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wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em

„Szóstka”  pojedzie
przez miasto

Małe Trójmiasto Kaszubskie
pod żaglami
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od przypadkowego zdjęcia
REPORTAŻ
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OGŁOSZENIE
o przedłużeniu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) , oraz art. 21 ust.2, pkt 2 i 7, art. 
30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r, poz.353 ze zm.)

Zawiadamiam
przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w Rumi znajdującego się po-
między 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, 

 do dnia 27.05.2016r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu. Informacje o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie do-
stępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przepro-
wadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali po-
siedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu 25.05.2016r. o godzinie 15.30.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu dokumentów mogą być składane w formie pisemnej do 
dnia 10 czerwca 2016r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Uroczystość, połączoną 
z powiatowym Dniem Stra-
żaka, rozpoczęła msza św. 
w kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Go-
ścicinie, którą koncelebro-
wali ks. Marcin Bukowski, 
o. Jacek Stępień i  ks. kan. 
Jerzy Osowicki. 
Po mszy pododdziały, orkie-
stra, pluton honorowy i go-
ście w uroczystym pocho-
dzie wyruszyli do Dworku 
Drzewiarza na dalszą część 
obchodów. Rozpoczęło 
je powitanie i prezentacja 
przybyłych pododdzia-
łów, wśród których znala-
zły się Ochotnicze Straże 

Od 85 lat chronią życie i mienie
GM. WEJHEROWO | Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie świętowała jubileusz 85-lecia powstania. 

służonych w ochronie życia 
i mienia. Medalem honoro-
wym im. Bolesława Chomi-
cza odznaczono najstarszego 
druha z gościcińskiej jednost-
ki – pana Ottona Nastały. Me-
dale „Za zasługi dla pożarnic-
twa” odebrali natomiast – dh 
Piotr Hirsz (srebrny medal), 
dr Hubert Starostwa (srebr-
ny medal), dh Dorota Blok 
(srebrny medal), dh Agniesz-
ka Konefke (brązowy me-
dal), dh Marta Jóskowska 
(brązowy medal), dh Barbara 
Patelczyk (brązowy medal) 
i dh Kamil Bieszk (brązowy 
medal). Odznaki „Strażaka 
wzorowego” otrzymali dh 
Michał Czajkowski, dh Bar-

tłomiej Grzenia, dh Roman 
Dopke, dh Dariusz Grubba, 
dh Łukasz Golema, dh We-
ronika Głowienka oraz dh 
Marek Wojtinski. Przyznano 
także medale specjalne „Za-
służony dla OSP Gościcino” 
które odebrali dh Jerzy Sa-
woniku (srebrny medal) i dh 
Marek Gajda (brązowy me-
dal). Ponadto aż 21 druhów 
otrzymało nagrody finanso-
we ufundowane przez Wój-
ta Gminy Wejherowo w po-
dziękowaniu za szczególne 
osiągnięcia i zaangażowanie 
w podnoszenie bezpieczeń-
stwa mieszkańców Gminy 
Wejherowo.
Wójt Henryk Skwarło skła-

dając serdeczne życzenia 
wszystkim przybyłym pod-
oddziałom wyraził głęboki 
szacunek dla podejmowanej 
na co dzień służby, dodat-
kowo składając osobiste ży-
czenia na ręce prezesa OSP 
Gościcino Jerzego Sawoniu-
ka, któremu pogratulował 
budzących podziw dokonań 
owocujących m.in. wpisa-
niem straży do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Ga-
śniczego. Wójt wyraził także 
nadzieję, że nowy budynek 
remizy przyczyni się do dal-
szego podnoszenia jakości 
działań na rzecz podnoszenia 
bezpieczeństwa.

/opr. raf/
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Pożarne z Luzina, Milwina, 
Góry, Orla, Kniewa, Bolsze-
wa, Wejherowa, Zbychowa, 
Reszek, Gniewowa a nawet 

partnerskiej gminy z południa 
Polski – z Pisarzowej.
Nie zabrakło wyróżnień i od-
znaczeń dla szczególnie za-
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Regaty rozegrano na wodach 
Zatoki Gdańskiej. Zawodnicy 
rywalizowali na jachtach typu 
Delphia 40. W szranki stanęło 
siedem załóg. Byli to repre-
zentanci Rumi, Redy, Wejhero-
wa, Gdyni, Gdańska, Jastarni 
i Helu.
Zwycięstwo wywalczyła eki-
pa wejherowska w składzie: 
Krzysztof Mączkowiak – skiper, 
Bogusław Suwara, Wojciech 
Kozłowski, Tomasz Kamiński, 
Leszek Glaza, Krzysztof Gajew-
ski, Andrzej Kotłowski i Jacek 
Sosiński, która we wszystkich 
siedmiu edycjach regat w sumie 
wygrywała czterokrotnie. 
W ubiegłym roku przechodni 
puchar zdobyła Rumia. Tym 
razem panująca podczas zawo-
dów flauta najwyraźniej nie była 
sprzymierzeńcem zeszłorocz-
nych triumfatorów. Rumskiej 
załodze na czele z Łukaszem 
Drozdowskim – sternikiem, 
Beatą Ławrukajtis – radną i Ry-
szardem Grychtołem, sekreta-
rzem miasta, udało się zająć 
piątą lokatę.
- Warunki pogodowe bardziej 
sprzyjały plażowaniu, niż że-
glowaniu – powiedział Ryszard 
Grychtoł. - Minimalne błędy na 
wstępnie zaowocowały wyni-
kiem na mecie. 
W sumie odbyły się dwa biegi. 
Jeden na trasie Gdynia-Sopot. 
Kolejny, zaplanowany na trasie 
Sopot-Jastarnia, nie odbył się. 
Jachty przepłynęły na silnikach 
do Jastarni, gdzie żeglarze prze-
nocowali. W niedzielę odbył się 

bieg z Jastarni do Gdyni. Jednak 
warunki atmosferyczne drugie-
go dnia regat były niewiele lep-
sze, niż poprzedniego. Tym ra-
zem jednak Rumia dopłynęła na 
trzecim miejscu, by w łącznej 
klasyfikacji zakończyć zawody 
z piątą lokatą. 
- Mamy ekipę na piątkę – pod-
sumowuje zawody wręczają-
cy nagrody Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. – Gratulacje 
dla Wejherowa, które już po raz 
czwarty wygrało regaty.
Regaty  odbywają się na tra-
sie Gdynia – Sopot – Jastar-
nia - Gdynia i biorą w nich 
udział ośmioosobowe załogi 
z poszczególnych miast. Pro-
wadzący jacht musi posiadać 
co najmniej patent sternika 
jachtowego. Każda załoga ma 
na swoim pokładzie opiekuna 
z Marynarki Wojennej. Nagro-
dą za zwycięstwo jest puchar 
przechodni. Zawodom patronu-
ją gospodarze sześciu miast – 
Gdańska, Sopotu, Gdyni, Rumi, 
Redy i Wejherowa.
- Regaty „TrójCup” są pomy-
słem na promowanie Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego przez 
żeglarstwo – mówi Bogusław 
Suwara, sekretarz Wejherowa, 
posiadający patent sternika mor-
skiego. - Wszyscy dobrze znają 
duże Trójmiasto, a przecież usy-
tuowane w pobliżu morza Małe 
Trójmiasto Kaszubskie liczące 
w sumie ponad 110 tys. miesz-
kańców, jest także godne uwagi 
turystów. 

Rafał Korbut

VII Regaty „TrójCup” 2016 za nami
REGION | Triumfem załogi z Wejhero-
wa zakończyły się VII Regaty „TrójCup” 
2016. Rumia – ubiegłoroczny zwycięzca 
– uplasowała się na piątym miejscu. 
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OGŁOSZENIE                                                             209/2015/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 
poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 654/200/2016 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 09.05.2016r. informuję, iż w 
siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomości położone w Rumi, stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bez-
przetargowej:

- część działki nr 1/105 przy ul. Nowotki, część działki nr 
140/1, część działki nr 53/29 oraz część działki nr 131/8 
przy ul. Plac Kaszubski, na cele działki przydomowej – zie-
leń ozdobna,

- działka nr 73 oraz działka nr 75 przy ul. Kopernika, na cele 
działki przydomowej – zieleń ozdobna i na cele transpor-
towe. 

Rumia, 09.05.2016r.

WójT GMINy WEjhEROWO
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaź-
ni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy, oznaczonych w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka numer 612/72 o po-
wierzchni 0,0558 ha, położona w Bolszewie przy ulicy Zamost-
nej. Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych 
wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

W uroczystym odsło-
nięciu czytelniczej ławki 
wzięli udział przedstawi-
ciele władz powiatu wej-
herowskiego, a ucznio-
wie klasy II c z Zespołu 
Szkół nr 2 w Wejhero-
wie, pod kierunkiem wy-
chowawcy Beaty Frąc-
kowiak, z okazji tego 
wydarzenia przygotowa-
li i przedstawili krótki 
występ artystyczny. 

- Nasza biblioteka 
to dość nowe miejsce 
w Wejherowie, zaś ła-
weczka przed nią ma 
przyciągać i zachęcać 
do czytania i wejścia do 
biblioteki – mówi Jacek 
Thiel, członek zarzą-
du powiatu wejherow-
skiego. - Chcemy, aby 
czytelnicy w okresie 
wiosennym, letnim i je-
siennym mogli nie tylko 
skorzystać z zasobów 
naszej biblioteki, ale też 
usiąść z książką na ze-
wnątrz, w pięknym ogro-
dzie, który w niedalekiej 
przyszłości tu powstanie. 
Każda akcja, która pro-
muje czytelnictwo i za-
chęca do sięgnięcia po 
książkę, jest wartościo-
wa i potrzebna. 

