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Reda | Nowe za-
toczki, odnowiony 
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alejki. Przed 
Dniem Wszyst-
kich Świętych 
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się przy ulicy 
Gniewowsk ie j 
w Redzie, zmienia 
oblicze.

W ramach przedsięwzię-
cia wykonany został m.in. 
remont ogrodzenia. Dodat-
kowo przeprowadzone zo-
stały prace związane z mo-
dernizacją słupów i przęseł 
ogrodzeniowych. Przepro-

Renowacja 
cmentarza

wadzone prace objęły rów-
nież renowację alejek. Nadto 
podjazd wyłożony został nową 
kostka brukową.
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Droga została przebu-
dowana w ramach Rządo-
wego Programu Budowy 
Dróg Lokalnych (tzw. 
„schetynówki”). Powiat 
wejherowski jako pierw-
szy w województwie ukoń-
czył zadanie, realizowane 
w tym roku z rządowego 
programu. Priorytetową 
sprawą przy podejmowa-
niu się tego zadania była 
poprawa bezpieczeństwa, 
zarówno dla kierowców, 
jak i pieszych. Brakowa-
ło tu bowiem chodników, 
bezpiecznych przejść 
i oświetlenia. Wszystko to 
zostało zbudowane. Sama 
droga ma długość ok. 1,5 
km, natomiast chodników 
jest nieco więcej, bo 1,8 
km. 

Zakładano, że budowa 
tej drogi będzie kosztować 
6 mln zł. Okazało się jed-
nak, że przetarg dał duże 
oszczędności i ostatecznie 
całą trasę wybudowano za 
niespełna 3 mln zł. I dzię-
ki temu, że ten oraz kilka 
innych zgłoszonych projektów 
zostało wykonanych za niższą 

kwotę, do realizacji udało się 
zakwalifikować dodatkowych 
8 inwestycji.

Na chwilę obecną powia-
ty złożyły wnioski na przy-
szły rok na łączną kwotę 44 
mln zł, natomiast gminy na 
kwotę 78 mln zł. Pieniądze 
z budżetu państwa zostaną 
podzielone po połowie na 
powiaty i gminy, czyli po 
27 mln zł. Jak podkreśla 
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski, te dane wska-
zują na to, iż gminy mają 
znacznie większe potrzeby 
i właśnie na drogi gminne 
zabraknie najwięcej pienię-
dzy i najwięcej wniosków 
będzie musiało zostać od-
rzuconych. 

Ile zatem otrzyma powiat 
wejherowski i gminy z tego 
powiatu na drogi w przy-
szłym roku? Będzie to wia-
domo po decyzji komisji. 
Regulamin jest bowiem bar-
dzo sztywny i komisja musi 
dokonać oceny dokładnie 
według kryteriów zapisa-
nych w tym regulaminie. 
Dwa wnioski złożył powiat 
wejherowski, gmina Wejhe-
rowo także wnioskuje o do-

finansowanie. 
Rafał korbut

DARIuSZ DRELIch, 
wojewoda pomorski:

- Program przebudowy i rozbudowy dróg lokalnych wciąż funkcjonu-
je. Teraz jesteśmy przed kolejnym rozdaniem. Do końca tygodnia ko-
misja powinna ocenić wnioski na 2017 rok. Mamy do podziału ponad 
54 mln zł, a zatem wybudujemy drogi za 109 mln zł. To dobry program, 

trzeba go kontynuować i ja zabiegam o to, aby kwoty przeznaczane na 
ten cel z budżetu państwa zwiększyć, i to co najmniej o 100 proc. Czyli tak, abyśmy mieli 
do dyspozycji ok. 100 – 120 mln zł. To w dużej części zaspokajałoby potrzeby. A zatem 
drogi powstają, jest to widoczne, a w odczuciu mieszkańców ten program daje dużo lep-
szy efekt, niż budowa autostrad. Autostrady są oczywiście niezbędne, aby łączyć porty 
i Pomorze z południem Europy. Natomiast tam kilometr autostrady jest niezauważalny 
z punktu widzenia mieszkańca gm. Wejherowo, natomiast ta droga – o długości 1,5 km 
– na pewno będzie odczuwalna, gdyż mieszkańcy przejeżdżają tędy codziennie. Nato-
miast dla pieszych znacznie zostało poprawione bezpieczeństwo i komfort. 

GAbRIELA LISIuS, 
starosta wejherowski:

- Kolejnym zadaniem, które trwa, jest budowa mostu. Ta inwestycja 
otrzymała również duże dofinansowanie. Wracając jednak do odda-
nej właśnie drogi – jest to bardzo ważny odcinek, przede wszystkim 
ze względów bezpieczeństwa. Było tu bowiem bardzo niebezpiecznie. 

Poprawiliśmy więc nie tylko samą nawierzchnię, ale wybudowaliśmy 
chodniki (co dla mieszkańców było bardzo ważne), bezpieczne przejścia dla pieszych 
z azylami i nowe oświetlenie. Pojawiło się kilka nowych przejść i 19 nowych lamp. In-
westycję udało się zrealizować za 2,8 mln zł, z czego 1,3 mln zł to dofinansowanie od 
wojewody. Resztę kosztów wzięliśmy na siebie my (powiat) i gmina Wejherowo, po 724 
tys. zł. Teraz rozmawiamy o dofinansowaniu na kolejny rok. Mam nadzieję, że uda nam 
się pozyskać pieniądze na budowę kolejnych dróg w naszym powiecie.

Jedna z najważniejszych dróg otwarta
GM. WEJHEROWO | To było jedno z najważniejszych zadań drogowych dla powiatu wejherowskiego w tym roku. Rozbudowa drogi 
Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Bolszewo-Góra została zakończona, a trasę oficjalnie oddano do użytku. 

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. 58 677 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                                                                                                                                                267/2016/DB
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Czym i jak dojechać na cmentarze
KOMUNIKACJA | Obchody dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego wiążą się ze wzmożonym ruchem pieszych i samochodów 
w rejonie cmentarzy. Dlatego w wielu miejscach wprowadzone są zmiany organizacji ruchu. 

KomuniKacja miejsKa w oKresie 
29 październiKa – 2 listopada w wejherowie:

W dniach 29 października do 1 listopada dodatkowo zosta-•	
ła uruchomiona linia „D” na trasie Osiedle Przemysłowa - 
Cmentarz. Linia będzie kursowała w godz. 9-17 co 90 min. 
Autobus będzie odjeżdżał z przystanku MZK przy ul. Prze-
mysłowej „Rogali” – wiata MZK - i na trasie przejazdu do 
Cmentarza będzie się zatrzymywał na przystankach: Gul-
gowskiego n/ż, Graniczna, Ofiar Piaśnicy, Chopina, Kocha-
nowskiego, Pomorska, Prusa - Szkoła, Necla i Rybacka.
1 listopada komunikacja będzie kursowała zgodnie z roz-•	
kładami jazdy obowiązującymi w niedziele i dni świąteczne 
oraz uruchomione zostaną do wejherowskiego Cmentarza 
przy ul. Roszczynialskiego od godz. 8 dodatkowe linie: „A” 
Wejherowo Dworzec PKP - Cmentarz; „C” Os. Kaszubskie - 
Cmentarz; linia „D” Przemysłowa-Cmentarz.
2 listopada komunikacja będzie kursowała zgodnie z roz-•	
kładami jazdy obowiązującymi w dni powszednie. Dodatko-
wo - po zakończeniu popołudniowej Mszy Św. na „starym 
Cmentarzu” przy ul. 3 Maja - przed bramę Cmentarza przy 
ul. Sportowej zostaną podstawione autobusy niskopodło-
gowe z oznakowaniem linii nr 2 i 3, które następnie włączą 
się w trasy tych linii w kierunku Szpitala i Odrębnej.

Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo obowią-
zują ważne bilety taryfy MZK Wejherowo lub Taryfy Metropoli-
talnej. Bilet normalny kosztuje 3,20 zł, a ulgowy 1,60 zł. Bilet elek-
troniczny - 3 zł (normalny), 1,50 zł (ulgowy).

