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Wariacje na temat
Spotkało mnie wielkie wy-
różnienie. Po moim gów-
nianym, za przeprosze-
niem, temacie o psach i ich 
właścicielach, na rozkaz 

prezia Komendant Stra-
ży Miejskiej zarządził 

wielkie polowanie 
na niegrzecznych. 

Wyobrażam so-
bie, że rozpocz-
ną się pościgi za 
tymi wszystkimi, 

którzy nie sprzątają po 
swoich pupilach.  A, już 
najwspanialej byłoby, gdy-
by to strażnicy na koniach 

gonili za psiakami. 
Widzę, jak strażnik 
na arabie, czyli koniu 
czystej krwi arabskiej, 
śmiga za małym pu-

dlem, który ciągnie swego 
pana ze smyczą. Nie dość, 
że skuteczność wzrośnie, to 
jeszcze zabawy co nie mia-
ra. Podpowiadam prezio-
wi, że teraz dość tanio bę-
dzie można kupić te nasze 
piękne konie, bo zapewne 
stadnina w Janowie zarzą-
dzi wyprzedaż i miejsc e 
arabów zajmą koty. Jeszcze 
raz dziękuję,  za szybką re-
akcję i życzę powodzenia. 
Skoro tak dobrze mi idzie, 
to pozwolę sobie także na 
inne przemyślenia. Od razu 
nadmieniam, że nie muszę 
mieć racji, ale chyba war-
to wysłuchać dywagacji na 
tematy różne? Gratuluję 
rozpoczęcia budowy Wę-
zła „Zryw”. Co prawda to 

centrum handlowego. O drugiej 
sprawie do tej pory w zasadzie 
nie pisałem. Zaczyna być coraz 
głośniej o planach budowy wie-
ży widokowej na Wzgórzu Wol-
ności. Żeby to była tylko sama 
wieża, to może pół, a w zasadzie 
jedna trzecia biedy. Dlaczego jed-
na trzecia? Otóż, oprócz wieży, 
pomysłodawcy chcą wybudować 
dwie koleje linowe. Jedną do par-
ku, a drugą do ulicy Strzeleckiej. 
Z całą pewnością widoki z sześć-
dziesięciometrowej wieży, będą 
zachwycać. Tylko pytam się, czy 
dla zdrowia nie lepiej, jak miesz-
kańcy i turyści podrepczą do niej 
piechotą? Nie dość, że zdrowiej, 
to jeszcze taniej zarówno jeśli 
chodzi o budowę jak i eksplo-
atację. Uważam, że należy roz-
ważyć, czy czasami nie będzie to 
przerost formy nad treścią? Może 
jednak lepiej byłoby wybudować 
szybciej te oba, opisane na po-
czątku tunele i udrożnić przejazd 
z południa na północ Wejhero-
wa? Przecież są także i inne pla-
ny inwestycyjne, chociażby park 
wodny na starych, odkrytych 
basenach. Śmiem wątpić, czy na 
wszystko starczy swoich, unij-
nych i kredytowych pieniędzy? 
Oczywiście, jak zwykle chętnie 
odszczekam te swoje dywagacje, 
lecz obywatelski, czytaj suwere-
na obowiązek, nie pozwala mi 
milczeć.

Jakub W.

tylko drogi i ronda od strony 
północnej, ale dobre i to. Kiedy 
dalszy ciąg? Czy Magistrat jest 
w stanie określić, przybliżoną 
choć datę przekopu pod drogą 
nr 6 i torami kolejowymi? Tunel 
nie będzie długi, to i nikt tu nie 
sprowadzi kreta, który wykopał 
najdłuższy w Polsce tunel pod 
Martwą Wisłą. Zanim by go 
uruchomiono, to trzeba by go 
rozbierać, bo taka to wielka ma-
szyna. Ale, gdyby się przydał, 
to czeka wolny. Skoro o tune-
lach mowa, to i Węzeł „Kwia-
towa” czeka na realizację. Wg 
wszelkich znaków na ziemi i 
niebie, ten szybciej doczeka 
się oddania do użytku. Kiedy 
ostatecznie, tego raczej też nie 
wie nikt. Te dwie inwestycje nie 
budzą prawie żadnych kontro-
wersji, no poza malkontentami 
oczywiście. Plany inwestycyj-
ne są bardzo śmiałe. Oby tylko 
udała się, tak zwana inżynieria 
finansowa. Dziś poruszę dwie 
sprawy, które nie tylko malkon-
tentom spędzają sen z oczu. O 
jednej już kilka razy wzmianko-
wałem. Chodzi mi oczywiście 
o planowaną budowę centrum 
handlowego na Osiedlu Srebr-

na. Na tablicy zniknęła data 
oddania do użytku. Nie dziwo-
ta, bo termin dawno minął. Po 
cichu liczę, że ten pomysł diabli 
wzięli. Śni mi się po nocach od-
ważna decyzja prezia, poparta 
przez rajców, żeby ten teren od-
zyskać i wrócić do dawno zapo-
mnianej koncepcji budowy na 
tym miejscu czegoś w rodzaju 
nowego centrum. Ulice, kamie-
nice, place, skwerki i parkingi. 
Wystarczy zrobić pobieżne 
nawet badania, by stwierdzić, 
że masa wejherowian chętnie 
zamieszkałaby w samym cen-
trum miasta. Moda na peryfe-
rie mija, ku mojej uciesze. Nie 
wolno ponadto wyludniać, i tak 
już istniejącej pustyni ludzkiej 
w samym sercu miasta. Gdy-
by powstało to nowe centrum 
mieszkaniowo – handlowo – 
kulturalno – usługowe, to oży-
łyby szybciej ulice przyległe, 
czyli Wałowa, Sienkiewicza i 
pozostałe. W ten sposób może 
także zmobilizujemy do nad-
budowy, czyli rozbudowy, wła-
ścicieli Centrum Handlowego 
Kaszuby. Ponadto znajdą się 
jeszcze tereny, gdyby ktoś jed-
nak wpadł na pomysł nowego 

Rumia, 17 maja 2016 r.

Prawie do końca 2011 roku na 
terenie ulic Gdyńskiej, Łokiet-
ka, Zygmunta Augusta, Zyg-
munta Starego i innych obowią-
zywał miejscowy plan, który 
pozwalał na zabudowę typowo 
mieszkaniową, jednorodzin-
ną - budynki nie przekraczały 
wysokości 10m (maksymalnie 
2 kondygnacje), zabudowa ty-
powa jednorodzinna. 
Rada Miejska w Rumi pod-
jęła w dniu 28 kwietnia 2011 
r. uchwałę Nr VIII/79/2011 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Rumi dla terenów położonych 
pomiędzy ulicami Gdańską, 
Dębogórską, Gdyńską i Ło-
kietka (Dz.Urz.Woj.Pomorskie-
go z 2011 r. Nr 64, poz. 1431 
z późn. zm.), która to uchwała 
pozostawiła na tym terenie 
przeznaczenie mieszkaniowe, 
jednorodzinne, ale co istotne do 
zabudowy jednorodzinnej za-
liczono budynki bliźniacze do 
czterech mieszkań (odrębnych 
lokali). Innymi słowy, dom 
wolnostojący w zabudowie 
bliźniaczej to faktycznie budy-
nek, w którym łącznie można 
wyodrębnić aż 4 mieszkania (4 
odrębne lokale). De facto bu-
dynek do czterech mieszkań to 
budynek czterorodzinny, czyli 
taki budynek został zgodnie 
z wolą radnych uznany budyn-
kiem jednorodzinnym. Jakby 
tego było mało, podwyższono 
wysokość zabudowy do 12 me-
trów (do 3 kondygnacji).
Jaki był tego skutek? Łatwy 
do przewidzenia. Develope-
rzy zaczęli wykupywać działki 
w celu wybudowania budyn-
ków z maksymalnym wyko-
rzystaniem w/w parametrów. 
Powstały budynki, które w za-

sadzie nie mają nic wspólnego 
z zabudową jednorodzinną, 
czyli budynki z 4 odrębnymi 
lokalami każdy, 12 metrów wy-
sokości, 3 kondygnacje. To 
wszystko w bezpośrednim są-
siedztwie niskiej zabudowy 
jednorodzinnej.
Z inicjatywy mieszkańców, po 
ostatnich wyborach samorzą-
dowych, Rada Miejska w Rumi 
podjęła w dniu 30 grudnia 2014 
r. uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzania nowego 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
tych terenów.
Mieszkańcy, nie czekając na 
zakończenie prac nad nowym 
planem, na początku 2015 r. 
wszczęli procedurą sądową 
przewidzianą do usunięcia z pla-
nu z 2011 r. zapisów pozwalają-
cych na zabudowę, która nie ma 
charakteru jednorodzinnego. 
Jednak sądy administracyjne 
(postanowienie WSA w Gdań-
sku z dnia 18 listopada 2015 r. 
w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 
327/15 oraz Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 17 
marca 2016 r. o sygn. akt II OSK 
466/16) odrzuciły skargi miesz-
kańców, gdyż uznały, że nie zo-
stał naruszony ich interes praw-
ny i wobec tego nie przystąpił 
do oceny poprawności (legal-
ności) takiej zabudowy z prze-
pisami prawa. WSA uznał, że 
mieszkańcy powinni wykazać 
naruszenie ich interesu praw-
nego na dzień wejścia w życie 
uchwały z 2011 r. w sprawie 
miejscowego planu, a w związ-
ku z tym, że tego nie wykazali - 
odrzucił ich skargę. Co istotne, 
odrzucił, a nie oddalił skargę 
mieszkańców. W żadnym miej-
scu uzasadnień wyroków nie 
zawarte jest stwierdzenie, że 
sporny plan jest poprawny ani 
też, że jest zgodny z przepisami 