Rafał Korbut

Poczytaj książkę 
na świeżym powietrzu
POWIAT | Nietypowo, ponieważ od odsłonięcia ławki dla czytelników, rozpoczę-
to „Tydzień Bibliotek” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Ławka 
przeznaczona jest dla tych czytelników, którzy będą chcieli poczytać książkę na 
świeżym powietrzu. 

NIETyPOWO, 
AlE SKuTEcZNIE

BARBARA GuSMAN, 
dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie:

- Ławka jest może nietypowym, 
ale skutecznym sposobem na to, aby zaintereso-
wać mieszkańców tym, co się dzieje w naszej pla-
cówce. W dniu odsłonięcia od samego rana przy-
chodziły do nas osoby pytając, co to jest i co u nas 
się dzieje. Chcemy, aby czytelnicy mogli skorzy-

stać z pięknej okolicy przed budynkiem, ze słoń-
ca, pięknej pogody, świeżego powietrza. Trzeba 
zachęcać ludzi do czytania i takie wyjście na ze-
wnątrz może spowodować, że będziemy mieć 
więcej czytelników. Wprawdzie czytelnictwo 
w powiecie wejherowskim jest na niezłym po-
ziomie, ale zawsze może być lepiej. Spory wpływ 
na to mają rozmaite działania, mające na celu za-
chęcenie mieszkańców powiatu nie tylko do się-
gnięcia po książkę, ale też do udziału w rozma-
itych wydarzeniach kulturalnych. Biblioteka to 
dziś nie tylko wypożyczalnia książek, ale przede 
wszystkim instytucja kultury. To miejsce różnych 
spotkań, dyskusji, warsztatów, itp.
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Uchwała zmienia nazwę 
ulicy, pozostawiając jej prze-
bieg bez zmian.

- Zajmujemy się szczegó-
łami technicznymi – mówi 
Paweł Dąbrowski, naczelnik 
Wydziału Geodezji, Gospo-
darki Nieruchomościami 
i Rolnictwa. - Nasza rola 
będzie polegała na odkręce-
niu tabliczki ze starą nazwą 
i przykręceniu tej z nową. 

A jakie konsekwencje wy-
nikają z tej zmiany dla miesz-
kańców? Dowód osobisty 
wymienić można, ale nie 
trzeba. Zwłaszcza, że w no-
wych dowodach w ogóle nie 
ma adresu zameldowania. 
W starszych adres jest, jed-
nak jego zmiana nie jest po-
wodem utraty ważności do-
kumentu. 

- W związku ze zmianą 
nazwy ulicy z Marcelego 
Nowotki na Wisławy Szym-
borskiej informuję, że nie ma 
obowiązku wymiany dowo-
dów osobistych – wyjaśnia 
Hanna Szymońska, naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatel-
skich rumskiego magistratu. 
- Od 1 marca 2015 r. zmiana 
adresu zameldowania (w tym 
zmiana nazwy ulicy) nie po-
woduje konieczności wy-
miany dowodu osobistego. 
Dowody osobiste zachowują 
ważność do terminów w nich 
wskazanych.

Pozostaje jeszcze kwestia 
kosztów wymiany innych do-
kumentów.

- Dowody osobiste wy-
mienia się w UM za darmo 
– tłumaczy Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady Miej-
skiej Rumi. - Uzyskaliśmy 
zapewnienie władz powiatu 
wejherowskiego, że wymiana 
dokumentów ze starostwa też 
będzie bezpłatna. 

Niektóre rzeczy trzeba bę-
dzie jednak zrobić na własną 
rękę, np. dokonać wymiany 
pieczątek w przypadku, gdy 
ktoś pod zmienianym adre-
sem prowadzi działalność go-
spodarczą.

/kor/

Nowa nazwa, 
stare dowody 
RUMIA | „Dekomunizacja” nazw miejskich ulic trwa. 

Rumscy radni zdecydowali o zmianie nazwy dotychcza-
sowej ul. Nowotki. Teraz będzie to ul. Wisławy Szym-
borskiej. 
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Msza św. w intencji Ojczy-
zny odbyła się w niedzielę 
w kościele pw. św. Jana z Kęt 
z udziałem kombatantów, 
władz miasta oraz licznie 
zgromadzonych mieszkań-
ców. Organizacje kombatanc-
kie oraz rumskie szkoły wy-
stawiły poczty sztandarowe. 

Po mszy złożono kwiaty na 
grobie poległych w czasie II 
wojny światowej żołnierzy, 
a także na grobie Hipolita 
Roszczynialskiego, zamordo-
wanego w 1939 roku w Pia-
śnicy wójta gminy Rumia. 

Przedstawiciele władz mia-
sta oddali także hołd zmarłe-
mu kilka dni temu Tadeuszo-
wi Zleśnemu, wieloletniemu 
prezesowi rumskiego oddzia-
łu Związku Kombatantów 

RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, którego we wrze-
śniu 2014 roku rada miasta 
uhonorowała Medalem za 
Zasługi dla Miasta Rumi, za 
jego pracę na rzecz lokalnej 
społeczności. 

Złożono także kwiaty pod 
obeliskiem poświęconym bo-
haterom walk z faszyzmem 
niemieckim w latach 1939–
1945, ofiarom hitlerowskiego 
terroru zamęczonym w wię-
zieniach, obozach koncentra-
cyjnych i miejscach kaźni na 
ziemi gdańskiej. 

Dzień 8 maja na zawsze za-
pisał się w pamięci tych, któ-
rzy osobiście pamiętają piekło 
wojny. Edward Kisielewski, 
kombatant II Wojny Świato-
wej, wspomina ten dzień jako 

bardzo szczęśliwy.
– Wszyscy się cieszyli, że 

będzie wolność, że będzie 
dobrze, skończy się gehenna, 
wysiedlenie i rozstrzeliwania 
- opowiadał. 

Natomiast Józefę Obszyń-
ską wyzwolenie zastało 
w okolicach Wiednia, gdzie 
przebywała z rodziną jako 
mała dziewczynka.

– 8 maja byłam w okolicach 
Wiednia, na terenie ówcze-
snych Niemiec i tam nastąpi-
ło wyzwolenie, tam ogarnęła 
nas ta radość - wspominała 
Józefa Obszyńska, obecnie 
członek zarządu Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, była 
nauczycielka i wieloletnia dy-
rektor szkoły. /kor/

Oni nie zapomną
piekła wojny
RUMIA | Mieszkańcy Rumi uroczyście obchodzili 71. rocznicę 
zakończenia II wojny światowej w Europie. 
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- Cieszę się, że po raz pierw-
szy od kilkunastu lat rozma-
wiamy na argumenty i jeżeli 
coś ustalimy, to jest wiążące 
dla wszystkich – mówi Jaro-
sław Wejer, wójt gminy Lu-
zino. - Nie kłócimy się, tylko 
szukamy kompromisów. Pie-
niędzy zawsze będzie brako-
wało bez względu na to, kto 
będzie sprawował funkcję 
wójta, bo cały czas jest sporo 
zadań do zrealizowania. Waż-

ne jest jednak to, że dla dobra 
mieszkańców potrafimy dojść 
do porozumienia. 

Uchwałę absolutoryjną po-
przedziła krótka dyskusja. 
Warto zaznaczyć, że w 2015 
roku dochody gminy Luzino 
zrealizowane zostały na po-
ziomie ponad 94 proc. i oscy-
lowały w granicach 59 mln 
zł. Wydatki wyniosły 58 mln 
728 tys. zł, co stanowiło 93,7 
proc. planu. (A.D.)

Środowa sesja 
Rady Gminy Luzino 
była pełna wzruszeń, 
wspomnień i podzię-
kowań. Wszystko za 
sprawą odwołania 
skarbnik. Mirosława 
Stolc przez ponad 
czterdzieści lat dbała 
o finanse popularne-
go samorządu. Teraz 
odchodzi na zasłużo-
ną emeryturę.

- Żal mi odchodzić, 
bo w Urzędzie Gmi-
ny Luzino pracowa-
łam od 1974 roku 
- mówi Mirosława 
Stolc. - Muszę przyznać, że 
wyrażając zgodę na pełnienie 
funkcji skarbnika, nie zdawa-
łam sobie sprawy z ważności 
i odpowiedzialności, która 

będzie na mnie spoczywała. 
Na pewno dobrze będę wspo-
minała współpracę z wójtem 
i radnymi.

Mirosławę Stolc zastąpi 
Krystyna Skowrońska, która 

obecnie pełni funkcję 
zastępcy skarbnika. 
Powołanie to dla niej 
ogromne wyzwanie. 
Wierzy jednak, że 
podoła nowym obo-
wiązkom.

- Charakter pracy 
jest mi bardzo do-
brze znany, bo z pa-
nią skarbnik pracuję 
już od półtora roku 
– mówi Krystyna 
Skowrońska. - Wcze-
śniej pracowałam też 
w jednostkach samo-
rządu terytorialne-

go (…). W związku 
z tym zdaję sobie sprawę z od-
powiedzialności, która będzie 
na mnie spoczywała. Mam 
jednak nadzieję, że sprostam 
zadaniom. Anna Dalecka

Wójt z absolutorium

Skarbnik przechodzi 
na zasłużoną emeryturę
LUZINO | Mirosława Stolc nie będzie skarbnikiem gminy Luzino. Doświadczona urzędnicz-
ka została odwołana z pełnionej funkcji. Nie ma w tym jednak nic nadzwyczajnego, bo wnio-
skowała o to sama zainteresowana.

