 
w zespole, poznają zasady 
udzielania pierwszej pomo-
cy oraz uczestniczą w roż-
nego rodzaju spotkaniach 
integracyjnych. Nadzór nad 
grupą sprawuje Artur Szcze-
pański.

- Jestem po wypadku, więc 
jest to dla mnie odskocznia 
od codziennych zmagań 
z chorobą – mówi opiekun 
Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej w Redzie. - Z mło-
dzieżą dzielę się swoją wie-
dzą i doświadczeniami, 
które wcześniej udało mi się 
zdobyć.

Zbiórki Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Re-
dzie odbywają się w każdy 
piątek o godz. 18. Młodzi 
ludzie spotykają się w sie-
dzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Redzie. 

Anna Dalecka

OSP ma przyszłość
REDA | Są młodzi, pełni zapału do działania i czerpią 
radość z pomagania innym. Członkowie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej to przyszłość Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Redzie. Chętni mogą dołączyć do ich grona. 
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Akcja sprzątania akwe-
nu zorganizowana została 
w sobotę. Kolejna odbędzie 
się już w najbliższy week-
end. 

Śmieci z rzeki Redy wy-
dobywano nie po raz pierw-
szy. Tegoroczną edycję ak-
cji koordynował Miejski 
Dom Kultury przy współ-
pracy z Referatem Gospo-
darki Komunalnej Urzetu 
Miasta w Redzie.

- Przed trzema laty zgło-
sili się do mnie kajakarze 

Co można znaleźć w rzece? Oj, sporo...
REDA | Kilka ton odpadów, w tym butelki plastikowe, opony 
samochodowe, wykładziny, sprzęt RTV i AGD, z rzeki Redy 
wydobyli kajakarze przy współpracy z wędkarzami. 

i wędkarze z propozycją po-
sprzątania  samej rzeki i jej 
brzegów - wspomina Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Z wielką chęcią przy-
jąłem tę propozycję i tak to 
się zaczęło.

Dzięki inicjatywie kaja-
karzy i wędkarzy w sobotę 
rzekę Redę wysprzątano na 
odcinku od mostu na ulicy 
Orzeszkowej w Wejherowie 
do ulicy Kazimierskiej w Re-
dzie. Z okazałego akwenu 
udało się wydobyć nieczysto-
ści w postaci plastikowych 
butelek, opon samochodo-
wych, wykładzin, sprzętu 
RTV i AGD. Akcja sprząta-
nia zakończyła się  Miejskim 

Parku Rodzinnym, gdzie 
zorganizowany został poczę-
stunek i przekazane zostały 

nagrody. Sobotnie spotkanie 
uświetniła Redzka Orkiestra 
Dęta. Anna Dalecka

SPRZątANIE REDy I CEDRONu 
już w SObOtę!
W najbliższą sobotę, 23 kwietnia, odbędzie się kolejna ak-
cja sprzątania rzeki Redy oraz Rzeki Cedron. Włączyć się do 
niej może każdy, któremu nie jest obojętna ekologia, śro-
dowisko naturalne i estetyka. Akcja rozpocznie się o godz. 
9.00 przy Moście Krokowskim przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wej-
herowie, zaś zakończenie zaplanowane jest na godz. 13.00 
przy Moście Szpitalnym przy ul. Chopina (okolice pętli au-
tobusowej przy wejherowskim szpitalu). Na zakończenie 
sprzątania – ognisko i pieczenie kiełbasek. Organizator za-
pewnia worki na odpady oraz rękawice ochronne.
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W Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Redzie 
przez miesiąc realizowa-
ny był projekt, mający na 
celu zachęcenie młodych 
ludzi zainteresowaniem się 
tym sportem oraz przybli-
żenie zasad gry w Rugby. 
Organizatorzy – poprzez 
pogadanki, lekcje wycho-
wawcze, poznawanie histo-
rii tej dyscypliny, treningi 
na zajęciach wychowania 
fizycznego oraz spotkania 
z zawodnikami – chcieli 
przekazać młodzieży to, co 
jest najważniejsze w rugby: 
zasady fair play i szacunek 
dla drugiego człowieka. 
- Projekt „Miłuj bliźniego 
swego. Rugby łączy ludzi” 
jest odpowiedzią na współ-
czesny problem wychowaw-
czy młodego pokolenia, 
jakim jest brak szacunku 
wobec drugiego człowieka – 
wyjaśnia ks. Tyberiusz Kro-
plewski, kapelan gdyńskich 
„Buldogów”, inicjator całej 
akcji. - Program obejmuje 
miesięczne przygotowanie 
w danej szkole. Chcemy 
uczyć właściwego zachowa-
nia na stadionach, w szkole 
czy na podwórku, jednocze-
śnie odnosząc się do warto-
ści wyższych, jakimi są mi-
łość do Boga i bliźniego.
W akcje zaangażowane są 
dwa trójmiejskie zespo-
ły sportowe: Arka Gdynia 
Rugby oraz Lechia Gdańsk 
Rugby. 
Nie jest tajemnicą, że 
w przypadku piłki nożnej 
kibice gdańskiej i gdyńskiej 

drużyny nie darzą się sym-
patią i nierzadko okazują 
wobec siebie otwartą wro-
gość. W rugby jest zupełnie 
inaczej: ta dyscyplina sportu 
jest ponad podziałami. Rug-
by to świat zasad, których 
nie łamią ani zawodnicy, ani 
kibice.
Punktem kulminacyjnym 
projektu, jaki był realizo-
wany w ZSP w Redzie, było 
spotkanie uczniów z zawod-
nikami obu drużyn i debata 
na temat znanych antagoni-
zmów między Gdańskiem 
i Gdynią czy między Arką 
i Lechią. W spotkaniu wzię-
li udział zawodnicy RC 
Arka Gdynia i RC Lechia 
Gdańsk: m.in. Rafał Lade-
mann i Karol Perzak oraz 
trenerzy reprezentacji Pol-
ski Marek Płonka i Dariusz 
Komisarczuk.
Zawodnicy pokazali kilka 
stałych fragmentów gry, 

omówili zasady rozgrywek 
oraz odpowiadali na pytania 
młodzieży. Uczniowie byli 
ciekawi, jaką dietę stosują 
zawodnicy, czy muszą dużo 
ćwiczyć na siłowni i jakie 
trzeba mieć predyspozycje, 
aby zacząć grać w rugby. 
Zawodnicy przekonywali, 
że jest to sport dla każdego, 
ponieważ w drużynie po-
trzebni są zarówno zawod-
nicy wysocy i posiadający 
sporą siłę fizyczną, jak rów-
nież niewysocy, szczupli, 
ale szybcy. 
- To gra zespołowa i wszy-
scy muszą pracować razem, 
uzupełniać się – tłumaczyli 
rugbyści. - Najważniejsza 
jest jednak przyjaźń, fair 
play, szacunek i przestrze-
ganie zasad, zarówno na bo-
isku, jak i na trybunach. Do 
rugby to sport dla wszyst-
kich, który łączy, a nie dzie-
li. Rafał Korbut

Rugby – sport, który łączy, a nie dzieli
REDA | Na pierwszy rzut oka – brutalny, kontaktowy sport, przepychanki na boisku, młyny, itd. Nic bardziej mylnego! Okazuje 
się, że to bezpieczny, dynamiczny i ciekawy sport. Do tego łączący zarówno zawodników, jak i kibiców. 
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Dzieci wzięły udział w happe-
ningu, podczas którego przebra-
ły się w stroje Smerfów. Pod-
czas przemarszu spod MDK do 
dworca kolejowego Rumia roz-
biegały się na wszystkie stro-
ny, wręczając ulotki i pytając 
mieszkańców, co ci chcieliby 
zmienić w swoim otoczeniu. 

