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Jest parking, 
będą kolejne

REKLAMA                134/2015/RL

WejheroWo | Straż-
nicy miejscy bezpłatnie, spe-
cjalnym tajnopisem znakują 
rowery. Dzięki działaniom 
mundurowych mieszkańcy 
i przyjezdni mogą uchronić 
swoje jednoślady przed kra-
dzieżą, a w przypadku, gdy 
padną one łupem złodziei, 
szybciej je odzyskać.  

Kto może przyjść do Stra-
ży Miejskiej w Wejherowie 
i oznaczyć swój pojazd? Prak-
tycznie każdy, ale właściciele 
jednośladów powinni mieć ze 
sobą dokument potwierdzają-
cy zakup bądź dowód tożsa-
mości.

- Rowery znakujemy od 
2003 roku i od tego czasu 
posiadamy bazę takich po-

jazdów – informuje Zenon 
Hinca, komendant Straży 
Miejskiej w Wejherowie. - 
Do tej pory oznakowaliśmy 
już blisko tysiąc pojazdów. 
Znakowanie odbywa się za 
pomocą specjalnego tajnopi-
su, który nie niszczy struk-
tury lakieru. Dodatkowo 
pojazd może zostać wyposa-
żony w naklejką, informującą 
o oznakowaniu. 

DA

Odstrasz złodzieja, 
oznacz rower!
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REKLAMA                                            7A/2016/RL

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Luziński król parkingu
Kierowcy parkujący samowolnie swoje auta to 

niestety wciąż często spotykany widok. Jedną z ta-
kich sytuacji uwiecznił na zdjęciu nasz Czytelnik.

W ramach akcji „Mistrz Parkowania” regular-
nie krytykujemy kierowców, którzy z powodu swo-
jej wygody lub bezmyślności łamią przepisy ruchu 
drogowego. Akcja cieszy się dużym zaintereso-
waniem naszych Czytelników, którzy regularnie 
podsyłają nam zdjęcia pokazujące nieprawidłowe 
parkowanie.

Właśnie w ramach tej inicjatywy otrzymaliśmy 
także zdjęcie pokazujące parkowanie bez wy-
obraźni. Czytelnik przysłał nam zdjęcie na którym 
widać zaparkowany pojazd na parkingu za budyn-
kiem Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie...  Kie-
rowca zostawił samochód nie zważając na innych 
i jak gdyby nigdy nic się oddalił. Warto dodać, że 
w tym momencie było około 30 wolnych miejsc.

/KP/

Średnio około stu zgłoszeń 
dziennie przyjmują wejhe-
rowscy strażnicy miejscy. 
Mieszkańcy zwracają się 
o pomoc w różnych kwe-
stiach. Duża część zgłoszeń 
dotyczy zakłócania ciszy 
nocnej, porządku publiczne-
go i niszczenia mienia. Spo-
ro telefonów związanych jest 
również parkowania w miej-
scach, które nie są do tego 
przeznaczone. 

- Do największej liczby 
tego typu zdarzeń dochodzi 
na Osiedlu Fenikowskiego 

- mówi Zenon Hinca, ko-
mendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie. - Apelujemy 
do mieszkańców, żeby sto-
sowali się do znaków. Trze-
ba wiedzieć, że czas, który 
poświęcamy na interwencje 
drogowe, moglibyśmy prze-
znaczać na rozwiązywanie 
większych problemów.

Wśród setek zgłoszeń są też 
przypadki, które nie wyma-
gają interwencji strażników 
miejskich. Autorami powyż-
szych telefonów często są 
osoby, które znajdują się pod 

wpływem alkoholu. Nierzad-
ko też emocje powodują, że 
mieszkańcy z problemami 
zgłaszają się do strażników 
miejskich. Stąd telefony, 
które dotyczą spraw błahych, 
wręcz nawet śmiesznych.

- Kiedyś dzwoniła kobieta, 
która poinformowała nas, że 
jej mąż ogląda filmy porno-
graficzne i chciałaby, abyśmy 
interweniowali w tej sprawie 
- informuje Zenon Hinca. - 
Innej pani przeszkadzało to, 
że jej małżonek śpi nago. 
Dzwonił też mężczyzna, któ-

Z czym ludzie dzwonią do strażników?
WejheroWo | Numery 58 677 70 40 i 986, pod którymi dyżurują strażnicy miejscy, mają służyć do udzielania pomocy, ujaw-
niania sprawców wykroczeń i informowania o sytuacjach zagrożeń. Zgłaszający nie zawsze zdają sobie z tego sprawę...

ry przekazał nam informacje, 
że jego syn załatwia się poza 
sedesem.

Zgłoszeń jest sporo, a może 
być jeszcze więcej, bo zbliża 
się sezon letni. W związku 
z tym do Straży Miejskiej 
w Wejherowie z prośbą o in-
terwencję zgłaszać się będą 
nie tylko mieszkańcy, ale 
i przyjezdni. A że turystów 
w stolicy powiatu wejherow-
skiego nie brakuje, strażnicy 
będą mieli pracy więcej niż 
zwykle.

- Jeżeli chodzi o przyjezd-
nych, to chcemy służyć im 
pomocą – przekonuje ko-

mendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie. - Będziemy 
wskazywać miejsca, gdzie 
można zaparkować, zjeść, 
czy też przenocować. Nie 
możemy jednak zezwolić na 
to, aby odbywały się huczne 
imprezy pod chmurką. Latem 
tego typu zdarzeń jest więcej 
niż zwykle. W związku z tym 
nocą zwiększona zostanie 
liczba patroli. 

Nad bezpieczeństwem 
mieszkańców i przyjezdnych 
czuwa w sumie trzydziestu 
strażników. Mundurowi pra-
cują w systemie czterozmia-
nowym. Dzięki czemu bez 

względu na porę dnia bądź 
nocy zgłaszający mogą liczyć 
na ich interwencję. 

Wszyscy wejherowscy 
strażnicy ukończyli kurs 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej – zapewnia 
Zenon Hinca. - Dodatkowo 
ostatnio czterech strażników 
uczestniczyło w kursie ratow-
nika kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. Teraz na swoim 
wyposażeniu będą mieli spe-
cjalną apteczkę. Nadto w na-
szych radiowozach znajdują 
się defibratory, które zostały 
użyte już dwukrotnie.

Anna Dalecka
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O ogromnych problemach 
z parkowaniem w pobliżu 
Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie wiadomo od 
wielu lat. Miejsc przy sa-
mym szpitalu, na płatnym 
parkingu, jest zdecydowanie 
za mało. Kierowcy stawiają 
więc auta wzdłuż ulicy, pro-
wadzącej do szpitala, już od 
skrzyżowania z ul. Chopina. 

Szpital znajduje się na 
wzgórzu. Jakiś czas temu 
na dole zorganizowano par-
king. Ale to wciąż nie wy-
starczało. O problemie me-
dia (m.in. Express Powiatu 
Wejherowskiego i GWE24.
pl) alarmowały od dawna, 
sami kierowcy apelowali do 

władz miasta i powiatu oraz 
zarządu szpitala o podjęcie 
działań, aby zwiększyć ilość 
miejsc parkingowych w oko-
licach lecznicy. W końcu, 
dzięki dobrej woli przed-
stawicieli wejherowskiego 
nadleśnictwa, wyznaczono 
i wyrównano teren, na któ-
rym mogą już parkować sa-
mochody.

- Pomysłów na kształt 
i miejsce tego parkingu było 
kilka, temat był też porusza-
ny na konwencie samorzą-
dowym – dodaje Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
- Na pewno razem z panem 
prezydentem Wejherowa, 
przy współpracy innych 

gmin, będziemy starali się 
zbudować kolejny parking 
tak, aby ostatecznie rozwią-
zać problemy z parkowa-
niem. 

Nie udałoby się otworzyć 
nowego parkingu, gdyby 
nie zarząd wejherowskiego 
nadleśnictwa. Bo to właśnie 
nadleśnictwo jest właścicie-
lem tego terenu. 

Prezydent miasta zapo-
wiada natomiast, że otwarty 
właśnie parking to nie koniec 
zwiększania ilości miejsc 
do parkowania w okolicach 
szpitala. 

- Miasto jest teraz na etapie 
zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego w oko-

licach lądowiska dla helikop-
terów – wyjaśnia Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. - I ten teren chcie-
libyśmy przeznaczyć na 
parking. Chcemy utwardzić 
nawierzchnię i odpowiednio 
ją oznakować. Liczymy na 
współpracę starostwa po-
wiatowego. Do tego dyrek-
cja szpitala chce się włączyć 
w ten sposób, aby zainstalo-
wać tam windę, którą można 
byłoby wjeżdżać bezpośred-
nio z parkingu do szpitala. 
Różnica poziomów jest spo-
ra, winda byłaby ogromnym 
ułatwieniem dla osób cho-
rych i niepełnosprawnych. 
Rafał korbut

Łatwiej zaparkować przy szpitalu
WejheroWo | Nowy parking przy wejherowskim szpitalu, na którym zatrzymać się może nawet około 100 aut, został właśnie 
otwarty. To powinno przynajmniej częściowo rozwiązać odwieczny problem z parkowaniem w okolicach szpitala. - Będą ko-
lejne parkingi – zapowiadają władze miasta. 

to RoZwIĄżE PRobLEm
Andrzej Zieleniewski, 
prezes zarządu i lekarz naczelny 
wejherowskiego szpitala:

- Z pewnością ten parking na jakiś 
czas rozwiąże problem, który ostat-
nio stawał się coraz poważniejszy. 
Kierowcy parkowali już swoje auta w 
lesie, zastawiali drogi dojazdowe. Cie-

szę się, że pojawiło się rozwiązanie. Teren jest dość duży 
i jeśli kierowcy rozsądnie będą stawiać swoje auta to nie 
powinno już brakować miejsc do zatrzymania się. Pod-
kreślam, że będziemy robić problemów, jeśli ktoś będzie 
chciał wjechać autem w górę, w pobliże wejścia do szpi-
tala, aby wysadzić tam pacjenta i po chwili zjechać na 
dół, aby zaparkować auto. 

mAnDAty ZA wJAZD Do LASu
Janusz mikoś, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo:

- Potrzeba większej ilości miejsc par-
kingowych istniała co najmniej od 10 
lat. Musieliśmy zrobić coś, żeby lu-
dzie nie wjeżdżali nam do lasu. Dla-
tego postanowiliśmy urządzić taki le-
śny parking, a „przy okazji” rozwiąza-

liśmy częściowo problemy w okolicach szpitala. Nowy 
parking ma powierzchnię 1,4 tys. metrów kw. Całkowite 
koszty związane z wyrównaniem powierzchni i utwar-
dzeniem jej, a także ogrodzeniem terenu, poniosło nad-
leśnictwo. Teraz, po otwarciu tego parkingu, nie będzie-
my już przymykać oczu na kierowców, którzy stawiają 
swoje auta w lesie. Do tej pory nie było parkingu, więc 
kierowcy byli traktowani pobłażliwie. Teraz ci, którzy 
będą łamać przepisy, muszą liczyć się z mandatem kar-
nym.

- O 11:21 
wpłynęło do 
nas zgłoszenie 
o podłożeniu 
ładunku wy-
buchowego 
w urzędzie 
skarbowym – 
informuje kpt. 
Mirosław Ku-
raś, oficer pra-
sowy KP PSP 
w Wejhero-
wie. - Pół godziny później po-
informowano nas o podłożeniu 
ładunków w budynkach sądu 
rejonowego w Wejherowie, 
a o 12:04 otrzymaliśmy podob-
ną informację, ale dotyczącą 
sądu przy ulicy Reformatów. 

Zgłoszenia dotyczyły również 
prokuratury w Wejherowie, 
a także obiektów urzędu miasta 
w Redzie i Wejherowie.

Żadnych ładunków wybucho-
wych nie znaleziono, policja 
poszukuje sprawcy. 

/RF, DA/

Bombowa środa
WejheroWo, reDA | Ewakuowani pracownicy 

i sparaliżowana praca urzędów i kilku instytucji publicz-
nych w Wejherowie i Redzie – to efekt alarmów bombo-
wych, do których doszło w środę. 
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Podpisanie umowy o prze-
kazanie dotacji odbyło się 
w Urzędzie Miasta Rumi.

- Dziękuję za pomoc – 
powiedział Andrzej Zie-
leniewski, prezes Szpitala 
Specjalistycznego w Wej-
herowie. – Tym bardziej, że 
jest to kolejna dotacja, którą 
otrzymujemy od Rumi. Tym 
razem jest ona dedykowana 
Oddziałowi Chirurgii Ogól-
nej i Onkologicznej. Do tej 
pory przeprowadziliśmy re-
mont części tego oddziału 
tam, gdzie znajdują się m. 
in. gabinety zabiegowe. Te-

Kolejna dotacja dla szpitala
rUMIA | 50 tys. zł otrzyma Szpital Specjalistyczny w Wejherowie od rumskiego sa-
morządu. Jest to kolejna dotacja, po dofinansowaniu defibrylatora dla karetki po-
gotowia stacjonującej w Rumi. 
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raz odnowimy tę część, gdzie 
mieszczą się sale pooperacyj-
ne. One wymagają lepszego 
monitorowania i zwiększonej 
opieki ze strony lekarzy i pie-
lęgniarek. Ten odcinek nie 
był wcześniej remontowany, 
tylko odmalowywany. Po-
przez gruntowną moderniza-
cję chcemy poprawić warunki 
leczenia dla pacjentów i pracy 
dla personelu. 