LUZINO | Stuprocentowym poparciem wśród radnych cie-
szy się wójt gminy Luzino. Jarosław Wejer otrzymał od rad-
nych jednogłośne absolutorium z tytułu wykonania ubiegło-
rocznego budżetu. 

Fo
t. 

A
nn

a 
D

al
ec

ka

Fo
t. 

A
nn

a 
D

al
ec

ka

REKLAMA                 23/2016/PKREKLAMA                 22/2016/PK





7|Piatek, 13 maja 2016gwe24.pl/aktualności

OBWIESZcZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  pu-
blicznych /t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 ze zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 
2016r. poz. 23/  z a w i a d a m i a,  ż e:

- na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.04.2016r. (uzupełniony dnia 
05.05.2016r) wszczęte zostało postępowanie w sprawie  wydania decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

BuDOWIE DROGI GMINNEj
ulicy Necla w Wejherowie na odcinku od ul. chmielewskiego do ul. Patoka

  NA TERENIE GMINy MIASTA WEjhEROWA

- w obr. 10 na działkach nr ewidencyjny : 263/85, 263/94 (powstałej z podziału dz. 
nr 263/86), 235/14, 231/17 (powstałej    z podziału dz. nr 231/4), 823, 228/9, 826, 
264/13 (powstałej z podziału dz. nr 264/10), 230/27, 323/53
- w obr. 20 na działce nr ewidencyjny : 165/3 (powstałej z podziału dz. nr 165/2)
oraz na czasowe zajęcie terenu objętego przebudową istniejącej infrastruktury 
technicznej związanej z realizacją inwestycji:
- w obr.10 na działkach nr ewidencyjny : 264/12 (powstałej z podziału dz. nr 264/10), 
323/54

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy ad-
ministracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrze-
żeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  
niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać 
się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wej-
herowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć 
ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parte-
rze,  w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postę-
powania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za do-
konane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 
1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 
662/208/2016 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 11 maja 2016 roku informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wy-
wieszony został wykaz obejmujący nie-
ruchomości zabudowane budynkiem 
mieszkalnym, położone w Rumi, stano-
wiące własność Gminy Miejskiej Rumia, 
a znajdujące się w użytkowaniu wieczy-
stym osoby fizycznej przeznaczone do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz tego użytkownika wieczyste-
go.

OGŁOSZENIE
Burmistrza   Miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Bur-
mistrza Miasta Rumi Nr  663/209/2016, 

664/210/2016, 665/211/2016, 
666/212/2016, 667/213/2016 

i 668/214/2016

z dnia 11 maja 2016 roku informuję, że 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywie-
szone zostały wykazy obejmujące lokale 
mieszkalne wraz z udziałem w gruncie, 
położone w Rumi, stanowiące własność 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz ich najemców.  
Rumia, dnia 11.05.2016 r.

Marcin Wyrostek i Ewelina 
Lisowska uświetnią swoimi 
występami na miejskim ryn-
ku Dzień Jakuba Wejhera, 
ale oprócz rozrywki, organi-
zatorzy szykują inne, liczne 
i niecodzienne atrakcje. 21 
maja będzie można chociaż-
by zwiedzać pod osłoną nocy 
kalwaryjskie kapliczki czy 
zejść do krypt klasztornych.

Ponadto w ratuszu będzie 
można odbyć prawdziwą 
podróż w czasie za sprawą 
warsztatów fotograficznych 
z XIX-wiecznej techni-
ki mokrego kolodionu. Na 
zwiedzających czekać będą 
również wystawy obrazów 
Jacka Szynkarczuka i foto-
grafii Edmunda Mehringa, 

a także fotobudka. Siedziba 
magistratu zaprasza zainte-
resowanych między godziną 
18 a północą. 

Zdjęcia z okładkami ksią-
żek i płyt zamiast twarzy 
i innych części ciała – tak 
motyw fotograficzny, w jak 
najbardziej współczesnym 
wydaniu, realizować będzie 
Miejska Biblioteka Publicz-
na w ramach sesji Sleevefa-
ce. Biblioteka przygotowuje 
propozycje z własnych zbio-
rów, ale można przyjść rów-
nież z własnym pomysłem na 
oryginalny Sleeveface.

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie również 
przygotowuje na ten wieczór 

sporo atrakcji. Będziemy 
mogli poznać m.in. przedsta-
wicieli świata zjaw, duchów 
z kręgu baśni, legend i podań 
kaszubskich. Ponadto od-
będzie się koncert muzyki 
klasycznej i promocja albu-
mu fotografii Augustyna Sie-
mensa.

W programie wydarzenia 
przewidziane są również: 
wręczanie nagród Prezyden-
ta Miasta, pokazy żonglerki 
ogniami i występy muzyczne 
.

Zgłoszenia na nocne zwie-
dzanie kaplic Kalwarii Wej-
herowskiej przyjmowane są 
pod numerem telefonu 58 
677 70 58.

/raf/

Noc muzeów pełna atrakcji
WEJHEROWO | Jeśli chcecie poczuć ducha miejskiej historii, zanurzyć się w świat 
legend i baśni, poznać klasztor i ratusz nocą, weźcie udział w obchodach Dnia Jakuba 
Wejhera połączonych z Wejherowską Nocą Muzeów. 

Na naszym portalu GWE24.
pl oraz na facebookowym 
fanpage’u regularnie organi-
zujemy rozmaite konkursy. 
W jednym z nich do wygra-
nia był zestaw narzędzi od 
Leroy Merlin Rumia. Nagro-
dy mógł wygrać każdy, kto 

udostępnił oraz polubił post 
o konkursie na swojej tablicy 
na Facebooku.

Zabawa spotkała się ze spo-
rym zainteresowaniem inter-
natów. Poniżej prezentujemy 
szczęśliwców, którzy wygra-
li nagrody w tym konkursie. 

Gratulujemy i zachęcamy do 
zaglądania na GWE24.pl i na 
nasz fanpage na Facebooku, 
gdzie na naszych Czytelni-
ków czekają kolejne kon-
kursy. Ty też możesz wygrać 
atrakcyjne nagrody!

/r/

Oni wygrali 
w naszym konkursie
KONKURS | W ubiegłym tygodniu na naszych łamach prezen-
towaliśmy zwycięzców konkursu, w którym można było wy-
grać flagi Polski, dziś przedstawiamy zwycięzców kolejnego 
konkursu. Tym razem można było wygrać zestawy narzędzi. 



8 | gwe24.pl/aktualnościPiatek, 13 maja 2016

REKLAMA                                              U/2016/PR

Telefonia komórkowa to obok 
pogody temat wręcz obowiąz-
kowy do rozmów na wszelkich 
spotkaniach. Jak zwykle bywa 
– ilu operatorów, tyle uwag. 
Tak samo z urządzeniami czy-
li telefonami komórkowymi. 
Dzisiejszy telefon w odróżnie-
niu od starszych – przed kilku 
lat, wyróżnia się większym 
ekranem, mniejszymi wymia-
rami i wagą oraz rozbudowa-
nym oprogramowaniem. 

Dzisiejszy telefon pełni rolę 
tłumacza, nawigatora, aparatu 
fotograficznego, jako urzą-
dzenie do przeglądania stron 
internetowych oraz używania 
poczty elektronicznej. Dzięki 
temu urządzeniu uczestniczy-
my w portalach społeczno-
ściowych umieszczając w nich 
zdjęcia czy filmy. Możliwości 
jest naprawdę sporo.

Aby długo korzystać z tele-
fonu jako urządzenia musimy 
po prostu o niego dbać.

Uszkodzone gniazda, 
zalane telefony

Do najczęstszych uszko-
dzeń z jakimi się spotykamy 

to uszkodzenia mechaniczne 
jak upadek czy zalanie. Do-
tyczy to zarówno telefonów 
i tabletów ale również nawi-
gacji samochodowych, które 
również naprawiamy. 

- Dość często naprawiamy 
gniazda ładowania urządzeń 
– to efekt korzystania z urzą-
dzenia podczas podłączonej 
ładowarki – mówią pracow-
nicy serwisów telefonów ko-
mórkowych w Wejherowie. 
- Ważne jest również stoso-
wanie oryginalnych ładowa-
rek lub zamienników o do-
brej jakości,

W razie kontaktu telefonu/
tabletu z wodą należy nie-
zwłocznie wyjąć z urządze-
nia baterię (jeżeli się da) i jak 
najszybciej dostarczyć do 
serwisu. Używanie zamoczo-
nego sprzętu grozi bezpow-
rotnym jego uszkodzeniem 
i utratą danych, jakie w nim 
przechowujemy. Nawet jeśli 
telefon po wyjęciu z wody 
działa, to woda przecież 
przewodzi prąd, więc prędzej 
czy później spowoduje jego 
uszkodzenie (nie dotyczy to 
telefonów wodoodpornych).