- A poprzez opowiadanie za-
bawnych historyjek zachęcali 
rumian do udziału, składania 
wniosków i głosowania w Bu-
dżecie Obywatelskim – mówi 
Agnieszka Skawińska, dyrektor 
MDK. – Dzieci miały w sobie 
tyle energii, że wcale nie chcia-
ły kończyć akcji! 

/raf/

Smerfowy Budżet Obywatelski
RUMIA | „La-la-la, kochaj miasto swe, najpiękniej będzie, gdy 
twój pomysł dobrym okaże się” – słowami tej piosenki pod-
opieczni Miejskiego Domu Kultury zachęcali mieszkańców 
Rumi do składania wniosków w Budżecie Obywatelskim. 

ZGŁOś PROjEKt, ZmIENIAj OKOlICę!
Przypominamy: tylko do 30 kwietnia można składać propozycje do Bu-
dżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec może złożyć swój projekt – 
jeśli spełni on wymogi formalne, zostanie poddany pod głosowanie. Jeśli 
znajdzie się w gronie zwycięskich projektów – doczeka się realizacji. Na 
Budżet Obywatelski w budżecie miasta Rumi zarezerwowano 1,5 mln zł. 
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Ale to nie wszystko. Pi-
kantne jedzenie jest nie 
tylko smaczne, ale również 
bardzo zdrowe. Dlatego 
jeśli w naszym jadłospisie 
dominują łagodne dania, 
warto wprowadzić do co-
dziennej diety przyprawy, 
które dodadzą im pikant-
nego charakteru.
Często mówi się, że ostre 
jedzenie ma szczególną 

Pikantnie i zdrowo
Z czym zwykle ko-
jarzy się kuchnia 
meksykańska, chiń-
ska albo tajska? 
W każdej z nich 
chętnie stosuje się 
pikantne przypra-
wy. Nic dziwnego – 
dodane do potraw 
sprawiają, że dania 
nabierają niezwy-
kłej wyrazistości. 

moc. Powód? Takie po-
siłki korzystnie wpływają 
na nasze zdrowie - po-
zwalają schudnąć, mają 
również właściwości 
przeciwbólowe. Co za-
tem warto włączyć do 
naszej diety? Na przy-
kład papryczki jalape-
no marki Kuhne - oka-
zuje się, że te zielone 
cuda mają bardzo 
dużo zalet, także zdro-
wotnych. Są bogatym 
źródłem witaminy C, 
a dodatkowo zawie-
rają sporo witaminy 
A, która korzystnie 
wpływa na skórę 
i oczy. Doskonałym 
źródłem zdrowia są 
też papryczki pe-
peroni. Dzięki wy-
sokiej zawartości 
związków o cha-
rakterze antyoksydacyjnym, 
papryczki wykazują właści-
wości antynowotworowe. 
Ponadto, dostarczają orga-
nizmowi cennych witamin 
i minerałów, które poma-
gają w walce z infekcjami, 

wzmac-
niają organizm, a tak-
że poprawiają jego funk-
cjonowanie. Przygotowując 
posiłki pamiętajmy jednak, 
by nie przyćmić ostrością 
smaku dania.

Pikantny makaron z papryczkami jalapeno

Składniki: 400 g makaronu penne, 4 papryczki jalapeno np. marki Kuh-
ne, 1 łyżka sosu chili, 3 białe papryki, 4 łyżki oliwy z oliwek, 200 g sera 
pleśniowego, 2 łyżki zmielonego zielonego pieprzu, 1 łyżka gałki musz-
katołowej, pół szklanki śmietanki 30 proc., szczypta soli. 

Przygotowanie: gotujemy makaron. Białą paprykę kroimy na połówki, usu-
wamy gniazda nasienne. Jalapeno kroimy w drobne plasterki. Na patelni 
rozgrzewamy oliwę z oliwek. Wrzucamy pokrojone składniki i dusimy 
przez ok. 10 minut. Dodajemy śmietankę, sos chili oraz pokrojo-
ny w kostkę ser pleśniowy. Doprawiamy zielonym pieprzem, 
gałką muszkatołową i solą. Podajemy z makaronem.

PRZyKŁADOwE PRZEPISy 
Z ChIlI, jAlAPENO, PEPERONI:

Kurczak z pastą z awokado i papryczką pepperoni:

Składniki: 200 g piersi z kurczaka, 5 łyżeczek oliwy z oliwek, awokado, 2 pa-
pryczki pepperoni np. marki Kuhne, 1 limonka, 1 łyżeczka cukru, przyprawy: sól, 
pieprz cayene, ostra papryka, imbir, garść grzanek.

Przygotowanie: kurczaka marynujemy w oliwie i przyprawach, następnie sma-
żymy go z obu stron na patelni i układamy na talerzu. Awokado kroimy w kostkę, 
a pepperoni w półkrążki. Rozgrzewamy na patelni oliwę z oliwek i smażymy pokro-
jone wcześniej produkty. Następnie dodajemy sok z limonki z łyżeczką cukru. Dopra-
wiamy do smaku. Pastę podajemy z przygotowanym wcześniej kurczakiem i grzan-
kami.