1 listopada przy wejherowskim cmentarzu zostanie uruchomio-
ny dodatkowy punkt sprzedaży papierowych biletów jednorazo-
wych. Szczegółowe informacje: tel. 58 572 29 33; www.mzkwej-
herowo.pl

W Wejherowie w dniu 1 
listopada zmiany w organi-
zacji ruchu będą obejmowały 
głównie dzielnicę Śmiecho-
wo południe ograniczoną uli-
cami Wniebowstąpienia od 
zachodu, 12 Marca i Sikor-
skiego od północy i Odrębną 
od wschodu i Roszczynial-
skiego od południa. Główne 
dojazdy komunikacji zbio-
rowej do cmentarza ulicami 
Roszczynialskiego i Myśliw-
ską. Na ul. Roszczynialskie-
go od ul. Wniebowstapienia 
do ul. Odrębnej poruszać się 
mogą jedynie autobusy ko-
munikacji zbiorowej, taxi, 
rowery. Nie można dopuścić 
do wjazdu, zatrzymywania, 
postoju, manewrów zawra-
cania innym uczestnikom 
ruchu. Wszystkie dojazdy do 
ul. Roszczynialskiego w ob-
rębie cmentarza zostaną za-
mknięte.

Dla samochodów indy-
widualnych przeznaczono 
dojazd do nowo wybudo-
wanego parkingu przy ul. 
Roszczynialskiego poprzez 
ulice 12 Marca, Sikorskiego 
i Odrębną. Wjazd i wyjazd 
z parkingu będzie odbywał 
się od tylko strony drogi 
do Gniewowa. Dodatkowo 
przewidziano tymczaso-
wy parking zlokalizowany 
pomiędzy ulicami Wąską, 
Wschodnią i Poprzeczną (bo-
isko). Wyjazd z parkingu bę-
dzie następował poprzez ul. 
Poprzeczną.

Kierujący pojazdami ozna-
czonymi kartą dla osób nie-
pełnosprawnych będą mogli 
zatrzymać się na parkingu 
przy ul. Roszczynialskiego 
w specjalnie do tego wyzna-
czonych i oznakowanych 
miejscach znajdujących się 
najbliżej cmentarza - 31 
miejsc (zakreskowane na 
planszy pole na niebiesko).

Dla taksówek przeznaczono 
zatokę postojową zlokalizo-
waną w ul. Roszczynialskie-
go pomiędzy ulicą Leśną i ul. 
Brzozową oznakowaną ozna-
kowaniem D-19 i D-20.

Na trasie przejazdu pojaz-
dów przewidziano 10 punk-
tów kierowania ruchem.

od godziny 8:00
- skrzyżowanie ulic 12 

Marca – Sikorskiego (koor-
dynacja płynności ruchu)- 
skrzyżowanie ulic Sikor-
skiego – Wąska (kierowanie 
pojazdów na parking - płytę 
boiska, a po uroczystościach 
zapewnienie priorytetu dla 
wyjazdu z parkingu) – w 
przypadku zapełnienia się 
parkingu przy ul. Roszczy-
nialskiego- skrzyżowanie 
ulic Roszczynialskiego – Od-
rębna (przejazd dla autobu-
sów komunikacji miejskiej, 
samochody indywidualne, 
samochody osób niepełno-
sprawnych)- droga do Gnie-
wowa – wjazd na parking

od godziny 9:00
- skrzyżowanie ulic Wysoka 

– Sikorskiego (umożliwienie 
jak najszybszego opuszcze-
nia skrzyżowania przez po-
jazdy jadące ul. Sikorskie-
go)- skrzyżowanie ulic 12 
Marca – Myśliwska i Sikor-
skiego - Myśliwska (przejazd 
wyłącznie dla autobusów, 
taksówek i rowerów)- skrzy-
żowanie ulic Wniebowstą-
pienia – Roszczynialskiego 
(przejazd wyłącznie dla auto-
busów, taksówek, rowerów)- 
skrzyżowanie ulic Wniebo-
wstąpienia – Judyckiego – 12 
Marca (koordynacja płynno-
ści ruchu)

od godziny 12:00
Skrzyżowanie ulic: Wnie-

bowstapienia- Judyckiego-12 
Marca (koordynacja ruchu)

W dniu 2 listopada w związ-
ku z uroczystościami na „Sta-
rym cmentarzu” zmiany w 
organizacji ruchu będą obej-
mowały tylko ul. Sportową, 
na której będzie ustawiony 
znak B-36+T-25a - początek 
i B-36+T-25c - koniec zakazu 
zatrzymywania.

rumia - funKcjonowanie KomuniKacji 
miejsKiej w oKresie wszystKich Świętych:
Rumia, Cmentarz Komunalny

Sobota i niedziela 29 i 30 października 
Linie 86 i 383 - zgodnie ze stałymi rozkładami jazdy
linia 386 - funkcjonuje w godz. ok. 9-17, co 20 min, na trasie: Ru-
mia Plac Kaszubski - Janowo - Rumia Dw. PKP - Cmentarz Ko-
munalny

Poniedziałek, 31 października
obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie wolne od 
nauki szkolnej
Linie 86 - zgodnie ze stałym rozkładem jazdy
Linia 373 - funkcjonuje w godz. ok. 9-16:30, co ok. 30 min, na tra-
sie: Chylonia Dw. PKP - Rumia Cmentarz Komunalny
Linia 386 - funkcjonuje w godz. ok. 9-17, co ok. 30 min, na tra-
sie: Rumia Plac Kaszubski - Janowo - Rumia Dw. PKP - Cmen-
tarz Komunalny.

Wtorek, 1 listopada
obowiązują sobotnie rozkłady jazdy
Linia 86 – wszystkie kursy wykonywane bez zajazdu do Cmen-
tarza Komunalnego
Linia 273 - funkcjonuje w godz. ok. 8:30-17, na trasie: Chylonia 
Dw. PKP – Rumia - Dw. PKP – Rumia Partyzantów – Kosakowo 
Cmentarz Komunalny
Linia 373 - funkcjonuje w godz. ok. 9-17, na trasie: Chylonia Dw. 
PKP – Rumia Cmentarz Komunalny
Linia 386 - funkcjonuje w godz. ok. 7-18, na trasie: Rumia Plac 
Kaszubski – Dębogórska – Gdańska – Dąbrowskiego - Rumia 
Dw. PKP- Sobieskiego - Górnicza - Cmentarz Komunalny.

Środa, 2 listopada
obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki 
szkolnej
Linie 86 i 288 - zgodnie ze stałym rozkładem jazdy
Linia 373 - funkcjonuje w godz. ok. 9-17, co ok. 30 min.
Na liniach 273,373 i 386 obowiązuje taryfa zwykła z uprawnie-
niami do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
Infolinia czynna całą dobę: 801 174 194, 695 174 194; 
www.zkmgdynia.pl
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- Zakupiliśmy i przeka-
zujemy dzieciom 1,5 tys. 
odblasków – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Chcemy, 
aby – biorąc pod uwagę je-
sienno-zimową aurę, czyli 
czas, kiedy szybko zapada 
zmierzch – w te odblaski 
były wyposażone włąśnie 
dzieci. Jest to kolejny już 
rok, kiedy organizujemy 
podobną akcję. Uważam, 
że jest to bardzo pożytecz-
ne, gdyż chodzi nie tylko 
o przekazanie odblasków, 
ale dzieci otrzymują też 
pewną edukację w zakre-
sie bezpieczeństwa, która 
jest bardzo potrzebna. My 
– jako samorząd – staramy 
się podejmować różnego ro-
dzaju działania, wpływające 
na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. Współpra-
cujemy w tym zakresie 
zarówno z Policją, jak i ze 

Strażą Miejską. Strażnicy 
mają kontakt ze szkołami 
i przybliżają uczniom kwe-
stie związane z bezpieczeń-
stwem. 

Akcja przekazywania ele-
mentów odblaskowych or-
ganizowana jest wspólnie 
przez władze samorządowe 
Wejherowa i Policję. 

- Sami piesi mają olbrzymi 
wpływ na własne bezpie-
czeństwo – mówi podinsp. 
Marcin Potrykus, zastępca 
Komendanta Powiatowe-
go Policji w Wejherowie. - 
Zostało dokładnie zbadane 
i zmierzone, że kierowca, 
który widzi odblask, jest 
w stanie szybciej zareago-
wać. A jeśli w ostatniej 
chwili zauważa pieszego, 
który nie jest oświetlony 
i nie ma odblasku, to może 
być już za późno na jaką-
kolwiek reakcję. 

Rafał korbut

Dzieci będą błyszczeć 
na drogach
WEJHEROWO | Elementy odblaskowe, mające za za-
danie poprawić widoczność najmłodszych uczestników ru-
chu drogowego, zostały przekazane dzieciom przez władze 
Wejherowa i Policję. W sumie 1,5 tys. odblasków trafi do 
najmłodszych mieszkańców miasta. 
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- W przypadku podatków 
od nieruchomości wprowa-
dzona została nowa stawka 
– informuje Jadwiga Do-
brzyńska, skarbnik Redy. 
- Mam tutaj na myśli poda-
tek od gruntów niezabudo-
wanych objętych obszarem 
rewitalizacji, który został 
ustalony na poziomie 2,98 
zł od 1 m2 powierzchni. 
Zmniejszeniu uległy dwie 
stawki, tj. od budynków 
lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym oraz 
od budynków lub ich części 
związanych z udzieleniem 
świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń.