Zabezpiecz ekran 
swojego smartfona

Nowoczesne smartfony po-
siadają duże wyświetlacze 
wyposażone w ekrany do-
tykowe, których odporność 
na pęknięcia i zarysowania 
nie jest zbyt duża. Polecamy 
zabezpieczyć wyświetlacz 
szkłem hartowanym, które 
nakłada się bezpośrednio na 
ekran. Szkło hartowane jest 
kilkakrotnie bardziej wytrzy-
małe od zwykłego szkła. Za-
bezpieczenia ekranu ze szkła 
hartowanego, które można 
znaleźć w naszych serwisach, 
mają zazwyczaj skalę twar-
dości 9H, co oznacza, że nie 
można ich zarysować ostrym 
narzędziem. W dodatku, gdy-
by telefon upadł lub został 
czymś uderzony, szkło ma 
szansę zamortyzować ude-
rzenie. Wielu klientów przy-
chodzi do serwisu z „pękniętą 
szybką”, a okazuje się, że to 
uszkodzenie całego ekranu 
i koszt naprawy może wy-
nieść nawet 1 tys. zł. 

Również smartfony pozo-
stawione na słońcu nagrze-

wają się do bardzo wysokiej 
temperatury, co niekorzystnie 
wpływa na baterię, obudowę 
oraz w nielicznych przypad-
kach może doprowadzić do 
pęknięć wyświetlacza. Nie 
należy więc pozostawiać te-
lefonów w miejscach narażo-
nych na nadmierne działanie 
promieni słonecznych. Dobrą 
rzeczą jest pokrowiec na tele-
fon. Najlepsze (ale i najdroż-
sze) są pokrowce dedykowa-
ne do danego telefonu. Ale 
każdy inny pomoże chronić 
i zmniejsza ryzyko uszkodze-
nia.

Nie noś telefonu
razem z kartami

W razie gdy nasz smartpho-
ne/tablet po dłuższym okresie 
nieużywania nie włącza się 
i nie ma reakcji na podłącze-
nie go do ładowarki należy 
podpiąć go do zasilacza 
i pozostawić na czas 30-60 
min jeżeli w tym czasie 
urządzenie nie włączy 
się nie pozostaje nam 
nic innego jak dostar-
czyć je do serwisu.

Ważną rzeczą jest miejsce 
gdzie nosimy telefon. Zdecy-
dowanie odradza się noszenie 
telefonu razem z kartą kredy-
tową, a zwłaszcza z kartami 
parkingowymi. Tu może nas 
spotkać przykra niespodzian-
ka przy wyjeździe z parkin-
gu. Karty te na skutek 
działania promie-
niowania oraz ma-
gnesu, który jest 
częścią głośnika, 
po prostu tracą za-
pis na pasku ma-
gnetycznym i stają 
się bezużyteczne. 

O telefon komórkowy trzeba dbać
WEJHEROWO | Telefony komórkowe na stałe weszły do naszego życia. Stały się produktem osobistego użytku, rzeczą bardzo 
potrzebną na co dzień a dla niektórych wręcz nieodzowną.

W celu wyjaśnienia wszel-
kich wątpliwości radzimy 
udać się do jednego 
z punktów serwisowych 
w Wejherowie: 

Komplex handlowy 
„jantar”, przy salonie 

Orange
Pucka 23 – 
pawilony 
handlowe przy 
Targowisku
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Zwyczajne mieszkanie 
w centrum Gdyni: stół, ka-
napa, meblościanka, na pod-
łodze dywan. Jednak to, co 
szczególnie zwraca uwagę 
po wejściu do pokoju to wi-
szące na ścianie zdjęcia - na 
wszystkich uwieczniony jest 
pan Piotr w towarzystwie 
kogoś znanego: polityka, 
wokalisty, aktora... Na półce 
stoi jeszcze kilka albumów, 
wypełnionych podobnymi 
fotografiami. Każde zdjęcie 
jest opatrzone datą i własno-
ręcznym podpisem oraz de-
dykacją od osoby, z którą pan 
Piotr się sfotografował. 

Od czegoś musiało się 
zacząć

- Pierwsze zdjęcie zostało 
zrobione w 2002 roku, gdy 
w Gdyni odbywał się koncert 
Eleni, Wilków i Brathanków, 
był też Zygmunt Chajzer – 
wspomina pan Piotr, biorąc 
do ręki jeden z albumów 
i otwierając go na pierwszej 
stronie. - Ciekawy byłem 
wówczas, jak to wszystko 
wygląda za kulisami. Byłem 
wówczas z kolegą, który już 
wcześniej kolekcjonował 
zdjęcia znanych i sławnych 
ludzi. Zaproponował mi: 
„chodź, zrobię ci zdjęcie, 
będziesz mieć pamiątkę. Wy-
bierz sobie, z kim chcesz być 
na fotografii”. 

Wtedy, gdy znajomy pana 
Piotra robił mu zdjęcia z Zyg-
muntem Chajzerem i z Ele-
ni, on sam nie podejrzewał 
jeszcze, że to właśnie stanie 
się pasją jego życia. Kolejne 
zdjęcie też zostało zrobione 
właściwie przypadkiem. Ten 
sam kolega poprosił pana 
Piotra, aby zdobył autograf 
Maryli Rodowicz, która wła-
śnie przyjechała do Gdańska. 

- Poszedłem, wziąłem dla 
kolegi ten autograf, a sam 
poprosiłem piosenkarkę, aby 
zapozowała ze mną do zdję-
cia – opowiada Piotr Pohn-
ke. - To już były trzy zdjęcia. 
Dobry początek. 

Kilka, kilkanaście, 
kilkaset...

Od tego czasu kolekcja pana 
Piotra stale się powiększa. 
Niedługo po sfotografowa-
niu się z Rodowicz pan Piotr 
dowiedział się, że do Sopotu 
przyjeżdża Edyta Geppert. 

- No i co? Miałem nie sko-
rzystać z okazji i nie poprosić 
jej, aby zrobiła sobie ze mną 
zdjęcie? - pyta retorycznie 
pan Piotr. - Zaczęło to wcią-
gać. Zacząłem jeździć na 

festiwale filmowe, koncerty, 
festiwale teatralne... Wszę-
dzie tam, gdzie pojawiali się 
znani ludzie. 

Piotr Pohnke nie podróżuje 
jednak po całym kraju - za-
zwyczaj bywa na imprezach 
i wydarzeniach, które orga-
nizowane są na Pomorzu: 
w Trójmieście czy np. Wej-
herowie (tu mieszkają jego 
teściowie). 

- Miałem okazję spotkać się 
z Krzysztofem Hildebrand-
tem, prezydentem Wejhero-
wa, co oczywiście zostało 
uwiecznione na kliszy fo-
tograficznej – uśmiecha się 
„kolekcjoner zdjęć”. - Na 
pamiątkę tego spotkania do-
stałem w prezencie od pana 
prezydenta „Przewodnik po 
Wejherowie”. Oczywiście 
z dedykacją i podpisem. 

Dziś pan Piotr spogląda ze 

zdjęć w towarzystwie An-
drzeja Wajdy, Lecha Wałęsy, 
Edyty Górniak, Aleksandra 
Kwaśniewskiego, Cezarego 
Pazury, Mateusza Kuśniere-
wicza, Romana Polańskiego 
i wielu, wielu innych. 

Nie mylić z łowcą 
autografów!

W albumach pana Piotra 
znajduje się już ponad 1,6 
tys. zdjęć. Kolekcjoner ma 
coś jeszcze związanego z fo-
tografią – niesamowitą, foto-
graficzną pamięć. Wystarczy 
wymienić nazwisko np. zna-
nego polityka, aby usłyszeć, 
czy pan Piotr się z nim spo-
tkał i sfotografował, a jeśli 
tak, to w którym miesiącu, 
roku i w jakich okoliczno-
ściach. 

Co ciekawe, z większością 

z osób, które znajdują się na 
fotografiach, pan Piotr musiał 
spotkać się co najmniej dwa 
razy. Pierwszy raz - aby wy-
konać zdjęcie. Drugi raz już 
z wykonaną odbitką – aby ta 
osoba mogła na odwrocie fo-
tografii napisać pamiątkową 
dedykację. 

- Nie jestem łowcą au-
tografów – zastrzega pan 
Piotr. - Dla mnie ważniejsze 
jest spotkanie się z tą osobą, 
a zdjęcie jest pamiątką ze 
spotkania. Sam o sobie mó-
wię: „człowiek, który kolek-
cjonuje zdjęcia ze znanymi, 
popularnymi osobami”. 

Zdjęcie? 
Tak, ale nie z każdym

Nie każdy artysta, mu-
zyk, celebryta czy polityk, 
o którym wzmianka pojawi 

się w mediach, znajduje się 
w kręgu osób, z którymi pan 
Piotr chciałby się sfotogra-
fować. Tu już obowiązuje 
– można powiedzieć – se-
lekcja. Jak podkreśla kolek-
cjoner, nie brakuje bowiem 
„gwiazd jednego sezonu”, 
którzy są znani i sławni tylko 
przez chwilę, np. z jednego 
przeboju, a niedługo później 
nikt już o nich nie pamięta. 
Pana Piotra interesują tylko 
ci NAPRAWDĘ sławni. 