Rower wymaga okresowego czyszczenia, regulacji i drob-
nych napraw. I choć nie brakuje maniaków dwóch kółek, 
którzy na rowerze jeżdżą przez cały rok i na bieżąco o nie-
go dbają, to jednak zdecydowana większość cyklistów 
czeka na okres wiosenno-letni, by wyprowadzić rower 
z domu czy piwnicy. 
Zanim wsiądziemy na niego 
i będziemy się cieszyć z jazdy, 
niezbędne jest sprawdzenie 
poszczególnych podzespołów, 
odpowiednie przygotowanie 
naszego pojazdu i jego konser-
wacja. 
- Nie zaniedbujmy tego, gdyż 
np. źle wyregulowana przerzut-
ka przednia czy tylna to nie tyl-
ko gorszy komfort jazdy (zgrzyty 
i przeskakiwanie łańcucha podczas 
zmiany biegów znacznie utrudnia 
jadę), ale jest to też zwyczajnie nie-
bezpieczne – podkreślają serwisan-
ci rowerowi. - Wyobraźmy sobie np. sytuację, że ruszamy, 
wjeżdżamy na ruchliwe skrzyżowanie i w tym momencie 
spada i blokuje nam się łańcuch...
Niewłaściwie wyregulowane i niezakonserwowane ele-
menty powodują też znacznie szybsze zużywanie się 
poszczególnych podzespołów. Wystarczy nie nasmaro-
wać łańcucha i zostawić brudny, zapiaszczony łańcuch – 
a w krótkim czasie możemy pożegnać się z przerzutkami, 
łańcuchem czy zębatkami. Niezmienione na czas klocki 
hamulcowe to z kolei duże zagrożenie dla jadącego, bo 
któregoś razu hamulce nam po prostu nie zadziałają, co 
może skończyć się poważnym wypadkiem. 
A zatem co należy zrobić, aby długo cieszyć się bezawa-
ryjnym pojazdem i przyjemną, bezpieczną jazdą? Niektóre 
rzeczy może wykonać nawet ktoś, kto kompletnie nie zna 
się na budowie i naprawie rowerów, do innych potrzebna 
jest wiedza, doświadczenie i specjalistyczne narzędzia. 
Zacznijmy od tego, czy rower – gdy go odstawialiśmy 
na zimę – był w dobrym stanie technicznym. Jeśli tak, to 
przygotowanie go nie będzie wymagać zbyt wiele czasu, 
wysiłku i pieniędzy. 

umyj I NASmARuj

Najlepiej zacząć od... umycia roweru. Nawet jeśli stał w su-
chym, ciepłym pomieszczeniu, z pewnością jest nieco za-
kurzony. Jeśli był przechowywany w wilgotnej, zimnej 
piwnicy, porządne wyczyszczenie jest obowiązkowe. 
Potem należy sprawdzić łańcuch i zębatki. Jeśli były na-
smarowane i nie pojawiła się nigdzie rdza, wystarczy kilka 
czy kilkanaście kropli oleju dedykowanego do napędu ro-
werowego i gotowe. Jeśli łańcuch jest bardzo zabrudzo-
ny czy lekko zardzewiały, konieczne może być zdjęcie go, 
włożenie do pojemnika z benzyną ekstrakcyjną i dokładne 
wymieszanie. Jeżeli nie ma możliwości zdjęcia łańcucha, 
trzeba wziąć szmatkę nasączoną benzyną i wyczyścić łań-
cuch, kręcąc pedałami „do tyłu”.
Po wyczyszczeniu trzeba łańcuch nasmarować. Ważne, 
aby nie używać jakichś smarów czy olejów, które „akurat 
mamy pod ręką”, tylko wyłącznie dedykowanego do łań-
cuchów rowerowych. 

Najważniejsze, aby łańcuch był nasmarowany we-
wnątrz (pomiędzy poszczególnymi ogniwami, czy-
li tam, gdzie elementy ocierają się o siebie), a nie 
ociekający z zewnątrz olejem. Dlatego nanosi się po 
kropli oleju na każde ogniwo łańcucha, później trze-
ba chwilę odczekać (najlepiej kilka minut), pokręcić 
pedałami aby olej równomiernie się rozprowadził, 
a następnie łańcuch można delikatnie z zewnątrz 
wytrzeć suchą szmatką.

Warto pamiętać, że łańcuch i zębatki narażone są na 
duże obciążenia i zwyczajnie się zużywają. Gdy więc 

zęby na zębatkach są już zużyte a łańcuch rozciągnięty, te 
elementy bezwzględnie trzeba wymienić. 

NAPOmPuj DętKI

Kolejną rzeczą, którą trzeba 
sprawdzić, jest odpowied-
nie ciśnienie w kołach. Źle 
napompowane dętki to po 
pierwsze bardzo szybkie 
ścieranie się opon, po dru-
gie „pływanie” roweru (co 
jest nie tylko nieprzyjem-
ne, ale i może być nie-
bezpieczne, gdyż można 
utracić kontrolę nad ste-
rownością pojazdu), po 
trzecie duże prawdopo-

dobieństwo przebicia dętki i opony, 
po czwarte w końcu prawie pewne uszkodzenie felgi na 

pierwszej z brzegu dziurze czy krawężniku. 
Jakie ciśnienie powinno być w kołach? Wystarczy sprraw-
dzić na brzegu opony. Producenci podają te informacje 
w w dwóch jednostkach: bar oraz PSI. W bardzo dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że ciśnienie w kołach ro-
werowych powinno wynosić ok. 3 – 4 Bar. 
Warto pamiętać, że nieco niższe ciśnienie to lepsza przy-
czepność i nieco większy komfort w trakcie jazdy po 
nierównościach, zaś wyższe to mniejsze opory i zarazem 
większe prędkości (ale coś za coś, będziemy czuć każdą, 
nawet najmniejszą 
dziurę). 

NIE ZAPOmNIj 
O hAmulCACh!

Rowerem nie tyl-
ko się jeździ, ale 
również trzeba się 
zatrzymać. I to nie 
na zderzaku samo-
chodu czy przy-
drożnym drzewie. 
Hamulce to jeden 
z najważniejszych 
elementów, któ-
ry zapewnia nam 
bezpieczeństwo. 
Tu nie ma miejsca 
na kompromisy: 
hamulce MUSZĄ 
być sprawne i do-
brze ustawione. 
Są różne rodzaje hamulców i w zależności od tego różnie 
trzeba się z nimi obchodzić. Najpopularniejsze są dwa ro-
dzaje: V-brake i tarczowe. 
Tu też należy zacząć od czyszczenia. W przypadku V-
brake’ów, których klocki zaciskają się na obręczy koła, na-
leży wyczyścić właśnie tę obręcz. W przypadku hamulców 
tarczowych wyczyszczenia może wymagać tarcza. 
Później należy sprawdzić stan klocków. Robi się to „na 

oko”, patrząc, jak gruba warstwa okleiny ciernej pozostała 
na klockach, czy nie ma jakichś ubytków oraz czy klocki 
ścierają się równomiernie (jeśli nie, to należy sprawdzić 
same szczęki czy zaciski hamulca, sprawdzić ustawienie 
klocków, itd.). Należy pamiętać, że na klockach znajdu-
ją się znaczniki (rowki). Jeśli klocek jest już tak zużyty, że 
znacznik jest prawie niewidoczny, klocek należy natych-
miast wymienić. 
Niezależnie od tego, czy potrzebna była wymiana kloc-
ków, czy nie, trzeba wyregulować linki hamulcowe. Robi 
się to, odkręcając śrubę przy hamulcu i naciągając bądź 
luzując linkę. Regulację bardziej precyzyjną wykonuje się 
przy samych klamkach hamulców. 

KOŁA CZy „óSEmKI”?