prawa (jak napisano w Gońcu 
Rumskim z dnia 6 maja 2016 r. 
publ. „Plan zagospodarowania 
jest poprawny”). 
NSA oddalił skargę kasacyj-
ną na powyższy wyrok WSA 
stwierdzając, że przyszłe moż-
liwe oddziaływania inwestycji 
będą realizowane w toku postę-
powań z zakresu prawa budow-
lanego. 
NSA w swoim uzasadnieniu 
kilkakrotnie podkreślił, że 
wskazane przez mieszkańców 
niedozwolone oddziaływanie 
na ich nieruchomości ma cha-
rakter hipotetyczny spekula-
cyjny, nie wiedział bowiem 
jeszcze o rozpoczętej właśnie 
nowej inwestycji. Nie wiado-
mo, jaki byłby werdykt NSA, 
gdyby posiadał wiedzę nie tyl-
ko o nowej inwestycji, ale rów-
nież o skardze mieszkańców na 
tę inwestycję i wyroku WSA, 
który uchylił decyzję wojewo-
dy o pozwoleniu na budowę 
budynku nr 1 i 2. Decyzja WSA 
w sprawie osiedla oznacza tyle, 
że prace budowlane w budynku 
nr 1 i 2 są wstrzymane i obecnie 
trwa postępowanie sądowe.
Na najbliższej sesji Rada Miej-
ska w Rumi będzie głosowała 
nad projektem nowego miej-
scowego planu dla tego terenu. 
W projekcie planu uwzględ-
niono postulaty mieszkańców 
i przywrócono typowo jedno-
rodzinny charakter zabudowy 
i obniżono wysokość zabudowy 
do 10 m. Mieszkańcy z niecier-
pliwością oczekują na przyjęcie 
nowego miejscowego planu, 
w którym dopuszczalna będzie 
prawdziwa jednorodzinna za-
budowa, a nie tylko zabudowa, 
która tylko nazywa się taką za-
budową.

Mieszkańcy ulic: Gdyńskiej, 
Zygmunta Augusta 

i Zygmunta Starego

Stanowisko mieszkańców ulic Gdyńskiej, Zygmunta Augusta 
i Zygmunta Starego – w sprawie MPZP oraz budowy osiedla.
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Oficjalne podpisanie umów 
dotacyjnych odbyło się w tym 
tygodniu.

- W sumie siedem parafii 
ubiegało o dofinansowanie - 
informuje Gabriela Lisius, sta-
rosta wejherowski. - Wszyst-
kie otrzymały wsparcie, które 
w zależności od zadania wa-
hało się w granicach od 20 do 
40 tys. złotych. Łączna suma 
dotacji wyniosła 210 tys. zł. 

Najwięcej, bo 40 tys. zło-
tych, trafiło do Parafii pw. 
Trójcy Świętej w Wejherowie, 
która otrzymane środki ma 
przeznaczyć na odnowienie 
rokokowej ambony. Klasztor 
Zakonu Braci Mniejszych – 

Franciszkanów otrzymał 30 
tys. zł z przeznaczeniem na 

przeprowadzenie prac konser-
watorskich późnobarokowe-
go ołtarza bocznego. 25 tys. 
zł trafiło do Parafii pw. Św. 
Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie 
Lęborskim. Powyższa dotacja 
ma zostać przeznaczona na 
przeprowadzenie prac konser-
watorskich ścian wewnętrz-
nych kościoła. Parafia pw. 
Św. Wojciecha Biskupa i Mę-
czennika w Kielnie otrzymała 
wsparcie w wysokości 30 tys. 
zł z przeznaczeniem na prze-
prowadzenie prac konserwa-
torskich przy konfesjonale 
rokokowym. Najmniej, bo 20 
tys. zł, trafiło do Parafii pw. 
Św. Mateusza Ap. w Górze, 

która przy wsparciu z powia-
tu zamierza przeprowadzić 
między innymi renowację 
ściany strychu w kościele. 
Parafia pw. Św. Antoniego 
Padewskiego w Łęczycach 
zamierza odnowić ławki 
w kościele filialnym pw. Św. 
Izydora Rolnika w Świetlinie. 
Na powyższe zadanie otrzy-
mała dofinansowanie w wy-
sokości 30 tys. zł. Parafia pw. 
Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zwartowie otrzymała 35 
tys. zł z przeznaczeniem na 
realizację drugiego etapu prac 
w zakresie rekonstrukcji wnę-
trza ścian wieży kościoła. 

Anna Dalecka

Dotacje na renowację zabytków
POWIAT | 210 tys. zł samorząd powiatu wejherowskiego przeznaczył w tym roku na 
renowację zabytków. Odnowiony zostanie m.in. późnobarokowy ołtarz boczny w Ko-
legiacie i przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie przy rokokowej ambonie. 

Powiat przekazał środki 
na przeprowadzenie prac 

konserwatorskich
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Zakonu Braci Mniej-
szych – Franciszka-
nów otrzymał 30 tys. 
zł z przeznaczeniem 
na przeprowadzenie 
prac konserwator-
skich późnobaro-
kowego ołtarza 
bocznego. 25 tys. zł 
trafiło do Parafii pw. 
Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Brzeźnie Lębor-
skim. 

O zabytkowym obiekcie 
znajdującym się przy ul. 
Kościuszki w Wejherowie 
pisaliśmy już kilkakrotnie. 
Kiedyś mieścił się tam żło-
bek, ale później budynek stał 
opuszczony. Do wewnątrz 
wchodziły i nocowały osoby 
bezdomne, w dzień i wieczo-
rami zbierały się tam grupki 
młodych osób, które spoży-
wały alkohol i zażywały nar-
kotyki, dwukrotnie wybuchł 
tam pożar. 

Teraz trwają prace remon-
towe. W zabytkowym budyn-
ku w niedalekiej przyszłości 
powstanie tam obiekt gastro-
nomiczno-hotelowy. Wjazd 
i wejście do niego będzie do 
ul. Kościuszki. 

- Ten obiekt został wydzier-
żawiony i docelowo będzie 
pełnił funkcję gastronomicz-
no-hotelową – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, wiceprezydent 

Wejherowa. - Cała procedura 
wyłaniania dzierżawcy trwa-
ła bardzo długo, ponieważ 
koszty, które trzeba ponieść 
na remont tego budynku, są 
ogromne. Nie dość, że jest to 
obiekt zabytkowy, to jeszcze 
niestety był zdewastowany. 
Część z tych robót – jeśli 
chodzi o zewnętrzne roboty 
– pokrywa miasto. Natomiast 
koszty wyremontowania 
wnętrza budynku i wyposa-
żenia go musi ponieść dzier-
żawca. To są miliony złotych, 
więc znalezienie takiego 
kontrahenta było procedurą 
bardzo trudną i długotrwałą. 
Na szczęście po paru latach 
udało się znaleźć dzierżawcę 
i w ten sposób Wejherowo 
zyska dodatkową bazę noc-
legową i gastronomiczną. 
Jestem przekonana, że będzie 
to atrakcyjne miejsce. 

Rafał korbut

Dworek po latach 
odzyska dawny blask
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WEJHEROWO | Zabytkowy „dworek” znajdujący się 
przy ul. Kościuszki w Wejherowie od lat stał niezagospo-
darowany i niszczał. W końcu obiekt zostanie wyremon-
towany, będzie mieścił się w nim hotel i restauracja. 

Prawidłowe sporządze-
nie tego dokumentu ma dla 
wszystkich wejherowian 
ogromne znaczenie, gdyż to 
na jego podstawie realizowa-
ne będą różnego rodzaju dzia-
łania, zarówno o charakterze 
nieinwestycyjnym, jak i nowe 
inwestycje miejskie w obsza-
rze zdegradowanym. 

- Realizacja LPR doprowa-
dzi do podniesienia jakości 
życia w Wejherowie i przy-
czyni się do rozwoju gospo-
darczego – zapewniają wła-
dze miasta. 

Dokument ten sporządzany 
będzie przy szerokim udzia-
le wszystkich interesariuszy, 
a przede wszystkim możliwie 
jak najszerszej reprezentacji 
mieszkańców. 