Podobnie sytuacja wyglą-
da w przypadku podatków 
od środków transportowych. 
Jeżeli wprowadzone zostały 
zmiany, to wyłącznie na ko-
rzyść podatników. Tak jest 
między innymi w przypad-
ku podatku od samochodu 
ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej nie-
zależnie od rodzaju zawie-
szenia z czterema osiami 
o masie równej lub wyższej 
niż 12 ton i mniejszej niż 
31 ton i masie równej lub 
wyższej niż 31 ton, któ-
ry obniżony został z 3.100 
zł na  3.072, od ciągnika 
siodłowego i balastowego 
przystosowanego do uży-

Podatki bez (większych) zmian
REDA | Na ostatniej sesji radni Redy decydowali o wysokości lokalnych podatków. Większość stawek w 2017 roku nie ulegnie 
zmianie, część zostanie obniżona.

wania łącznie z naczepą lub 
przyczepą z dwoma osiami 
o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej 31 ton 
do 36 ton oraz z trzema 
osiami o masie zespołu po-

jazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton do 36 ton, który 
został obniżony z 2.396 zł 
do 2.374 zł i także z trzema 
osiami o masie zespołu po-
jazdów równej lub wyższej 
niż 40 ton, który został ob-

niżony z 3.100 zł do 3.072 
zł. Obniżeniu uległa też 
stawka podatku od środków 
transportowych od przycze-
py i naczepy (z wyjątkiem 
związanych z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego) 
z dwoma osiami, które łącz-
nie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą wyższą niż 
36 ton z 2.396 zł do 2.374 
zł. /AW/
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

W siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wejhe-
rowie odbyło się spo-
tkanie Starosty Wej-
herowskiego Gabrieli 
Lisius i przedstawicie-
li władz samorządów 
z terenu powiatu wej-
herowskiego oraz po-
wiatu puckiego z pro-
jektantami, poświęcone 
budowie nowego po-
łączenia drogowego 
Celbowo-Brudzewo-
Wejherowo. Inwestycja 
ma wpłynąć na spraw-
niejszą komunikację 

między sąsiednimi po-
wiatami wejherowskim 
oraz puckim, oraz sta-
nowić alternatywę dla 
obecnie dostępnych po-
łączeń drogowych.

- Ta droga jest bardzo 
oczekiwaną inwesty-
cją przez mieszkań-
ców i przedsiębiorców 
z obu powiatów, a tak-
że pacjentów szpitali 
w Pucku i Wejherowie. 
Droga ta z pewnością 
będzie często użytko-
wana przez turystów 
wypoczywających na 

terenie obu powiatów. 
Mam nadzieję, że uda 
się jak najszybciej 
zakończyć etap przy-
gotowań i rozpocząć 
budowę drogi- mówiła 
Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. 

Na spotkaniu firma 
projektowa przedsta-
wiła dokumentację 
techniczną planowanej 
inwestycji.

Przypomnijmy, iż 
w ubiegłym roku wła-
dze Powiatu Wejhe-
rowskiego, Powiatu 

Puckiego i Wojewódz-
twa Pomorskiego pod-
pisały list intencyjny 
w sprawie budowy dro-
gi, która będzie zaczy-
nać się przy wejherow-
skim szpitalu (droga 
na Kąpino), a kończyć 
w okolicach stacji pa-
liw w Celbowie, gdzie 
łączyć się będzie z dro-
gą wojewódzką nr 216. 
Długość trasy to 12 km, 
w tym 6 km na terenie 
powiatu wejherowskie-
go i 6 km na terenie 
powiatu puckiego. Na 

całej długości drogi po-
wstanie ścieżka rowe-
rowa, a Lasy Państwo-
we stworzą miejsca 
postojowe na terenach 
leśnych.  

Termin realizacji do-
kumentacji przewidzia-
no na 31 maja 2017 r. 
Następnie samorządy 
zamierzają złożyć wnio-
ski o dofinansowanie 
budowy drogi z ,,Pro-
gramu rozwoju gminnej  
i powiatowej infra-
struktury drogowej na 
lata 2016-2019 r.’’

POWSTAJE DOKUMENTACJA 
DLA DROGI WEJHEROWO-CELBOWO

Droga ta z pewnością będzie 
często użytkowana przez tu-
rystów wypoczywających na 
terenie obu powiatów. Mam 
nadzieję, że uda się jak naj-
szybciej zakończyć etap przy-
gotowań i rozpocząć budowę 
drogi- mówiła Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 

”
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dowiedz się 

więcej 
o dodatku:

tel. 58 736 16 92

Liczba zadeklarowanych osób z nietolerancją, uczuleniem 
lub nadwrażliwością na gluten jest coraz większa. Jeszcze 
parę lat temu dietę bezglutenową stosowały tylko osoby 
chore na celiakię. Obecnie stosowana jest ona również przez 
osoby zdrowe. Nie zawsze jednak ma to racjonalne uzasad-
nienie.
 
co to JESt GLutEn?

Gluten to białko ,które znajduje się między innymi w takich 
zbożach jak; pszenica, pszenżyto, żyto oraz jęczmień. Są 
dwie frakcje białka, które go tworzą – glutenina i gliadyna. 
Ta druga może mieć szkodliwy wpływ na organizm. Gluten 
jest białkiem ciężkostrawnym. Powoduje wiele stanów za-
palnych oraz zwiększa przepuszczalność w jelicie cienkim, 
co może prowadzić do powstawania chorób typu choro-
ba Hashimoto, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów. 
Gluten jest składnikiem nie tylko produktów spożywczych 
na bazie zbóż, ale również jest stosowany jako dodatek 
spulchniający w wędlinach, mięsie, słodyczach oraz w pro-
duktach mlecznych. Często jest również dodawany do le-
ków, suplementów diety oraz do żywności przetworzonej.  
 
komu I W JAkI SPoSób SZkoDZI GLutEn?

Nie jest prawdą, że gluten szkodzi każdemu. Negatywnie 
wpływa on na zdrowie osób uczulonych na ten składnik 
oraz tych, które są na niego nadwrażliwe oraz cierpią na ce-
liakię.Celiakia jest najpoważniejszym, trwałym schorzeniem 
związanym z nietolerancją glutenu - reakcją immunologicz-
ną na białka zbożowe. Prowadzi do uszkodzenia błony ślu-
zowej jelita, co uniemożliwia wchłanianie przez organizm 
substancji odżywczych. Alergia na gluten może mieć cha-
rakter przemijający, jednak zdarza się również, że pozostaje 
na całe życie. Jej objawami są najczęściej biegunka, wymio-
ty, zmiany skórne. Gluten jest jednym z najczęściej występu-
jących alergenów pokarmowych. 
 
JAk WykRyć nIEtoLERAncJę GLutEnu?

Zanim rozpocznie się leczenie należy potwierdzić swoje 
przypuszczenia udając się do lekarza. Właściwe rozpozna-

Gluten – czy naprawdę 
jest wrogiem?

Gluten od niedawna jest bardzo kontrower-
syjnym tematem. coraz więcej osób zyskało 
przeświadczenie, że najlepiej w ogóle wyeli-
minować go z codziennej diety. czy jednak 
rzeczywiście osoby zdrowe powinny wykre-
ślić z menu pieczywo, makarony i ciasta?

nie to pierwszy krok do walki z nietolerancją glutenu. Badania-
mi, które mogą pomóc określić stan narządów wewnętrznych 
oraz stopień obciążeń organizmu szkodliwymi substancjami są 
badanie nietolerancji pokarmowych lub Test Obciążeń Organi-
zmu. - Test Obciążeń doskonale wykrywa grzyby, pasożyty, me-
tale ciężkie, obciążenia chemiczne oraz aler-
gie, niedobory witamin, niedobory mine-
rałów a także wirusy, bakterie beztleno-
we, zaburzenie metabolizmu glutenu 
oraz boreliozę - mówi Weronika Łapiń-
ska z Centrum Diagnostyki Orga-
nizmu Revitum. 
 