O tym, że koła w rowerze muszą być proste, nie trzeba chy-
ba nikogo przekonywać. Skrzywione obręcze to źle dzia-
łające hamulce, szybciej zużywające się opony, mniejsza 
stabilność pojazdu i znacznie mniej przyjemna jazda. Koła 
mogą się skrzywić z różnych powodów: wjechania z dużą 
prędkością na krawężnik czy w dziurę, poluzowania się kil-
ku szprych, itd. Pamiętajmy: koło musi obracać się prosto 
zarówno w płaszczyźnie pionowe, jak i poziomej. 
Jeśli zauważymy, że koło lekko „bije” na boki, można to wy-
regulować samemu, używając do tego klucza do szprych 
i dokręcając lub poluzowując poszczególne szprychy. Ale 
uwaga: łatwo narobić większych szkód. Zbyt mocne do-
kręcenie kilku szprych skutkować bowiem będzie tym, że 
koło zamiast wycentrować się, pokrzywi się jeszcze bar-
dziej. Jeśli więc nie bardzo wiemy, jak to zrobić, lepiej po-
zostawić tę czynność specjalistom.
Jeśli natomiast sama obręcz jest wygięta czy wgnieciona... 
no cóż, pozostaje nam udać się do sklepu po nowe koło. 

NASmARuj, wyREGuluj, DOKRęć

Kolejne czynności, jakie warto wykonać w rowerze, pozo-
stawmy raczej doświadczonym serwisantom. No chyba że 
faktycznie znamy się na tym, mamy do tego „smykałkę” - 
to tym lepiej, bo zawsze można zaoszczędzić parę złotych. 

Warto więc nasmarować linki przerzu-
tek i hamulców, 
przesmarować 
wewnątrz pan-
cerze od linek, 
w y re g u l owa ć 
przednią i tyl-
ną przerzutkę, 
sprawdzić amor-
tyzatory i ewen-
tualnie wymie-
nić w nich olej, 
s k o n t r o l o w a ć 
stan uszczelek, 
sprężyn, łożysk, 
supportu, bębna 
wolnobiegu, itd. 
Raz na jakiś czas 
należy też skon-
trolować śruby 
w rowerze. Trze-
ba sprawdzić, czy 

są odpowiednio dokręcone i nie mają luzów. Spraw-
dzić więc trzeba osie pedałów, oś suportu, stery kierow-
nicy. Oczywiście warto posprawdzać również inne śruby, 
bo po co nam ma później „telepać” się błotnik, bagażnik, 
lusterko czy uchwyt na telefon komórkowy. Na koniec 
trzeba posprawdzać oświetlenie i włożyć do lamp nowe 
baterie lub naładować akumulatory. A później? Wsiadać 
i cieszyć się jazdą na cichym, sprawnym i bezpiecznym ro-
werze.  Rafał Korbut

zadbaj 
o swój rower

Odpowiednie ciśnienie w kołach, dobrze wy-
regulowane przerzutki, czysty i nasmarowany 
napęd czy sprawne oświetlenie – to koniecz-
ność, aby rower nie tylko dobrze i bezawaryj-
nie nam służył, ale też aby był bezpieczny. 
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Zacznijmy od 
tego, że nie ma 
cudownych diet, 

a to co jest dobre 
dla jednego nie jest 

dobre dla drugiego. 
Z a - zwyczaj każda jednak ma 
w sobie ziarno prawdy, tylko to ziarno, to 
zdecydowanie za mało, aby skutek był 
zawsze taki jakiego oczekujemy. Czasami 
diety takie jak bezglutenowa czy elimina-
cyjna są koniecznie dla poprawy zdrowia, 
a bywa że zachowania zycia tj. dieta bez-
glutenowa w chorobie trzewnej czy elimi-
nacyjna w alergiach lub dużej nietolerancji. 
Wprowadzanie dużych ograniczeń pro-
duktowych na własna rękę, może skończyć 
się niedoborami i ograniczać prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu. Pomoże na 
jedna, ale zaszkodzi na kilka innych.

A zatem jaka powinna być do-
bra „dieta”?
Nie powinna być dietą! za-
skakujące? Otóż nie! Dieta 
kojarzy się z czymś, co ma 
początek i koniec, jest zbio-
rem ograniczeń wyrzeczeń 
i zazwyczaj dotyczy osób 
z jakąś jednostką chorobo-
wą, w której konieczna jest 
duża i nagła zmiana żywienia 
na określony czas.
Celowany plan żywienia – to 
powinno być właściwe określenie, 
myśląc o trwałych zmianach nawy-
ków żywieniowych i osiągnięciu celu.
Czym się kierować wprowadzając w zycie 
nowy dobry plan żywienia?

Po pierwsze plan powinien być 
zdrowy. Oparty na dobrej jako-
ści produktach, nieprzetworzo-
nych i prostych. Ich ilość powinna 
dawać możliwość urozmaicenia 
codziennego menu. Dzięki temu 
w skali tygodnia organizm 
otrzyma większość potrzeb-
nych mu składników pokarmo-
wych. Diety oparte o 2 lub 3 
wybrane składniki pochodzące 
z tej samej grupy np. białek - do-
prowadzają często m.in. do dużych 
niedoborów i przeszacowania składnika 
częściej spożywanego.

Po drugie plan powinien być wykonal-
ny. Musi być w miarę prosty w przygoto-
waniu posiłków oraz dający się okiełznać 
organizacyjnie. Powinien odpowiadać gu-
stom kulinarnym osoby, która go wdraża, 
jednocześnie być zgodny z założeniami 
i celem. 

Po trzecie musi poprawiać samopoczu-
cie, dodawać energii stabilizować poziom 
cukru we krwi i wspomagać trawienie. Po-
winien być także elastyczny.

Powinien edukować. W trakcie wdrażania 
planu i jego poszczególnych etapów, nale-
ży się uczyć jak obchodzić się z jedzeniem, 
jak właściwe zbudować posiłek, jak robić 
zakupy, jakich technik kulinarnych  i do-
datków używać przyrządzając potrawy.

Plan żywienia powinien być 
indywidualny! Warto sko-

rzystać z pomocy spe-
cjalisty. Dietetyk uło-
ży plan, poprowadzi 
przez niego i udzieli 

cennych wskazó-
wek, aby osiągnąć 
cel i utrzymać efek-
ty.

rewolucyjne 
diety
jak nie stracić głowy 
tylko kilogramy?

Media karmią nas co rusz to nowymi teoriami dietetycznymi: 
a to dieta białkowa, a to Paleo, a to sokowa,bezglutenowa, ka-
puściana, pudełkowa, z proszku – można by tak jeszcze długo 
wymieniać. Jak odnaleźć się gąszczu tych informacji – a właści-
wie dezinformacji?

ANNA SłOMkOWSkA 
dietetyk medyczny i sportowy

jak chronić wzrok 
przed słońcem?