- Któregoś razu znajoma do 
mnie zadzwoniła: „przyjedź 
do Sopotu, nie pożałujesz” - 
wspomina pan Piotr. - Byłem 
po pracy, zmęczony, szczerze 
mówiąc nie chciało mi się. 
Ale tak namawiała, że poje-
chałem. Spotkałem się tam 
ze znajomą, która mówi mi” 
spójrz, kto tam jest”. Patrzę 
i widzę Sławomira Świe-

rzyńskiego, lidera i wokalistę 
zespołu Bayer Full (grupa 
Disco Polo). I prowadzi ja-
kiegoś „dziadka” - w białych 
spodniach, zielonej bluzie, 
łysego, z kucykiem. No to ja 
pytam znajomej: „dziewczy-
no, i ty mi o jakiegoś gościa 
z zespołu Disco Polo zawra-
casz głowę? Po to tu przyjeż-
dżałem? Dla mnie liczą się 
rekiny, a nie płotki”. A ona 
na to: „to nie o niego chodzi, 
nie poznajesz, naprawdę nic 
nie widzisz?”. I się śmieje 
ze mnie. Za chwilę zawołała 
swojego znajomego, który 
pracuje w hotelu, gdzie ten 
„łysy dziadek z kucykiem” 
się zatrzymał i poprosiła, 
żeby mi go przedstawił. Ten 
odszedł, poprosił do mnie 
tego „dziadka”, który do 
mnie podchodzi, podaje rękę 
i mówi: „hello my friend, I’m 
Demis Roussos”... Nogi pode 
mną się ugięły... Poprosiłem 
więc o wspólne zdjęcie, dziś 
jest w moim albumie. W tym 
samym czasie udało mi się 
też sfotografować jeszcze 
z Karel Gott’em i Heleną 
Vondraczkową. 

Marzenie: wydać album

Kolekcja pana Piotra stale 
się powiększa i jest jeszcze 
wiele osób, z którymi kolek-
cjoner chciałby się sfotogra-
fować. 

- Pierwsza taka osoba, któ-
ra mi przychodzi do głowy, 
to papież Franciszek – mówi 
pan Piotr. - Moim marzeniem 
jest też José Carreras, któ-
ry niedługo ma wystąpić na 
koncercie w Sopocie. Może 
uda mi się z nim sfotogra-
fować, na pewno spróbuję. 
Mam jedno takie marzenie, 
chciałbym te wszystkie zdję-
cia wydać w formie książki-
albumu. Ale to niestety jest 
kosztowne, musiałby się zna-
leźć jakiś sponsor. Czasem 
marzenia się spełniają, więc 
liczę na to, że kiedyś mi się 
uda...

Rafał Korbut

Zaczęło się od przypadkowego zdjęcia
REPORTAŻ | - To był zbieg okoliczności, a przerodził się w moją pasję – wspomina Piotr Pohnke, który od kilkunastu lat foto-
grafuje się ze znanymi ludźmi ze świata show-biznesu, muzyki, filmu i polityki. - Zaczęło się od jednego zdjęcia, teraz mam 
już sporą kolekcję, która stale się powiększa. 

Znasz kogoś niezwykłego, 
kto ma jakąś nietypową 
pasję czy hobby? Uważasz, 
że powinniśmy o tej osobie 
napisać? A może sam jesteś 
taką osobą? Skontaktuj się 
z nami! 
Poszukujemy ludzi 
„pozytywnie zakręconych”! 

Napisz do nas na adres 
r.korbut@expressy.pl
lub zadzwoń pod nr 
606 112 745.

Piotr Pohnke sfotografował 
się już z 1600 znanymi 
i sławnymi osobami
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Szerokie społeczne zaufa-
nie do marki Poczty Pol-
skiej, doświadczenie przy 
wypłatach rent  i emerytur, 
rozwinięta infrastruktura 
i przeszkoleni pracownicy to 
kluczowe zasoby spółki, któ-
re umożliwią jej zapewnienie 
sprawnej obsługi wszystkich 
grup obywateli przy wdro-
żeniu i obsłudze programu 
świadczeń RODZINA 500+. 

- RODZINA 500+ to naj-
bardziej kompleksowy, pro-
demograficzny i prorodzinny 
program w historii Polski. 
Poczta Polska jako narodowy 
operator wyznaczony i je-
dyna w 100 procentach tak 
duża spółka państwowa ob-
sługująca program RODZI-
NA 500+ może być ważnym 
elementem funkcjonowania 
systemu.Naszym celem jest 
odciążenie urzędów pań-
stwowych i  zapewnienie jak 
najlepszej obsługi Rodzinom 
– podkreślił Marek Chibow-
ski, Prezes zarządu Poczty 
Polskiej.

Poczta Polska przygotowała 
dla klientów specjalną stronę 
www.pocztapolskarodzina.pl 
na której znajdują się wszyst-

kie najważniejsze informacje 
o programie i dedykowanych 
dla niego produktach Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Klienci mogą się zapoznać 
z zasadami i warunkami Pro-
gramu oraz pobrać wszelkie 
niezbędne dokumenty potrzeb-
ne do złożenia wniosku do wy-
syłki w Placówce Pocztowej. 
Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie www Poczty 
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Progra-
mu dzięki funkcji video czat. 
Poczta Polska uruchomiła 
również Infolinię - 436 500 
500 - dedykowaną programowi 
Rodzina 500+.Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, Poczta 
doręczy decyzje o przyznaniu 
świadczenia. Beneficjenci, któ-
rzy wybrali Pocztę będą mogli 
skorzystać z jednego z trzech 
sposobów wypłaty środków – 
wypłata gotówki w placówce 
pocztowej, przekazem poczto-
wym lub na rachunek w Banku 
Pocztowym.

Poczta Polska umożliwia 
również pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością np. poprzez 
odebranie wniosku z miejsca 
zamieszkania i doręczenie 
świadczenia w formie gotów-
kowej.

Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie internetowej  
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Pro-
gramu dzięki funkcji natych-
miastowego połączenia wideo 
z tłumaczem języka migowego 
z poziomu przeglądarki interne-
towej, aplikacji mobilnej oraz 
dowolnego urządzenia wypo-
sażonego w kamerę i z podłą-
czeniem do Internetu.

Program 500 plus 
na poczcie

Poczta Polska została partnerem Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi 
programu świadczeń RODZINA 500+. 

Poczta Polska przygo-
towała dla klientów 
specjalną stronę www.
pocztapolskarodzina.
pl na której znajdują się 
wszystkie najważniej-
sze informacje o pro-
gramie i dedykowanych 
dla niego produktach 
Grupy Poczty Polskiej. 

Z okazji 20. urodzin Centrów 
Handlowych Auchan w Polsce 
w wybranych sklepach będzie 
można skorzystać z wyjąt-
kowych promocji i rabatów. 
Odbywa się też wiele atrakcji, 
w których udział jest bezpłat-
ny! 

W sobotę 14 maja malu-

chy mogą liczyć na warsztaty 
edukacyjne w ramach cyklu 
„Akademia Małych Odkryw-
ców”. Tym razem uczestnicy 
zajęć poznają sekrety chemii, 
a także dowiedzą się, dlaczego 
w żółtym serze są dziury, czy 
kwiaty mogą zmieniać kolor, 
a także jak działa ciekły azot.

Od 19 do 22 maja w pasażu 
galerii odbędą się targi zdro-
wia i urody. Uczestnicy wyda-
rzenia mogą liczyć na fachowe 
porady kosmetyczne czy kon-
sultacje z dietetykiem, a tak-
że poznać najnowsze trendy 
dzięki stoiskom ze zdrową 
żywnością i ekologicznymi 

Jubileuszowe atrakcje i rabaty
RUMIA | Spotkanie w Akademii Małych Odkrywców, wiosenna odnowa a także rabaty 
do 70 % - takie atrakcje czekają na gości Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. 

kosmetykami. Targi dostępne 
będą w godzinach otwarcia ga-
lerii handlowej. 

Dodatkowo w weekend 21 
i 22 maja wybrane sklepy Por-
tu Rumia Centrum Handlowe-
go Auchan zaoferują swoim 
klientom wyjątkowe promocje 
i rabaty. W atrakcyjnych cenach 
będzie można nabyć między in-
nymi wiosenno-letnie stylizacje 
w salonach Quiosque, Promod 
czy Orsay, buty w CCC lub De-
ichmann oraz dodatki. Rabaty 
sięgną nawet 70 procent! 

/raf/
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„BuRMISTRZ MIASTA RuMI 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

w urzędzie Miasta Rumi:

od Podinspektora do Inspektora w Referacie 
Informatyki Wydziału Ogólno-Organizacyjnego 

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

OGŁOSZENIE BuRMISTRZA 
MIASTA RuMI

o przyjęciu dokumentów

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Rumi, dla terenów  położonych pomiędzy uli-
cami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i częstochowską
-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu miasta Rumi, w celu ustalenia przebie-
gu części drogi ze wsi Zbychowo do miasta Redy 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze 
zm.), zawiadamiam o 
- przyjęciu Zarządzeniem Nr 643/189/2016 Burmistrza Mia-
sta Rumi z dnia 22.04.2016 roku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego  miasta Rumi, dla terenów  
położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyń-
ską i Częstochowską wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, wymagającego udziału społeczeństwa i możliwo-
ści zapoznania się z jego treścią;
- przyjęciu Zarządzeniem Nr 660/206/2016 Burmistrza Mia-
sta Rumi z dnia 10.05.2016 roku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Rumi, 
w celu ustalenia przebiegu części drogi ze wsi Zbychowo do 
miasta Redy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
wymagającego udziału społeczeństwa i możliwości zapo-
znania się z jego treścią;

Z treścią dokumentów oraz ich uzasadnieniem i podsumo-
waniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 
55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, w godzinach pracy 
Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi.  