- Zaplanowaliśmy szereg 
warsztatów, w trakcie których 
każdy z obecnych będzie mógł 
wziąć czynny udział w pra-
cach nad poszczególnymi za-
gadnieniami ujętymi w  LPR 
do roku 2022 – zapowiada 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-

dent Wejherowa. - Pierwsze 
warsztaty zaplanowaliśmy na 
dzień 31 maja o godz. 16.00. 
Odbędą się one w sali kon-
ferencyjnej Wejherowskiego 
Centrum Kultury. 

W programie tego spotka-
nia znajdzie się m.in.: omó-

wienie problematyki prac 
na kolejnych spotkaniach; 
wspólna praca nad wizją roz-
woju obszaru wybranego do 
rewitalizacji; praca nad listą 
problemów, z jakimi należy 
się zmierzyć aby śródmieście 
naszego miasta stało się bar-
dziej atrakcyjne.

Spotkanie to potrwa około 3 
godzin. Kolejne spotkania od-
będą się również w sali kon-
ferencyjnej Wejherowskiego 
Centrum Kultury w dniach 
2 czerwca o godz. 16.00, 7 
czerwca o godz. 16.00, 15 
czerwca o godz. 16.00, 21 
czerwca o godz. 16.00 oraz 5 
lipca o godz. 16.00.

3 czerwca odbędzie się spa-
cer po obszarze planowanym 
do rewitalizacji. /raf/

Chcesz mieć wpływ na rewitalizację?
WEJHEROWO | Władze miasta, we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, podjęły decyzję 

o opracowaniu nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Wejherowa do roku 2022.
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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. 

REKLAMA                          21/2016/PR

Obecnie jest realizowany II etap 
– odcinek o długości ok. 230 me-
trów tj. od ulicy Nowej do ulicy 
Kazimierskiej. Modernizacji pod-
lega nawierzchnia, która teraz na 
całej długości ulicy będzie asfalto-
wa oraz wykonany zostanie nowy 
chodnik, zjazdy i zatoki postojowe. 
Planowany termin zakończenia 

prac to koniec czerwca br. 
- Prosimy o zachowanie szcze-

gólnej ostrożności w miejscu 
prowadzonych prac budowlanych 
i jednocześnie przepraszamy za 
możliwe utrudnienia podczas pro-
wadzenia robót – mówią przedsta-
wiciele redzkiego urzędu miasta. 

/raf/

Modernizacja ul. Wiśniowej trwa
REDA | Trwa modernizacja ulicy Wiśniowej w Redzie. Jest to ulica przebiegająca przez prawie całe „Ciechocino” 

tj. od ulicy Kazimierskiej poprzez ulicę Nową, aż do ulicy Wiejskiej. 
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Akcja już na dobre zado-
mowiła się w kalendarzu 
rumskich wydarzeń i okazała 
się przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę. W ubiegłorocz-
nej edycji ponad tysiąc miesz-
kańców bezpośrednio zaanga-
żowało się w sprzątanie Rumi, 
jeszcze więcej wspólnie 
świętowało po zakończeniu 
wydarzenia w Parku Żelew-
skiego. Wydano ponad 5 tys. 
worków do zbierania śmieci 
i 1313 pamiątkowych opasek 
potwierdzających udział. Ak-
cja zawsze cieszy się sporym 
poparciem ze strony rumskich 
przedsiębiorców.

– „Czysta Rumia” będzie 
inicjatywą cykliczną, a jej ko-
lejne edycje będą rokrocznie 
uatrakcyjniane – zapowie-
dział rok temu burmistrz mia-
sta Michał Pasieczny.

Tak też się dzieje. W tym 
roku atrakcji z pewnością nie 
zabraknie. Akcję przewidzia-

no na 11 czerwca. O godz. 
10.00 odbędzie się zbiórka 
mieszkańców w wyznaczo-
nych sektorach lub przed 
MOSiR-em (tutaj będzie 
można się sfotografować na 
pamiątkę). Wszyscy uczest-
nicy akcji otrzymają worki 
i rękawice oraz identyfikato-
ry w formie opasek na rękę. 
Wielkie sprzątanie potrwa do 
godz. 14.00. 

Potem, żeby połączyć przy-
jemne z pożytecznym, o godz. 
17.00 rozpocznie się festyn. 
Będzie konkurs na najciekaw-
sze zdjęcie z akcji, na najlicz-
niej reprezentowaną szkołę 
rumską, na zgniatanie butelek 
na czas oraz na skecz obśmie-
wający złe przyzwyczajenia 
i promujący zachowania pro-
ekologiczne. Przewidziano 
pokaz mody, loterie fantową 
i postój busa edukacyjnego. 
Na zgłodniałych będzie cze-
kać harcerska grochówka 

i kiełbaski z ogniska, a na 
spragnionych kultury - kon-
cert Ritmo Latino i spektakl 
„Śmieciowisko”.

Stoisko poświęcone humani-
tarnemu traktowaniu zwierząt 
uświadomi, jak postępować ze 
zwierzakami, gdzie je steryli-
zować i dlaczego sprzątać po 
swoich pupilach. W Parku Że-
lewskiego stanie buda z łań-

cuchem, gdzie każdy będzie 
się mógł przywiązać i poczuć, 
jak cierpi pies na uwięzi.

Komunalny Związek Gmin 
Dolina Redy i Chylonki za-
pewni samochód, który bę-
dzie zbierał drobny sprzęt 
elektroniczny, zużyte baterie, 
czy przeterminowane lekar-
stwa. Warto zabrać te rzeczy 
ze sobą, by przy okazji „Czy-

stej Rumi” się ich pozbyć. 
O godz. 19.00 przewidzia-

no wspólne zdjęcie „z lotu 
ptaka”. Festyn zakończy się 
o godz. 20.00.

- Akcja jest nie tylko po to, 
żeby było czysto – mówi Mi-
chał Pasieczny. – Chodzi o to, 
by mieszkańców zintegrować 
i uwrażliwić na to, że nie 
warto śmiecić i że trzeba po 

sobie posprzątać. Wystarczy 
wspomnieć, że butelka pla-
stikowa rozkłada się 450 lat, 
a szklana – praktycznie wca-
le. Warto zatem dbać o miej-
sce, w którym mieszkamy 
i odpoczywamy. Warto poka-
zać już od najmłodszych lat, 
że nasze otoczenie i przyroda 
są wspólnym dobrem, o które 
należy razem dbać. /kor/
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W trosce o czyste miasto
RUMIA | „Czysta Rumia”, czyli akcja wspól-
nego oczyszczania miasta ze śmieci, od-
będzie się niebawem. Przedsięwzięciu 
będzie towarzyszyło mnóstwo atrakcji.
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Wejherowski ratusz, mu-
zeum oraz klasztor w sobo-
tę, 21 maja otworzą swoje 
podwoje, odkryją tajemnice, 
pokażą eksponaty na co dzień 
nie prezentowane i przygotu-
ją dodatkowe atrakcje. 

- Wejherowska Noc Mu-
zeów z roku na rok staje się 
coraz bogatsza w propozy-
cje kulturalne – zachęca do 
uczestnictwa Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - W tym roku po raz 
kolejny nie zabraknie atrakcji 
i specjalnie przygotowanych 
wydarzeń. Wspólnie z Wej-
herowskim Centrum Kultury, 
biblioteką, muzeum, klaszto-
rem i Galerią Niespodzianka 
zapraszamy na Dzień Jakuba 
oraz Noc Muzeów. Chcemy, 
aby spodziewana duża ilość 
uczestników spotkała się 
z wieloma atrakcjami. 

Noc w ratuszu do północy 
upływać będzie pod znakiem 
fotografii. Będzie można 
wziąć udział w warsztatach 
fotograficznych z XIX-
wiecznej techniki wykony-

Weekend pełen atrakcji
WEJHEROWO | Zbliża się jedyna taka noc w roku - Ósma Wejherowska Noc Muzeów. Tym razem połączona 
będzie z najważniejszym świętem Wejherowa – Dniem Jakuba. 

wania zdjęć wywoływanych na 
szklanych tabliczkach, a także 
spotkać się z prezydentem mia-
sta.

Miłośników starej fotografii 
zapraszamy na sentymentalny 
spacer po Wejherowie na pod-
stawie zdjęć Edmunda Mehrin-
ga. Dla zwiedzających udostęp-

niona zostanie także wystawa 
malarstwa Jacka Szynkarczuka 
zatytułowana „Światy”, będzie 
także możliwość zrobienia so-
bie pamiątkowych zdjęć w fo-
tobudce. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Wejherowie zorganizuje 
w ratuszu nową, nietypową 

zabawę – sesję Sleeveface. To 
fotografia osoby z zasłonię-
tą przez okładkę książki bądź 
płyty częścią ciała. Biblioteka 
przygotuje propozycję okładek, 
ale można przyjść do ratusza 
z własną książką i pomysłem 
na Sleeveface. 

W programie jest także nocne 

zejścia do krypt klasztornych, 
nocne zwiedzanie kalwaryj-
skich kaplic z przewodnikiem. 
Zapisy telefoniczne – 58 677 
70 58.