 Tutaj z pomocą przychodzą nam oczywiście okula-
ry przeciwsłoneczne, które niestety częściej trakto-
wane są jako modny dodatek do ubioru, niż ważny 
element ochrony wzroku. Nierzadko zdarza się, że 
gdy słońce zaczyna razić, bez zastanowienia ku-
pujemy okulary przeciwsłoneczne na mijanych po 
drodze straganach i stoiskach. Tymczasem głów-
nym zadaniem okularów przeciwsłonecznych jest 
ochrona - nie tyle przed oślepiającym światłem, ile 
- przede wszystkim przed promieniami UVA i UVB. 
Osoby, które nie chronią wzroku używając dobrych 
okularów przeciwsłonecznych narażają swoje oczy 
na szkodliwe działanie tych promieni.
Jakie powinny być dobre okulary przeciwsłonecz-
ne?
Chociaż sklepy odzieżowe i uliczne stojaki ku-
szą różnorodnością kolorów i kształtów oprawek 
oraz cenami niższymi niż te w salonie optycznym, 
zwykle nie zapewniają właściwej ochrony przed 
promieniowaniem UV. Co gorsza, źrenica scho-
wana za ciemną soczewką okularową rozsze-
rza się i wpuszcza więcej światła a tym samym 
szkodliwych promieni UV do wnętrza oka, przez 
co okulary zamiast pomagać, mogą nam zaszko-
dzić. Dlatego decydując się na zakup okularów 
przeciwsłonecznych warto wybrać się do optyka, 

który odpowiednio nam doradzi i dobierze rozwią-
zanie dostosowane do naszych potrzeb i naszej 
wady wzroku  (nie każdy wie, że można mieć korek-
cyjne okulary przeciwsłoneczne). Samo zabarwie-
nie soczewek okularowych nie wystarczy - stopień 
ochrony przed UV zależy od materiału z jakiego 
wykonane są soczewki oraz rodzaju zastosowa-
nych uszlachetnień. Soczewki okularowe wykona-
ne z materiału o indeksie wyższym bądź równym 
1.53 gwarantują nam pełną ochronę przed pro-
mieniowaniem UV. Natomiast jeżeli wybieramy so-
czewki z materiału o indeksie 1.50, warto poprosić 
wówczas o dodatkowy filtr UV 400, który zapewni 
nam 100% ochronę przed szkodliwym promienio-
waniem. /RP/
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Trasa biegu posiada 
atest PZLA i jest ide-
alnie płaska, z kilkoma 
zakrętami w prawo, co 

w przypadku małego 
wiatru i optymalnej 
temperatury daje szansę 
do bicia rekordów ży-

ciowych dla biegaczy.
Bieg Kaszubski to 

również 3 wyścigi dla 
dzieci i młodzieży 
w wieku 7-16 lat na dy-
stansach od 500 m do 
1500 m na widowisko-
wej półkilometrowej 
pętli. 

Zapisy on-line do Bie-
gu Kaszubskiego trwają 
do 19 kwietnia 2016 r., 
po tym terminie będzie 
można j zapisać się już 
tylko w biurze zawo-
dów, które będzie się 
mieściło w Hali MO-
SiR-u w Rumi przy ul. 
Mickiewicza 49.

Koszt Biegu Głów-
nego na 10 km to 30 zł 
przy zapisaniu się on-li-
ne i 40 zł płatne w biu-
rze zawodów. Biegi dla 
dzieci i młodzieży są 
bezpłatne. Wszyscy 
w pakiecie startowym 

otrzymają okoliczno-
ściową koszulkę tech-
niczną oraz posiłek 
regeneracyjny po zawo-
dach. Dla najlepszych 
5 zawodniczek i 5 za-
wodników przewidzia-
no nagrody finansowe, 
zaś w poszczególnych 
kategoriach wiekowych 
piękne statuetki dla 
zwycięzców i drobne 
upominki.

Organizatorzy gwa-
rantują miłą atmosferę 
i zapraszają na biega-
nie do Rumi. Więcej 
informacji o biegu, 
utrudnieniach w tuchu 
i praktycznych rozwią-
zaniach alternatywnych 
na oficjalnej stronie 
zawodów www.biegka-
szubski.pl, informacji 
udziela także Piotr Net-
ter, nr tel. 604 916 501. 
/raf/

Druga edycja Biegu 
Kaszubskiego
RUMIA | W najbliższą niedzielę 24 kwietnia na centralnych ulicach Rumi 
odbędzie się druga edycja Biegu Kaszubskiego. Bieg główny odbędzie 
się na dystansie 10 km na dwóch identycznych pętlach po 5 km. 

W związku z organizacją Biegu Kaszubskiego w dniu 
24 kwietnia w Rumi w godzinach 10:30 - 14:00 nastą-
pią utrudnienia w ruchu ulicznym.
W godzinach 10:30 – 14:00 będzie zamknięty ruch 
uliczny na ul. Dębogórskiej (pomiędzy Rondem Jana 
Pawła II a skrzyżowaniem z ul. Chełmińską i Gdyńską)
W godzinach 11:45 - 13:30 będzie zamknięty ruch 
uliczny na ulicach: Dębogórska (od Ronda Jana Paw-
ła II do ul. Gdańskiej), Gdańska (od ul. Dębogórskiej do  
ul. Dąbrowskiego), Dąbrowskiego 
(od ul. Gdańskiej do ul. Starowiejskiej), Starowiejska 
(od Dąbrowskiego do Ronda Jana Pawła II)
W trakcie zamknięcia ruchu ulicznego w Rumi pod 
nadzorem policji umożliwiony będzie ruch poprzecz-
ny w następujących miejscach: przez ul. Dębogórską 
– przejazd poprzeczny możliwy przez ul. Chełmiń-
ską, Gdyńską; przez ul. Gdańską – przejazd poprzecz-
ny możliwy przez ul. Katowicką; przez ul. Dąbrowskie-
go – przejazd możliwy przez ul. Piłsudskiego; przez ul. 
Starowiejską – przejazd możliwy przez ul. Wybickiego, 
Roszczynialskiego

utRuDNIENIA w RuChu ulICZNym:

REKLAMA                                                             39/2016/DB
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Rumia była gospodarzem 
Mistrzostwach Polski w Aqu-
athlonie. Ta dyscyplina wy-
wodzi się z triathlonu i ostat-
nio bije rekordy popularności 
w kraju i na świecie. Składa 
się z kombinacji pływania 
i biegu. Rywalizacja w Rumi 
odbywała się na 5 dystansach 
(w pływaniu od 100 m do 800 
m i w biegu od 500 m do 5 
km), w 8 kategoriach wieko-
wych (od 8 lat wzwyż) i aż 
w 20 klasyfikacjach. 

- Szósta edycja Aquathlonu 
w Rumi przeszła do historii 
– podsumowuje Piotr Netter, 
sędzia główny i organizator 
zawodów. – Była ona rekor-

Biegiem i wpław – rekordowo!
RUMIA | Rekordowy, szósty już Aquathlon za nami. Chętnych do wzięcia udziału 
w zmaganiach było tylu, że nie wszyscy mogli się zakwalifikować. 

dowa. Zainteresowanie w ciągu 
tygodnia od uruchomienia za-
pisów przerosło nasze oczeki-
wania. Chętnych do startu było 
aż ponad 400 osób. Mogliśmy, 
mimo zwiększenia limitu, przy-
jąć tylko 325 osób. Ostatecznie 
wystartowało w imprezie 299 
osób, a ukończyło 285, z 12 wo-
jewództw i 42 klubów. 