Prezes dodaje, że ponieważ 
dotację należy rozliczyć do 
końca tego roku, szpital za-
mierza prace remontowe wy-
konać w ciągu najbliższego 
półrocza. 

- Na pewno część pieniędzy 
dołożymy z własnej kasy, jed-
nak cieszymy się, że poma-
gają nam samorządy, w tym 
właśnie Rumia – podkreśla 
Andrzej Zieleniewski. 

- Ze szpitala w Wejherowie 
korzystają rumianie i dlate-
go staramy się tę placówkę 
wspierać – mówi Michał Pa-

sieczny, burmistrz Rumi. - To 
już drugi zastrzyk finansowy, 
który szpital otrzymuje od 
nas w ostatnim czasie. Nasz 
samorząd wspiera nie tylko 
zdrowie, ale i bezpieczeństwo 
– Straż Miejską, Straż Po-
żarną. Będziemy analizować 
potrzeby i nasze możliwości. 
W ubiegłym roku wspomogli-
śmy strażaków, a nasza dota-
cja pomogła w zakupie wozu 
bojowego. W przyszłym roku 
będziemy starali się wesprzeć 
policję.

/kor/

- Na pewno część 
pieniędzy dołożymy 
z własnej kasy, jednak 
cieszymy się, że poma-
gają nam samorządy, 
w tym właśnie Rumia 
– podkreśla Andrzej 
Zieleniewski. 

Uroczystość zawieszenia 
wiechy zgromadziła kilka-
dziesiąt osób. W budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gościcinie spotkali się 
miejscowi samorządowcy, 
strażacy i przedstawiciele 
firmy, która odpowiedzialna 
jest za prowadzone prace. 
Wójt Henryka Skwarło i pre-
zes OSP Gościcino dokonali 
przybicia ostatnich gwoździ 
mocujących krokiew. 

Trzeba wiedzieć, że realizo-
wane przedsięwzięcie prze-
widuje aż 2-kondygnacyjną 
rozbudowę budynku. Ponad-

to uporządkowany zostanie 
teren wokół obiektu. Utwar-
dzony będzie też zjazd oraz 
plac przy kotłowni. Dawna 
klatka schodowa ulegnie 
rozbiórce, a w jej miejscu 
powstanie nowa. 

Prace, które do tej pory 
wykonano, pochłonęły już 
blisko 700 tys. złotych. 
Całkowita wartość przed-
sięwzięcia ma wynieść po-
nad 2 mln zł. Inwestycja 
powinna zostać zrealizo-
wana do końca września.  
/ugw/

Rozbudowa remizy 
nabiera tempa

GM. WejheroWo | Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gościcinie rośnie w oczach. Na dachu obiektu 
pojawiła się już wiecha. Rozbudowany obiekt ma zostać 
oddany do użytku w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
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Porozumienie o współ-
pracy ma na celu wzmoc-
nienie i nadanie oficjalnego 
charakteru kontaktom mię-
dzy stronami, co z kolei ma 
przyczynić się do wymiany 
doświadczeń pomiędzy sa-
morządami.

Współpraca i stosunki part-
nerskie dotyczyć będą wy-
miany   informacji   i   do-
świadczeń   w   zakresie 
organizacji samorządów te-
rytorialnych, wymiany kul-
turalnej i sportowej, wspól-
nych działań na płaszczyźnie 
rozwoju turystki i rekreacji, 
wymiany młodzieży i wspie-
rania kontaktów gospodar-
czych pomiędzy różnymi 
podmiotami.

Zawarte porozumienie pod-
pisali: w imieniu samorządu 
powiatu wejherowskiego Ga-
briela Lisius, Starosta Wejhe-
rowski i Jacek Thiel, członek 
zarządu oraz Zaza Meliki-
dze, starostę Municipalitetu 
Achalcyche (Gruzja). 

- Podpisana umowa dotyczy 
rozwoju kulturalnego, sporto-

wego i ekonomicz-
nego – powiedział 
Zaza Melikidze, 
starosta Municipa-
litetu Achalcyche. 
- Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że 
mogliśmy przy-
jechać do Wej-
herowa i mamy 
nadzieję, że nasza 
współpraca będzie 
się rozwijać przez 
najbliższe lata. Tą 
umową potwier-
dziliśmy naszą 
współpracę mię-
dzy Gruzją a Pol-
ską. Bardzo nam 
się Polska i powiat 
wejherowski podo-
ba, widzimy bardzo 
szybki rozwój tego 
regionu i chcieli-
byśmy, aby nasz 
region rozwijał się 
w taki sam sposób. Dodam, 
że bardzo lubimy Polaków 
i darzymy ich przyjaźnią. 

- Z naszej strony mamy 
bardzo dużo do zaoferowa-

nia Gruzji – przekonuje Ga-
briela Lisius, starosta wej-
herowski. - Oni są bardzo 
zainteresowani rozwojem 
demokracji, samorządności 
i inicjatyw obywatelskich. 

U nas społeczeństwo potrafi 
się organizować, obserwuje-
my stały rozwój organizacji 
pozarządowych. Interesuje 
ich także działalność takich 
instytucji, jak ośrodki pomo-

cy społecznej czy Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
– u nich takich instytucji po 
prostu nie ma. Dlatego chcą 
czerpać z naszych doświad-
czeń w rozwoju samorząd-

ności i te wzorce przenosić 
do siebie. My też chcemy im 
pokazać naszą kulturę i nasz 
region. 

Starosta podkreśla, że 
Gruzinom bardzo zależało 
na współpracy z Polską i są 
bardzo zadowoleni, że poro-
zumienie partnerskie zostało 
podpisane. 

- My natomiast możemy 
pojechać do Gruzji i zoba-
czyć, jak oni rozwiązują inne 
zadania – dodaje Gabriela Li-
sius. - Przykładem mogą być 
zadania z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości czy budo-
wy dróg. Jeśli chodzi o drogi 
to tam technologia budowy 
jest bardziej skomplikowa-
na, ponieważ Gruzja to te-
ren górzysty. Poza tym oni 
budują też elektrownie, więc 
rozwój przedsiębiorczości 
jest tam nieco inny. Jestem 
przekonana, że dla naszych, 
pomorskich przedsiębiorców 
też będzie atrakcyjne, aby 
tam pojechać ze swoją ofertą 
biznesową.

Rafał korbut

Polak, Gruzin – dwa bratanki...
PoWIAT | Współpraca w zakresie gospodarczym, kulturalnym oraz samorządowym pomiędzy wejherowskim starostwem po-
wiatowym oraz rejonem Achalcyche w Gruzji stała się faktem. Właśnie podpisano stosowne porozumienie. 
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Urząd Miasta Rumi wraz 
z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa zaprosili rumian do 
udziału w akcji. Nie bez po-
wodu zaplanowano ją wła-
śnie teraz. 

- Podczas wakacji, z powo-
du dużej ilości wypadków, 
potrzeba dużo krwi dla ra-
towania życia – mówi Ariel 
Sinicki, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi, któ-
ry także regularnie oddaje 
krew. – Także teraz nasza 
krew pomoże potrzebują-
cym. A kto wie - może jutro 
krew oddana przez jakiegoś 
honorowego dawcę uratuje 
życie nam?

W sumie do oddania krwi 
zgłosiły się 73 osoby. Wy-
starczyło przyjść, zareje-
strować się, oddać próbkę 
krwi i udać się do lekarza, 
który decydował o dopusz-
czeniu do udziału w akcji. 
Z różnych powodów nie 
każdy mógł zostać krwio-
dawcą, dlatego finalnie 
krew oddały 63 osoby. 

- Oddawałam krew po 
raz pierwszy – mówi Be-
ata Ławrukajtis, przewod-
nicząca Komisji Polityki 
Gospodarczej i Rozwoju 

Przestrzennego Rady Miej-
skiej Rumi. – Na początku 
obawiałam się, jak to bę-
dzie,  bo 450 ml to przecież 
niemało. Jednak wspaniała, 
miła i profesjonalna obsłu-
ga dodała mi pewności sie-
bie i poczucia bezpieczeń-
stwa. Oddanie krwi dało mi 
ogromną satysfakcję. Cel 
jest szczytny, więc zachę-
cam wszystkich do udziału 

w akcji. 
Po oddaniu 450 ml krwi, 

każdy honorowy dawca 
mógł wylosować upomi-
nek ufundowany przez 
sponsorów. Rumskie firmy 
jak zwykle wsparły akcję 
i przekazały m. in. atrak-
cyjne gadżety, słodycze, 
owoce, kupony ze zniżkami 
oraz vouchery. 

/kor/

Rumska krew ma moc!
rUMIA | 61 osób oddało niemal 27,5 litra krwi podczas akcji honorowego krwiodaw-

stwa, która odbyła się w Rumi. Była to już 28. edycja tego szlachetnego przedsięwzięcia.

Warsztaty prowadzi prof. 
dr hab. inż. arch. Piotr Lo-
rens z Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej. 

Podczas trzeciego spotka-
nia grupa określiła cele re-
witalizacji oraz kierunków 
działań, które mają na celu 
wyeliminowanie lub ograni-
czenie negatywnych zjawisk. 
Dokonano także hierarchiza-
cję proponowanych projek-
tów.

- Cykl warsztatów służy 
do wypracowania nowego 
Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Miasta Wejherowa 
do roku 2022 – mówi prof. 
Piotr Lorens. – Dotychczas 
wypracowaliśmy listę pro-
blemów i potencjałów ob-
szaru rewitalizacji, analizę 
SWOT – silne i mocne stro-
ny przedsięwzięcia, wizję 
obszaru i wstępną listę celów 
i kierunków działań.

Jak podkreśla Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, przygotowanie 
dokumentu pn. Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Miasta 
Wejherowa do roku 2022 jest 

konieczne i m. in. potrzebne 
do pozyskiwania środków 
unijnych.

- Przed nami jeszcze trzy 
spotkania warsztatowe - 15, 
21 czerwca oraz 5 lipca – za-
wsze o godz. 17 w sali kon-
ferencyjnej Wejherowskiego 
Centrum Kultury, na które 

zapraszamy mieszkańców 
Wejherowa – mówi Beata 
Rutkiewicz. - Określenie 
problemów, oczekiwań i po-
trzeb mieszkańców pozwoli 
na sformułowanie dokumen-
tu bliskiego oczekiwaniom 
mieszkańców obszaru zde-
gradowanego. /raf/

Wyznaczyli cele, 
ustalili hierarchię
WejheroWo | Już po raz trzeci przedstawiciele różnych środowisk z Wejhero-

wa spotkali się, aby pracować nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Wejherowa do roku 2022. 
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Wspólne sprzątanie miasta roz-
pocznie się w sobotę, 11 czerwca 
o godz. 10.00 i potrwa do ok. 
godz. 14.00. 

Na czas akcji miasto zostanie 
podzielone na kwartały, a sprzą-
tanie w każdym z nich będą ko-
ordynowały wyznaczone osoby, 
wśród których oprócz wspomnia-
nych burmistrza i przewodniczą-
cego rady obecni będą również 
radni miasta: Beata Ławrukajtis, 
Karolina Rydzewska, Tomasz 
Urbaniak-Dzienisz, Małgorzata 
Łoboz, Lucyna Szypuła, Leszek 
Grzeszczyk, Teresa Mirella Ja-
łocha i Jolanta Dobrzeniecka. 
Wszyscy zainteresowani udzia-
łem mogą przed akcją otrzymać 
oznakowane worki i rękawiczki 
od koordynatorów oraz w Urzę-
dzie Miasta Rumi lub w Straży 
Miejskiej w Rumi. Ponadto 
worki i rękawiczki będzie moż-

na otrzymać także w mobilnym 
punkcie informacyjnym, poru-
szającym się po głównych arte-
riach miasta w czasie akcji.

W trakcie sprzątania bę-
dzie trwał konkurs foto-
graficzny na najładniejsze  

i najzabawniejsze 
zdjęcie zrobione pod-
czas akcji. Zdjęcia 
i filmiki należy prze-
syłać na adres e-mail: 
czystarumia@um.ru-
mia.pl – do godz. 
14.00 – w dniu akcji. 
Konkurs zostanie 
rozstrzygnięty pod-
czas popołudniowego 
pikniku, a nadesłane 
zdjęcia oraz filmiki 
będą emitowane na 
telebimie podczas 
trwania zabawy. Prze-
słanie fotografii lub 
filmu będzie jedno-

znaczne z wyrażeniem zgody na 
upublicznienie wizerunku wid-
niejących na nich osób.