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

sporo atrakcji: będzie można 
poznać m.in. przedstawicieli 
świata zjaw, duchów z kręgu 
baśni, legend i podań kaszub-
skich. Ponadto odbędzie się 
koncert muzyki klasycznej 
i promocja albumu fotografii 
Augustyna Siemensa. Zwiedza-
jący będą mogli obejrzeć wysta-
wy: „Bestiariusz kaszubski…”, 
„Dwie artystki, dwie koncepcje 
tkanin”, “Lilia Wysocka – ma-
larstwo”, wystawę poświęconą 
prof. Gerardowi Labudzie oraz 
30-leciu Chóru Cantores Veihe-
rovienses”.

- Ponieważ niedawno Kubuś 
Puchatek został przetłumaczo-
ny na język kaszubski, więc dziś 
Tygrysek zaprasza wszystkich 
do muzeum – zachęca przebra-
ny w strój tygrysa Tomasz Fop-
ke, dyrektor wejherowskiego 
muzeum. - A tam teraz rządzą 
demony, zjawy, stwory i po-
stacie z kaszubskich baśni i le-
gend. Zapraszamy wszystkich 
– i dzieci i dorosłych. 

Tego dnia odbędzie się także 
najważniejsze święto miasta - 
obchody Dnia Jakuba.  Osoby, 
które przyczyniły się do rozsła-
wiania Wejherowa oraz wniosły 
znaczący wkład w rozwój i pro-
mocję miasta, otrzymają nagro-
dy od prezydenta miasta. Na 
scenie na wejherowskim rynku 
wystąpi Marcin Wyrostek, a na-
stępnie Ewelina Lisowska. Na 
zakończenie – niezwykły pokaz 
żonglerki i ognia. Rafał korbut
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nagroda:
rejs dla dwóch 
dorosłych osób. 
To prezent 
od Stena Line 
z okazji 
20-lecia 
istnienia sieci 
Auchan.

wyróżnienie wyróżnienie

dawid Mach 
- wycieczka

iza BeLLa 
SzefeL 
- TaTry

PauLina 
PawLak 
- aTeny

Z jaskini do Szwecji!
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wyróżnienie
Znamy już zwycięzców nasze-
go konkursu fotograficznego. 
Spośród ponad 100 zdjęć, które 
przysłało do nas niemal siedem-
dziesięciu uczestników, najbar-
dziej urzekła nas fotografia wy-
konana przez Dawida Macha.

Za zdjęcie przedstawiające trzy 
osoby przy wyjściu z jaskini 
jego autor otrzymuje w nagrodę 
wycieczkę dla dwóch osób. Jest 
to rejs promem Stena Line do 
Szwecji. Nagroda to prezent od 
firmy Auchan z okazji 20-lecia 
istnienia sieci sklepów.

Ponadto postanowiliśmy na-
grodzić jeszcze cztery osoby. 
Sylwia Piotrzkowska otrzy-
muje od słuchawki, natomiast 
Paulina Pawlak, Jakub Klein i 
Izabella Szefel – bilety do kina 
Helios na dowolnie wybrany 
film. Gratulujemy! /raf/

JakuB kLein 
- w drodze 
na giewonT

Marek Jan 
-ŚwinoujŚcie

eweLina 
węsierskA - 
grecJa

włAdysłAw 
krugliński 
-chorwacJa

MarTyna 
PawLiczak 
- wiedeń

 anna adeLaJda kurzePa 
- reJS Po rzece coLorado

karoLina 
BArgAńskA 
- MorSkie oko

AnitA PePlińskA 
- TaJLandia
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Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni nr 6 na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wejhero-
wo, został wywieszony wykaz dot. części nieruchomości przeznaczo-
nej do dzierżawy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka numer 579/1 o powierzchni 0,4500 ha, położona przy ArtPar-
ku w Bolszewie.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wykazem 
można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środo-
wiska, tel. 58 677 97 07.

Konkurs czytelniczy odbył 
się po raz pierwszy, ale jedno-
cześnie po raz trzynasty. Jak 
to możliwe? Ano tak, że fak-
tycznie pierwsza edycja zorga-
nizowana została 13 lat temu, 
ale aż do ubiegłego roku był 
to konkurs o randze lokalnej, 
gminnej. Dopiero w tym roku 
udało się zorganizować edycję 
na szczeblu wojewódzkim – po 
raz pierwszy. 

- To bardzo ważne, żeby 
tradycje kaszubskie i język 
kaszubski, to czym żyją wasi 
rodzice i dziadkowie, abyście 
później kontynuowali i prze-

nosili na kolejne pokolenia – 
zwróciła się do uczestników 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski. - A będziecie to robić, 

jeśli będziecie znać te tradycje, 
uczestniczyć w nich i znać ję-
zyk kaszubski. A taki konkurs 
jest doskonałą okazją, aby się 
sprawdzić, na ile znamy te 
obyczaje, baśnie i legendy ka-
szubskie oraz umiemy mówić 
i czytać po kaszubsku. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem, że 
zgłosiło się aż tyle szkół. 

W konkursie chęć uczestnic-
twa zadeklarowało 25 szkół 
m.in. z powiatów wejherow-
skiego, kartuskiego i kościer-
skiego. Zawodnicy z czterech 
szkół nie dojechali na miejsce, 
ostatecznie uczestników było 

więc 42 z 21 szkół podstawo-
wych. 

- Od samego początku kon-
kurs cieszył się powodzeniem, 
ale z każdą kolejną edycją sta-
raliśmy się go ulepszać – mówi 
Iwona Toruńczak, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Częst-
kowie. - W tym roku zdecydo-
waliśmy się na to, aby zrobić 
to na szczeblu wojewódzkim. 
Ponieważ mamy niezbyt dobre 
warunki lokalowe więc sko-
rzystaliśmy z przychylności 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Częstkowie i wydarzenie od-
bywa się w remizie strażackiej. 

- Celem konkursu jest za-
chęcenie dzieci do czytania, 
promowanie kaszubszczyzny, 
ale też po prostu spotkania 
się w miłej atmosferze – do-
daje Katarzyna Laskowska, 
nauczycielka przyrody i infor-
matyki.

Organizatorzy już zapowia-
dają kolejne edycje. 

- Mam nadzieję że po tej 
pierwszej, wojewódzkiej 
edycji konkursu w kolejnych 
będzie chciało wziąć udział 
jeszcze więcej osób – podsu-
mowuje starosta Gabriela Li-
sius. Rafał korbut

Czy znasz tę baśń?
CZĘSTKOWO | Aż 21 szkół z całego województwa wzięło udział w I Wojewódzkim 
Konkursie Czytelniczym, który odbył się w Częstkowie (gm. Szemud). Każda szko-
łą wystawiła 2-osobową ekipę. 

WynIkI 
konkuRSu:

1 miejsce 
- SP w Lisich Jamach 

gm. Sierakowice

2 miejsce 
- SP w Częstkowie 

gm. Szemud

3 miejsce 
- SP w Łebnie 
gm. Szemud
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W konkursie chęć uczest-
nictwa zadeklarowało 25 
szkół m.in. z powiatów 
wejherowskiego, kartu-
skiego i kościerskiego. Za-
wodnicy z czterech szkół 
nie dojechali na miejsce, 
ostatecznie uczestników 
było więc 42 z 21 szkół 
podstawowych. 
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Z okazji 20. urodzin Cen-
trów Handlowych Auchan 
w Polsce w wybranych skle-
pach zorganizowane są roz-
maite atrakcje zarówno dla 
najmłodszych, jak i tych nieco 
starszych, będzie też można 
skorzystać z wyjątkowych 
promocji i rabatów. 

Urodzinowe atrakcje 
dla dzieci

Wiele radości i dobrej za-
bawy zagwarantuje spotkanie 
teatralne z cyklu „Rodzinne 
spotkania z teatrzykiem”. 
W niedzielę 22 maja mali 
widzowie zobaczą przedsta-
wienie pt. „Supełki-niespo-
dzianka”. Wraz z bohaterami 
– Hortensją i Emilem – ma-
luchy dowiedzą się, jak za 
pomocą prostych przedmio-
tów wyczarować wspaniałą 
zabawę. 

Z kolei w weekend 28 i 29 
maja w pasażu galerii odbę-
dzie się akcja „Czytaj dzie-
ciom, bo warto”. Każdy 
rodzic, który przyłączy się 
do akcji i publicznie prze-
czyta najmłodszym fragment 
książki, zdobędzie atrakcyjne 
książkowe upominki. 

Konsultacje 
ze specjalistami

Maj jest również okazją, 
aby zasięgnąć porad spe-
cjalistów. Od 19 do 22 maja 

w pasażu galerii odbędą 
się targi zdrowia i urody. 
Uczestnicy wydarzenia 
mogą liczyć na fachowe po-
rady kosmetyczne czy kon-
sultacje z dietetykiem, a tak-
że poznać najnowsze trendy 
dzięki stoiskom ze zdrową 
żywnością i ekologicznymi 
kosmetykami. Targi dostęp-
ne będą w godzinach otwar-
cia galerii handlowej. 