Konkurencja pływacka zosta-
ła przeprowadzona na pływalni 
rumskiego MOSiR-u, seriami 
na czas. Konkurencja biegowa 
miała charakter wyścigu po-
ścigowego. Chodziło o to, że 
zawodnik z najlepszym czasem 
z pływania pierwszy wyruszał 
na trasę biegową. Kolejne oso-
by startowały ze stratą czasową, 
wynikającą z pływania. Miejsce 
na mecie biegu automatycznie 
było miejscem w Aquathlonie. 

Zawody przygotował 
Uczniowski Klub Sportowy Tri-
Team Rumia, pod patronatem 
burmistrza Rumi oraz Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi i pod egidą Polskiego 
Związku Triathlonu.

Część pływacka została prze-
prowadzona bardzo sprawnie, 
zgodnie z planem godzinowym. 
Po godzinie 13.00 zawodnicy 
byli gotowi walczyć na etapie 
biegowym. Warunki do szyb-
kiego biegania były idealne – 

słońce świeciło, a kibice dopi-
sali. Ranga zawodów oraz ładna 
pogoda zachęciły widzów do 
oglądania zmagań zawodników.

Faworytem wyścigu był fe-
nomenalnie pływający Mi-
chał Oliwa, który przepłynął 
800 metrów w 8:26, następnie 
przebiegł 5 km w 16:03 min. 
i z przewagą 32 sekund pewnie 
sięgnął po złoty medal. Drugim 
na mecie był pierwszy z mło-
dzieżowców Kacper Stępniak 
(UKS Tri-Team Rumia/OSSM 
Rumia). Wśród pań bezkonku-
rencyjna była Marta Łagownik 
(UKS Dwójka Morena Gdańsk) 
oraz w kategorii juniorek Urszu-
la Olejniczak (CSGT Głogów). 

Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary, nagrody rzeczo-
we i finansowe. 

- Zdobyliśmy jako Rumia 3 
medale Mistrzostw Polski (1 
złoty, 2 srebrne) i szereg miejsc 
na podium w kategoriach dzie-
cięcych – konkluduje Piotr Net-
ter. 

- Chciałbym podziękować 
za bardzo dobrą organizację, 
profesjonalizm i współpracę 
sportową MOSiR-owi i Tri-Te-
amowi Rumia oraz głównemu 
organizatorowi, Piotrowi Net-
terowi – dodaje Tomasz Urba-
niak-Dzienisz, przewodniczący 
Komisji Sportu RMR.

RumIANIE w AquAthlONIE:
Mistrzostwa Polski młodzieżowców 20-23 lata:
1 miejsce Kacper Stępniak - UKS Tri-Team Rumia
2 miejsce Jacek Krawczyk - UKS Tri-Team Rumia
Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 16-17 lat:
2 miejsce Michał Jarliński - UKS Tri-Team Rumia
Zawodnicy UKS Tri-Team Rumia wygrali ponadto:
Chłopcy 8-9 lat:
1 miejsce Radek Kryś - UKS Tri-Team Rumia
Chłopcy 10-11 lat:
3 miejsce Witek Markowski - UKS Tri-Team Rumia
Chłopcy 12-13 lat: 
1 miejsce Hubert Skibiak - UKS Tri-Team Rumia
2 miejsce Aleks Tomaszewski - UKS Tri-Team Rumia
3 miejsce Kacper Musiński - UKS Tri-Team Rumia
Dziewczynki 12-13 lat:
2 miejsce Oliwia Steć - UKS Tri-Team Rumia

wójt GmINy wEjhEROwO

podaje do publicznej wiadomości

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 
nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka numer 23/14 o powierzchni 345 
m², położona w Gniewowie przy ulicy Wejhera.
Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej wykazem 
można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 
i Środowiska, tel. 58 677 97 07.
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W kwietniu mija 10 lat od 
momentu, kiedy w Wejhero-
wie powstała Niepubliczna 
Szkoła Rzemiosła. Jakie były 
początki?

- Jak to zwykle bywa: trudne. 
Początkowo wynajmowaliśmy 
pomieszczenia od Samorzą-
dowego Gimnazjum w Bol-
szewie. W pierwszym roku 
powstała jedna klasa, do której 
uczęszczało 33 uczniów. 

Od tej pory szkoła bardzo 
się rozrosła.

- Tak, mamy teraz samodziel-
ny obiekt, do którego uczęsz-
cza ponad 420 uczniów, którzy 
uczą się w 17 oddziałach klaso-
wych. Jest to więc aż 12-krotny 
wzrost ilości uczniów. 

Wymagało to z pewnością 
rozszerzenia oferty edukacyj-
nej?

- Oczywiście, początkowo 
kształciliśmy w 3 zawodach, 
teraz tych zawodów jest 16. 
Mamy więc dla młodzieży 
z powiatu wejherowskiego cie-
kawą ofertę. 

Tę ofertę edukacyjną wciąż 
rozwijacie i modyfikujecie, 
w zależności od potrzeb na 
rynku pracy. Czy jest to efekt 
dobrze układającej się współ-
pracy z rzemieślnikami z re-
gionu?

- Oczywiście, ta współpraca 
z rzemieślnikami-pracodaw-
cami została wysoko oceniona 
przez Pomorskiego Kuratora 

Oświaty. Uczniowie uczą się 
w rzeczywistych warunkach 
pracy, które zapewniają im wła-
śnie rzemieślnicy. Dziś mamy 
wolny rynek i rzemieślnik, któ-
ry nie nadąża za swoją techno-
logią na tym rynku, po prostu 
musi zamknąć zakład. Dlatego 
to, że uczniowie kształcą się 
w tych rzeczywistych, działają-
cych zakładach, wyróżnia naszą 
szkołę i jest jej niewątpliwym 
atutem na rynku pracy. Bardzo 
często absolwenci naszej szko-
ły znajdują zatrudnienie u swo-
ich mistrzów szkolących, bądź 
prowadzą działalność gospo-
darczą w wyuczonym zawo-
dzie. Niemała część kontynu-
uje naukę w szkołach średnich, 
zdobywając też dodatkowe 
kwalifikacje. 

Czy można więc powiedzieć, 
że kształcenie zawodowe po 
upadku, jaki zaobserwowa-
liśmy pod koniec ubiegłego 
wieku, od nowa przeżywa 
swój rozkwit?

- Faktycznie w latach 90. 
wszyscy „musieli” zrobić ma-
turę i iść na studia. I później 
okazywało się, że ta młodzież 
nie może znaleźć pracy. 
Kończyło się więc to wyjaz-
dem za granicę i pracą „na 
zmywaku”. W tej chwili 
szkolnictwo zawodowe 
jest naszym priorytetem 
i niewątpliwie przeży-
wa swój rozkwit.

A pracodawcy za-
częli narzekać na brak 
wykwalifikowanych 
pracowników...