Od godz. 17.00 do godz. 20.00 
odbędzie się piknik w Parku 
Żelewskiego przy ul. Filtrowej 

w Rumi Janowie, jako podzię-
kowanie organizatorów dla 
wszystkich uczestników akcji. 
W programie są m. in.: darmowe 
zjeżdżalnie dmuchane dla dzie-
ci, konkursy ekologiczne, bus 
edukacyjny, muzyka na żywo, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i grochówka. Około godz. 19.00 
zostanie wykonane na pamiątkę 
wspólne zdjęcie „z lotu ptaka”. 

Podczas festynu przy ul. Fil-
trowej będzie stał samochód 
Komunalnego Związku Gmin,  
w którym będzie przyjmowany 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny oraz drobne odpady 
niebezpieczne.

- Gorąco zachęcamy do wspól-
nego sprzątania Rumi 11 czerw-
ca, a następnie wspólnej zabawy 
w Parku Żelewskiego – mówi 
Michał Pasieczny. 

/kor/

Czyste miasto i dobra zabawa
- ul. Towarowa róg ul. Płk. Dąbka,1. 
- ul. Szkolna – przy placu zabaw,2. 
- ul. Batorego róg ul. Chmielna,3. 
- ul. Rybaków - na łuku, na tyłach budynków FUO,4. 
- ul. Abrahama – parking przy DT Abraham,5. 
- ul. Przemysłowa róg ul. Piaskowa,6. 
- ul. Rodziewiczówny – naprzeciwko pływalni,7. 
- ul. Wileńska – przy nr 30,8. 
- ul. Abrahama róg ul. Piłsudskiego,9. 
- ul. Katowicka – na wys. budynku nr 21,10. 
- ul. Gdyńska róg ul. Sopocka,11. 
- ul. Pomorska – naprzeciwko budynku nr 23,12. 
- ul. Chełmińska – zatoka postojowa na wys. budynków nr 2-8,13. 
- ul. Rajska – naprzeciwko budynku nr 10,14. 
- ul. Reja róg ul. Żwirki i Wigury,15. 
- ul. Partyzantów róg ul. Nagietkowa,16. 
- ul. 1 Maja róg ul. Mackiewicza.17. 

rUMIA | Do wzięcia udziału w akcji „Czysta Rumia” wszystkich mieszkańców oraz 
sympatyków miasta zachęcają burmistrz Michał Pasieczny, jak i radni, którzy ini-
cjują coraz więcej akcji społecznych w mieście. Aby połączyć przyjemne z poży-
tecznym, przedsięwzięciu będzie towarzyszyło mnóstwo atrakcji.

LOKALiZACjA KONTENERóW/POjEMNiKóW, 
DO KTóRyCh MiESZKAńCy BęDą MOGLi 
WRZUCAć ZEBRANE śMiECi:

Worki z zebranymi odpa-
dami mieszkańcy mogą po-
zostawić w obrębie skrzy-
żowań, przy słupkach z 
nazwami ulic:

- ul. Kamienna, ul. Batorego, 
ul. św. józefa, ul. Sabata, ul. 
Sobieskiego, ul. Górnicza, ul. 
Robotnicza, ul. Towarowa, ul. 
Cegielniana, ul. Grunwaldz-
ka, ul. Starowiejska, ul. Żwirki  
i Wigury, ul. Kościuszki, ul. 

Ceynowy, ul. i D.W. Polskiego, 
ul. Gdańska, ul. Pomorska,  
ul. Dębogórska, ul. Kosynie-
rów, ul. Partyzantów.

iii. Worki z trasy sprzątania 
wzdłuż rzeki oraz torów PKP 
należy zostawić najlepiej  
w obrębie skrzyżowań dróg, 
w miejscach, z których bę-
dzie możliwy odbiór – lokali-
zacje należy zgłosić do Urzę-
du Miasta.



 Panu 
Tadeuszowi Kołkowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

SyNa
      

      

składają
Michał Pasieczny  Burmistrz Miasta Rumi

Ariel Sinicki  Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi
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„Rodzina 500+” jest progra-
mem, który po raz pierwszy 
na tak dużą skalę umożliwia 
składanie wniosków drogą 
elektroniczną. Jest to pozy-
tywna nowość, ale i wyzwa-
nie. I to zarówno dla rządu, 
jak i instytucji pośredniczą-
cych w składaniu wniosków 
drogą elektroniczną (przede 
wszystkim banków), organów 
gminnych, czy samych wnio-
skodawców. 

Błędy we wnioskach 

- Mając na uwadze, że wie-
le rodzin składało wniosek po 
raz pierwszy,  w szczególności 
po raz pierwszy drogą elektro-
niczną, zdarza się, że podczas 
wypełniania wniosku popeł-
niają oni błędy lub nie wypeł-
niają wszystkich pól – dowie-
dzieliśmy się w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. - Z taką sytuacją 
mamy również do czynienia 
w przypadku wypełniania 
wniosków papierowych.

Z ministerialnych danych 
wynika, że najczęściej popeł-
niane błędy to: brak wskazania 
pierwszego dziecka w skła-
dzie rodziny (w przypadku 
wnioskowania o świadczenie 
wychowawcze wyłącznie na 
drugie i kolejne dzieci), brak 
wskazania współmałżonka,   
brak numeru PESEL człon-
ków rodziny. W wielu przy-
padkach adres zamieszkania 
wnioskodawcy nie zgadza się 
z adresem organu właściwego 

do rozpatrywania sprawy lub 
dane teleadresowe wniosko-
dawcy są niekompletne.

- Pracujemy nad tym, aby już 
na etapie składania wniosków 
elektronicznych wprowadzić 
mechanizmy, pozwalające na 
unikanie tych błędów – za-
pewnia ministerstwo. 

Lepiej złożyć osobiście

A jak radzą sobie pomorskie 
samorządy?

W Redzie na koniec maja 
przyjęto 1860 wniosków 
o świadczenie wychowawcze 
i wydano 1197 decyzji przy-
znających prawo do świadcze-
nia. W kwietniu wypłacono 
410 666,80 zł, zaś w maju – 1 
356 850,20 zł. Tu także po-
jawiły się trudności podczas 
weryfikacji wniosków elek-
tronicznych.

- Gdy klient złoży błędnie 
wypełniony wniosek w obec-
ności urzędnika, to na bieżąco 
udaje się go skorygować – 
mówi Jolanta Dampc z redz-
kiego MOPS-u. – Gdy wpły-
nie wniosek elektroniczny, 
jest to niemożliwe. 

W Gdyni łączna liczba pra-
cowników obsługujących Pro-
gram „Rodzina 500+” to 30 
osób. Do 1 czerwca przyjęto 
12 361 wniosków i wydano 7 
655 decyzji. 

- Programem objęto 9 368 
dzieci – informuje Michał 
Kowalski z gdyńskiego magi-
stratu. -  W sumie wypłacono 
9 364 864,65 zł.

Problemy z Emp@tią

Kłopoty z oprogramowa-
niem są bardzo uciążliwe 
i kosztowne, gdy np. trzeba 
wykupić dodatkowe serwery. 

- Jeśli chodzi o trudności, to 
początkowym kłopotem były 
liczne błędy, szczególnie we 
wnioskach elektronicznych 
– dodaje Sebastian Drausal, 
rzecznik prasowy UM Gdyni. 
- Były też problemy z funkcjo-
nowaniem ePUAP-u i Emp@
tii, ale daliśmy radę je poko-
nać. 

Z kolei w gminie Kosakowo 
zostało złożonych 999 wnio-
sków, wydano 344 decyzje, 
wypłaty za kwiecień i maj 
otrzymało 461 dzieci.  

- Jedyne trudności wynikają 
z częstych przerw w serwi-
sie Emp@tia, co uniemożli-
wia uzyskiwanie informacji 
o dochodach i składkach na 
ubezpieczenie społeczne oraz 

zdrowotne – mówi Anna Gło-
wińska z Biura Polityki Spo-
łecznej Urzędu Gminy Kosa-
kowo.

Wypłaty świadczenia wy-
chowawczego trwają także 
w Wejherowie.

- Na koniec maja przyję-
liśmy 3786 wniosków na 
świadczenie 500+ - informuje 
Anna Kosmalska z wejherow-
skiego MOPS-u. 

Wydano 1963 decyzje oraz 
wypłacono świadczenia na 
kwotę 2 732 377,20 zł.

- Podczas realizacji progra-
mu wystąpiły problemy z we-
ryfikacją wniosków w syste-
mie Emp@tia – dodaje Anna 
Kosmalska.

Kolejne etapy

- Pierwszym etapem realiza-
cji Programu „Rodzina 500+” 
było przyjmowanie wniosków 
– mówi Wiesława Pacholczyk, 

naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych rumskiego ma-
gistratu. – Kwiecień był mie-
siącem, w którym skupiliśmy 
się właśnie na tym. Następny 
etap to szczegółowa analiza 
wniosków i wydawanie decy-
zji administracyjnych. Potem 
następuje realizacja wypłat 
świadczeń wychowawczych. 
Pierwszy etap minął bardzo 
dobrze. Nie było kolejek, 
wszystkie wnioski zostały 
przyjęte. Drugi etap wymaga 
więcej pracy i zaangażowania 
wszystkich naszych pracow-
ników. Dzieje się tak głównie 
z powodu błędnie wypełnio-
nych wniosków, złożonych 
drogą elektroniczną. 

Rodziny złożyły osobiście 
w urzędzie 2088 wniosków, 
zaś w wersji elektronicz-
nej 980, co daje łączną ilość 
3068. 

- Wniosków rozpatrzonych 
jest ok. 1000 – dodaje Wie-
sława Pacholczyk. – Na pod-
stawie złożonych wniosków 
są wydawane decyzje admini-
stracyjne. Natomiast niektóre 
sprawy trzeba przekierować 
do innego organu lub kończą 
się one umorzeniem postępo-
wania. 

Osoby, którym wydano de-
cyzje, otrzymały wypłaty 
w łącznej wysokości ponad 
809 950 zł. 

- Głównym problemem są 
błędy we wnioskach – po-
twierdza pani naczelnik. - 
Ponadto niektóre przypadki 
wymagają szczegółowego 

wyjaśnienia okoliczności, któ-
re mają wpływ na przyznanie 
świadczeń wychowawczych. 

By realizować szybciej

Przychodzi bardzo dużo in-
teresantów, a w czasie, gdy są 
przyjmowani, nie da się ana-
lizować i rozpatrywać złożo-
nych wniosków. 

W celu szybszego realizo-
wania wypłat Wydział Spraw 
Społecznych rumskiego ma-
gistratu od czerwca 2016 r. 
będzie przyjmował mieszkań-
ców w poniedziałki  w godz. 
9.00 - 17.00 oraz w środy 
i piątki w godz. 7.30 – 15.30. 

- Wtorki i czwartki będą 
dniami zamkniętymi dla in-
teresantów, aby pracownicy 
mogli sprawniej przeprowa-
dzić wszystkie etapy postę-
powania – wyjaśnia Wiesława 
Pacholczyk. - Zmiana trybu 
przyjmowania interesantów 
w najbliższych miesiącach 
wynika z konieczności reali-
zacji decyzji oraz wypłat na 
podstawie złożonych wnio-
sków, które zwierają bardzo 
dużo błędów. Zachodzi ko-
nieczność wezwania wnio-
skujących osób i naniesienia 
odpowiednich poprawek. 
Średnio 8 na 10 wniosków 
zawiera błędy. Obsługa każ-
dej wezwanej osoby to 15-20 
min. A niektórzy muszą wy-
pełnić cały wniosek od nowa, 
co zajmuje jeszcze więcej 
czasu. 

/kor/

Rodzina 500+ w praktyce
Błędy we wnioskach składanych elektronicznie to najczęściej wymieniane trudności podczas realizacji Programu „Rodzina 
500+”. Mimo przeszkód, decyzje są wydawane, a świadczenia sukcesywnie wypłacane. 

Konkurs ma charakter 
otwarty, adresowany jest do 
osób pełnoletnich. Zadanie 
konkursowe polega na opra-
cowaniu projektu logo dla 
potrzeb Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie. 
Każdy projekt musi spełniać 
kilka warunków: działać jako 
symbol, budzić dobre skoja-
rzenia z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Wejherowie, 
być oryginalny, nowocze-
sny i innowacyjny, łatwy do 
rozpoznawania i zapamię-
tywania, a także niezależny 
od środka powielania i łatwo 
skalowalny. 

 Zwycięzca otrzyma nagro-
dę pieniężną o wartości 1 tys. 
zł brutto. Uroczyste wręcze-
nie nagrody i podsumowanie 
Konkursu odbędzie się pod-
czas uroczystości obchodów 
70-lecia Biblioteki. Sponso-
rem nagrody konkursowej 
jest firma NORTHPOL Rafał 
Szlas, Dariusz Mikołajczak. 

Szczegóły w regulaminie, 
a informacje o bibliotece są 
dostępne na stronie interne-
towej www.biblioteka.wej-
herowo.pl.