JEDynE LEkARStWo – DIEtA

Lekarstwo na celiakię, alergię na gluten 
i nietolerancje pokarmowa na niego jest tyl-
ko jedno – dieta bezglutenowa. Oznacza to cał-
kowite wykluczenie z jadłospisu glutenu. W diecie 
tej stosuje się zamienniki produktów pszenicznych, czy-
li produkty zawierające mąkę kukurydzianą, ryżową, sojową 
lub gryczaną, komosę ryżową, amarantusa. Polecane są również 
orzechy, kasza jaglana, ciecierzyca, ziarna słonecznika, czy siemię 

lniane. Dieta zawierać może ryby, mięso, jajka, warzywa, owoce 
oraz produkty mleczne, po uprzednim sprawdzeniu czy nie jest 
do nich dodawany gluten w postaci środka spulchniającego. 
 
cZy kAżDy PoWInIEn WykLucZyć GLutEn Z DIEty?

Większość ludzi nie ma problemów związanych 
z glutenem. Dieta bezglutenowa stała się bardzo 

popularna, jednak bez uzasadnienia i wskazań 
zdrowotnych, a jedynie na fali mody. Zdro-

wy organizm radzi sobie z trawieniem 
glutenu. Są osoby, którym psze-

nica pomaga ustabilizować 
poziom glukozy we 

krwi. Dlatego na-
leży pamiętać, że 
wykluczenie glute-
nu z diety wymaga 

uzupełnienia mikro-
elementów z innych źró-

deł niż pszenica, w szczegól-
ności witamin z grupy B.

/opr. raf/
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tańca uczyła się między innymi 
w broadway Dance center i Ameri-
can Dance theater. teraz zdobytymi 
umiejętności dzieli się z mieszkań-
cami Wejherowa. Adriana Stache-
wicz w stolicy powiatu wejherow-
skiego prowadzi Studio tańca DAn-
ZArte. nam opowiada o swojej pa-
sji i szkole, którą tworzy z miłości do 
tańca.

Wiele pracy i mnóstwo poświęceń. co 
uznaje Pani za swój największy sukces? 

Za największe osiągnięcie uznaje zdoby-
cie tytułu mistrzyni Polski w salsie. Cieszę 
się też, że jestem absolwentką Akademii 
Sportowej o specjalizacji taniec w Danii. 
Nadto posiadam mistrzowską klasę spor-
tową w tańcu towarzyskim. Udało mi się 
uczestniczyć w wielu szkoleniach, m.in. 
w Broadway Dance Center w Nowym Jor-
ku (USA). Nadto jestem pionierką nowo-

czesnej kizomby w Polsce. Przez wiele lat 
zawodowo związana byłam ze szkołą tań-
ca The Salsa Kings w Gdyni.

co skłoniło Panią do otwarcia Studia tań-
ca DAnZArte?

Przede wszystkim pasja do tańców laty-
noskich oraz korzenie sportowe, które 
odziedziczyłam po rodzicach. Mój tata, 
mistrz świata karate - Leszek Stachewicz 
kiedyś otworzył jedną z pierwszych szkół 
na Pomorzu. Na zajęcia przychodziło po-
nad sto osób. Był to przełom w sportach 
walki w Wejherowie. Chciałabym dokonać 
takiego przełomu w świecie tańca. Przede 
mną nie lada wyzwanie.

czym dla Pani jest Studio tańca DAnZAr-
te?

To miejsce mojej tanecznej twórczości, 
pełne optymizmu i szaleństwa, latynoskiej 
egzotyki, kipiące kobiecym seksapilem łą-

czącym się z tajemniczą mę-
skością. Na zajęciach w DANZArte każda 
kobieta odkryje w sobie drzemiącą w niej 
dzikość, delikatne piękno oraz kokiete-
ryjność. Męska część natomiast odkry-
je w sobie drzemiący w nich testosteron, 
który będą rozwijać w swoim tańcu.

Dlaczego akurat u Państwa warto rozpo-
czynać lub kontynuować swoją przygodę 
z tańcem?

Jako jedyni w Wejherowie posiadamy tak 
szeroką ofertę tańców latynoskich. Tylko 
u nas można nauczyć się dominikańskiej 
bachaty czy angolańskiej kizomby. Na-
szym atutem jest także duża, nowocze-
sna sala taneczna usytuowana w Centrum 
Handlowym Kaszuby w Wejherowie, bo-
gata oferta zajęć i instruktorzy z ogrom-
nym doświadczeniem. Oferujemy pe-
łen wachlarz zajęć dla kobiet, tj. salsę, ba-
chatę, zumbę, latino solo oraz sexy dan-
ce. Pary zachęcamy do nauki salsy, bacha-

Z miłości 
    do tańca

więcej informacji:
studio tańca danzarte

tel. 511 381 472
fb.com/danzarte.studiotanca

danzarte.studiotanca@gmail.com

ty, a także kizomby. Nadto prowadzimy 
warsztaty i obozy taneczne, dzięki któ-
rym można rozwinąć technikę, spędzisz 
miło czas i poznać ciekawych ludzi. Or-
ganizujemy też wieczory panieńskie, po-
kazy taneczne i animacje podczas im-
prez.
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Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dieta jest bardzo istot-
nym elementem dnia. To dzięki niej nasz organizm rozwija się 
w prawidłowy sposób i nie brakuje mu energii na ciężkie dni. 
Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie zaplanować dokładnie 
posiłki, a już tym bardziej je przygotowywać. 
To jednak nie problem – codzienną dietę wystarczy bowiem... 
zamówić! 
- Zajmujemy się cateringiem dietetycznym by oszczędzić wasz 
czas, który codziennie spędzany jest w kuchni – wyjaśniają 
przedstawiciele firmy Opti Dieta Catering Dietetyczny. - Do-
starczamy zdrowe i pełnowartościowe posiłki wprost do wa-
szych rąk. Posiłki przygotowywane są codziennie, dzięki cze-
mu są świeże i pyszne. 
Oferujemy cztery rodzaje zbilansowanych cateringów diete-
tycznych:
- StAnDARD – skierowana dla wszystkich tych którzy pragną 
odżywiać się w sposób zdrowy,
- WEGEtARIAńSkI – przygotowywany specjalnie dla tych 
którzy rezygnują z mięsa na rzecz odżywczych warzyw,

- SPoRt – dla wszystkich tych którzy upra-
wiają sport i cenią sobie dostarczanie orga-
nizmowi większej energii,
- bEZGLutEnoWy – skierowany dla osób 
które nie tolerują glutenu.
Catering dietetyczny skierowany jest dla 
wszystkich, więc każdy może dobrać odpo-
wiednie zapotrzebowanie kaloryczne dostoso-
wane do swoich potrzeb. 
- Jeżeli jednak nie znalazłeś odpowiedniej dla siebie kalorycz-
ności - skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy wyjście 
z tej sytuacji – zapewniają przedstawiciele firmy Opti Dieta. - 
Nasza oferta stale się powiększa tak samo jak zakres działania. 
Dieta pudełkowa, oferowana przez firmę Opti Dieta, ma wie-
le zalet. Przede wszystkim daje gwarancję najwyższej jako-
ści produktów, których nasi kucharze codziennie używają do 
przygotowywania dań. Catering dostarczany jest do klientów 
codziennie między godziną 16:00 a 21:00, co daje pewność, 
że pięć porcji dietetycznej pudełkowej diety trafi do każdego 

na czas i odpowiednio wcześnie, by rano 
nie czekać na posiłek. Nie ma też proble-
mu z tym, że czegoś zje się za dużo: w her-
metycznie zapakowanych pudełkach znaj-
dują się ściśle wydzielone porcje. 

Zamówienie diety pudełkowej jest banal-
nie proste, a catering dostarczany jest w Wej-

herowie, Rumi, Redzie i Gdyni.