Dowodem na to było za-
interesowanie dzieci z Sa-
morządowej Szkoły Podsta-
wowej w Gościcinie, gdzie 
w minioną środę gościła 
wielokrotna Medalistka. Za-
szczyt ten spotkał uczniów 
placówki nieprzypadkowo. 
Wszystko za sprawą sukcesu 
młodych sportowców, którzy 
24 kwietnia w Łodzi zdobyli 
tytuł Mistrzów Polski w Szta-
fetowych Biegach Przełajo-
wych. To właśnie im, pod-
czas gali wręczenia nagród 
ufundowanych przez Wójta 
Gminy Wejherowo,  osobiste 
gratulacje i słowa motywacji 
przekazała Anita Włodarczyk 
wraz z trenerem Krzysztofem 

Kaliszewskim. Listy gratu-
lacyjne z rąk honorowego 
Gościa i Wójta Gminy ode-
brali: Marcel Grzenkowicz, 
Norbert Czerwionka, Robert 
Zelewski, Szymon Gajewski, 
Michał Roda, Patryk Pyszka, 
Michał Marszewski, Kaje-
tan Szczodrowski i Maurycy 
Szczodrowski. Wraz z gratu-
lacjami dla trenera reprezen-
tacji – Mariusza Walczaka – 
sportowcom wręczono także 
voucher na 2 – dniowy pobyt 
w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich CETNIEWO. 
Mistrzom Polski raz jeszcze 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

/ugw/

Wicemistrzyni Olimpijska z wizytą w SSP Gościcino
GM. WEJHEROWO | Anity Włodarczyk nie trzeba przedstawiać nikomu. Wielokrotną Mistrzynię Polski, Eu-
ropy i Świata, a przede wszystkim Wicemistrzynię Olimpijską znają nawet najmłodsi.
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DĄBRÓWKA | Obiecał, 
że wygraną w Lotto przezna-
czy na utrzymanie czworo-
nogów. Nie tylko dotrzymał 
danego słowa, ale i zrobił 
jeszcze więcej. Chodzi o Fili-
pa Chajzera, który przekazał 
schronisku w Dąbrówce 1 
tys. złotych. Pieniądze mają 
zostać przeznaczone na bie-
żące utrzymanie placówki.

Wsparcie schroniska to po-
mysł jednego z fanów Filipa 
Chajzera, a wszystko zaczęło 
się od gry w Lotto...

/DA/

Filip Chajzer 
wspomógł schronisko

Czytaj więcej 
na portalu 
GWE24.pl
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Usługi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

Profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Sex – sex – sex to lubię. Gorą-
ca blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

Sprzedam drewno do CO i ga-
łęziówkę, możliwy transport 

gratis. Tel: 782-846-927

Sprzedam komody olcha, 
szerokość 130cm, wysokość 
93cm, głębokość 43cm, cena 
320 zł. Tel: 510-501-955

Akcesoria na basen: kąpielowe 
okulary, czepki itp., tanio. Tel: 
781-426-010

Rollbar do piwa z podwójnym 
kranem. Tel: 781-426-010

Pianino niemieckie stare czar-
ne. Tel: 781-426-010

Sprzedam tuje 16 szt.- 3 ro-
dzaje przycięte do 2 m. Z wy-
kopaniem po 25 zł. Tel: 692-
486-567

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

Sprzedam łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

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

Kupię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam siedlisko na działce 
4800m2, Zblewo, w pobliżu las 
i rzeka. Tel: 695-469-389

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

Sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wyna-
jęciem garażu w okolicach ul. 
Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 
117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie, aut, 
sprzedaż części, pomoc drogo-
wa. Tel: 789-345-593

INNE

Sprzedam felgi z oponami 4 
sztuki, całoroczne 185/55 R14, 
cena 250 zł za komplet, stan 
idealny. Tel: 601-729-256

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz mate-
matyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY
Monitoring - komplet z koloro-
wą kamerą Samsung. Tel: 781-
426-010

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

Zatrudnię kobiety do obsługi 
magla w Pralni. Tel: 58 677-
27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, 
gotówka od ręki. Tel: 510-908-
900

Szkody komunikacyjne, ma-
jątkowe, likwidacja, wyceny, 
kosztorysy, opinie. Tel: 601-
631-835

Usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330
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Koleżance

Janinie Blaszke 
wyrazy  głębokiego  współczucia  

i  słowa  otuchy z  powodu  śmierci

OJca
składają

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 
i współpracownicy 

ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

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

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

Sprzedam rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

Sprzedam krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034
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Na co dzień Piotr Biankowski 
jest przedsiębiorcą z Rumi. Pra-
cuje w branży motoryzacyjnej. 
Ale „po godzinach” rozwija nie-
zwykłą pasję… Pociąga go pły-
wanie w zimnej wodzie. Do tego 
stopnia, że postanowił pojechać 
do Rosji, by uczestniczyć w nie-
typowej rywalizacji. Ponadto tre-
nuje amatorsko triathlon i od tego 
się wszystko zaczęło.

- Pierwszy raz brałem udział 
w zawodach tej rangi – przyzna-
je Piotr Biankowski. - Była to 
bowiem już dziesiąta edycja Mi-
strzostw Świata. Po raz pierwszy 
także startowałem w tak zimnej 
wodzie. Temperatura sięgała bo-
wiem 0 stopni, a woda pokrywa-
ła się lodem, który trzeba było 
przed zawodami kruszyć. 

Od zawsze ze sportem

- Do sportu trafiłem bardzo 
szybko – wspomina Piotr Bian-
kowski. - Przerwa była tylko 
między ukończeniem szkoły 
podstawowej do początku przy-
gody z rugby. 

Podstawówka była to Szkoła 
Sportowa nr 75 im. Janusza Ku-
socińskiego nr 75 w Gdańsku, 
klasa pływacka, pod okiem tre-
nerki Hanny Klimek. Piotr Bian-
kowski parokrotnie został wów-
czas medalistą mistrzostw Polski. 
Z Rugby Arka Gdynia związał się 
w latach 1996-2008, w roku 2004 
zdobył Mistrzostwo Polski. 

Laury zdobywał w Zimowym 
Pływaniu w grudniu ubiegłego 
roku oraz w Triathlonie od 2013 
roku aż do teraz. Ukończył 1/2 
Ironman Herbalife Triathlon 
Gdynia, a w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Morsów 
na 450 m zajął pierwsze miejsce. 
Tak samo, jak w Katowicach, 

podczas Otwartych Mistrzostw 
Polski w Zimowym Plywaniu SI-
LESIA WINTER SWIMMING 
(dystans 500 m). I kolejny suk-
ces: Mistrzostwa Świata Tyumen 
Syberi Rosja 50 m - 11 miejsce, 
100 m - 9miejsce, 200m - 6 miej-
sce, 450m - 5 miejsce. 

W lodowatej wodzie

Co ciekawe, rumski pływak 
rozpoczął swoją przygodę z eks-
tremalnym pływaniem zaledwie 
w listopadzie ubiegłego roku. 
Lodowate kąpiele od pierwszej 
chwili tak przypadły mu do gu-
stu, że z miejsca zapisał się do 
gdyńskiego Klubu Morsów. 

- To bardzo zdrowe – zachęca. 
- W tym sezonie nie zachoro-
wałem ani razu, choć pływałem 
w naprawdę trudnych warun-
kach. 

Co było najtrudniejsze w ro-
syjskich mistrzostwach? Wbrew 
pozorom wcale nie niska tempe-
ratura. 

- Trudniejsze były inne rzeczy 
– mówi Piotr Biankowski. – Np. 
takie, jak zmiana czasu. Doku-
czało mi to o wiele bardziej, niż 
zimna woda. Ja po prostu inaczej 
na nią reaguję. Zimno dociera do 
mnie z opóźnieniem. Po przepły-
nięciu 200 m już wiedziałem, że 
dam radę przepłynąć i 450 m. 
Chociaż muszę przyznać, że po 
300 m zaobserwowałem nowe, 
nieznane mi wcześniej reakcje 
ciała. Ale zmobilizowałem się 
i – pomimo chwilowej słabości - 
wyprzedziłem zawodnika, który 
płynął przede mną. Taki jestem 
– jak pływam, to nie kalkuluję, 
czy się uda, czy nie. Interesuje 
mnie tylko, by dotrwać do końca. 
Wchodzę do wody i robię to, co 
sobie zamierzyłem.  

Ekstremalne pływanie w lodowatej wodzie
SUKCES | Zimna, częściowo skuta lodem woda i prawie 1300 zawodników z różnych krajów – tak wyglądały X Mistrzostwa Świata 
w Pływaniu Zimowym Syberia 2016. W tym właśnie gronie znalazł się rumianin Piotr Biankowski i wywalczył piąte miejsce.
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Grunt to motywacja

Taka sportowa postawa i zacięcie 
zapewniły mu piąte miejsce. 

- Z uzyskanego wyniku jestem 
bardzo zadowolony – mówi rumski 
pływak. - Nie ukrywam, że cieszę 
się, iż tak dobrze sobie poradziłem. 
Zwłaszcza, że moja kategoria wie-
kowa była znakomicie obsadzona. 
Startował w niej bowiem światowej 
sławy bułgarski pływak, Petar Stoy-
chev. To wielokrotny olimpijczyk, 
mistrz świata, który przepłynął 
wpław Kanał La Manche. Tym ra-
zem wygrał wyścig na najdłuższym 
dystansie, czyli na 450 m. 

Rumianin przywiózł ze sobą dobre 
wspomnienia i pozytywną motywację. 

- Poznałem bardzo wielu ciekawych 
ludzi – opowiada – Do nich należy 
Bogusław Ogrodnik. To niesamowity 
człowiek. Z miejsca stałem się fanem 
jego wyczynów, przy których moje 
przedsięwzięcia to pestka. Nabrałem 
pewności siebie, wspieraliśmy się 
i wymienialiśmy doświadczeniami 
z innymi zawodnikami. Zbieram już 
fundusze na realizacje moich kolej-
nych zamierzeń. Bo już myślę nad 
nowymi przedsięwzięciami. 