/raf/

Zaprojektuj logo 
dla biblioteki
WejheroWo | Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie ogłosiła konkurs na logo, które stanie się oficjal-
ną częścią identyfikacji wizualnej obchodzącej jubileusz 
70-lecia działalności Biblioteki. Prace konkursowe należy 
składać do 30 września 2016 r. 
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Zespół Explozja w kategorii 
hip hop junior oraz Domini-
ka Bernaśkiewicz w kategorii 
hip hop solo senior zdobyli 
Mistrzostwo Świata!

Drugie miejsce zdobyła 
formacja Expresik, a trzecie 
miejsce zdobyła formacja 
Dangerous w kategorii hip 
hop children.

- Wspaniale przygotowane 
Mistrzostwa Świata w miej-
scowości Poreć w Chorwacji 

zachwyciły nas rozmachem 
i precyzją organizacji – rela-
cjonują Joanna i Jacek Ber-
naśkiewicz prowadzący Klub 
Taneczny „Świat Tańca”. 
- W rywalizacji sportowej 
brało udział około 6 tysięcy 
tancerzy z 21 państw, two-
rząc wspaniałe widowisko. 
Jako polska ekipa (57 osób) 
godnie reprezentowaliśmy 
Polskę i z dumą rozsławiali-
śmy miasto Wejherowo już 

po raz szósty, co zostało za-
uważone przez organizatorów 
oraz międzynarodowe ekipy. 
Wysoki poziom umiejętno-
ści tanecznych oraz nasza 
otwartość i spontaniczna po-
stawa podczas całego turnie-
ju wzbudziły wiele uznania 
i sympatii oraz zaowocowała 
licznymi zaproszeniami na 
międzynarodowe turnieje do 
wielu krajów świata.

Ogromne emocje, któ-

re towarzyszyły tancerzom 
w czasie przejścia z polską 
flagą w biało-czerwonych 
strojach podczas ceremonii 
otwarcia WORLD DANCE 
MASTERS 2016 na zawsze 
pozostaną w ich pamięci.

- Niezapomniane przeżycia 
podczas turnieju, międzyna-
rodowe kontakty z tancerzami 
z całego świata jak również 
warsztaty z największymi au-
torytetami tanecznymi i urok 

Wytańczyli mistrzostwo świata

SukcESy tAncERZy:
mistrzostwo Świata - Grupa Explozja (kategoria junior) 
mistrzostwo Świata - Dominika bernaśkiewicz solo (kategoria senior)
II miejsce - Formacja Expresik (kategoria junior)
III miejsce - Formacja Dangerous (kategoria children)
IV miejsce -  FUSiON (trio senior)
V miejsce - Nikola Suchocka solo junior
V miejsce - Łukasz Brojakowski solo senior
VI miejsce - Agata Nowicka solo junior 
VI miejsce - Dobrusia Laskiewicz i Czarek Doering - duet children
VIII miejsce - Cezary Doering solo children

WejheroWo | „Dali czadu!” - tak w skrócie można powiedzieć o tancerzach z Klu-
bu Tanecznego „Świat Tańca” z Wejherowa, którzy pojechali na Mistrzostwa Świata 
(które odbyły się w Chorwacji w miejscowości Poreć). Pojechali i... wygrali!

chorwackich krajobrazów 
odcisnęły swoje piętno na 
naszym teraźniejszym i przy-
szłym życiu – dodaje Jacek 
Bernaśkiewicz. - Oprócz 
osiągnięć sportowych, naj-
większym sukcesem dla nas 

– trenerów - jest kształtowa-
nie silnych charakterów dzieci 
i młodzieży poprzez sport, co 
owocuje właściwą postawą 
na wszystkich płaszczyznach 
życia.

Rafał korbut

Fo
t. 

Św
ia

t T
ań

ca

Fo
t. 

Św
ia

t T
ań

ca



10 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 10 czerwca 2016

MUZEUM W SZTUTOWIE

Zakład, świadczący kom-
pleksowe usługi pogrzebo-
we, w wielu sprawach może 
znacznie odciążyć rodzinę 
zmarłego, co jest szczegól-
nie ważne w tak trudnych 
chwilach. Taką firmą jest Za-
kład Pogrzebowy Uzdrowski 
z Wejherowa. 

- Tradycje naszej firmy 
pogrzebowej sięgają roku 
1993, te wszystkie lata pra-
cy uwrażliwiły w nas od-
powiednie podejście do tak 
trudnej i poważnej sytuacji, 
jaką jest śmierć człowieka 
– mówi Marcin Uzdrowski. 
- Jesteśmy przekonani, iż 
nasze doświadczenie ma słu-
żyć przede wszystkim rodzi-
nom pogrążonym w żałobie. 
Jesteśmy świadomi tego, iż 
w tych wyjątkowo smutnych 
chwilach rodzina powinna 
zająć się żałobą po stracie 
bliskiej osoby, więc naszą 
rolą jest przejęcie od Pań-
stwa wszelkich formalności 
oraz zapewnienie maksymal-
nej pomocy w organizacji 
uroczystości pogrzebowych. 
Do Państwa dyspozycji na 
każdym etapie są nasi pra-
cownicy, których wyróżnia 

profesjonalizm, bardzo duża 
kultura osobista oraz ogrom-
na wrażliwość na ludzką tra-
gedię. 

Zakład dysponuje specja-
listyczną flotą karawanów 
pogrzebowych oraz wszelki-
mi niezbędnym akcesoriami 
funeralnymi. 

- To dla Państwa cały czas 
się rozwijamy i podnosi-
my kwalifikacje naszego 
personelu – dodaje Marcin 
Uzdrowski. - Traktujemy 
naszą pracę jak powołanie, 
a naszym głównym celem 
jest pomoc Państwu w tych 
wyjątkowo trudnych chwi-
lach. Nasze doświadczenie 
oraz rodzinne tradycje zo-
bowiązują nas do zapewnie-
nia Państwu usług na naj-
wyższym poziomie. Przez 
te wszystkie lata pracy zo-
staliśmy obdarzeni przez 
naszych klientów dużym 
zaufaniem i jesteśmy z tego 
naprawdę dumni. Będziemy 
wielce zaszczyceni z możno-
ści pomocy Państwu w tych 
bolesnych i jakże istotnych 
chwilach, jakimi są pierw-
sze dni po utracie bliskiej 
osoby.

Zakłąd Pogrzebowy 
Uzdrowski świadczy szero-
ką gamę usług, a do klien-
tów pracownicy podchodzą 
indywidualnie, aby sprostać 
wszystkim ich oczekiwa-
niom. W ofercie zakładu jest 
ponad 100 modeli trumien 
dostępnych od ręki (w wie-
lu firmach można obejrzeć 
tylko katalogi, a na wybra-
ną trumnę trzeba czekać), 
pracownicy są wykwalifi-
kowani i mają wieloletnie 
doświadczenie, firma ma 
również własną pracownię 
kwiatową. Najniższe ceny 
oraz kredytowanie usług 
przez ZUS stwarzają do-
godne warunki dla rodzin 
osób zmarłych zlecających 
organizację pogrzebu w tak 
trudnych dla nich chwilach. 
Wszystko to z myślą, aby 
w jak najbardziej godny spo-
sób oddać ostatnią posługę.

Z pełną ofertą Zakładu 
Pogrzebowego Uzdrowski 
można zapoznać się na od-
nowionej niedawno stronie 
internetowej uzdrowski.pl.

/raf/

Kompleksowe usługi pogrzebowe

WejheroWo | Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z dużym 
stresem i ogromnymi emocjami. Niełatwo jest wtedy myśleć 
o załatwianiu wszelkich formalności, związanych z pochów-
kiem. Dlatego warto wybrać doświadczoną firmę, świadczącą 
profesjonalne usługi pogrzebowe. 



Moda na prostotę i minimalizm - 
czyli styl, który króluje w ogrodach 

od kilku lat - wciąż nie przemi-
ja. Dlatego cały czas bar-

dzo popularne są ogro-
dy zaprojektowanie tak, 

aby tworzyły geome-
tryczny, uporządko-
wany układ. Do tak 
urządzonego tere-
nu bardzo pasują 
przycinane, żywo-
płoty o ciekawych 
formach, w ściśle 
określonej kolo-
rystyce i z bardzo 

ograniczoną ilością 
gatunków. Niektórzy 

uważają, że im mniej-
sza różnorodność, tym 

lepiej. Cechą tak urządzo-
nego ogrodu jest widoczny 

na pierwszy rzut oka określony 
styl, ład i porządek. Mało tego – na-

sadzenie roślin zielonych przez cały 
rok powoduje, że taki ogród atrak-
cyjnie wygląda nie tylko w sezonie 
wiosenno-letnim i wczesną jesienią, 
ale o każdej porze roku. Taki styl jest 
doskonały szczególnie w przypadku 
niewielkich ogródków przy domach 
w miastach. 
Modne są też jednogatunkowe raba-
ty. Odpowiednio dobrane i przemy-
ślanie rozmieszczone rośliny jedne-
go gatunku tworzą niepowtarzalny 
klimat. Można je też zestawiać z in-
nymi jednogatunkowymi grupami 
roślin – ważny jest wówczas dobór 
kolorystyczny. 
Ogród to nie tylko rośliny, ale też inne 
elementy małej infrastruktury: stolik, 
krzesła, huśtawka, altana i wiele in-
nych. Dawno już minęły czasy plasti-
kowych mebli ogrodowych i sztucz-
nych „ozdób”. Dziś stawia się na ma-
teriały naturalne”: kamień, drewno, 
itp. 

Nie można zapomnieć też o oświetle-
niu ogrodu. jest to szczególnie waż-
ne w długie, jesienne, ciepłe wieczo-
ry. Warto więc zastanowić się, któ-
re elementy czy kompozycje roślin-
ne warte są tego, aby je podświetlić 
i w ten uczynić bardziej widocznymi. 
Dzięki temu ogród po zmierzchu zy-
skuje zupełnie nowy wygląd, umie-
jętnie dobrane oświetlenie tworzy 
też niepowtarzalny klimat. 
W tak urządzonym i oświetlonym 
ogrodzie nie może zabraknąć grilla, 
stołu i krzeseł czy foteli. Te ostatnie 
można wykonać we własnym zakre-
sie, wykorzystując np. pocięte na ka-
wałki pnie drzew, ciekawym pomy-
słem jest też budowa ogrodowych 
mebli z palet. jeśli zaś chodzi o grill 
– najlepiej znaleźć miejsce i wybudo-
wać stacjonarny. Można też pomy-
śleć o wyznaczeniu miejsca na ogni-
sko. 
/raf/

Ogród piękny i... modny
moda zmienia się 
niemal we wszyst-
kich dziedzinach ży-
cia: w ubiorze, stylu 
życia czy aranżacji 
wnętrz, ale również 
w budownictwie 
i w ogrodzie. Jaki 
zatem obecnie jest 
„modny” ogród?



Modlitwa katedr 
i Biblia po kaszubsku

REKLAMA                                   19/2016/PR REKLAMA                   30/2016/RL

Program nadal jednak cieszy się sporą popularnością, 
a to dzięki elastyczności deweloperów, którzy dostoso-
wują swoją ofertę do oczekiwań kupujących, także pod 
względem harmonogramu płatności za lokal, w więk-
szości miast na rynku pierwotnym bez problemu znaj-
dziemy nieruchomości do kupienia w programie. Gorzej 
jest z rynkiem wtórnym, bo tutaj trzeba liczyć na przy-
chylność sprzedającego, który zgodzi się na przyjęcie 
części zapłaty w przyszłości.

ŚRoDkI nA 2017 wkRótcE SIę SkońcZĄ

Z przeanalizowanych przez home Brokera danych opu-
blikowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wy-
nika, że kwota wniosków w ujęciu netto w maju wynio-
sła 52 mln zł. Co ciekawe, analiza statystyk pokazuje, 
że część wniosków została przesunięta z 2016 na 2017 
rok. Wynika to z faktu, że przez miesiąc o ponad 18 mln 
zł spadła kwota środków zablokowanych na 2016 rok. 
Prawdopodobnie wnioski zostały wycofane i złożone 
już na 2017 rok.
jak dotąd (Mieszkanie dla Młodych działa od początku 
2014 roku) do BGK trafiły wnioski o dopłaty na łączną 
kwotę 1,67 mld zł. Pieniędzy na ten rok już nie ma, a puli 
przyszłorocznej zarezerwowano dotąd prawie 230 mln 

zł, co stanowi 30,8 proc. całości. Warto jednak przypo-
mnieć, że zgodnie z zapisami ustawy, przed rozpoczę-
ciem danego roku wykorzystana może być tylko poło-
wa środków na niego przeznaczonych, zatem w tym 
roku do dyspozycji beneficjentów MdM jest jeszcze tyl-
ko 143,3 mln zł, co wystarczy na nie więcej niż dwa-trzy 
miesiące. To oznacza, że w wakacje nadejdzie moment, 
w którym do BGK będzie można wnioskować o dopłaty 
tylko z puli na 2018 rok i dopiero od 1 stycznia 2017 r. do 
gry wrócą pieniądze na przyszły rok.

kto możE otRZymAć DoPŁAtę?