Dieta? To łatwiejsze, 
niż myślisz!

opti dieta
catering dietetyczny
ul. Kaszubska 26 l 3
84-200 wejherowo

catering@optidieta.pl
tel. 575 995 135

jaK zamówić?
Telefonicznie pod numerem 575 995 135
lub on-line, pod adresem: optidieta.pl:

wybranie zestawu który nas interesuje•	
zaznaczenie czy ma być to zestaw testowy czy nie (taki zestaw •	
można zamówić tylko jeden raz)
wybranie kaloryczności, okresu trwania dostawy, czy chcemy •	
otrzymywać dietę pudełkową również w weekend oraz ilość za-
mawianych zestawów
wyświetli się koszt zamówienia i można przejść do wypełnienia •	
danych i daty doręczenia pierwszej porcji diety pudełkowej
ostatnim krokiem jest wysłanie zamówienia•	

Małe kiełki, 
Duże korzyści

Wypłucz kWaSy 
z orGanizMu! 
WoDą
Czy wiesz, że jednym z najlepszych spo-

sobów na pozbycie się kwasu z organi-
zmu jest... wypłukanie go zdrową, za-
sadową wodą? Ludzkie ciało składa się 
w 70 proc. z wody. Woda to przecież 
składnik aż 70 proc. mięśni, 25 proc. 
tłuszczu, 75 proc.. mózgu i więcej niż 

80 proc. krwi. Woda reguluje tempera-
turę ciała, chroni najważniejsze organy, 

pomaga w trawieniu, transportuje skład-
niki odżywcze w komórkach i usuwa kwa-
śne odpady. Możesz wytrzymać o wiele, 
wiele dłużej bez jedzenia, niż bez wody. 
Nawet niewielkie odwodnienie może po-
wodować 
zaburzenia 
koncentracji, 
bóle głowy, 
drażliwość, 
zmęczenie 
i senność.
Oczyść swój 
organizm i pa-
miętaj, aby co-
dziennie pić do 
najmniej 2 litry 
świeżej, zdro-
wej, zasadowej 
wody, dzięki któ-
rej poczujesz się 
znacznie lepiej! 
/raf/

Czy wiesz, 
że kiełki to 
najlepszy 
rodzaj je-
dzenia, 
jaki mo-
żesz spo-
żywać? 
Zawiera-
ją w sobie 
wszystkie skład-
niki odżywcze jakie 
posiada w pełni wyrośnięta roślina, ale 
skoncentrowane i pełne energii. 
Kiełki są zbudowane ze związków ro-
ślinnych, które wspomagają trawie-
nie. Białka i tłuszcze w kiełkach są roz-
bite na łatwo przyswajalne amino-
kwasy i kwasy tłuszczowe, a skrobia 
jest rozdzielona na łagodne cukry ro-
ślinne, które nie podnoszą poziomu 
cukru we krwi.

Możesz uprawiać kiełki we własnej 
kuchni z fasoli, soczewicy, ziaren, na-
sion i orzechów. Albo, oczywiście, mo-
żesz je kupić. Jedz same kiełki, albo 
w sałatkach lub delikatnie podgrzane 
na parze z innymi warzywami, lub po-
syp nimi zupę. Obojętnie jakie i w ja-
kiej formie – jedz je codziennie!
/raf/
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Do 
postawienia właściwej diagnozy i wy-
brania odpowiedniej kuracji niezbędna zatem 
jest wizyta u trychologa.Trychologia to stosun-
kowo nowa dziedzina nauki z pogranicza me-
dycyny estetycznej i dermatologii, zajmująca się 
rozpoznawaniem schorzeń skóry głowy, a także 
problemem wypadania włosów.
- Do najczęściej występujących schorzeń z tego 
zakresu zaliczamy łysienie, łojotokowe zapale-

nie skóry głowy, przetłuszczającą się skórę gło-
wy, łupież, łuszczycę, wypadanie włosów, a tak-
że różnego rodzaju podrażnienia skóry głowy 
– wyjaśnia Bogumiła Redlarska, kosmetolog 
i trycholog z Renew Clinic w Białymstoku.

nIEZALEżnIE oD PRZycZyn 
– SPotkAnIE ZE SPEcJALIStĄ

Przyczyny wypadania włosów mogą być różne. 
Z jednej strony - choroba lub źle dobrana dieta. 
Z drugiej zaś długotrwały stres, stan zapalny or-
ganizmu czy wspomniane anomalie skóry gło-
wy. Leczenie każdorazowo dobiera się więc in-
dywidualnie – w zależności od potrzeb danego 
pacjenta.
- Pierwszy krok w tym wypadku to spotkanie 
z trychologiem, który podczas konsultacji prze-
prowadza wywiad i określa możliwe powody 
występowania schorzenia – mówi specjalista 
Renew Clinic.
I dodaje: Obowiązkowym punktem takiej wizy-
ty jest również badanie skóry głowy za pomocą 
mikrokamery. Dopiero po dokonaniu dokładnej 
analizy włączana jest odpowiednia kuracja – za-

Jak przeciwdziałać 
wypadaniu włosów?

Wypadanie włosów to 
bez wątpienia coraz 
bardziej powszechny, 
dotykający wielu osób 
problem. Powody wy-
stępowania tego scho-
rzenia mogą być różne 
- szybkie tempo życia, 
stres, nieprawidłowa 
dieta oraz rożnego ro-
dzaju choroby. nieste-
ty, leczenie ,,na własną 
rękę”, bez znalezienia 
przyczyny, ma nikłe 
szanse powodzenia.

równo profesjonalna (realizowana w klinice), jak 
i uzupełniająca (domowa).
Co ważne, w dniu konsultacji nie należy myć wło-
sów. Na wizytę warto zabrać ze sobą również ak-
tualne wyniki badań (morfologia, hormony itp.), 
o ile rzecz jasna takowe posiadamy.

InDyWIDuALnIE DobRAnA kuRAcJA

Po diagnozie przychodzi czas na leczenie. Jednym 
ze sposobów walki z wypadającymi włosami jest 
mezoterapia skóry głowy, która polega na wstrzy-
kiwaniu w głąb skóry substancji aktywnych mają-
cych na celu stymulację oraz odżywienie komó-
rek, a także pobudzenie mikrokrążenia.
- W ostatnim czasie coraz częściej wykonujemy 
również zabiegi z wykorzystaniem pozyskiwa-
nego z krwi pacjenta osocza bogatopłytkowego. 
Preparat ten zawiera czynniki wzrostowe, pobu-
dzające procesy regeneracyjne w tkankach. Skut-
kiem tego jest zahamowanie wypadania włosów 
oraz poprawa ich kondycji – opisuje trycholog Re-
new Clinic.
Uzupełnienie obu terapii stanowi zaś wspomnia-
na kuracja domowa. Obejmuje ona odpowied-
nie dermokosmetyki, dopasowane do indywidu-
alnych potrzeb i pozwalających na przeciwdziała-
nie konkretnym problemom skóry głowy.
-Jak zatem widzimy, nie ma jednej, prostej recepty 
na sukces w tej dziedzinie. Ogólnodostępne pre-
paraty mające na celu ograniczenie wypadania 
włosów nie zawsze się sprawdzają, ponieważ przy 
doborze terapii najważniejsze jest uwzględnienie 
poszczególnych uwarunkowań i potrzeb danego 
pacjenta – dodaje na koniec Bogumiła Redlarska.
(bG)
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Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy z tego, jak ważne jest 
nie tylko utrzymywanie sa-
mochodu w czystości, ale też 
odpowiednie zabezpieczenie 
lakieru i felg. Tymczasem 
odpowiednia pielęgnacja 
i użycie profesjonalnych 
środków konserwujących nie 
tylko sprawi, że samochód 
będzie nie tylko atrakcyj-
nie wyglądał, ale też będzie 

Zabezpiecz auto 
przed zimą!
Matowiejący lakier? Odpryski i ogniska korozji? Tracące blask 
aluminiowe felgi? Tego wszystkiego w łatwy sposób można 
uniknąć. Wystarczy odpowiednio zabezpieczyć auto. 

równo usługi ręcznego mysia 
samochodu, woskowania, jak 
i zabezpieczania powłoką ce-
ramiczną. 

- Woski są różnego rodzaju: na 
bazie carnauby, teflonowe, sili-
konowe, woski twarde – wyli-
cza  Piotr Bartoszczuk. - Czym 
się różnią? Przede wszystkim 
tym, jak długo utrzymują się 
na lakierze (od 3 do nawet 8 
miesięcy). A zatem jeżdżenie 
brudnym samochodem to nie 
tylko kwestia wyglądu, ale też 
krótszej trwałości lakieru, któ-
ry zaczyna matowieć, odpry-
skiwać, pojawiają się ogniska 
korozji. A korozja po zimie 
następuje szybko. 

Myjnia proponuje swoim 
klientom dwa pakiety. Pierw-
szy z nich to „Zima standard”. 
Obejmuje zabezpieczenie po-
włoki lakieru woskiem Infiniti 
opartym na nano technologii 
(wosk ten wystarczy na okres 4 
miesięcy, czyli praktycznie na 
cały okres zimowy) i zabezpie-
czenie szyby przedniej i felg 
powłoką hydrofobową Multi 
Schield (preparat ten zabez-
piecza pokryte nim elementy 
aż do pół roku). Dodatkowo 
zabezpiecza się też gumowe 
uszczelki, co zapobiega przy-
marzaniu drzwi. Cena takiej 
kompleksowej usługi to zaled-
wie 60 zł. 