W sobotę 28 maja odbędą 
się również bezpłatne bada-
nia profilaktyczne. Zainte-
resowane osoby będą mo-
gły wykonać badanie EKG, 
badanie poziomu choleste-
rolu we krwi, pomiar ci-
śnienia tętniczego czy obli-
czyć wskaźnik BMI. Akcja 
rozpocznie się o godzinie 
10.00 i potrwa do godziny 
18.00.

Kultowe marki

Dodatkowo w weekend 21 
i 22 maja wybrane sklepy 
Portu Rumia Centrum Han-
dlowego Auchan zaoferują 
swoim klientom wyjątkowe 
promocje i rabaty. W atrak-
cyjnych cenach będzie 
można nabyć między inny-
mi wiosenno-letnie styliza-
cje w salonach Quiosque, 
Promod czy Orsay, buty 
w CCC lub Deichmann oraz 
dodatki. Rabaty sięgną na-
wet 70 procent! /raf/

Moc urodzinowych 
atrakcji i rabatów
RUMIA | Rodzinne spotkania z teatrem, 
targi zdrowia i urody oraz atrakcyjne 
promocje i rabaty sięgające nawet 70 
proc. - między innymi takie atrakcje 
czekają w maju na gości Portu Rumia 
Centrum Handlowego Auchan. 

Pani Anna wiedzie spokojne 
życie w malowniczej i zacisz-
nej części Rumi – na Szmelcie. 
Urodziła się koło Działdowa. 
W wieku 20 lat przeprowadziła 
się do Gdyni. 

- Tu poznała tatę i się pobrali 
– wspomina Elżbieta Doma-
rus, córka jubilatki. - Wdowa 
została wcześnie, bo w wieku 
51 lat. Ale zawsze mogła liczyć 
na rodzinę, która nigdy nie zo-
stawiłaby jej samej. Siedem lat 
temu wzięliśmy mamę do sie-
bie i przeprowadziliśmy się do 
Rumi. Jest powiedzenie, że nie 
przesadza się starych drzew. 
Tymczasem wszyscy się tu 
znakomicie zaaklimatyzowali-
śmy!  

Jubilatka ma dwójkę dzieci – 

córkę i syna oraz 3 wnuków, 
3 prawnuków i 4 praprawnu-
ków. 

- Ma bardzo dobrą pamięć 
– podkreśla Henryk Doma-
rus, zięć. – W tym roku razem 
z księdzem śpiewała wszyst-
kie kolędy, a potem chciała… 
zaprosić go na zabawę. 

Jaka jest recepta sędziwej 
rumianki na długowieczność?

- Mama nigdy żadnych le-
karstw nie brała i nie chodziła 
do lekarzy – mówi Elżbieta 
Domarus. - Nie ma nadci-
śnienia ani cukrzycy. I do dziś 
nie chce brać leków. Jeszcze 
w wieku 92 lat mieszkała sama 
i samodzielnie robiła zakupy. 
Zawsze lubiła dobrze i zdrowo 
zjeść oraz znakomicie gotowa-

ła. Jej ulubione potrawy to gicz 
cielęca i galarety mięsne.

Od władz miasta jubilatka 
otrzymała list gratulacyjny, 
kwiaty i statuetkę. 

- Składam serdecznie gra-

tulacje – powiedział Marcin 
Kurkowski, zastępca burmi-
strza. – Nie każdemu jest dane 
obchodzić taki jubileusz i prze-
żyć tak bogate życie, spinające 
klamrą tyle różnych wydarzeń.

Przeżyła 100 lat w dobrej formie
RUMIA | Jubileusz setnych urodzin obchodziła niedawno rumianka Anna Czajka. 
Z tej okazji odwiedził ją Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza miasta. 
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Pierwsze ze spotkań odbyło 
się w Centrum im. św. Siostry 
Faustyny, Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej. Drugie – w Szkole 
Podstawowej nr 6. Podczas 
obydwóch spotkań Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi, 
przedstawił obszerne sprawoz-
danie na temat dotychczasowej 
działalności władz miasta oraz 
planów dotyczących strategii 
rozwoju Rumi na najbliższe 
lata. 

Pierwsze zebranie poprowa-
dził Michał Kryża, członek 
Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Kultury i Komisji Bezpieczeń-
stwa RMR. Mieszkańcy zada-
wali m. in. pytania związane 
z powstaniem placu zabaw dla 
dzieci. Dyskusję zdominowały 
kwestie poprawy bezpieczeń-
stwa w okolicy oraz stanu ul. 
Dąbrowskiego.

Prowadzącym drugiego 
spotkania był Piotr Bartelke, 
przewodniczący Komisji Sa-
morządowej Rady Miejskiej 
Rumi. Mieszkańców intereso-
wała m. in. kwestia dojazdu do 
apteki całodobowej, fetoru wy-
czuwalnego w różnych miasta 
oraz naprawy nawierzchni ul. 

Chodkiewicza. Sporo czasu 
poświęcono porannym korkom 
przy SP nr 6. 

- Udrożnienie ul. Sienkiewi-
cza i Okrężnej powinno być 
priorytetem – mówili miesz-
kańcy. – Dzieci z ul. Cichej 
wybiegają wprost pod samo-
chody! Brakuje miejsc parkin-
gowych, a zakazy postoju nie 
są respektowane. 

- Cieszymy się, że udało nam 
się z tej okolicy wyeliminować 
taksówki oraz zrobić nowe, 
piękne i wygodne chodniki 
– odpowiadał burmistrz Pa-
sieczny. – Jest także koncepcja 
budowy miejsc parkingowych 
przy ul. Okrężnej, zgłoszona 
do Budżetu Obywatelskiego. 
Jeśli mieszkańcy ją przegło-
sują, to będzie realizowana 
w przyszłym roku. 

- Trudna sytuacja występuje 
w godzinach porannych przy 
wszystkich szkołach – dodał 
Roman Świrski, komendant 
Straży Miejskiej. – Wysyłamy 
tam patrole. Zachęcam także 
do zgłaszania sygnałów do-
tyczących zagrożenia bezpie-
czeństwa dzieci. Dzięki temu 
udało się zatrzymać mężczy-

znę, który chodził z nożem 
i groził przy SP nr 10 – trafił na 
obserwację psychiatryczną.

Mówiono również o upięk-
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Z problemem – do burmistrza
RUMIA | Interesująca dyskusja i ciekawe pomysły na poprawę jakości życia w mieście to efekt dwóch spotkań mieszkańców 
z burmistrzem i radnymi Rumi. 

szaniu miasta – klombach, wia-
tach przystankowych, czy usu-
waniu zaśmieceń. 

- Śmieci to sprawa, która bar-

dzo mi przeszkadza – przyznał 
Michał Pasieczny. Niebawem 
organizujemy akcję „Czysta 
Rumia”, podczas której każdy 

z mieszkańców będzie mógł się 
przyczynić do oczyszczenia na-
szego pięknego miasta. Zapra-
szam do udziału! /kor/



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 okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE
Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

Sprzedam tanio komodę olcha szero-
kość 130cm, wysokość 93 cm, głębokość 
43cm, cena 280 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam bryczkę na 1-konia dla 5 

osób, typu dokard. Stan idealny, hamulec, 
Wejherowo. Tel: 507-724-008

Sprzedam piłę tarczową 2.2 kw 380W, 
samorobną z kółkami, cena 650zł. Tel: 
695-230-080

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

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, Wejherowo, 505-567-034

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

KUPię militaria (umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, części 

pojazdów itp..) z okresu II Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@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, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

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

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

Sprzedam dwa krzesła kuchenne me-
talowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
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

wYnajmę parter domu w Bolszewie. Tel: 
781-426-010

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, sprzedaż części, po-
moc drogowa. 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, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

Sprzedam tanio kamerę tv, Skype, 
Samsung vg -etc 4000, cena 230 zł i mysz 
bezprzewodową. Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

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

SZUKAM PRACY

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
510 894 627

REKLAMA                                 U/2016/RL
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Honorowym patronatem 
tej ciekawej inicjatywy był 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi.

Główną atrakcją festynu 
był mecz 2 ligi Rugby XV. 
W roli gospodarza wystąpili 
zawodnicy Rugby Club Arka 
Rumia. Podejmowali oni na 
swoim boisku drużynę Alfa 
Bydgoszcz. Rumianie nie 
dali żadnych szans przeciw-
nikom. Mecz zakończył się 
zwycięstwem RC Arka Ru-
mia 76:0. 

Arkowcy już na począt-
ku zdobyli przyłożenie po 
bardzo przytomnym za-
graniu łącznika rumskiej 
ekipy Łukasza Prabuckie-
go – wychowanka klubu. 
Kolejne minuty to bardzo 
konsekwentna gra gospoda-
rzy, którzy pomimo twardej 
gry zawodników Alfy, sku-
tecznie przedzierali się na 
pole punktowe zdobywając 
kolejne punkty. Szczególnie 
mogły się podobać rajdy 
i zagrania Łukasza Masia-
ka, Konrada Chromińskie-
go, Dawida Kałduńskiego, 
młodziutkiego Przemysława 
Rynkiewicza, a także aktyw-
na gra Krzysztofa Bogda-
nisa, który rozegrał chyba 
najlepszy mecz w karierze 
i również zdobył w efektow-
ny sposób punkty z przyło-
żenia. Wysoki wynik jednak 
nie odzwierciedla toczącej 
się walki na boisku i dużego 
zaangażowania w grę byd-
goszczan.