Chętni na kredyt z dopłatą w ramach MdM mogą skła-
dać wnioski w 14 bankach, wśród których są m.in. PKO 
BP, Pekao SA, Getin Noble Bank, Bank Millennium, Deut-
sche Bank Polska i Bank Zachodni WBK. Uzyskać dofi-
nansowanie mogą osoby do 35 roku życia kupujące na 
kredyt swoje pierwsze mieszkanie, które powinno speł-
niać warunek cenowy (limity ceny metra kwadratowe-
go dla każdej lokalizacji) i powierzchniowy. Łatwiej mają 
rodziny wielodzietne, których nie dotyczy zasada pierw-
szego mieszkania, mogą kupić większą nieruchomość i 
otrzymać znacznie wyższą dopłatę. 
(m. krasoń, oprac. RaF)

Dopłaty mdm 
wciąż się sprzedają
bank Gospodarstwa krajowego już od połowy 
marca nie przyjmuje wniosków o dofinansowa-
nie w ramach mieszkania dla młodych wypłacane 
w tym roku, gdyż pula środków... wyczerpała się!
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Dzięki niskim sto-
pom procentowym 
przeciętną ratę kre-
dytu zaciągnięte-
go na zakup trzy-
pokojowego lo-
kum w dużym pol-
skim mieście moż-
na oszacować na 
1457 zł – wynika 
z szacunków Lion’s 
Bank i portalu nie-
ruchomości Mori-
zon.pl. W niektórych miastach rata miesięczna wy-
nosi niewiele ponad 1 tys., zł. 
Trudno więc nie zauważyć, że od ponad roku za-
kup mieszkania na kredyt staje się coraz droższy. 
Wynika to z rosnących marż kredytowych (dziś 
prawie 2,1% wobec niecałych 1,8% w analogicz-
nym okresie przed rokiem. Do tego dochodzi tak-
że niewielki, ale jednak wzrost cen nieruchomo-
ści. Gdyby tego było mało, dług jest nie tylko droż-
szy, ale też trudniejszy do zdobycia. Banki powin-
ny dziś wymagać przynajmniej 15-proc. wkładu 
własnego, a w rządowym programie pozwalają-
cym uzyskać substytut wkładu („Mieszkanie dla 
młodych”), pieniądze na ten rok skończyły się już 
ponad dwa miesiące temu. Na koniec pozostaje 
fakt, że na banki nałożono nie tylko podatek, ale 
też szereg nowych obowiązków, co powoduje, że 
nie chcą już tak chętnie udzielać niskomarżowych 

kredytów hipotecz-
nych. W efekcie trzy-
osobowa rodzina 
z dochodem 5 tys. 
zł netto miesięcznie 
mogła w maju po-
życzyć na mieszka-
nie około 357 tys. zł. 
To o ponad 100 tys. 
zł mniej niż w ana-
logicznym okresie 
przed rokiem.  Z jaki-

mi więc ratami wiąże 
się zakup mieszkania na kredyt? Gdyby dziś zadłu-
żyć się na 30 lat z 20-proc. wkładem własnym na 
popularne dwupokojowe mieszkanie (tzw. M3) 
w jednym z 10 największych polskich miast trzeba 
się liczyć z ratą na poziomie 972 zł (średnia dla ba-
danych miast). W przypadku kawalerek miesięcz-
ną ratę można dziś oszacować na 583 zł miesięcz-
nie, a trzypokojowych lokali na 1457 zł miesięcz-
nie.  W poszczególnych miastach wyniki te byłyby 
oczywiście bardzo zróżnicowane. Najwyższe były-
by w Warszawie, gdzie zadłużając się na trzy po-
koje trzeba oddawać do banku przeciętnie 2207 
zł miesięcznie. Na drugim biegunie są takie mia-
sta jak Bydgoszcz, Łódź i Katowice. W przypadku 
trzech pokoi rata to około 1050 - 1100 zł. W Gdań-
sku za kawalerkę miesięcznie trzeba płacić 633 zł, 
dwupokojowe mieszkanie to 1 055 zł, zaś trzy po-
koje - 1 582 zł.  /opr. raf/

trzy pokoje za nieco ponad 
1 tys. zł miesięcznie?
choć zakup mieszkania na kredyt jest coraz droższy i trudniej-
szy, to wciąż sytuacja jest lepsza niż 2-3 lata temu. wszystko dzię-
ki rekordowo niskim stopom procentowym. 



WOKÓŁ DOMU, OGRODU I MIESZKaNIa
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Leroy Merlin odwie-
dzają przede wszyst-
kim osoby, które re-
montują albo bu-
dują swoje domy. 
U nas znajdują 
niezbędny asor-
tyment, kompe-
tentnych dorad-
ców oraz atrak-
cyjne programy 

lojalnościowe dla 
stałych klientów. Pracownicy po-

magają stworzyć dom marzeń. Dzięki nam 
nawet najśmielsze pomysły stają się możli-
we do zrealizowania. 

Każdy klient, który buduje dom z Leroy Mer-
lin, może liczyć na pakiet atrakcyjnych ko-
rzyści zawartych w programie Dom. Zbiera-
jąc punkty, ma szansę uzyskać rabat do 10 % 
na swoje zakupy. Finansowe korzyści płynące 
z posiadania karty Dom nie są jednak najważ-
niejsze, nie można bowiem zapominać o wy-
godzie. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu 
nie trzeba zbierać wszystkich paragonów, fak-
tur czy rachunków, bo wszystko jest zapisane 
w historii konta. Zwracanie oraz reklamowa-

nie towaru, jak i kontrola transakcji, stają się o 
wiele łatwiejsze, a paragony są niepotrzebne. 
Klientom oferujemy jeszcze możliwość zapro-
jektowania u nas kuchni, łazienki a nawet ca-
łego domu. Przy zakupie produktów do aran-
żacji łazienki lub kuchni, projekty są tak na-
prawdę gratis. Jesteśmy też w stanie zorgani-
zować montaż zakupionych u nas produktów, 
ponieważ posiadamy bazę montażystów. Mo-
nitorujemy ich działalność, jakość wykonywa-
nych prac. Współpracujemy tylko z najlepszy-
mi fachowcami. Możemy też polecić i zorgani-
zować spotkanie z wykonawcami, którzy po-
malują ściany, położą kafelki, wyremontują 
kuchnię czy ogrodzenie. Nasz klient może sko-
rzystać z usługi transportu lub dokonać zaku-
pów przez telefon, ale to tylko część z propono-
wanych przez nas usług. – podkreśla Dyrektor 
Leroy Merlin w Rumi, Krzysztof Nasiadka.

Kierownik Działu Relacji Maja Maśkiewicz 
zwraca z kolei uwagę na dyspozycyjność 
personelu sklepu oraz indywidualne podej-
ście do każdego klienta.  Osoby odwiedza-
jące sklep mogą liczyć na fachową pomoc i 
życzliwość. Utrzymywanie trwałych i pozy-
tywnych relacji z klientami jest naszym prio-
rytetem; 

Klienci sklepu mogą liczyć na dyspozycyjność 
naszych pracowników. Proponujemy kontakt 
telefoniczny i mailowy. Odpowiadamy na za-
pytania zwykle w ciągu 24 godzin. Zdarza się, 
że potrzebnego towaru nie ma u nas na sta-
nie, ale to nie problem, bo realizujemy zamó-
wienia specjalne. Klienci mogą zwracać towar 
bez ograniczenia czasowego. Często w trakcie 
remontu kupuje się więcej, żeby nie zabrakło 
a produkty, które zostaną, można u nas zwró-
cić. Wyróżnia nas indywidualne podejście do 
klienta ponieważ dostosowujemy się do po-
trzeb, staramy się sprostać oczekiwaniom po-
tencjalnego konsumenta. Dbamy o zadowo-
lenie i satysfakcję oraz jesteśmy otwarci na su-
gestie klientów. Pomagamy stworzyć piękną,  
niezwykłą przestrzeń – zacisze wymarzonego 
domu.

Pragniesz mieszkać we wspaniałym domu, 
w którym będziesz przebywał z przyjemno-
ścią? Odwiedź nas w Rumi, a my pomożemy 
Ci stworzyć piękne i subtelne wnętrza, ma-
jąc na uwadze Twoje potrzeby i indywidual-
ne preferencje.

Autor: katarzyna Drzeżdżon  

buDuJ Z nAmI SWój DOM
Sklep Leroy merlin jest nie tylko marke-
tem budowlanym, który oferuje swoim 
klientom bogaty asortyment oraz wie-
le atrakcyjnych usług - dba także o zado-
wolenie i satysfakcję swoich klientów. Pra-
cowników wyróżnia nie tylko doświadcze-
nie oraz kompetencje, ale również otwar-
tość, zaangażowanie, a także wrażliwość 
na otaczający świat i potrzeby klientów. 
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ostatnio w Expressie Powiatu wej-
herowskiego i na portalu GwE24.pl 
zorganizowaliśmy kilka konkursów, 
w których do wygrania były atrakcyj-
ne nagrody. 

Konkursy zostały rozstrzygnięte a na-
grody trafiły do szczęśliwców, którzy wy-
grali. Poniżej prezentujemy fotogalerię 
zwycięzców. 

Nagrody i upominki ufundowały firmy: 
Ziaja Polska, ALGA S.j. 12-go Marca 200 
w Wejherowie, Port handlowy Auchan 

Rumia, Leroy Merlin Rumia, Almares 
Wejherowo. Serdecznie dziękujemy za 
współpracę. 

jednocześnie zachęcamy: obserwujcie 
nasz profil GWE24.pl na Facebooku oraz 
zaglądajcie na nasz portal GWE24.pl. 
Warto, bo wkrótce zorganizujemy kolej-
ne konkursy. jeśli więc chcecie znaleźć się 
wśród zwycięzców oraz w naszej fotoga-
lerii - wchodźcie na portal GWE24.pl oraz 
fanpage i bierzcie udział w zmaganiach! 
Oprócz satysfakcji z wygranej czekać 
będą na Was atrakcyjne nagrody! /raf/

                       Konkursy 
                rozstrzygnięte, 
        NAGRoDy 
RoZDANe
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I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r.   poz. 1409z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. 
zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 23.05.2016r., na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.04.2016r. (uzupełniony dnia 23.05.2016r) 
wszczęte zostało postępowanie w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polega-
jącej na:

budowie mERGEFIELD Rodzaj_inwestycji dróg gminnych jako zadanie 
pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w wejherowie poprzez budowę metropolitalnego 

węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy kwiatowej” 

na działkach przeznaczonych na pas drogowy: 
ulicy kwiatowej:  
- obręb 6 na działkach nr ewidencyjny: 18/98 (powstałej z podziału działki nr 18/31), 18/94 (powstałej z podziału dział-
ki nr 18/67), 18/96 (powstałej z podziału działki nr 18/69), 18/70, 18/83, 18/92 (powstałej z podziału działki nr 18/85), 
18/87, 19/5, 19/6, 167/3, 227/9 (powstałej z podziału działki nr 227/3),  
- obręb 7 na działkach nr ewidencyjny: 159/12, 159/33 (powstałej z podziału działki nr 159/13), 159/43, 159/35 (po-
wstałej z podziału działki nr 159/18), 159/39, 159/41 
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny: 2/1 (powstałej z podziału działki nr 2), 50/1 (powstałej z podziału działki nr 
50), 53/1 (powstałej z podziału działki nr 53), 315/1, 315/2, 326/6 (powstałej z podziału działki nr 326/2) 
ulicy Zachodniej: 
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny: 12/1, 12/3 (powstałej z podziału działki nr 12/2), 16/1, 29/1 (powstałej z po-
działu działki nr 29) 
ulicy 10-ego Lutego: 
- obręb 7 na działkach nr ewidencyjny 159/40, 159/37 (powstałej z podziału działki nr 159/20), 159/45 (powstałej z po-
działu działki nr 159/22) 
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 84/6, 114/1 (powstałej z podziału działki nr 114), 302 
ulicy Spacerowej: 
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 11/1 (powstałej z podziału działki nr 11), 34/4, 35/1 (powstałej z podziału dział-
ki nr 35), 35/3 (powstałej z podziału działki nr 35) 
Placu marszałka Józefa Piłsudskiego: 
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 82/1 (powstałej z podziału działki nr 82), 83/5 (powstałej z podziału działki nr 
83/4) 
ulicy Dworcowej: 
- obręb 16 na terenie działki nr 82/1 (powstała z podziału działki nr 82) 
ulicy kopernika: 
- obręb 16 na terenie działek nr ewidencyjny 84/13 (powstałej z podziału działki nr 84/12), 113 
oraz czasowe zajęcie terenu objętego przebudową oraz budową infrastruktury technicznej oraz powiązań z innymi 
drogami publicznymi: 
- obręb 6 na działkach nr ewidencyjny 18/30, 18/51, 18/82, 18/86, 19/2, 19/4, 167/1, 167/4, 227/10 (powstałej z podzia-
łu działki nr 227/3), 227/8 
- obręb 7 na działkach nr ewidencyjny 1/7, 1/8, 71/39, 159/8, 159/34 (powstałej z podziału działki nr 159/13), 159/44, 
159/36 (powstałej z podziału działki nr 159/18), 159/38 (powstałej z podziału działki nr 159/20), 159/22, 159/24, 
159/42, 159/46 (powstałej z podziału działki nr 159/22) 
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 2/2 (powstałej z podziału działki nr 2), 8/1, 9, 11/2 (powstałej z podziału dział-
ki nr 11), 12/4 (powstała z podziału działki nr 12/2), 29/2 (powstała z podziału działki nr 29), 35/4 (powstałej z podzia-
łu działki nr 35), 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50/2 (powstała z podziału działki nr 50), 53/2 (powstałej z podziału działki nr 53), 
83/3, 83/6 (powstałej z podziału działki nr 83/4), 84/5, 84/9, 84/10, 116, 326/7 (powstałej z podziału działki nr 326/2), 
303/1, 303/2, 82/2 (powstała z podziału działki nr 82)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej 
oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub 
zastrzeżeń 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 ter-
minie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Staro-
stwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  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 parterze, 
w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50

obwIESZcZEnIE
Starosta wejherowski

W jubileuszowych obcho-
dach - obok włodarza gminy 
Łęczyce, dyrektor Gminnej 
Instytucji Kultury, zaproszo-
nych gości i licznej publicz-
ności - uczestniczyło w tym 
wydarzeniu aż 6 przyjezd-
nych gminnych orkiestr dę-
tych oraz miejscowa kapela 
„Bożepolanie” i zespół „Ka-
walerowie”.