Drugi pakiet to „Zima pre-
mium”. Tu z kolei powłoka 
lakieru zabezpieczana jest naj-
wyższej jakości preparatem 
Long Life Sealant na bazie ży-
wic akrylowych i teflonu, za-
bezpieczenie szyby przedniej 
i felg powłoką hydrofobową 
Multi Schield i zabezpieczenie 
uszczelek gumowych. Ta opcja 
kosztuje 80 zł. 
/raf/

10-letnia Nikola na sobotni 
casting przyjechała z Rumi. 
- Chciałam, aby specjali-
ści ocenili, czy mam talent 
– przekonuje mieszkanka 
powiatu wejherowskiego. - 
Bardzo lubię śpiewać i mam 
nadzieję, że będę rozwijać 
się w tym zakresie.

Podobne zamiłowanie 
i plany mieli też inni uczest-
nicy castingów w Fabryce 
Kultury. Przesłuchania zor-
ganizowane zostały w ra-
mach projektu muzycznego 
pn. „Damy Redę”. Głów-
nym organizatorem przed-
sięwzięcia było Stowarzy-
szenie Twórców Kultury 
„Kulturnatywa”. 

- Na barak zainteresowania 
ze strony młodych ludzi nie 

mogliśmy narzekać - zapew-
nia Paweł Recki, jeden z or-
ganizatorów przedsięwzię-
cia. - Oprócz mieszkańców 
Redy w przesłuchaniach 
wzięli udział między inny-
mi przedstawiciele Gdyni, 
Rumi i Wejherowa. Wszy-
scy starali się wypaść jak 
najlepiej, bo najlepsi będą 
mieli szanse uczestniczyć 
w profesjonalnych warszta-
tach wokalnych.

Finałem przedsięwzięcia 
będzie nagranie płyty. Warto 
zaznaczyć, że projekt mu-
zyczny pn. „Damy Redę” 
organizowany jest już po raz 
drugi. Pod względem finan-
sowym inicjatywę wspierają 
władze miasta.  
/AW/

Odkrywają talenty
REDA | Mnóstwo emocji, wiele występów i sporo talen-
tów. W Fabryce Kultury zorganizowane zostały castingi 
do projektu muzycznego pn. „Damy Redę”. Nietypowe 
przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze 
strony młodych ludzi. 

znacznie odporniejszy na wa-
runki zewnętrzne. 

- Sól, rozsypywana zimą na 
drogach, uszkadza lakier – tłu-
maczy Piotr Bartoszczuk, wła-
ściciel myjni Perfect, miesz-
czącej się w Wejherowie przy 
ul. Tartacznej 54. - Można 
się przed tym uchronić, wo-
skując auto wysokiej jakości 
woskiem, który zabezpiecza 
lakier i konserwuje go. Wo-

skowanie daje też dodatkowe 
zalety – zabrudzenia i błoto 
dużo gorzej przylegają do za-
konserwowanej powierzchni, 
przez co auto dłużej i łatwiej 
można utrzymać w czystości. 
Innym rodzajem zabezpiecze-
nia jest powłoka ceramiczna, 
która zabezpiecza samochód 
na okres aż 5 lat. 

W wejherowskiej myjni 
Perfect wykonywane są za-

myJnIA PERfEct
ul. Tartaczna 54, Wejherowo
tel. 58 736 36 36
kom. 796 25 24 36

Pani Alicji Kurowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MAMy
składają

Michał Pasieczny 
Burmistrz Rumi,

Ariel Sinicki
Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rumi
oraz pracownicy 

Urzędu Miasta Rumi

buRmIStRZ mIAStA RumI 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy w urzędzie miasta Rumi: 
od Podinspektora do Inspektora w Referacie Infor-

matyki Wydziału ogólno-organizacyjnego 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informa-

cji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.

oGŁoSZEnIE 
buRmIStRZA  mIAStA  RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 875/421/2016 z dnia 19 
października 2016 r. i Nr 883/429/2016 z dnia 24 października 2016 
roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskie-
go 7, na okres 21 dni, wywieszone zostały wykazy obejmujące nieru-
chomości, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia:
1) nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Gdyńskiej, przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, 
2) nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Parkowej, przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
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Na scenie wystąpili laure-
aci rumskiego wokalu oraz 
gwiazda wieczoru – Krystyna 
Giżowska.

- Bardzo się cieszę, że se-
niorzy aktywnie angażują 
się w życie Rumi, a dzisiaj 
przybyli tak licznie – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
miasta Rumi. - To pokazuje, 
że pomysł, by po raz pierw-
szy uczcić ich święto był po-
mysłem trafionym. Na pewno 
za rok ponownie spotkamy 
się na takiej uroczystości. 

- Wspaniały koncert, wspa-
niałe występy – dodał Marcin 
Kurkowski, zastępca burmi-
strza miasta. - Jestem prze-
konany, że przyszłoroczny 
koncert z okazji Dnia Seniora 
zgromadzi jeszcze liczniejszą 
publikę.   

Sami seniorzy też byli 
w świetnych nastrojach. 

- Było cudownie, było pięk-
nie – podsumowała Renata 
Grzesiak. - Pani Giżowska 
zaśpiewała utwory z naszych 
lat. /raf/

Dzień Seniora
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RUMIA | W tym roku po raz pierwszy w Rumi obcho-
dzono Dzień Seniora. Zorganizowany z tej okazji Koncert 
zgromadził w hali MOSiR ponad 800 osób.

Gala poprzedzona była mszą 
świętą z udziałem pocztów 
sztandarowych ZSO w inten-
cji szkoły. 

- Pragnę serdecznie pogra-
tulować pani dyrektor oraz 
całej radzie pedagogicznej 
wspaniałego jubileuszu – po-
wiedział podczas uroczystości 
Michał Pasieczny, burmistrz 
miasta Rumi. - Bardzo cieszy 
mnie, że ta placówka rozwija 
się tak dynamicznie. 

Podczas gali zgromadzeni 
mogli podziwiać przygoto-
wany przez uczniów występ 
artystyczny, łączący w sobie 
różne formy aktywności – 
taniec dyskotekowy, towa-
rzyski, śpiew oraz recytację 
wierszy.

- Chciałabym podziękować 
wszystkim osobom zaan-
gażowanym w organizację 
jubileuszu – powiedziała Lu-
cyna Oglęcka, dyrektor SP 9 
w Rumi. - Pragnę wyraźnie 
podkreślić, że są to nie tylko 
nauczyciele i pracownicy ale 
przede wszystkim rodzice 
naszych uczniów. Gdyby nie 
ich pomoc to, by się impre-
zy nie udało zrobić. Rodzice 

szyli stroje, pomagali w ćwi-
czeniach i przygotowaniach. 
Podziękowania należą się 
również sponsorom. Wszyst-

kich mieszkańców Rumi go-
rąco zachęcam do posyłania 
swoich pociech do naszej pla-
cówki. SP 9 to szkoła, która 

stawia na związki z historią 
i tradycją, to dobra szkoła 
a najlepiej o niej świadczą 
sami absolwenci. /raf/

Szkoła świętowała 30-lecie
RUMIA | Szkoła Podstawowa nr 9 świętowała niedawno okrągły jubileusz – 30-lecie 
istnienia. W ramach obchodów przez tydzień odbywała się prezentacja dorobku 
szkoły w formie wystawy, zaś w weekend zorganizowano galę jubileuszową. 
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl
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Porozumienie klimatyczne wprowadza nową 
koncepcję neutralności klimatycznej. Ma ona 
polegać na dążeniu do zbilansowania emisji 
gazów cieplarnianych z ich pochłanianiem. 
Ustalenia szczytu klimatycznego w Paryżu 
nie mówią już bowiem o całkowitej dekarbo-
nizacji, lecz zobowiązują do redukcji emisji 
CO2, a to można osiągnąć m.in. poprzez roz-
wój wysokosprawnej energetyki, także opar-
tej o paliwa kopalne, OZE oraz zalesianie. 
Najnowsze technologie, wraz z działaniami 
zmniejszającymi koncen-
trację dwutlenku węgla w 
atmosferze, wpisują się w 
politykę zrównoważonego 
rozwoju.

Międzynarodowa umo-
wa ma na celu efektywne 
zmniejszenie koncentracji 
dwutlenku węgla w at-
mosferze. Polska zreali-
zuje te założenia między 
innymi dzięki stosowaniu 
nowoczesnych technolo-
gii opartych o węgiel. Ten 
złoty środek łączy w sobie 
troskę o stan środowiska z 
interesem gospodarczym i 
energetycznym kraju.

Pomimo zachodzących 
zmian i postępującej dy-
wersyfikacji wytwarzania 
energii elektrycznej w Pol-
sce, wszystkie prognozy 
wskazują, że podstawą pol-
skiej energetyki jeszcze przez wiele lat pozo-
stanie węgiel.