Podczas festynu odbył się 
także Regionalny Turniej 

Niedziela z rugby
RUMIA | Po raz kolejny rugbyści z Rumi zaprosili mieszkańców na świetną zabawę. Na sta-
dionie MOSIR odbył się Festyn Rugby pod hasłem „Z nami nie ma ograniczeń”.

kopolska i Jokers - Bydgoska 
Drużyna Rugby Na Wózkach. 

Krzysztof Kranz, zawodnik 
z Bydgoszczy podkreśla, iż 
rugby na wózkach to sport dla 
odważnych.

- Emocje podczas meczu są 
ogromne a wysiłek ekstremal-
ny. Wózek dla każdego zawod-
nika przygotowywany jest „na 
miarę”. Ma specjalne wzmoc-
nienia, a mimo wszystko pod-
czas meczu mogą odpaść różne 
jego części. Tak, jak podczas 
tego meczu zdarza się, że na-
wet odpadnie koło. Wózek 
kosztuje ponad 20 tysięcy zł. 
Żeby stworzyć drużynę, trzeba 
wydać ponad 100 tys. zł.

Widzowie byli zaskoczeni 
niesamowicie twardą grą za-
wodników, a także świetną 
taktyką ekip.

- Pierwszy raz widziałem 
rugby na wózkach, byłem 
pod ogromnym wrażeniem 
przygotowania fizycznego 
osób, które na stałe korzystają 
z wózków inwalidzkich (kon-
tuzje kręgosłupa, niedowład 
nóg, porażenie). Bardzo twar-
da gra, taktyczne, ale bardzo 
widowiskowe zderzenia wóz-
ków, blokady, zasłony i przede 
wszystkim bardzo przemyśla-
na strategia gry. To wspania-
łe, że osoby niepełnosprawne 
tak pięknie potrafią rywalizo-
wać, bawić się grą oraz dawać 
przykład wszystkim co można 
osiągnąć ciężką, regularną pra-
cą. Dla nich nie ma ograniczeń 
– mówi Michał Pasieczny bur-
mistrz Rumi, były mistrz Pol-
ski w rugby.

Mimo zmiennej aury miesz-
kańcy Rumi mieli okazję 
do świetnej zabawy. Po raz 
kolejny sportowcy z Rugby 
Club Arka Rumia pokazali, 
że sport integruje środowisko, 
wychowuje młode pokolenie 
Polaków, a także kształtuje 
pozytywne zachowania miesz-
kańców Rumi. W całodnio-
wym festynie wzięło udział 
ponad 1,5 tys. osób, w tym 
około 300 zawodników. /kor/

z Arki Rumia, natomiast na 
ogromne pochwały zasłużyli 
wszyscy zawodnicy. 

W kategorii młodzik nasza 
drużyna dzielnie walczyła, 
ale tym razem szczęście nie 
dopisywało. Ostatecznie Arka 
Rumia zajęła 4 miejsce, ale 
wieloletni trener, obecny bur-
mistrz Michał Pasieczny był 
zadowolony ze swoich byłych 
podopiecznych. 

– Było kilka błędów popeł-
nionych, które skutkowały 
przegranymi meczami – mówi 
burmistrz Pasieczny. - Nato-
miast widać dobrą rękę obec-
nego trenera Mirosława Szcze-
pańskiego, dzięki któremu 
m.in. nasze dziewczyny do-
stały się do kadry Polski U16 
– Zuzanna Sadowska, Martyna 
, Justyna Stawicka. Pokazały 
wiele pięknych zagrań, bardzo 
dobre fragmenty miał Krzy-
siek Zelewski oraz Mateusz 
Król.  Nie zawsze się wygry-
wa, a w grupach młodzieżo-
wych wynik nie jest najważ-
niejszy. Oni mają bawić się 
grą, być zgranym zespołem, 
współpracować, szanować sie-
bie oraz przeciwników, mocno 
pracować na treningach, a wy-
niki z czasem przy takiej pracy 
same się pojawią.

W kategorii wiekowej mi-
niżak dzieci grają w odmianę 
bezkontaktową rugby w tzw. 
TAGI. Aby odebrać piłkę, zry-
wają przeciwnkom paski, czyli 
tagi przyczepione na rzepach, 
w ten sposób odbierając piłkę.

W najmłodszej drużynie rum-
skiej wyróżniali się zdobywca 
punktów 8 – letni Dominik 
(kat miniżak do lat 11 !) zwany 
małe Pendolina, Kacper, Na-
tan, Szymon, Kamila, Karoli-
na, Hania i Artur.

W ramach festynu widzowie 
mieli okazję obejrzeć pokazo-
wy mecz rugby na wózkach, 
który odbył się w hali MOSIR. 
To był pierwszy taki mecz rug-
by w naszym województwie. 
Rozegrali go reprezentanci 
Fundacji Balian Sport Wiel-
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Dzieci i Młodzieży w kategorii 
mini żak, żak i młodzik. Ekipa 
Arki Rumia w kategorii wie-
kowej żak odniosła pierwsze 

w historii klubu historyczne 
zwycięstwo w Regionalnym 
Turnieju Dzieci i Młodzieży, 
które jest zaliczane do punkta-

cji Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. MVP, czyli najlepszego 
zawodnika w kat. żak zdobył 
Bartłomiej Celmierowski 
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Przed meczem odbyła się 
mała uroczystość. Działacze 
Gryfa przygotowali dla Grze-
gorza Nicińskiego, byłego tre-
nera Gryfa Wejherowo a obec-
nie Arki Gdynia, tort z okazji 
awansu jego klubu do ekstra-
klasy, chwilę później sędzia 
Waskowski gwizdnął po raz 
pierwszy w tym spotkaniu. 
Pierwsza połowa tego była 
bardzo wyrównana, żadna 
z drużyn nie potrafiła zdecy-
dowanie przejąć kontroli nad 
rywalem. Zarówno piłkarze 
Stali jak i Gryfa mieli swoje 
okazję aby prowadzić. W 23 

minucie po dośrodkowaniu 
w pole karne uderzał Przemy-
sław Stelmach a piłkę piętką 
z pustej bramki wybił To-
masz Lewandowski. Zawod-
nik Stali nie mógł uwierzyć 
jak po tym uderzeniu piłka 
nie wpadła do siatki. Z kolei 
dla Gryfa najbliżej zdobycia 
gola był dwukrotnie Mateusz 
Kuzimski. Po zagraniu w 36 
minucie Piotra Kołca nie tra-
fił w piłkę mając trzy metry 
do bramki, a 7 minut później 
został obsłużony kapitalnym 
zagraniem od Łukasza Nadol-
skiego. Tym razem posłał pił-

kę wysoko ponad poprzeczką 
mając po raz kolejny kilka 
metrów do bramki Wietechy. 
Nie zmieniał się obraz gry 
w drugiej połowie i trener 
Piotr Rzepka zdecydował się 
na zmianę. Zdjął z boiska Ku-
zimskiego i wprowadził na 
nie Piotra Okuniewicza. Ta 
decyzja byłą strzałem w dzie-
siątkę bo kilka minut później 
zawodnik ten zdobywa bram-
kę. Z prawej strony dośrod-
kował Przemysław Mońka 
a Okuniewicz mocnym strza-
łem głową pokonał Wieteche. 
Gryf dążył do podwyższenia 

wyniku ale to goście w koń-
cówce meczu zdobyli bramkę 
na wagę remisu. Bartłomiej 
Bartosiak otrzymał podanie 
na 10 metrze i mocnym strza-
łem w lewy róg nie dał szans 
bramkarzowi na skuteczną 
obronę. W ostatnich minutach 
strzał Oziębały obronił Wie-
sław Ferra a minutę później 
z przed pola karnego minimal-
nie obok słupka uderzył Paweł 
Brzuzy. Remis ten oznacza że 
Gryf ma już tylko matema-
tyczne szanse na utrzymanie 
się w gronie drugoligowców. 
Bartłomiej karasz

Remis jak porażka
PIŁKA NOŻNA | Nie udało się piłkarzom Gryfa Wejherowo wygrać przed własną publicz-
nością ze Stalą Stalowa Wola. Po 90 minutach na tablicy wyników widniał remis 1-1.

Gryf większą część meczu 
prowadził ale to gospodarze 
byli zespołem lepszym i to 
właśnie oni zadali w koń-
cówce meczu decydujący 
cios.