Uroczystość została po-
przedzona mszą św. w inten-
cji Gminnej Orkiestry Dętej 
Gminy Łęczyce. W parafial-
nym kościele p. w. Świętego 
Piotra Apostoła w Bożympo-
lu Wielkim mszę sprawował 
i homilię wygłosił ks. prałat 
Alfons Formela, proboszcz 
miejscowej parafii. Oprawę 

muzyczną w czasie Mszy św. 
zapewniła łęczycka orkiestra 
dęta pod batutą kapelmistrza 
Zygmunta Labudy. 

Po mszy św. w szyku zorga-
nizowanym przy podkładzie 
muzycznym nastąpił prze-
marsz wszystkich orkiestr, 
zaproszonych gości i zgroma-
dzonej publiczności do miej-
scowego Parku Wiejskiego. 
Tutaj licznie zgromadzoną 
publiczność, zaproszonych 
gości oraz uczestniczące or-
kiestry, powitała prowadząca 
uroczystość Hanna Man-
cewicz, dyrektor Gminnej 
Instytucji Kultury. Podczas 
wydarzenie nie zabrakło rów-
nież przemówień zaproszo-
nych gości. Wójt gminy Piotr 

Wittbrodt i przewodniczący 
rady gminy Krzysztof Licau 
wręczyli podziękowania i pa-
miątkowe statuetki członkom 
orkiestry.

Jako pierwsza zaprezento-
wała swój repertuar muzycz-
ny znakomitym wykonaniem 
Gminna Orkiestra Dęta Gmi-
ny Łęczyce pod batutą kapel-
mistrza Zygmunta Labudy. 
Z tego tytułu otrzymała rzęsi-
ste oklaski. Później prezento-
wały swoje występy muzycz-
ne następujące orkiestry dęte 
z: Żukowa, Lini, Gniewina, 
Sławoszyna, Wejherowa, 
Władysławowa oraz Kapela 
Kaszubska ,„Bożepolanie” 
i zespół „Kawalerowie”. 

m. kaliński

Świętowanie 
przez muzykę
GM. ŁĘCZYCE | Gminna Orkiestra Dęta Gminy Łęczyce obchodziła jubileusz 15–lecia 
istnienia. Uroczystości odbyły się w Bożympolu Wielkim. 

Impreza ta rozpoczęła się 
od występu iluzjonisty – 
magika, który swoimi wy-
stępami oczarował wszyst-
kich uczestników imprezy. 
Podczas prezentacji swoich 
umiejętności, zaangażował 
również liczną grupę dzieci. 

W dalszej części programu 

wystąpił znakomity zespół 
wokalno – instrumentalny 
z Pelplina, pod kierunkiem 
ks. Zbigniewa Gełdon, no-
szący nazwę „Na cały głos”. 
Zaprezentował on szereg 
pieśni. Niektóre z nich sko-
relowane były z gestykulacją 
ruchową, którą wykonywała 

Ku pokrzepieniu serc
ROZŁAZINO | Pod takim hasłem na po-
dwórku przed plebanią kościoła w Roz-
łazinie odbyła się majówka, w której 
uczestniczyli zarówno młodzi, nieco 
starsi, jak i całe rodziny. 

uczestnicząca publiczność. 
Szczególnie ta forma śpiewa-
nych pieśni przypadła uczest-
nikom festynu do gustu. 

W drugiej części programu 
artystycznego zostały za-
prezentowane tańce w wy-
konaniu Zespołu „Diakonii 
Tańca”, a w końcowej fazie 
festynu wystąpił z koncertem 
miejscowy zespół wokalny 
„Arka Tediego” pod kierun-
kiem Tadeusza Piryckiego. 

W czasie trwania festynu 
można było kupić napoje 
chłodzące, lody oraz ciastka 
i kawę. Dochód ze sprzeda-
ży artykułów spożywczych 
zasili fundusz wyjazdu na 
Światowe Dni Młodzieży do 
Krakowa. 

Organizatorem tego mini 
festynu oraz  koncertu był ks. 
proboszcz dr Sławomir Ko-
zioł.

m. kaliński
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- Aby być superbohaterem, 
wcale nie trzeba robić wiel-
kich rzeczy – wyjaśnia Łu-
kasz, główny pomysłodawca 
akcji. - Wystarczy drobny 
gest i człowiek od razu czu-
je się lepiej (...). Dla nas su-
perbohaterem był każdy, kto 
wziął udział w dzisiejszym 
biegu.

Bieg Superbohaterów Sto-
warzyszenie Małe Trójmiasto 
Biega zorganizowało przy 
współpracy z Wejherowskim 
Centrum Kultury i powiatem 
wejherowskim. Charytatyw-
na impreza ma mieć charakter 
cykliczny. Głównym sponso-
rem i fundatorem nagród było 
Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie. DA

Superbohaterowie 
w szczytnym celu
WejheroWo | Batman, Spiderman, Superman i wielu innych superbohaterów wzięło 
udział w biegu, który odbył się w Wejherowie. Impreza zorganizowana została między in-
nymi z myślą o oliwce, która urodziła się wcześniakiem. 

Uroczystego otwarcia Tur-
nieju dokonała między inny-
mi Mariola Błaszczuk, wice-
dyrektor popularnej placówki. 
Wśród zaproszonych gości 
byli przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Wejhero-
wie, pracownicy Gimnazjum 
w Bolszewie i radni powiatu 
wejherowskiego.

Do udziału w Turnieju zgło-
siło się w sumie pięćdziesiąt 
zespołów w różnych kate-
goriach. Na czele jury, które 
oceniało młodych tancerzy, 
stanął Sebastian Białobrzeski, 
zawodowy tancerz z 20-letnią 
praktyką sceniczną.

W czasie obrad czas ocze-
kiwania na wyniki uświetnił 
występ młodzieży z koła Po-
wiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowaczych. 
Młodzież tańcem i śpiewem 
rozbawiła oczekujących na 
wyniki. Laureaci pierwszych 
trzech miejsc uhonorowani 
zostali szklanymi trofeami, 
a wyróżnieni wyjątkowymi 
statuetkami. Nadto wszyscy 
nagrodzeni otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Całej imprezie 
towarzyszyła miła i przyjazna 
atmosfera.

DA

Wielkie święto tańca
BOLSZEWO | Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-
Wychowawczych przy współpracy z gminą Wejherowo zor-
ganizował w Bolszewie XIII Turniej Formacji Tanecznych. 
Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony 
młodych tancerzy.  
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę 

adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego 
funduszu, ukierunkują  gdzie można uzyskać 

szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można 

skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki, 
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl.

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 działający 

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

PUNKT 
INFORMaCJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENiE                                                             209/2015/DB

Dni Redy startują już dzi-
siaj, tj. 10 czerwca. O godz. 14 
zorganizowana zostanie Uro-
czysta Sesja Rady Miejskiej z 
udziałem miast partnerskich. 
W programie obrad m.in. refe-
rat okolicznościowy „Honoro-
wy obywatel Miasta Redy śp. 
abp. Tadeusz Gocłowski we 
wspomnieniach.”

Drugi dzień święta miasta 
upłynie pod znakiem muzy-
ki. Na scenie, która zamon-
towana zostanie na stadio-
nie miejskim, zaprezentuje 
się między innymi TABB & 
SOUND’N’GRACE. Przed 
gwiazdą wieczoru wystąpią 
Target, Colored i Natalia Ca-
pelik-Muianga. Koncerty po-

przedzone zostaną piknikiem 
rodzinnym, który rozpocznie 
się już o godz. 14.

Z atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów zado-
woleni powinni być również 
miłośnicy aktywności fizycz-
nej na świeżym powietrzu. 
W niedzielę w ramach Dni 
Redy zorganizowane zosta-

ną turniej baśki oraz turniej 
„wymiataczy”. Emocji nie 
będzie brakowało. Więcej in-
formacji na temat tegorocz-
nego święta miasta można 
odnaleźć na oficjalnej stronie 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Redzie.

DA

Startują Dni Redy
PRoGRAm DnI REDy
10 czerwca, piątek:

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z udziałem miast part-
nerskich (Aula ZS nr 1 w Redzie, Reda, ul. Łąkowa 36/38)
w programie m.in.:
- Referat okolicznościowy „honorowy obywatel Miasta 
Redy śp. Abp. Tadeusz Gocłowski we wspomnieniach.”
- Wręczenie medali „Zasłużony dla Miasta Redy” oraz 
nagród, wyróżnień za osiągnięcia sportowe, kultural-
ne oraz inne
- Dodatkowo cześć artystyczna:
Kabaret Senior – i – TA

11 czerwca, sobota:

17:00 – Otwarcie Dni Redy 2016  
18:00 – Koncert zespołu Target  
19:00 – Koncert zespołu Colored  
20:00 – Koncert Natalii Capelik Muianga z zespołem  
21:00 – Koncert zespołu Sound’N’Grace  
23:00 – Zakończenie imprezy masowej
Od godziny 14:00 jak i w trakcie koncertów czynna bę-
dzie strefa gastronomiczna.  
Dodatkowo od 14:00 dla dzieci - darmowe dmuchańce

12 czerwca, niedziela:

godz. 12 Turnieje rodzinne / Tenis / Mini Strongman
godz. 14 Wymiatacze / Baśka Kaszubska

reDA | Trzy dni i mnóstwo atrakcji – tak w skrócie można opisać tegoroczne Dni 
Redy. Mieszkańcy i przyjezdni świętować będą już w najbliższy weekend. Gwiazdą 
imprezy będzie TABB & SoUND’N’GRACe. 

cZytAJ 
coDZIEnnIE

burmistrz miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: 

1/ Referenta w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2/Kierownika Referatu informatyki Wydziału Ogólno-Organiza-
cyjnego Urzędu Miasta Rumi w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

Prezydent  miasta  wejherowa
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie przy Placu jakuba Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 
195, w dniu 07 czerwca 2016 r. został wywieszony, na okres 21 
dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mia-
sta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej:
• działka nr 350/2 obr. 16, o powierzchni 300 m2,  położona 
w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej, Kw nr GD1W/00091308/0.

Z tej okazji organizatorzy przygo-
towali kilka niespodzianek: 

Po pierwsze - 20 WPR będzie miał 
aż trzy peletony – oprócz peletonu 
południowego, jadącego z Tczewa 
przez Pszczółki, Pruszcz i Gdańsk 
oraz peletonu północnego, rozpo-
czynającego się w Wejherowie i ja-
dącego przez Redę, Rumię i Gdynię, 
w tym roku do WPR po raz pierwszy 
dołączy peleton zachodni a w nim 
rowerzyści z Kartuz, Żukowa, Bani-
na oraz Kokoszek.

Po drugie – z Gdańska do Wrzesz-
cza – wyjątkowo w tym roku – WPR 
pojedzie tunelem pod Martwą Wisłą 
(ze względów bezpieczeństwa ten 
odcinek dostępny będzie wyłącznie 
dla rowerzystów zaś rolkarze, desko-
rolkarze i osoby na wózkach będą 
miały okazję dołączyć do WPR na 
dodatkowej zbiórce na placu przy 
Galerii Bałtyckiej).

Po trzecie - Wielki Finał WPR 
odbędzie się w nowym i absolutnie 
wspaniałym miejscu – w parku So-
pockie Błonia przy ul. Polnej. Ten 
nowy park w Dolnym Sopocie ma 

blisko 60 tys. m2 wspaniałej zieleni.
Po czwarte - koncerty muzyczne 

zostaną przeniesione do wewnątrz 
peletonów i odbędą się w ruchu – 
spodziewajcie się muzycznych za-
skoczeń!