Marzenia do spełnienia

Piotr Biankowski w styczniu przy-
szłego roku ma zamiar wystartować 
w Mistrzostwach Świata w Niem-
czech na 1000 m. Myśli o popływa-
niu w Bałtyku, może również zde-
cyduje się na Kanał La Manche. 

- Nie ukrywam, że przydałby się 
sponsor, bo wyjazdy na zawody 
w różne zakątki świata są kosztow-
ne – mówi. - Na razie pracuję, by 
zarobić na swoją pasję i zrealizować 
przyszłe plany. Jest przecież tyle 
ciekawych miejsc do przepłynięcia!

/kor/

REKLAMA                                  U/2016/RL
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ZBIgNIEW ChuChAłA

Dziś już litery „H” oraz „I”. Nie 
będę składał drużyny, bo nie 
mam jak. Do tej pory nie pojawił 
się bowiem w reprezentacji ża-
den bramkarz na jedną z dwóch 
powyższych liter. Nazwisk na li-
ście jest niewiele, bo zaledwie 
dwanaście. Zatem wymienię 
wszystkich futbolistów. Mieczy-
sław Habowski z Wisły Kraków 
grał w  latach 1937-1938, Stani-
sław Hachorek z Gwardii War-
szawa (1955 – 1960), Tomasz 
Hajto z Górnika Zabrze, MSV 
Duisburg, Schalke 04 i FC Nurn-
berg (1996 – 2005), Adam Ha-
liszka z Garbarni Kraków (1934 
– 1935), Karol Hanke z ŁKS Łódź 
i Pogoni Lwów (1924 – 1928), 
Krzysztof Hausner z Cracovii 
(1967), Zbigniew Hnatio ze Stali 
Mielec (1976), Tadeusz Hogen-
dorf z ŁKS Łódź (1947 – 1949), 
Andrzej Iwan z Wisły Kraków 
i Górnika Zabrze (1978 – 1987), 
Tomasz Iwan z Rody Kerkrade, 
Feyenoordu Rotterdam, PSV 
Eindhoven, Trabzonsporu, RBC 
Roosendaal i Austrii Wiedeń 
(1995 – 2002), Leszek Iwanicki 
z Widzewa Łódź (1987) i Maciej 
Iwański z Zagłębia Lubin i Legii 
Warszawa (2006 – 2010). Naj-
więcej meczów w narodowej 
reprezentacji rozegrał Tomasz 
Hajto, bo aż sześćdziesiąt dwa. 
Na drugim miejscu jest też To-
masz, ale Iwan z czterdziesto-
ma meczami.  Miejsce trze-
cie zajmuje znów Iwan, ale An-
drzej – dwadzieścia dziewięć 
spotkań. Kolejny jest Stanisław 
Hachorek z szesnastoma me-
czami, potem Maciej Iwański, 
który przywdziewał biało czer-
wone barwy dziesięć razy. Naj-

lepsi strzelcy na „H” i na „I” to 
Andrzej Iwan z jedenastoma 
bramkami, Hachorek z ośmio-
ma i Hajto, który zdobył dla re-
prezentacji sześć goli. Zobacz-
my, w jakich to ważnych me-
czach grali nasi dzisiejszy bo-
haterowie? Habowski grał jako 
pomocnik w wygranym przez 
naszych piłkarzy meczu z Jugo-
sławią. Było to 10. października 
1937 roku w Warszawie. Tam-
ten mecz eliminacyjny do Mi-
strzostw Świata we Francji, Po-
lacy wygrali 4:0. Nie zawsze się 
jednak wygrywa. Hachorek za-
grał w ataku cały mecz ze Związ-
kiem Radzieckim 19. maja 1960 
roku na stadionie w Moskwie. 
Nasi chłopcy dostali okropne 
baty, bo przegrali aż 1:7. Kiedy 
debiutował w obrońca Tomasz 
Hajto? Było to 27. sierpnia 1996 
roku w Bełchatowie. Nie był to 
udany mecz naszej reprezen-
tacji narodowej. Zaledwie 2:2 
z nie najmocniejszym Cyprem. 
Adam Haliszka zagrał pierwszy 
mecz z Łotwą z Rydze, 14. paź-
dziernika 1934 roku. Polacy wy-
grali 6:2. Obrońca Karol Hanke 
ostatni raz zagrał w reprezenta-
cji 28. października 1928 roku 
w Pradze z Czechosłowacją. 
Wynik meczu 1:0 dla gospoda-
rzy. Hausner wystąpił w pomo-
cy tylko jeden, jedyny raz. Było 
w przegranych eliminacjach do 
Mistrzostw Europy 1968, w zre-
misowanym na wyjeździe 0:0 
meczu ze słabiutkim Luksem-
burgiem. Trudno ten mecz za-
liczyć do wybitnych w historii 
polskiej piłki reprezentacyjnej. 
Zapewne niewiele osób wie, że 
Krzysztof Hausner to stryj zna-

Bez bramkarza

KALENDARIUm 
fuTBOlOWE

nego naukowca i po-
lityka, wicepremiera 
Polski w latach 2003 
– 2005, Jerzego Hau-

snera. Zbyszek Hnatio 
to wielka i niespełnio-

na nadzieja polskiej pił-
ki lat 70-tych XX wieku. Po-

dobnie jak Hausner, zagrał tyl-
ko jeden raz w barwach naro-
dowych. Na dodatek to zaled-
wie dwadzieścia cztery minuty 
w spotkaniu z Grecją z Atenach 
(0:1). Hogendorf swoje dwie 
bramki zdobył z Czechosłowa-
cją w Pradze 31. sierpnia 1947 
roku i ze Szwecją 14. września  
tego samego roku. Andrzej 
Iwan zakończył reprezentacyj-
ną karierę meczem z Czecho-
słowacją w Bratysławie w 1987 
roku. Skończyło się na 1:3. To-
masz Iwan, obecny dyrektor 
reprezentacji Polski, zadebiu-
tował w 1995 roku w Paryżu. 
Było to w przegranych ostatecz-
nie eliminacjach do Mistrzostw 
Europy w Anglii. Nasza drużyna 
zremisowała z Francją na jej te-
renie 1:1. Tomek grał oczywi-
ście na prawej pomocy, ale by-
wało i tak, że wybiegał w me-
czach i na lewej obronie. Le-
szek Iwanicki rozegrał dwa spo-
tkania w 1987 roku. Raz wygrał 
z Finlandią 3:1 a drugi raz zre-
misował z Cyprem 0:0. Ostat-
ni dziś z opisywanych zawod-
ników, czyli Maciej Iwański gry-
wał w pomocy. Odniósł z kole-
gami pięć zwycięstw, dwa razy 
zremisował i trzy razy prze-
grał. Tylko raz wystąpił przez 
pełne dziewięćdziesiąt minut. 
Było to w wygranym przez na-
szą reprezentację meczu elimi-
nacyjnym do Mistrzostw Świa-
ta 2010. Pokonaliśmy Czechów 
na ich terenie 2:0. W tym me-
czu Iwański bramki nie zdobył. 
Dane mu było strzelić dwa gole 
w meczach z Estonią i Singapu-
rem. Za tydzień będziemy mieli 
do czynienia z literą „J”. W tym 
przypadku będzie można się już 
pokusić o stworzenie wyjścio-
wej jedenastki.

Razem jest to 6-ty tytuł 
Mistrzowski niezwykle uta-
lentowanej i dobrze rokują-
cej na przyszłość polskiej  
kickboxerki. W tym roku 
sięgnęła dwa razy po złoto 
w kategorii wagowej do 60 
kg. Tym samym zapewni-
ła sobie możliwość udziału 
w Mistrzostwach Świata ka-
detów, które odbędą się w Ir-
landii w sierpniu. 

W ostatni weekend majo-
wy trener Rafał Karcz miał 
wiele powodów do dumy. 
Prowadzeni przez niego za-
wodnicy i zawodniczki wy-
walczyli razem 5 złotych 
medali, 3 srebrne, 4 brązo-
we, co daje razem 12 krąż-
ków z najważniejszej dla 
kadetów i juniorów imprezy 
kickboxingu na macie w tym 
sezonie! 

Mistrzami Polski kadetów 
starszych zostali zawodnicy: 
Zuzia Kalbarczyk (2-krotnie: 
pointfighting, light contact – 
KTS-K GOSRiT Luzino), 
Paulina Stenka (pointfigh-
ting, Luzino), Filip Stark 
(pointfighting, Luzino). Filip 
Stark również wywalczył so-
bie prawo w Mistrzostwach 
Świata w wadze do 69 kg ka-
detów starszych. Mistrzynią 
Polski w kategorii juniorów 
pointfighting została Korne-
lia Szymańska w wadze do 
65 kg (Wejherowskie Stowa-
rzyszenie Sportowe). 

Wicemistrzami Polski zo-
stali: Maja Walkusz w kat. 
kadet młodszy do 37 kg, 
Aleksander Kohnke w kat. 
juniorów do 69 kg (oboje 
Wejherowskie Stowarzysze-
nie Sportowe) oraz Paulina 

Stenka (Luzino). Brązowe 
medale powędrowały do: 
Oliwera Laskowski, Miko-
łaja Herzberga, Macieja Fra-
gel (wszyscy Wejherowo) 
oraz do Kacpra Macholla 
z Luzina.