- Zagwarantowanie tzw. samowystarczal-
ności energetycznej, która ma zapewnić 
bezpieczeństwo energetyczne Polski, należy 
budować na nowych mocach w oparciu rów-
nież o węgiel. Polska posiada bogate złoża 
tego surowca i powinniśmy z niego korzy-

stać. Porozumienie klimatyczne gwarantuje, 
żebędzie można wykorzystywać zasoby pol-
skiego węgla – także w energetyce. To dla 
nas optymistyczna wiadomość w kontekście 
planowanych inwestycji– powiedziałDariusz 
Kaśków, prezes Energa SA. - Redukcja emi-
sji CO2 będzie bowiem realizowana przez 
nas poprzez stosowanie, m.in. przy budowie 
nowego bloku energetycznego w Ostrołęce, 
najbardziej zaawansowanych technologicz-
nie i sprawdzonych rozwiązań. Sukcesywne 

zastępowanie pracujących 
obecnie wysłużonych bloków 
węglowych w Polsce, nowo-
czesnymi i wysoce efektyw-
nymi, wpłynie na znaczne 
obniżenie wskaźnika emisji 
CO2 na jednostkę generowa-
nej energii.

Energa podpisała z Enea list 
intencyjny dotyczący podję-
cia współpracy przy przygo-
towaniu, realizacji i eksplo-
atacji nowoczesnego bloku 
węglowego klasy 1000 MW 
w Elektrowni Ostrołęka C. 
Planowana inwestycja umoż-
liwi generowanie energii elek-
trycznej w sposób najbardziej 
efektywny, a poprzez zastoso-
wanie najnowocześniejszych 
technologii oczyszczania spa-
lin, jej wpływ na środowisko 
naturalne będzie znacznie 
ograniczony.

Budowa nowego bloku energetycznego w 
Ostrołęce wpisuje się w plany inwestycyjne w 
energetyce, które mają zapewnić bezpieczeń-
stwo energetyczne Polski, a ponadto poprzez 
zastosowanie nowoczesnych technologii bę-
dzie realizować zobowiązania wynikające z 
porozumienia klimatycznego. 

(BG)

Energa będzie 
redukować 
emisję CO2

Energa wypełni zobowiązania wynikające z podpisanego 
przez Prezydenta RP porozumienia klimatycznego ONZ 
przez zastosowanie najbardziej zaawansowanych technolo-
gicznie rozwiązań – zapowiada Dariusz Kaśków, prezes Ener-
ga SA. Dzięki nowoczesnej technologii wytwarzania energii 
elektrycznej, takiej, jak planowana przez spółkę w Ostrołęce, 
nadal będzie można korzystać z węgla.

”zagwarantowanie 
tzw. samowystarczal-
ności energetycznej, 
która ma zapewnić 
bezpieczeństwo 
energetyczne polski, 
należy budować na 
nowych mocach 
w oparciu również 
o węgiel. polska 
posiada bogate złoża 
tego surowca i po-
winniśmy z niego 
korzystać.



s(BRC), cytrynowa,cena: 666 Euro, 
Tczew. Tel: 735-001-684

KUPIĘ

Skup aut, kasacja pojazdów, wra-
ków, pomoc drogowa, auto części, 
awaryjne otwieranie aut, Wejhero-
wo, Trójmiasto. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam telefon-Sony Ericsson 
x8, cena 80 zł, Wejherowo. Tel: 510-
688-509

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

Malowanie cekolowanie, podłogi, 
remonty kompleksowe, doświad-
czenie, wolne terminy, solidnie. Tel: 
504-973-552

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

Kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

Wdowa pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowane-
go, na SMSy nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

RÓŻNE
Oddam gałęzie tui srebrnej na wią-
zanki, Hydrofor nowy na 220v, cena 
450 zł. Tel: 506-251-697

Sprzedam segment pokojowy, ko-
lor mahoń 360x200cm, stan bardzo 
dobry. Tel: 663-059-342

Sprzedam drewno do co i gałęziów-
kę, Możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

Sprzedam sztaby z kołpakiem an-
tywłamaniowe 1m, 50zł/sztuka. Tel: 
507-486-424

Sprzedam koła od roweru 26 cali 
przednie i tylne 7 biegów w piaście, 
cena 100zł. Tel: 507-486-424

Sprzedam muszlę klozetową z de-
ską, kompakt wylot prosty, cena 
100zł. Tel: 507-486-424

Sprzedam dekoder, cena 50 zł. Tel: 
507-486-424

Sprzedam grzejnik z nawiewem 
2000Watt, 3 zakresowy, cena 50zł. 
Tel: 507-486-424

Sprzedam pompę głębinową, mało 
używaną że sterownikiem do 6 ba-
rów ciśnienia, wyrzut wody 100m, 
zawór zwrotny, cena 250 zł. Tel: 507-
486-424

Sprzedam kuchenkę gazową, 2 pal-
nikowa nowa, butle gazowe pełne 
3kg i 2kg, cena 220zł. Tel: 507-486-
424

Sprzedam pralkę wirnikowa z na-
stawieniem czasu prania i grzania 
wody, cena 100 zł. Tel: 507-486-424

Mata dla dziecka do leżenia i prze-
wijania, kolor pomarańczowy, 
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SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ 

BUDOWLANĄ, 
OK. 1950 m2

tel. 508 250 660

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam dom w Kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, ja-
dalnia, umeblowana kuchnia, gar-
deroba, małe osiedle 330tys.zł. Tel: 
519-399-162

Sprzedam mieszkanie 39,20m2 os. 
Kaszubskie, 3 pokoje po remoncie 
łazienki i kuchni z nową zabudową. 
Tel: 507-486-424

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

Sprzedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-

ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszy-
nie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę pokój spokojnej osobie 
na ul. Kochanowskiego w Wejhero-
wie. Tel: 513-057-171

KUPIĘ

Kupię mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

Starszy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jed-
norodzinnym, od 15 listopada, tel. 
0049 669 869 837

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Skoda 105L, 1981 ,0.988cm.lGa-

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

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, 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, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034
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W 19. minucie Siarka otwo-
rzyła wynik meczu – Daniel 
Koczon zabawił się na pra-
wym skrzydle z obrońcami 
Gryfa, idealnie dośrodkował 
do Ropskiego, a ten płaskim 
strzałem pokonał Lelenia. 
Gryf próbował gonić wynik, 
ale zdecydowanie więcej po-
mysłu widać było w grze go-
ści. W 44. minucie szansę po 
rzucie rożnym mieli goście. 
Płaskie zagranie minęło kilku 
zawodników w polu karnym 
i trafiło do Płatka, a ten strzelił 
pół metra obok bramki.

W 59. minucie doszło do wy-
czekiwanego wyrównania – 
z rzutu wolnego z boku boiska 
dośrodkował Kołc, tam z du-
żego zamieszania skorzystał 
Michał Marczak, główką 
z bliska zdobywając gola. 
W 77. minucie Gryf wyszedł 
na prowadzenie – z lewej 
strony zagrał Kołc, głowę 
przyłożył Tomczak i było 
2-1 dla gospodarzy. W 84. 
minucie autor dwóch asyst 
obejrzał drugi żółty kartonik 
i opuścił plac gry. Gryf został 
zamknięty na własnej poło-

wie i w doliczonym czasie gry 
sędzia podyktował przeciw-
ko gospodarzom rzut wolny. 

Daniel Koczon pokazał klasę 
i technicznym strzałem umie-
ścił piłkę w siatce. /kG/

Remis z Siarką
II LIGA | Wejherowski Gryf zremisował na własnym stadionie z Siarką Tarnobrzeg 2-2. 
Wreszcie drużyna Mariusza Pawlaka potrafiła odwrócić losy spotkania, ale mimo strzele-
nia dwóch goli, w ostatnich sekundach z rzutu wolnego remis Siarce dał Daniel Koczon.

GRyf WejheRoWo – SiaRKa TaRnobRzeG 2-2
Marczak 59’, Tomczak 77’ - Ropski 19’, Koczon 90’+3’

gryf: Leleń – Mońka, Bednarski, Brzuzy, Dampc (46.Tomczak) 
– Wicon (60.Ciechański), Nadolski, Kołc, Klimczak – Chwastek 
(89.Szur) – Marczak (73.Czerwiński)

siarKa: Dybowski – Grzesik, Waleńcik, Sylwestrzak, Dawido-
wicz (62.Suchecki) – Koczon, Stromecki, Płatek (83.Głaz) (87.
Przewoźnik), Czyżycki (71.Szewc), Tomalski – Ropski
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II LIGA | Jeszcze nie-
dawno o sytuacji w II lidze 
można było powiedzieć, że 
to wyścig, w którym dwie 
drużyny odłączyły się od 
peletonu. Teraz należałoby 
już dodać, że trzeci zespół 
dołączył do Odry i Rako-
wa. To Radomiak, który 
dzięki dobrym występom 
ugruntował sobie trzecią 
pozycję i jest poważnym 
kandydatem do awansu. 
Gryf Wejherowo stanie za-
tem w niedzielę naprzeciw 
wymagającego zadania – w 
Radomiu będzie musiał za-
trzymać mocno rozpędzoną 
maszynę.