- I dlatego członkowie za-
rządu Powiatowego Cechu 
Rzemiosł w Wejherowie, po 
konsultacjach z rzemieślnika-
mi, postanowił założyć własną 
szkołę. Udało nam się wstrze-
lić w ten okres, kiedy szkol-
nictwo zawodowe zaczęło być 
popularne. 

A dlaczego tak się stało? 
Dlaczego uczniowie zaczęli 
od nowa uczyć się zawodów?

- Bo ci, którzy kroczyli tą 
„starą” ścieżką edukacji – czy-
li najpierw ogólniak, potem 
studia – w praktyce do 25 
roku życia byli utrzymywani 
przez rodzinę i dopiero wte-
dy zaczynali szukać 
pracy. Tymczasem 
okazuje się, że 
w obecnych 
czasach to za 
późno. Dziś 
młodzież chce 
szybko żyć 
i zarabiać, 
więc oferta 
Niepublicz-
n e j 

Szkoły Rzemiosła jest takim 
wyjściem naprzeciw ich ocze-
kiwaniom. Młodzież coraz 
szybciej staje się samodziel-
na i niezależna. Oczywiście 
ukończenie naszej szkoły nie 
zamyka dalszej drogi eduka-
cji, możliwości zdania matury 
i dalszych studiów pozostają 
otwarte. Dodatkowo nasi rze-
mieślnicy, szkoląc uczniów 
zapewniają sobie nowych, do-
świadczonych i wykwalifiko-
wanych pracowników.

Obejmując stanowisko dy-
rektora miał pan z pewno-
ścią jakąś wizję tej placówki, 
cele do realizacji i plany na 
przyszłość. 

- I część z nich uda-
ło się zrealizować, 
jak choćby większe 
zaangażowanie rze-
mieślników w mo-
dyfikację podstawy 
programowej, akty-
wizacja nauczycieli, 
wprowadzenie no-
woczesnych metod 

nauczania czy stały 
rozwój bazy 

edukacyj-
nej. Gdy 
otrzyma-
l i ś m y 
ten bu-

d y -
nek 

od władz miasta, nie był on 
w najlepszym stanie technicz-
nym. Wejherowska organizacja 
cechowa, jako nasz organ pro-
wadzący zainwestowała kilka 
milionów złotych w remont 
i wyposażenie. Czas remontów 
się zakończył w zeszłym roku, 
kolejnym etapem jest doposa-
żanie sal lekcyjnych i pracowni 
m.in. w tablice suchościeralne, 
rzutniki multimedialne, wypo-
sażanie we własne pomoce dy-
daktyczne wykonywane przez 
uczniów i nauczycieli, zakupi-
liśmy też tablety do korzysta-
nia przez uczniów z platform 
edukacyjnych na zajęciach. 
Jest takie powiedzenie: „jeśli 
młodzież jest on-line, to na-
uczyciel dzisiaj nie może być 
off-line”. 

Co czeka szkołę w tej bli-
skiej i tej nieco dalszej przy-
szłości?

- Na pewno nadal wyposa-
żanie pomieszczeń w nowo-
czesny sprzęt. Bardzo dużym 
wyzwaniem będzie budowa 
nowego obiektu dydaktyczne-
go (na ten cel dostaliśmy do-
tację od władz województwa 
pomorskiego, cała inwestycja 
będzie kosztować ok. 12 mln 
zł). Ten budynek, w którym 
obecnie funkcjonujemy poma-
łu staje się niewystarczający. 
Wszystkie sale są wykorzysty-
wane codziennie, dosłownie 
każdy kącik jest zagospoda-
rowany. Mamy bardzo mało 

miejsca, a marzymy, aby 
młodzieży było jeszcze 

więcej. Na początku lip-
cu musimy złożyć kon-

cepcję budowy i za tym pójdą 
już kolejne decyzje i prace. 
Naszą ideą jest to, aby przed-
mioty budowlane i stolarskie 
przenieść właśnie do tego, 
nowego budynku. Oczywiście 
konieczny będzie też zakup 
specjalistycznego i nowocze-
snego sprzętu tak, aby dobrze 
wyszkolić młodzież i spełnić 
aktualne zapotrzebowania ryn-
ku pracy. 

A wracając do jubileuszu 
i uroczystych obchodów – 
kiedy będziecie świętować 
10-lecie?

- W piątek, 29 kwietnia. Uro-
czystości odbędą się w naszej 
szkole. Zaprosiliśmy wielu go-
ści: posłów, władze Związku 
Rzemiosła Polskiego, marszał-
ka województwa, przedstawi-
cieli pomorskiego kuratorium, 
władze wojewódzkie izby 
rzemieślniczej, przedstawicie-
li samorządu powiatu, miasta 
i gmin, starszych zaprzyjaźnio-
nych organizacji cechowych, 
dyrektorów innych placówek, 
rzemieślników i mistrzów 
szkolących naszego cechu 
oraz poprzednich dyrektorów 
i nauczycieli naszej szkoły. 
Dla wszystkich przygotujemy 
pokaz naszych zawodów w sa-
lach i pracowniach lekcyjnych. 
Wydaliśmy też publikację 
z okazji 10-lecia, której auto-
rami są nauczyciele z naszej 
szkoły oraz nakręcony został 
film jubileuszowy. I oczywiście 
kilka niespodzianek, o których 
nie chcę mówić w tej chwili. 
Na pewno będzie to wielkie, 
radosne święto naszej szkoły.

10 lat rozwoju i sukcesów
WYWIAD | Z Waldemarem Bargańskim, dyrektorem Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie, rozmawia Rafał Korbut.
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SZUKAM PRACY

USŁUGI

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 okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

kOtłOwnie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 
677 964

TOWARZYSKIE

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Sprzedam lub wynajmę działkę budowla-
na  z garażem 616m2 Reda ul12Marca  Tel 
602306210

Odstąpię działkę ogrodnicza 480m, Wejhero-
wo-Cementownia, altana wyposażona, energia 
i woda, cena 26 tys. zł. Tel: 507-254-040 

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

JeStem zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ
ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, awaryjne otwieranie 
aut, pomoc drogowa, auto części. Tel: 789-345-
593

INNE

EDUKACJA

LekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

ZatrUdnię dziewczynę do sprzątania i obsłu-
gi domków letniskowych w Ostrowie koło Karwi. 
Możliwe dowozy do pracy. Tel: 602-306-210
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SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:   EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEmmS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                 EXP.MTI.

EXP.ROZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZyKŁAD:

• Treść SMSa lub MMSa  
  nie może przekraczać 100 znaków. 
• MMS nie może przekraczać 100 kB.