Przypomnijmy, że wszyscy 
zawodnicy trenują pod opie-
ką trenera Rafała Karcza, 
a na mocy porozumienia 
o współpracy, zawodnicy 
z terenu gminy Luzino, na co 
dzień trenujący w GOSRIT, 
startują w barwach KTS-K 
GOSRiT Luzino. Wszyscy 
zawodnicy są jednak człon-
kami Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego. 

Wyjazd zawodników sfi-
nansowany był z dotacji 
udzielonej z budżetu miasta 
Wejherowa.

/raf/

Zuzia obroniła tytuł Mistrzyni Polski
KICKBOXING | Zuzanna Kalbarczyk, 14 letnia mieszkanka Kębłowa (gm. Luzino) pewnie obroniła tytuł podwójnej Mistrzyni Pol-
ski w kickboxingu w regulaminie pointfighting oraz light contact sprzed roku. 

Młodzi adepci żeglarstwa, 
uczęszczający do klubu Elite 
Sails Academy, rozegrali re-
gaty. Po zakończeniu rywali-
zacji odbyła się uroczystość 
wciągnięcia bandery – wzięli 
w niej udział żeglarze, ich ro-
dzice, trenerzy, a także wła-
dze samorządowe.

- Gmina Kosakowo, mimo 
że znajduje się nad morzem, 
była do tego morza nieco 
odwrócona plecami – powie-
dział Jerzy Włudzik, wójt 
gminy. - Teraz mamy dwa 
kluby żeglarskie (w Meche-
linkach i w Rewie), dzięki 
którym odwracamy się coraz 
bardziej przodem do morza, 
otwieramy się na nie. 

Wójt zapowiedział też inwe-
stycje w żeglarstwo. 

- Chcemy tu wybudować 

obiekt, coś w rodzaju Domu 
Rybaka, w którym znajdzie 
się duża świetlica i pomiesz-
czenia, z których jedno bę-
dzie przeznaczone dla klubu 
żeglarskiego ESA – zapowie-
dział  Jerzy Włudzik. 

Wójt wręczył młodym spor-
towcom pamiątkowe dyplo-
my. 

Pogoda tego dnia była jak 
na zamówienie i tylko młodzi 
żeglarze nieco narzekali, że 
trochę za słabo wiało... /raf/

Wiatr w żagle, bandera na maszt!
ŻEGlARSTWO | Regaty, uroczyste wciągnięcie bandery na maszt i wspólne, rodzinne 
grillowanie – tak oficjalnie rozpoczęto sezon żeglarski w Mechelinkach. 

Kadra Stowarzyszenie Spor-
tów walki Shotokan i LA 
wystartowało w tych dwóch 
turniejach w konkurencjach 
kata i kumite. Obydwie kon-

kurencje podzielone zostały na 
wiek, rodzaj konkurencji oraz 
kategorię wagową. 

Zawodnicy do Wejherowa 
przywieźli 12 medali: Agniesz-

Sukcesy karateków
WEJHEROWO | Niedawno odbyły się 2 prestiżowe, między-
narodowe turnieje: Open Central Europe w Bydgoszczy oraz 
Pomerania Cup w Rumi.

ka Modrzejewska - 3 miejsce Ku-
mite ind. mł. 12 - 13 lat; Hubert 
Trzeszczyński - 3 miejsce Ku-
mite ind. mł. 12 - 13 lat; Henryk 
Mudlaff  - 2 Kumite ind. kade-
tów 14 - 15 lat (+70 kg); Adrian 
Necel - 3 Kumite ind. kadetów 
14 - 15 lat (+70 kg); Bartek Ba-
ranowski - 3 Kumite ind. kade-
tów 14 - 15 lat (+70 kg); Tomek 
Klamrowski - 3 miejsce Kata 
ind. chłopcy 8 lat; Marta Pranga 
- 3 miejsce kata ind. dziewczę-
ta 7 lat i mniej; Szymon Garski 
- 3 miejsce Kata ind. seniorzy; 
Martyna Stanulewicz - 3 miej-
sce kumite ind. seniorki - 55kg 
; Henryk Mudlaff - 1 miejsce 
kumite ind. kadeci 14-15 +70kg; 
Mikołaj Ruda - Kumite ind. se-
niorzy +70kg. /opr. r/
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Piękna i słoneczna po-
goda przywitała piłkarzy 
i kibiców na Wzgórzu 
Wolności. Gryf trady-
cyjnie na żółto-czarno 
goście na biało-niebie-
sko. Pierwsi okazję do 
zdobycia bramki mieli 
podopieczni Tomasza 
Tułacza. W 14 minucie 
kapitalną obroną popisał 
się Wiesław Ferra, który 
nie dał się zaskoczyć 
Dominikowi Maludze. 
Goście częściej gościli 
pod bramką Gryfa ale 
gola zdobyli gospoda-
rze.

Paweł Czychowski 
wygrał pojedynek bie-
gowy z obrońcami i pre-
cyzyjnym lobem wypro-
wadził swój zespół na 
prowadzenie. Jeszcze 
przed przerwą powin-
no być po jeden, ale po 
raz kolejny Ferra stanął 
na wysokości zadania, 
broniąc uderzenie Ste-
pankova. Dzięki tym in-
terwencjom  niewątpli-
wie stał się bohaterem 
pierwszej połowy.

Druga połowa zaczęła 
się wspaniale dla gospo-
darzy, wprawdzie strzał 
Mońki w 47 minucie 
minimalnie minął słupek 
bramki Staniszewskie-
go, ale po chwili było 
już 2-0 dla gospodarzy. 
Tym razem zawodnik 

Gryfa nie pomylił się, 
mocnym strzałem lewą 
nogą pokonał bram-
karza Puszczy. Goście 
mimo że przegrywali 
dwoma bramkami, sta-
rali się odrobić straty. 
Nie miał szczęścia dziś 
Roman Stepankov. Po 
dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego w 61 minu-
cie uderzył celnie na 
bramkę ale piłka po rę-
kach Ferry trafiła w po-
przeczkę i wyszła poza 
boisko. Na trzy do zera 
mógł podwyższyć To-
masiak. Dziesięć minut 
przed końcem meczu 
otrzymał dobre podanie 
na 10 metrze ale jego 
strzał poszybował wy-
soko ponad poprzecz-
ką.

Bardzo emocjonują-
ca była końcówka tego 
meczu. Sędzia doli-
czył aż cztery minuty 
i w tym czasie losy 
tego pojedynku mogły 
się odwrócić. Ale za-
cznijmy od początku. 
Goście w 92 minucie 
zdobywają bramkę 
kontaktową a jej auto-
rem jest Mikołajczyk. 
Trener Gryfa Piotr 
Rzepka żeby zyskać 
cenny czas decyduje się 
na wprowadzenie Ły-
siaka. Przed szansą na 
zdobycie bramki staje 

Zwycięstwo Gryfa nad 
Puszczą Niepołomice

Wyniki 
rozgrywek 
juniorów
 
Dwa zwycięstwa, remis i trzy 
porażki - oto bilans starć junio-
rów Gryfa Wejherowo podczas 
minionego weekendu. 
  
I Liga Wojewódzka C1 
Trampkarz (rocznik 2001): 
21. kolejka – WKS Gryf 
Wejherowo – Santana Wielki 
Klincz 3:0
Bramki: G.Kramp, D.Kwidziń-
ski, M.Gwizdalski

I Liga Wojewódzka C2 
Trampkarz (rocznik 2002): 
21. kolejka – WKS Gryf Wej-
herowo – AP KP Gdynia 0:0 

I Liga Wojewódzka D1 
Młodzik (rocznik 2003): 
21. kolejka – WKS Gryf 
Wejherowo – SWMP Pokolenia 
Lechii Gdańsk 5:1 

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1 
(rocznik 2003): 
17. kolejka – WKS Gryf II 
Wejherowo – Korona Żelistrze-
wo 0:3 

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 1 
(rocznik 2004): 
17. kolejka – WKS Gryf 
Wejherowo – Arka Gdynia SI 
0:2 (0:0)
Skład Gryfa: M.Pawłowski – 
K.Mroziński, O.Miotk, D.Blu-
ma, K.Gruba – D.Leja, A.Czech, 
M.Szatkowski – J.Socha oraz 
F.Rutkowski, S.Pawlak, P.Za-
drowski, S.Godziński, J.Romp-
ca, J.Padejasek

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 2 
(rocznik 2004): 
13. kolejka – Bałtyk II Gdynia 
AP – WKS Gryf II Wejherowo 
2:0 (1:0)
Skład Gryfa: B.Grzenia – P.Ko-
szałka, K.Lawer, K.Karbownik, 
S.Marszała – A.Ekmann, K.Dy-
marczyk, O.Partyka – J.Szcze-
śniak oraz E.Kunz, J.Jóźwik, 
S.Wejer, D.Ewald, S.Radtke, 
M.Zadomski

/B.K./

PIłKA NOŻNA | Zwycięstwem Gryfa zakończył się sobotni mecz z Puszczą Niepołomice. Dla gości była to pierwsza 
porażka od trzynastu spotkań. Gryf z kolei wygrał po raz pierwszy po serii czterech meczów bez zwycięstwa.

Paweł Brzuzy ale za-
miast strzelać zdecydo-
wał się podawać i to nie 
była dobra decyzja tego 

piłkarza. Ostatnia akcja  
mogła przynieść remis 
gościom. Ferra wypusz-
ca piłkę z rąk ale strzał 

Czarnego jest niecelny 
i wynik nie ulega już 
zmianie. Gryf po za-
ciętym meczu zdobywa 

trzy punkty, ale i tak 
zajmuje przedostanie 
miejsce w tabeli.

Bartłomiej Karasz
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