Po zwycięstwie nad 
Puszczą sytuacja 
Gryfa nieco się 
tylko popra-
wiła. Trzeba 
było jednak 
w kolej-
nym meczu 
n a j l e p i e j 
r ó w n i e ż 
wygrać aby 
nadal marzyć 
o utrzymaniu. 
Zadanie bardzo 
trudne, Znicz był wiceli-
derem i na dodatek w ostat-
nich meczach prezentował 
się bardzo dobrze. W 19 mi-
nucie bramkę dla gości zdo-
bywa Mońka i niespodzie-
wanie to podopieczni Piotra 
Rzepki wychodzą na prowa-
dzenie w tym meczu. Wynik 
do przerwy nie ulega zmia-
nie choć okazji na to nie bra-

kowało. Znicz po przerwie 
dwoił się i troił aby strzelić 
wyrównującą bramkę. Sztu-
ka ta udała się dopiero w 67 
minucie. Aleksander Jagiełło 

mocnym strzałem po dłu-
gim roku pokonał 

Wiesława Ferrę 
i wyrównał 

stan meczu. 
Raz po raz 
robiło się 
g o r ą c o 
w polu kar-
nym Gryfa, 
ale piła jak 

zaczarowa-
na wpaść nie 

chciała. Czte-
ry minuty przed 

końcem meczu szczę-
ście się skończyło. Mysiak 
zdobywa drugiego gola na 
którego piłkarze z Wejhe-
rowa już nie odpowiedzieli. 
Piękny sen, który trwał do 67 
minuty skończył się, a spo-
tkanie zakończyło się jak 
wiele innych w tym sezonie, 
jednobramkową porażką. 
Bartłomiej karasz

Z Pruszkowa na tarczy
PIŁKA NOŻNA | Nie udało się wyprawa do Pruszkowa 

- Znicz okazał się zbyt silnym zespołem i potwierdził swoje 
aspiracje w walce o pierwszą ligę. 

ZnIcZ PRuSZkóW 
– GRyF WEJhERoWo  2-1 (0-1)
 
Bramki: 67. Jagiełło, 87. Mysiak – 19. Mońka 

kartki: 38. Niewulis (ZNI), 43. Włodarczyk (ZNI), 48. Bar-
toszewicz (ZNI), 84. Stryjewski (ZNI) – 21. Lewandowski 
(WEJ), 55. Tomczak (WEJ), 79. Klimczak (WEJ), 82. Kuzim-
ski (WEJ), 87. Nadolski (WEJ) 
 
Znicz Pruszków: Misztal – Rackiewicz, Mysiak, Niewulis, 
Włodarczyk ,Kaczmarek, Machalski (77.Kopciński), Barto-
szewicz (73.Górka), Jagiełło (82.Stryjewski),Kita(73. Bana-
szewski), Chałas
 
Gryf Wejherowo: Ferra – Brzuzy, Lewandowski, Wicki, 
Klimczak, Tomczak (76 Dampc), Mońka, Nadolski, Wicon 
(79. Łysiak), Kołc, Czychowski (69. Kuzimski)

Pięć zwycięstw i dwa remisy, takim bilansem mogą 
pochwalić się młodzieżowcy Gryfa Wejherowa. W ten 
weekend nie było na nich mocnych i oby tak dalej. 

Gdańsk: B1 Junior Młodszy Grupa 1 
(rocznik 1999/2000): 
18. kolejka – KTS-K GOSRiT Luzino – WKS Gryf 
Wejherowo 2:2
Bramki: C.Sawczuk, K.Małolepszy

I Liga Wojewódzka C1 Trampkarz (rocznik 2001): 
22. kolejka – Pogoń Lębork – WKS Gryf Wejherowo 0:0 

I Liga Wojewódzka C2 Trampkarz (rocznik 2002): 
22. kolejka – GAP Sparta – WKS Gryf Wejherowo 0:3 
(wo) – drużyna GAP Sparta wycofała się z rozgrywek 

I Liga Wojewódzka D1 Młodzik (rocznik 2003): 
22. kolejka – Portowiec Gdańsk 
– WKS Gryf Wejherowo 2:9 (0:3)
Bramki: M.Jeżowski (cztery), J.Kreft, N.Sroka (dwie), 
M.Formella, bramka samobójcza
Skład Gryfa: Flis, Zakrzewski, Wiśniewski, Kątny, 
Baranowski S., Kwidziński J., Formella, Godlewski, 
Sroka, Kreft, Jeżowski, Ustrowski, Kozłowski

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1 (rocznik 2003): 
18. kolejka – Eko-Prod Szemud – WKS Gryf II 
Wejherowo 0:7 (0:2)
Bramki: D.Kwidziński (dwie), S.Nurczyński (dwie), 
K.Stolc, M.Skrzypiński, J.Wika
Skład Gryfa: Maciejewski, Stolz, Frankowski, Potry-
kus W.,Potrykus J,  Kwidziński D., Stolc, Nurczyński, 
Janus, Skrzypiński, Dublinowski, Wika

Młodzi Gryfici w dobrej formie Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 1 (rocznik 2004): 
18. kolejka – Orkan Rumia MKS 
– WKS Gryf Wejherowo 0:6
Bramki: D.Leja (dwie), A.Czech (dwie), O.Miotk, 
J.Socha
Skład Gryfa: M.Pawłowski – K.Mroziński, O.Miotk, 
D.Bluma, K.Gruba – D.Leja, A.Czech, M.Szatkowski 
– J.Socha oraz F.Rutkowski, S.Pawlak, S.Godziński, 
J.Rompca, J.Padejasek

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 2 (rocznik 2004): 
14. kolejka – WKS Gryf II Wejherowo – Karlikowo 
Sopot 2:1 (1:0)
Bramki: M.Zielonka, A.Ekmann
Skład Gryfa: B.Grzenia – J.Pisała, K.Karbownik, 
J.Szcześniak – O.Partyka, K.Lawer, A.Ekmann – 
M.Zielonka, K.Dymarczyk oraz J.Jóźwik, S.Marszała, 
S.Wejer, M.Zadomski, D.Ewald, E.Kunz, N.Gołąbek
Bartłomiej karasz
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ZBigniew ChuChAŁA

Trener Nawałka podał skład 
szerokiej kadry na Mistrzo-
stwa Europy we Francji. Nie 
zazdroszczę mu, bo jak zwy-
kle w takich sytuacjach kibice, 
trenerzy i sami piłkarze mają 
swoje wizje. Wiadomo, że 
trudno wszystkich zadowolić, 
lecz ktoś musi ponosić odpo-
wiedzialność. Tym razem pa-
dło na Nawałkę, i chyba całe 
szczęście. Moim zdaniem, lep-
szych piłkarzy dziś Polska nie 
ma niż tych, którzy pojechali 
najpierw do Juraty a potem do 
Arłamowa i na koniec do Kra-
kowa. Stamtąd pozostanie już 
tylko wylot do Francji. W mię-
dzyczasie trener dokona naj-
mniej przyjemnej części selek-
cji. Wyśle bowiem do domu 
pięciu pechowców i zabierze 
ze sobą do Nicei, Paryża i Mar-
sylii pozostałych dwudziestu 
trzech. Być może nie skończy 
się na Marsylii? Oby. Na chwi-
lę wrócę do pomysłu zgrupo-
wania w Arłamowie i wyrażę 
radość. Jak to dobrze, że dziś 
tam będą trenować piłkarze 
a nikt nie będzie więził Lecha 
Wałęsy. Zanim jednak nasi pił-
karze wybiegną na francuskie 
boiska, ja pozwolę sobie zbu-
dować reprezentację z piłka-
rzy, których nazwiska zaczy-
nają się na literę „J”. Ciekawe 
przy okazji, czy trener Nawałka 
skorzystałby z któregoś z „mo-
ich” piłkarzy, gdyby oczywiście 
mógł? W bramce stanie Jerzy 
Jurowicz z krakowskiej Wisły. 
Osiem razy bronił barw naro-
dowych i puścił szesnaście goli 
w latach 1947 – 1950. Obronę 
poprowadzi Paweł Janas z Wi-
dzewa, Legii i AJ Auxerre. Grał 
w dobrych czasach polskiej pił-
ki, czyli od 1976 do 1984 roku. 
Wystąpił z orzełkiem na pier-
siach pięćdziesiąt trzy razy i na-

wet zdobył jedną bramkę. Dziś 
oczywiście będzie kapitanem, 
wszak był nie tak dawno selek-
cjonerem naszej reprezentacji. 
Drugim obrońcą będzie Piotr 
Jegor z Górnika Zabrze i Odry 
Wodzisław. Rozegrał dwadzie-
ścia spotkań i strzelił jedne-
go gola w latach 1989-1997. 
W obronie zagra także Czesław 
Jakołcewicz z Lecha Poznań 
i Fenerbahce Stambuł – pięt-
naście spotkań w latach 1984 
- 1991. Czwarty to Henryk Jan-
duda z AKS Chorzów. Ten uro-
dzony w 1924 roku w Knuro-
wie zawodnik, pierwsze pił-
karskie kroki stawiał w czasie 
II wojny światowej na Śląsku. 
Grał w Germanii Konigshutte. 
Dla Polski zagrał dziesięć razy 
w latach 1948-1950. Przecho-
dzimy do linii pomocy. Roman 
Jakóbczak rozegrał w reprezen-
tacji Polski tylko pięć meczów 
i strzelił dwie bramki w latach 
1974-1976. Miał pecha, bo 
były to lata najlepszej polskiej 
reprezentacji wszech czasów. 
Z drugiej strony miał szczęście 
być zmiennikiem Deyny, Masz-
czyka, Ćmikiewicza i Kasper-
czaka. Drugim, defensywnym 
pomocnikiem będzie Jan Jało-
cha z Wisły Kraków. Dwadzie-
ścia osiem razy był reprezen-
tantem i strzelił jedną bramkę 
w latach 1981-1985. To praw-
da, że grał przede wszystkim 
w obronie, ale uznałem, że ma 
doskonałe predyspozycje do 
rozbijania akcji już na połowie 
przeciwnika. Kolejny, lewy roz-
grywający to Mirosław Justek 
z Lecha Poznań. Był na Mi-
strzostwach Świata w Argenty-
nie, ale nie zagrał tam ani mi-
nuty. W ogóle wystąpił tylko 
trzy razy w biało czerwonym 
dresie w 1978 roku. Był za-
wodnikiem niezwykle uniwer-