Tradycyjnie zaproszeni są rowe-
rzyści, rolkarze, deskarze, wrotka-
rze, osoby na wózkach inwalidzkich 
– w myśl idei „koła – kółka – jedna 
spółka!”.

Przejazd jest częścią ogólnopol-
skich obchodów „Święta Cykliczne-
go” – najważniejszego dnia polskiej 
kultury rowerowej, obchodzonego 
w dniach 5 – 12 czerwca w wielu 
miastach Polski.

Oficjalna trasa WPR w tym roku 
obejmie 10 miast aglomeracji: Wej-
herowo, Redę, Rumię, Gdynię, 
Sopot, Gdańsk, Kartuzy, Żukowo, 
Pruszcz Gdański oraz Tczew. Do 
trzech peletonów WPR dołączą także 
grupy rowerowe i rowerzyści z miast 
takich jak Słupsk, Elbląg, Malbork, 
Lębork, Starogard Gdański, Koście-
rzyna.

/raf/

Jubileuszowy Wielki Przejazd Rowerowy
POMORZE | To będzie prawdziwe rowerowe święto – 
w najbliższą niedzielę odbędzie się 20 edycja Wielkiego Prze-
jazdu Rowerowego (oraz rolkowego i longboardowego). 



20 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 10 czerwca 2016

Zestawienie tygodnika Po-
lityka, którego partnerem 
merytorycznym jest firma 
doradcza Deloitte, groma-
dzi firmy, które w swojej 
działalności  stosują zasady 
zrównoważonego rozwoju 
(w skrócie  CSR - z ang. cor-
porate social responsibility), 
czyli biorą odpowiedzialność 
za swój wpływ na otoczenie 
gospodarcze, społeczne i śro-
dowiskowe. Istotny jest też 
sposób, w jaki komunikują 
efekty swoich działań lub za-
niechań.

Na ankietę, która została 
skierowana do kilkuset naj-
większych firm o przycho-
dach powyżej 250 mln zł, 
odpowiedziały 104 spółki. 
Pytania  dotyczyły siedmiu 
najważniejszych dla CSR ob-
szarów: ładu korporacyjne-
go, praw człowieka, zacho-
wania wobec pracowników, 
ochrony środowiska, dba-
łości o klienta, uczciwości 
biznesowej i zaangażowania 
społecznego. Bazują one na 
wytycznych międzynarodo-

wej normy społecznej od-
powiedzialności ISO 26000. 
Tegoroczna ankieta uległa 
nieznacznej modyfikacji, 
m.in. w części dotyczącej 
zarządzania wpływem środo-
wiskowym została ona uzu-
pełniona o pytanie dotyczące 
sposobu dostosowania dzia-
łań firmy względem wybra-
nych Celów Zrównoważone-
go Rozwoju (z ang. SDGs) 
ogłoszonych jesienią 2015 
przez Organizacją Narodów 
Zjednoczonych.

W przypadku Grupy Ener-
ga znacznej poprawie w sto-
sunku do roku poprzedniego 
uległ obszar zintegrowane-
go podejścia do mierzenia 
i zarządzania wpływem eko-
nomicznym, społecznym 
i środowiskowym, co wynika 
z pierwszy raz zaprezento-
wanej w raporcie csr oceny 
wpływu podejmowanych 
przez nas działań. Ponadto 
dodatkowe punkty otrzyma-
liśmy  za zwiększenie efek-
tywności systemu zarządza-
nia kwestiami  etycznymi, 

między innymi poprzez sys-
tem do zgłaszania niepra-
widłowości umożliwiający 
wszystkim pracownikom 
anonimowe przekazanie in-

formacji o zaobserwowa-
nych lub doświadczonych 
problemach etycznych oraz 
kompleksowy program szko-
leniowy zapewniający zna-

jomość kwestii etycznych 
wśród pracowników.

Złoty Listek CSR Polityki 
otrzymują firmy, dla których 
realizacja wytycznych za-

wartych w normie ISO 26000 
jest kluczowym elementem 
strategicznych działań w biz-
nesie i w relacjach z intere-
sariuszami. Firmy te często 
opierają swoje działania 
o najlepsze lokalne i globalne 
praktyki oraz stosują między-
narodowe standardy. Dodat-
kowo istotnym elementem 
ich zarządzania jest system 
zarządzania etyką oraz spi-
sany i publiczny dokument, 
który definiuje zasady postę-
powania biznesowego oraz 
najwyższe standardy zarzą-
dzania personelem. O efek-
tach swoich działań, infor-
mują cyklicznie w raportach 
pozafinansowych lub zinte-
growanych, które podlegają 
zewnętrznej weryfikacji.

Złoty Listek CSR 2016 jest 
dowodem na to, że Grupa 
Energa jest uznawana przez 
ekspertów za podmiot kon-
sekwentnie i skutecznie pod-
noszący standardy działania 
wynikające ze społecznej od-
powiedzialności biznesu.

/raf/

Złoty Listek CSR
ENERGA | W piątej edycji rankingu firm, które w swojej działalności stosują zasady społecznej odpowiedzialności, Grupa energa ponow-
nie została wyróżniona Złotym Listkiem CSR. To już czwarte wyróżnienie w tym rankingu dla Grupy, a drugie z rzędu najwyższe.  
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Jestem zainteresowana wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, sprzedaż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

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

TELEFONY

INNE

Sprzedam kamerę tv skype Samsung VG -StC 
4000 oraz mysz bezprzewodową, cena 220 zł. 
Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ
Zatrudnię maglarki, pracza do Pralni w Wejhero-
wie. Tel: 58 677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

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

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

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

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna Pa-

nów sponsorów, Sopot. Tel: 514-120-213

Samotny, zadbany 45-latek pozna miłą Panią do 
stałego związku. Tel: 786-197-025

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam hydrofor wodny GUBE, wysokość 
podnoszenia wody 55m głębokość zasysania 
8m. Tel: 507-486-424

Sprzedam komodę olcha, szerokość 130cm, 
wysokość.93cm, głębokość 43 cm, cena 260 zł. 
Tel: 510-501-955

Sprzedam bryczkę na 1 konia dla 5 osób, do-
kard. Stan idealny. Tel: 507-724-008 

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

Sprzedam lodówkę, szerokość 54cm, wysokość 
142cm, głębokość 53 cm, oraz kanapę 350zł. 
Tel: 517-159-871

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

Sprzedam wygodne fotele i stolik. Tel: 604-061-
832

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

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, stan idealny, Wejhero-
wo, 505-567-034

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

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

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 obej-
ścia, 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 karmienia dziecka, zie-
lone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

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

NiERUChOMOśCi SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NiERUChOMOśCi KUPię:   EXP.NKU.
NiERUChOMOśCi ZAMiENię:  EXP.NZA.
NiERUChOMOśCi DO WyNAjęCiA:  EXP.NDW.
NiERUChOMOśCi POSZUKUję WyNAjąć: EXP.NPW.
MOTORyZACjA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORyZACjA KUPię:   EXP.MKU.
MOTORyZACjA iNNE:   EXP.MiN.
EDUKACjA:    EXP.EDU.
SPRZęT ELEKTRONiCZNy KOMPUTERy: EXP.SKO.
SPRZęT ELEKTRONiCZNy TELEFONy: EXP.STE.
SPRZęT ELEKTRONiCZNy iNNE:  EXP.SiN.
ZWiERZęTA:    EXP.ZWi.
RóŻNE:     EXP.ROZ.
ŻyCZENiA:    EXP.ZCZ.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

TOWARZySKiE: EXP.TOW.
DAM PRACę: EXP.PDP.
SZUKAM PRACy: EXP.PSP.
USŁUGi:  EXP.USL.

na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENiEmmS
załączzdjęcie!

NiERUChOMOśCi SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NiERUChOMOśCi DO WyNAjęCiA:   EXP.NRD.
NiERUChOMOśCi ZAMiENię:                EXP.NRZ.
MOTORyZACjA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORyZACjA iNNE:                 EXP.MTi.

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

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

ZAMóW 
oGŁoSZEnIE 
DROBNE

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

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

Co prawda dwa mecze przed mi-
strzostwami polskim piłkarzom 
nie wyszły, ale prawdziwy kibic ni-
gdy nie traci nadziei. Bądźmy do-
brej myśli. Może sprawdzi się przy-
słowie „do trzech razy sztuka?” 
W końcu to już trzeci raz z rzędu 
gramy w finałach Mistrzostw Eu-
ropy. Dwanaście pierwszych fina-
łów nasi piłkarze mogli oglądać na 
ekranach telewizorów. Do tej pory 
opisałem siedem pierwszych, dziś 
pora na pięć pozostałych. O roz-
grywkach w Szwajcarii i w Austrii 
(2008), oraz w Polsce i na Ukra-
inie (2012) pisał nie będę, bo to 
najnowsza historia i powszechnie 
znana. Rok 1988. Finały miały od-
być się w RFN. Zanim do nich do-
szło nasi piłkarze grali w elimina-
cjach z Holandią, Grecją, Węgra-
mi i Cyprem. Znów lanie i przed-
ostatnie miejsce w grupie.  Grali 
całkiem nieźli piłkarze, ale drużyny 
nie było. Na boisku biegali między 
innymi Ryszard Tarasiewicz, Da-
riusz Dziekanowski, Jan Urban, Da-
riusz Wdowczyk czy Włodzimierz 
Smolarek. Selekcjonerem był Woj-
ciech Łazarek. Na pocieszenie po-
został nam fakt, że mistrzami Eu-
ropy zostali Holendrzy, czyli zwy-
cięzcy naszej grupy. Następne fina-
ły miały miejsce w Szwecji w 1992 

roku. Tym razem w eliminacjach 
byliśmy gorsi od Anglii i Irlandii. 
Za nami tylko Turcja. Nie gra-
liśmy źle, bo przegrali-
śmy tylko jeden mecz 
z Anglią w Londynie. 
Za dużo było jed-
nak remisów. To 
czasy Romana Ko-
seckiego, Józefa 
Wandzika, Rober-
ta Warzychy czy 
Dariusza Wdowczy-
ka. Drużynę narodo-
wą prowadził Andrzej 
Strejlau. Mistrzami Europy 
zostali Duńczycy. Kolejne mistrzo-
stwa w Anglii w 1996 roku wygra-
li Niemcy. My w eliminacjach za-
jęliśmy czwarte miejsce za Rumu-
nią, Francją i Słowacją, a przed 
Izraelem i Azerbejdżanem. Dziwne 
jest to, że były to czasy świetności 
Legii Warszawa, która doszła aż do 
ćwierćfinałów Ligi Mistrzów pod 
wodzą Pawła Janasa. Następnie 
awans do Ligi Mistrzów wywalczył 
Widzew Łódź, trenowany przez 
Franciszka Smudę. Cóż, klubowa 
piłka nijak nie przekładała się na 
reprezentację. Kolejne ME odby-
ły się na boiskach Belgii i Holan-
dii. Zwyciężyli Francuzi. My w eli-
minacjach tym razem na trzecim 

Za dwa dni grają nasi

KALENDARIUm 
fUTboloWe

miejscu za Szwecją i Anglią a przed 
Bułgarią i Luksemburgiem. Szwe-
dzi zdeklasowali rywali, zdobywa-
jąc 22 punkty, a my i Anglicy po 13. 
Lecz mięliśmy pecha. Na mistrzo-
stwa oprócz Szwecji pojechała tak-
że Anglia. Bramki Anglików 14 – 
4, Polaków 12 -8. Anglicy wygrali 
trzy mecze a nasi cztery. Wyspia-
rze czterokrotnie remisowali a Po-
lacy tylko raz. Za to my trzykrotnie 
przegrywaliśmy, przy jednej poraż-
ce Anglików. W bezpośrednich me-
czach dostaliśmy łupnia w Londy-
nie 1:3 i zremisowaliśmy w War-

szawie 0:0. W ten sposób 
reprezentacja Janusza 

Wójcika mogła obej-
rzeć finały w te-

lewizji. Ostatnie 
ME bez naszych 
piłkarzy odby-
ły się w 2004 
roku w Portu-
galii. Mistrzami 

Europy niespo-
dziewanie zosta-

li Grecy. Tym razem 
do finałów z naszej grupy 

znów weszła Szwecja, ale także 
Łotwa. To w zasadzie można było 
uznać za blamaż. Eliminacje rozpo-
czął w roli selekcjonera Zbigniew 
Boniek a kontynuował Paweł Ja-
nas. Na tym zakończyła się historia 
naszych przegrywanych eliminacji 
do finałów Mistrzostw Europy. Ży-
czę wszystkim udanego kibicowa-
nia naszym piłkarzom na boiskach 
Francji. Kto może, to na żywo. Kto 
nie da rady, temu pozostaje tele-
wizja. Zawsze jednak lepiej, gdy 
przed telewizorami pozostają ki-
bice, niż piłkarze reprezentacji. 12. 
czerwca mecz z Irlandią Północną, 
16. z Niemcami a 21. z Ukrainą. Po-
wodzenia.