ZAMÓW 
OGŁOSZENIE 
DROBNE

Regulamin drobnych ogłoszeń jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

• Nie należy używać polskich  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

sex-sex-sex, to lubię. Gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot. Tel: 514120213

RÓŻNE
Sprzedam tanio 2 komody olcha 130x93x43 
oraz 85x75x45, cena 590 zł. Tel: 510-501-955

sprZedam drewno buk wałki papierówka po 
150 złotych z transportem. Tel: 500-640-327

Sprzedam drewno układane na sam. Cena 
drewna od 130 złotych z transportem. Tel: 500-
640-327

sprZedam drewno do CO i gałęziówkę. Możli-
wy transport gratis. Tel: 782-846-927

Sprzedam rolki dziecięce rozmiar 30-35 regu-
lowane, używane tanio, Reda, kolor czarno-nie-
bieski. Tel: 510-260-315

mata dla dziecka do leżenia i przewijania, 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, Wejhero-
wo, 505-567-034

kUpię militaria (umundurowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com

ZłOta rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie i kurt-
ki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

Sprzedam rowerek treningowy orbitrek, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia dziecka, 
zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne metalowe, 
100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

REKLAMA                 14/2016/PB
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W tym meczu nie było fa-
woryta i każdy wynik był 
możliwy. Jesienią w Wejhe-
rowie padł remis 2-2, Gryf 
ostatnie mecze rozgrywał 
z zespołami z górnej części 
tabeli i radził sobie całkiem 
dobrze. Przed tym spotka-
niem panowała więc dobra 
atmosfera, nikogo nie trzeba 
było specjalnie mobilizo-
wać. Każdy zawodnik zda-
wał sobie sprawę jak bardzo 
potrzebne są punkty Gry-
fowi. Od początku meczu 
widać było jednak nerwo-
wość w grze obu zespołów. 
Sporo niedokładnych podań 
i strat. Pierwszą groźną ak-
cję przeprowadzili gospo-
darze. W 17 minucie Janik 
uderzał z ostrego kąta i po-
mylił się o centymetry. Jeśli 
chodzi o ciekawe momenty 
w pierwszej części gry, to by 
było na tyle. Żadna z drużyn 
nie forsowała tempa, zawod-
nicy grali zachowawczo, tak 
żeby nie popełnić żadnego 
błędu mogącego skutkować 
utratą bramki.

Czas upływał a nadal nie 
było widać zmiany gry na 
boisku. W 58 minucie trener 
Gryfa dokonał roszad w skła-
dzie i na murawie pojawili się 
Okuniewicz i Czychowski. 
Mieli oni za zadanie ożywić 
nieco grę gości w przedniej 
formacji. Kolejne zmiany nie 
wnosiły jednak nic nowego. 
Była już 80 minuta i wszyst-
ko wskazywało na to że mecz 
ten zakończy się bezbramko-
wym remisem bez historii. 
Gospodarze w końcu jednak 
przeprowadzili niezłą akcję, 
po której Twardowski wpadł 
w pole karne i uderzył mini-
malnie niecelnie. Część ki-

biców na stadionie widziała 
już piłkę w siatce. Dwie mi-
nuty później odpowiedzieli 
goście i był to punkt kulmi-
nacyjny tego meczu. W polu 
karnym faulowany jest jeden 
z graczy Gryfa i sędzia Ra-
fał Rokosz nie ma żadnych 
wątpliwości rzut karny. Nie 
można było sobie wyobrazić 
lepszej okazji do zdobycia 
bramki. Jedenastka na pięć 
minut przed końcem w me-
czu który nie układał się po 
myśli podopiecznych Piotra 
Rzepki, to jak wygrana na lo-
terii. Ale jak to się mówi rzut 
karny to jeszcze nie bramka. 
Do wykonania karnego pod-
chodzi Mateusz Kuzimski 
i ku wielkiej radości miej-
scowych fanów Olimpi prze-

grywa pojedynek z bramka-
rzem Czaplińskim, stając się 
antybohaterem meczu. Nic 
ciekawego nie wydarzyło się 
już, i oba zespoły podzieliły 
się punktami.

Z przebiegu meczu jest 
to sprawiedliwy wynik ale 
zmarnowany karny i strata 
dwóch punktów musi boleć. 
Nie pozostaję nic innego 
tylko jak najszybciej zapo-
mnieć o tym spotkaniu i grać 
dalej. Już za tydzień do Wej-
herowa zawita GKS Tychy 
i w tym starciu trzeba trzech 
punktów, tym bardziej że 
bezpośredni rywale w walce 
o utrzymanie wciąż wygry-
wają a strata punktowa do 
bezpiecznej lokaty rośnie.

bartłomiej Karasz

Nie był to udany weekend juniorów Gryfa. Na pięć rozegra-
nych spotkań młodzi piłkarze zwyciężyli tylko raz, padły 
dwa remisy i dwie porażki (obie po 0-4). 
Z każdej porażki należy jednak wyciągnąć wnioski i miejmy na-
dzieję, że w kolejnych meczach będzie już lepiej.

I liga Wojewódzka C2 Trampkarz (rocznik 2002) • 
18.Kolejka - WKS Gryf Wejherowo – KS Gryf Słupsk 0-4 
Gdańsk: D2 Młodzik Grupa1 (rocznik 2004)  • 
14.Kolejka- LZS Bojano – WKS Gryf Wejherowo 4-0  

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1 (rocznik 2003)  • 
14.Kolejka- WKS Gryf II Wejherowo – AP KP Gdynia 0-0 
I Liga Wojewódzka C1 Trampkarz (rocznik 2001) • 
18.kolejka - WKS Gryf Wejherowo – Gryf 2009 Tczew 0-0 

I Liga Wojewódzka D1 Młodzik (rocznik 2003) 18.kolejka - FC • 
Gowidlino – WKS Gryf Wejherowo 0-2 

bartłomiej Karasz

Czarne chmury nad Gryfem
PIŁKA NOŻNA | Trzeci mecz z rzędu w którym piłkarze Gryfa nie zdobywają kompletu punktów. Drugi z rzędu remis bezbramko-
wy. Wobec rozstrzygnięć na innych boiskach sytuacja podopiecznych Piotra Rzepki staję się coraz gorsza.

OlImPIA ZAmbRów 
- GRyf wEjhEROwO 0:0 
Olimpia: Piotr Czapliński - Łu-
kasz Grzybowski, Łukasz Piła-
towski, Mariusz Gogol, Wojciech 
Dziemidowicz - Mariusz Dzienis 
(55,Michał Twardowski), Michał 
Kuczałek, Arkadiusz Mroczkow-
ski (81, Robert Brzęczek), 8. Se-
bastian Janik(65,Maksym Kowal), 
Robert Tunkiewicz - Przemysław 
Jastrzębski (74, Karol Buzun).  
 
Gryf: Wiesław Ferra -Przemysław 
Mońka, Tomasz Lewandowski, 
Łukasz Nadolski, Maciej Dampc 
- Dawid Tomczak (57,Paweł Czy-
chowski),Piotr Kołc, Piotr Łysiak, 
Jacek Wicon (57, Piotr Okunie-
wicz), Adrian Klimczak(77, Ma-
ciej Koziara) -Mateusz Kuzimski.  
 
żółte kartki: Dzienis - Nadolski, 
Łysiak, Koziara.

Dwa remisy, dwie porażki
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