Jarosik nie na ZSRR

KalendariUm 
fUTbOlOWE

salnym, dlatego bę-
dzie świetnym uzu-
pełnieniem dwóch 
wcześniej wymie-

nionych graczy. 
Atak to Andrzej Ju-

skowiak, Andrzej Jaro-
sik i Edward Jankowski. Ju-

skowiak grał dwadzieścia dzie-
więć razy i zdobył trzynaście 
goli. Był zawodnikiem Lecha 
Poznań i siedmiu klubów za-
granicznych, gdzie zawsze na-
leżał do podstawowych futbo-
listów. W reprezentacji nie od-
niósł wielkich sukcesów, ale 
grał akurat w kiepskim okre-
sie, bo w latach 1992-1998. 
Muszę jednak odnotować, że 
Juskowiak należał do srebrnej 
drużyny na Igrzyskach Olim-
pijskich w Barcelonie w 1992 
roku. Nie była to już wów-
czas pierwsza reprezentacja 
kraju, jak niegdyś w Mona-
chium w 1972 roku i w Mont-
realu w 1976 roku. Jarosik grał 
dwadzieścia pięć razy w latach 
1965-1972 i zdobył jedenaście 
goli. Był zawodnikiem Zagłębia 
Sosnowiec. W zasadzie nie po-
winienem go powoływać do 
drużyny, bo odmówił wejścia 
na boisko w trakcie meczu. 
Obraził się bowiem na trenera 
Górskiego, że ten zostawił go 
na ławce rezerwowych w me-
czu z ZSRR na Igrzyskach Olim-
piskich w Monachium w 1972 
roku. Cóż, daję mu szansę. 
Niech się zrehabilituje za błę-
dy młodości. Na marginesie, 
to może i dobrze, że odmówił 
gry? Zamiast Jarosika, w 69. 
minucie meczu za Zbigniew 
Guta wszedł ostatecznie Zyg-
fryd Szołtysik i strzelił zwycię-
ską bramkę na 2:1. W ten spo-
sób Polska znalazła się w fina-
le, w którym pokonała Węgry 
także w stosunku 2:1. O An-
drzeju Jarosiku obiecuję napi-
sać oddzielny felieton. Trzeci 
napastnik w mojej reprezen-
tacji, Edward Jankowski w la-
tach 1952-1961, jako zawod-
nik Legii i Górnika Zabrze strze-
lił cztery gole w dziesięciu me-
czach. Chętnie wystawiłbym 
powyższą drużynę w sparingu 
z graczami Nawałki, na przy-
kład w Arłamowie. 

W Parku Miejskim w Rumi, 
przed siedzibą Miejskiego 
Domu Kultury, zebrało się 
około stu osób – od kilku-
latków po osoby starsze 
wiekiem, choć wciąż młode 
duchem. Na trasę wyruszyły 
dwie grupy: jedna miała do 
pokonania około 13 kilome-
trów, druga ponad 20 km.

Krótsza (i łatwiejsza) trasa 
przeznaczona była przede 
wszystkim dla dzieci oraz 
dla tych mniej doświadczo-
nych rowerzystów. Dłuższa 
– prowadząca przez Redę 
i Kazimierz – była znacz-
nie trudniejsza. Prowadziła 
przez las, gdzie trzeba było 

pokonywać spore wzniesie-
nia, w niektórych miejscach 
drogę pokrywała taka war-
stwa piachu, że wiele osób 
musiało zsiadać ze swoich 
pojazdów i przeprowadzać 
je przez ten odcinek, mo-
mentami przejazd utrudnia-
ły wystające z ziemi korze-
nie drzew. Nikomu to jednak 
nie przeszkodziło w dotarciu 
do celu.

Uczestnicy przejecha-
li z Rumi lasem do Redy, 
stamtąd do Kazimierza, 
gdzie w tamtejszym muzeum 
ogłoszono krótką przerwę 
na chwilę odpoczynku 
i obejrzenie zebra-

nych w obiekcie i przed nim 
eksponatów.

Później obydwie grupy 
spotkały się w Rumi Jano-
wie na terenie Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Jano-
wo”, gdzie odbył się piknik 
z konkursami (oczywiście 
z nagrodami), harcerską 
grochówką i ogniskiem, nad 
którym każdy mógł sobie 
upiec kiełbaskę.

Piknik swoim patronatem 
objął Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi, który wraz 
z żoną i synem wzięli udział 
w rowerowym rajdzie – 
oczywiście przejechali dłuż-

szą, trudniejszą trasą.

Rodzinne piknikowanie na dwóch kółkach
RUMIA | Takiego wydarzenia jeszcze nie było – w Rumi odbył się I Pomorski Piknik Rowerowy. Wzięło w nim udział około stu 
miłośników jazdy na dwóch kółkach. Nie zabrakło słońca, pięknej pogody, wysiłku przy pokonywaniu trasy, a przede wszyst-
kim dobrej zabawy i doskonałych nastrojów.

mARIAn muSIAtoWIcZ z Redy:

- Na rowerze jeżdżę od kilku lat, początkowo 
samemu, później grupowo z bolszewskim klu-
bem „Cyklista” i rumskim „Sama Rama”. Ta im-
preza jest potrzebna, bo ludzi łączy i integru-
je. Niedopuszczalne jest, żeby w taklą pogodę 

„kisić się” w domu. Te dwie grupy to prawie rodzina, poznaje-
my się, spotykamy, razem jeździmy. Zima nas tylko nieco od-
dziela. Ale na wiosnę wyciągamy rowery i od nowa zaczyna-
my jeździć. Jedyny „problem”, na który muszę jednak zwró-
cić uwagę, to brak kultury jazdy. I to zarówno wśród kierow-
ców, jak i rowerzystów. Wielu rowerzystów jeździ po chod-
niku i nie ustępuje pierwszeństwa pieszym. A to pieszy na 
chodniku ma bezwzględne pierwszeństwo.

RomAn ŁucZAk, 
przewodniczący klubu 
„Sama Rama” z Rumi:

- To pierwszy taki piknik, uważam że był bar-
dzo udany. Nawet gdy przyjdzie jedna czy 
dwie osoby, to już z tego trzeba się cieszyć. 
A uczestników przybyło naprawdę sporo. Dla-

czego rower? Bo jazda na rowerze to samo zdrowie. Dużo 
ostatnio mówi się o zdrowym trybie życia, o ruchu. Ja jeżdżę 
na rowerze i nie mam problemów ze zdrowiem, nie biorę ta-
bletek, nie mam problemów z ciśnieniem. Poza tym to sama 
przyjemność. Jak ktoś raz wsiądzie na rower i to polubi, to 
bardzo szybko stanie się to jego pasją i to pokocha.

Organizatorami pikniku byli 
Pomorska Komisja Turystyki 
Kolarskiej przy Pomorskim 
Porozumieniu Oddziałów 
w Gdańsku i Klub Turystyki 
Kolarskiej „Sama Rama”, dzia-
łający przy SM „Janowo”.

Jedynym „zgrzytem” były 
niewielkie niedociągnięcia or-
ganizacyjne, na które zwróci-
li uwagę uczestnicy pikniku, 
szczególnie przy przejeżdża-
niu przez skrzyżowania z uli-
cami, gdzie była sygnalizacja 
świetlna – część grupy zdąży-
ła przejechać, część osób na 
skrzyżowania wjeżdżała już 
na czerwonym świetle, kolejna 
część grupy czekała na kolejny 
cykl świateł.

Nie popsuło to jednak na-
stroju uczestnikom, którzy po 
zakończeniu przejazdu i po fe-
stynie, obładowani zdobytymi 
nagrodami, wracali do domów 
z uśmiechami na twarzach.

Jak zapowiadają organizato-
rzy – Pomorski Piknik Rowe-
rowy ma stać się imprezą cy-
kliczną.
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