22 | gwe24.pl/sportPiątek, 10 czerwca 2016

OGŁOSZENiE WyDAWCy

W tym roku Marcin Gor-
tat zawita do pięciu miast, 
w rumskim MOSiR-ze po-
jawi się 18 czerwca. W każ-
dym z miast, oprócz Campu 
MG13, odbędzie się także 
Klinika Jr NBA.

Na Campy organizatorzy 
zapraszają dzieci w wieku 
9-13 lat, natomiast na Klini-
kę -  młodzież w przedziale 
14-17 lat. 

Gortat Camp w Rumi roz-
pocznie się będą o godz. 

Gortat Camp 
po raz kolejny
rUMIA | Już po raz drugi Rumia będzie go-
ścić Marcina Gortata, znanego polskie-
go koszykarza, który jako jedyny Polak 
w historii NBA awansował do jej finału.

12:00 i potrwa do 15:00. Kli-
nika zaś odbędzie się w godz. 
16:00-18:00. Szczegóły od-
nośnie zapisów są na stronie 
internetowej: http://mg13.
com.pl/ruszyly-zapisy-na-
marcin-gortat-camp-2016/

W ubiegłym roku trening 
z Marcinem Gortatem przy-
ciągnął fanów koszykówki 
z całego kraju. 

- Bardzo się cieszymy z uda-
nej imprezy! – stwierdził ko-
szykarz podczas zeszłorocz-
nego campu. – Rumia była 
miastem, które wyszło z ini-
cjatywą współpracy i jeste-
śmy szczęśliwi, że mogliśmy 
się bawić w tak sportowej 
atmosferze. Liczymy, że nie 
było to nasze ostatnie spotka-
nie.

W młodszej grupie wieko-
wej głównym motywem była 
zabawa w koszykówkę, połą-
czona z rywalizacją. Bardziej 
zaawansowana młodzież 
wzięła udział w profesjonal-
nym treningu – identycznym 
jak na zapleczu najlepszej ligi 
świata. 

Młodzi sportowcy z całego 
kraju trenowali z ogromnym 
zaangażowaniem i przy fan-
tastycznym dopingu publicz-
ności. Marcinowi Gortatowi 
towarzyszyły gwiazdy NBA 
i reprezentacji Polski. Jak bę-
dzie tym razem? Przekonaj-
cie się sami już 18 czerwca 
w Rumi!

/kor/
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Przed tygodniem pokonali 
Błękitnych Stargard 4-0 na 
własnym boisku, a to właśnie 
zespół ze Stargardu wygrał 
dwa tygodnie temu w Rybniku 
z ROW-em 4-0.

Mecze wyjazdowe nie są 
mocną stroną piłkarzy Gryfa, 
z szesnastu rozegranych spo-
tkań wygrali zaledwie trzy 
w tym liczony jest walkower 
za mecz z Okocimskim. Dzi-
siejszy mecz był więc ostatnią 
okazją aby poprawić ten wy-
nik. Od pierwszych minut do 
ataku rzucili się przyjezdni, 
którzy grali dziś w biało-czar-
nych strojach. Po przejęciu 
piłki w środku pola, i szybkim 
podaniu do Pawła Czychow-
skiego nadarzyła się znakomi-
ta okazja na objęcie prowadze-
nia. Potężny strzał napastnika 
Gryfa z najwyższym trudem 
obronił jednak Procek. Była 
to jednak zapowiedź, że mimo 
spadku Gryf tak łatwo punk-
tów w tym meczu nie odda. 

Rośnie przewaga gości, któ-
ra zostaje udokumentowana 
w 36 minucie, wtedy to bo-
wiem wynik spotkania otwiera 
Paweł Brzuzy. Po świetnym 
dośrodkowaniu z lewej strony 
zawodnik Gryfa uderza mocno 
z woleja mimo że piłka trafia 
po drodze w Gojnego to i tak 
wpada do siatki. Kilka minut 
później powinno być dwa do 
zera. Po dośrodkowaniu z wol-
nego najwyżej w polu karnym 
wyskoczył Przemysław Moń-
ka i piłka po jego uderzeniu 
trafia w poprzeczkę. Po pierw-
szej połowie przyjezdni pro-
wadzą zasłużenie 1-0 i są zde-
cydowanie lepszym zespołem.  
Chwilę po wznowieniu gry 
pada bramka wyrównująca dla 
miejscowych. Na strzał zza 
pola karnego zdecydował się 
Mariusz Muszalik. Uderzenie 
było na tyle precyzyjne, że 
żadnych szans na skuteczną 
obronę nie miał Wiesław Fer-
ra. Spotkanie nam się wyrów-

nało po tym golu. Na boisku 
pojawiają się kolejno Kuzim-
ski, Łysiak, Tomczak. Tak jak 
to miało miejsce przed tygo-
dniem jak i teraz się potwier-
dza że trener Rzepka ma nosa 

do zmian. Wprowadzony na 
boisko Piotr Łysiak w 75 mi-
nucie po raz drugi wyprowadza 
Gryf Wejherowo na prowadze-
nie. Pewny strzał z około jede-
nastego metra wpada do siatki 

Patryka Procka po raz drugi. 
Gdy wydawało się że Gryf ten 
mecz wygra po raz kolejny 
wracają koszmary. Jak to mia-
ło miejsce już nie raz w tym 
sezonie piłkarze z Wejherowa 
tracą bramkę w końcówce 
meczu. Po dobrym dośrodko-
waniu z najbliższej odległości 
Marek Gładkowski zdobywa 
bramkę na 2-2. Nic cieka-
wego się już nie wydarzyło 
więcej na stadionie w Rybni-
ku i sędzia Kamil Waskow-
ski zakończył ten pojedynek.  
Był to zarazem ostatni gwiz-
dek na boiskach drugiej ligi 
dla Gryfa Wejherowo. Szko-
da że tylko sezon udało się 
zagrać na tym poziomie roz-
grywek ale miejmy nadzie-
je że za rok Gryfici wrócą, 
a zdobyte doświadczenie 
pozwoli zbudować zespół na 
tyle silny aby nie trzeba było 
się martwić o ligowy byt. 
bartłomiej karasz

Pechowy remis w Rybniku
PIŁKA NOŻNA | W daleką podróż do Rybnika udali się piłkarze Gryfa Wejherowo na ostatni ligowy mecz. Ich los został już prze-
sądzony dwa tygodnie temu, ale mimo to podopieczni Piotra Rzepki walczą w każdym meczu o zwycięstwo. 

Row 1964 Rybnik 
- Gryf wejherowo 
2-2 (0-1)

bramki: Mariusz Muszalik 51, 
Marek Gładkowski 86 - Pa-
weł Brzuzy 37, Piotr Łysiak 75  
 
Row 1964: Patryk Procek 
- jan janik (85, Wojciech 
Orzeł), jacek Broniewicz, Szy-
mon jary, Dawid Gojny - Pa-
weł Mandrysz, Bartosz Slisz 
(70, Sebastian Siwek), Ma-
riusz Muszalik, Kamil Spra-
tek (39, Michał Płonka), Ra-
dosław Dzierbicki(46, Marek 
Krotofil) - Marek Gładkowski.  
 
Gryf: Wiesław Ferra - Paweł 
Brzuzy, Tomasz Lewandow-
ski, Przemysław Szur, Ad-
rian Klimczak- Przemysław 
Mońka, Łukasz Nadolski, ja-
cek Wicon (67 Piotr Łysiak), 
Krzysztof Wicki, Kamil jaku-
bowski (74 Dawid Tomczak) 
- Paweł Czychowski(62 Ma-
teusz Kuzimski).

Nagrody indywidualne 
zdobyli:

1. Najlepszy zawodnik turnieju: 
Stasin Loch – Gedania Gdańsk
2. Najlepszy strzelec turnieju: 
Nikodem Sroka – Gryf Wejhe-
rowo
3. Najlepszy bramkarz turnieju 
– Bartosz Elszkowski – Olimpia 
Grudziądz

 Ostateczna 
klasyfikacja turnieju:
 
1.WKS Gryf Wejherowo
2. UKS Jedynka Reda
3. Gedania Gdańsk
4. Olimpia Grudziądz
5. Gryf Słupsk
6. Kadra Powiatu   
Wejherowskiego
7. Orzeł Subkowy

 Wyniki naszych zespołów:
 
1. Gryf – Orzeł Subkowy 8-0 
Bramki: M. Jeżowski – 3, N.Sro-
ka – 2, J.Godlewski, H.Kozlow-
ski, S.Nurczyński po 1
2. Gryf – Kadra Powiatu 1-0 
Bramka: N. Sroka
3. Gryf – Gryf Słupsk 6-2 
Bramki: J.Kreft, M.Jeżowski po 
2, P.Baranowski, N.Sroka po 1

Pierwszy turniej Fanballa
W pierwszym ogólnopolskim turnieju piłkarskim rocznika 2003 pod nazwą ,,Fanballa 

Wejherowo 2016” zwyciężyli gospodarze turnieju zawodnicy Gryfa Wejherowo.

4. Gryf – Olimpia Grudziądz 3-0 
Bramki: M.Wiśniewski, N.Sro-
ka, J.Kreft
5. Gryf – Jedynka Reda 1-0 
Bramka: N.Sroka
6. Gryf – Gedania Gdańsk 1-0 
Bramka: O.Kątny
  
1. Kadra – Orzeł Subkowy 3-1 
Bramki: M.Zakrzewski, A.Szy-
mikowski, Ł.Stolz
2. Kadra – Gryf Wejherowo 0-1
3. Kadra – Gryf Słupsk 6-2 
Bramki: J.Kreft, M.Jeżowski po 
2, P.Baranowski, N.Sroka po 1
4. Kadra - Olimpia Grudziądz 
0-1
5. Kadra - Jedynka Reda 0-1
6. Kadra - Gedania Gdańsk 0-3  

Nasze zespoły 
wystąpiły w składzie: 
 
GRyF: S.Flis, M.Wiśniew-
ski, O.Kątny, B.Ustrowski, 
Sz. Baranowski, J. Kwidziń-
ski, J. Godlewski, M.For-
mella, P. Baranowski, N. Sro-
ka, M. Jeżowski, J. Kreft, H. 
Kozłowski, Sz. Nurczyński,  
 
KaDRa: M. Zakrzewski, A. 
Maciejewski, M. Dublinow-
ski, Ł. Stolz, A. Szymikowski, 
J. Bank, K. Stolc, W. Potrykus, 
J.Potrykus, M. Skrzypiński, Sz. 
Gajewski, M. Frankowski, W. 
Szwocha, D. Kwidziński

/bk/
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W turnieju wystartowało 
ok. 870 dzieci z całej Polski; 
Karate Klub Wejherowo re-
prezentowało 19 karateków 
we wszystkich 4 kategoriach 
wiekowych, czyli od lat 7 do 
13. Wszyscy walczyli dziel-
nie, a sześciorgu z nich udało 
się stanąć na podium.

Złote medali zdobyli: Julia 
Staniszewska - w konkurencji 
kata indywidualne dziewcząt 
9-8 kyu w grupie D (rocznik 
2003-2004); Julia Mudlaff - 
w konkurencji kata indywidu-
alne dziewcząt 5 kyu w grupie 
C (rocznik 2005-2006); Mar-
celina Kruszyńska - w kon-
kurencji kata indywidualne 
dziewcząt 4 kyu w grupie C 
(rocznik 2005-2006). 

Srebrne medale przywio-
zły: Oliwia Westa - w kon-
kurencji kata indywidualne 
dziewcząt 7 kyu w grupie C 
(rocznik 2005-2006); Klau-
dia Gąsiewicz - w konku-
rencji kata indywidualne 
dziewcząt 6 kyu w grupie C 
(rocznik 2005-2006); Karoli-
na Witbrodt - w konkurencji 
kata indywidualne dziewcząt 
4 kyu w grupie D (rocznik 
2003- 2004). 

Tuż za podium, czyli 5 
miejsca zdobyli: Michał Da-
widowski - w konkurencji 
kata indywidualne chłopcy 
7 kyu w grupie A (rocznik 
2009 i młodsi); Zuzanna 
Rogowska - w konkurencji 
kata indywidualne dziew-

cząt 7 kyu w grupie B (rocz-
nik 2007-2008); Wiktoria 
Domagała - w konkurencji 
kata indywidualne dziew-
cząt 7 kyu w grupie C (rocz-
nik 2005-2006); Dominika 
Westa - w konkurencji kata 
indywidualne dziewcząt 7 
kyu w grupie C (rocznik 
2005-2006); Wiktor Wunsh 
- w konkurencji kata indywi-
dualne chłopców 6 kyu w gru-
pie C (rocznik 2005-2006); 
Seweryn Rogowski - w kon-
kurencji kata indywidualne 
chłopców 5 kyu w grupie C 
(rocznik 2005-2006)

Bernard Ruth - w konku-
rencji kata indywidualne 
chłopców 7 kyu w grupie D 
(rocznik 2003-2004). /raf/

Wielki sukces karateków
WejheroWo | ogromny sukces odnieśli młodzi karatecy 
z Karate Klubu Wejherowo, którzy w Lublinie uczestniczyli 
w ogólnopolskim Pucharze Dzieci orlen 2016.
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