Choć Radomiak to klub z dłu-
gą historią, to wciąż jego naj-
większym sukcesem pozosta-
je awans do najwyższej klasy 
rozgrywkowej w 1984 roku. 
Po jednym sezonie Radomiak 
spadł i od tego czasu gra na 
niższych szczeblach. Obecny 
sezon jest drugim z rzędu na 
poziomie II ligi.

Brak sukcesów w ostatnich 
latach nie oznacza, że Ra-
domiaka można lekceważyć. 
Przeciwnie, miejsce w tabeli, 
czyli 3. lokata ze stratą czte-
rech punktów do lidera, każe 
sądzić, że Gryf czeka bardzo 
trudne zadanie. Chociaż pił-
karzy z większym ekstrakla-
sowym doświadczeniem nie 
ma wielu (Lisowski – ponad 
130 spotkań i Stąporski – 
niemal 30), to Radomiak ma 
kim straszyć. Leandro Rossi, 
bo o nim mowa, to lider kla-
syfikacji strzelców II ligi (8 
bramek). Ten Brazylijczyk 
gra w Radomiu szósty sezon 
i w poprzednich rozgrywkach 
zajął drugie miejsce w wyści-
gu o koronę króla strzelców. 
Kluczem do walki z Ra-
domiakiem będzie właśnie 
upilnowanie Leandro, który 
strzelił aż połowę wszystkich 
goli, jakie zdobyli radomia-
nie. 
Początek spotkania w Rado-
miu w niedzielę, 30 paździer-
nika, o godzinie 17:00. /kG/

W Radomiu będzie trudno

PIŁKA NOŻNA | Kiedy 
w dniu meczowym zespół II 
ligi zarabia przeważnie kil-
ka tysięcy złotych, to 250 
tysięcy, które PZPN daje... 
piątemu, czyli ostat-
niemu z nagradza-
nych klubów jest 
warte odmłodze-
nia kadry. Jakie 
szanse na taki za-
strzyk gotówki ma 
Gryf Wejherowo?

Jaka jest idea Pro Junior Sys-
tem? Promowanie młodych 
piłkarzy i wychowanków 
w klubach Ekstraklasy, I oraz 
II ligi. Jakie są zasady przy-
znawania punktów? Każda 

minuta spędzona na boisku 
przez młodzieżowca (uro-
dzony po 1 stycznia 1996 
roku) to jeden punkt, minuta 
spędzona przez wychowanka 

(młodzieżowiec, któ-
ry co najmniej przez 

trzy pełne sezony 
był zarejestrowany 
w danym klubie) to 
dwa punkty do kla-
syfikacji. Aby jed-

nak minuty zawodni-
ka były w ogóle brane 

pod uwagę, musi on wystąpić 
w co najmniej pięciu spotka-
niach i uzbierać w nich 270 
minut gry.
Cały tekst: czytaj na gwe24.
pl /kG/

DlaCzeGo oPłaCa Się 
WySTaWiać młoDzieżoWCóW?
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ZbIGnIEW R. chuchAŁA

kaLenDariuM futboLoWe

„S” JAk SPIRytuS

Znów wracają dawne 
koszmary. Pewny sie-
bie trener Nawałka nie 

dopilnował swoich pupilów, 
a ci poszli „w Polskę”. Ktoś 
powie, że to przecież nie no-
wość. Tak, ale ponoć dziś to 
już stuprocentowi profesjo-
naliści? Nic bardziej mylne-
go. W zasadzie przez wie-
le miesięcy mógłbym pisać 
felietony poświęcone tylko 
„chlaniu” wódy przez kopa-
czy piłeczki, i to tych repre-
zentacyjnych. Dziś litery „U” 
i „W’. Wśród piłkarzy, których 
nazwiska zaczynają się wła-
śnie na jedną z tych liter, też 
byli nieźli „giganci”. Starzy 
kibice dobrze wiedzą, kogo 
mam na myśli. Nie będę się 
jednak znęcał nad ludźmi, 
którzy kiedyś tam zbłądzi-
li. Nie wiem jak to się stało, 
ale pominąłem piłkarzy na 
literę „S”. Muszę nadrobić za-
ległość. W bramce Edward 
Szymkowiak, w obronie An-
toni Szymanowski, Hen-
ryk Szczepański, Piotr So-
czyński i Władysław Szcze-
paniak, w pomocy Zygfryd 
Szołtysik, Marian Spoida i 
Fryderyk Scherfke, w ataku 
Andrzej Szarmach, Włodzi-
mierz Smolarek oraz Waw-
rzyniec Staliński. Taką jede-
nastkę przygotowałem, jako 
wyjściową. Kapitanem tej 
drużyny powinien być… i tu 
nikt nie zgadnie? Uważam, 
że zasłużył na to miano Ma-
rian Spoida. Doskonały pił-
karz Posnanii i Warty, świet-
ny trener. Pracował nawet, 
jako asystent wielkiego Jó-
zefa Kałuży, selekcjonera na-
szej kadry narodowej przed 
II wojną światową. Poniósł 
bohaterską śmierć w lesie 
katyńskim. Szymkowiak z 
Ruchu, Legii i Polonii Bytom, 
Szymanowski z Wisły, Szcze-
pański z ŁKS i Odry Opole, 
Soczyński z ŁKS, Olimpii i Fe-
nerbahce Szołtysik z Górni-
ka, Szarmach z Górnika, Sta-
li Mielec i Auxerre, Smolarek 
z Widzewa, Eintrachtu, Fey-
enoordu i Utrechtu to za-
wodnicy grający po wojnie. 
Spoida, Scherfke i Staliński 
z Warty występowali na bo-
iskach przed wojną. Jedynie 
Szczepaniak z Polonii War-
szawa grał w reprezenta-
cji w latach 1930-
1947. Kibice z 
Wejherowa będą 
w tym miejscu 
usatysfakcjono-
wani. Otóż jeden 
z wyżej wymie-
nionych piłkarzy 
miałw dowodzie 
osobistym wpi-
sane miejsce uro-
dzenia, właśnie 

Wejherowo. Chodzi miano-
wicie o Henryka Szczepań-
skiego, urodzonego w gro-
dzie Wejhera 7. październi-
ka 1933 roku. W reprezen-
tacji narodowej rozegrał aż 
czterdzieści pięć spotkań w 
latach 1957-1965. Był olim-
pijczykiem z Rzymu. W 1960 
roku, razem z Romanem 
Koryntem wygrał „Złotego 
Buta” w plebiscycie katowic-
kiego „Sportu”. Szczepań-
ski debiutował w koszulce 
z białym orłem 29. września 
1957 roku w Sofii. Polska 
zremisowała wtedy z Bułga-
rią 1:1 po golu Brychczego 
w 39. minucie. W roku 1958 
nasz bohater zagrał jeszcze 
ze Szkocją, NRD i Węgra-
mi. 28. czerwca 1959 roku 
Szczepański u boku między 
innymi Stefaniszyna, Roma-
na Korynta, Zientary, Pola i 
Brychczego wystąpił w słyn-
nym meczu z Hiszpanią. Po-
lacy w ramach eliminacji 
ME przegrali w Chorzowie 
2:4. Dwie bramki dla Hisz-
panów strzelił sam Di Stefa-
no, legenda Realu Madryt. 
4. maja 1960 roku zagrał w 
Glasgow ze Szkocja w me-
czu towarzyskim. Polacy po 
golach Baszkiewicza, Brych-
czego i Pola wygrali 3:2. 19. 
maja tego samego roku na 
Łużnikach w Moskwie mia-
ła miejsce klęska naszej dru-
żyny. W tym meczu też za-
grał Szczepański. Nasi pole-
gli aż 1:7. Igrzyska w Rzymie 
nie były udane dla naszych 
piłkarzy. Nasz zawodnik za-
grał w wygranym 6:1 me-
czu z Tunezją. Nie wyszedł 
na murawę w dwóch kolej-
nych meczach, po których 
Polacy odpadli z dalszych 
rozgrywek. W Livorno prze-
graliśmy 1:2 z Danią, a w Ne-
apolu 0:2 z Argentyną. 21. 
maja 1961 roku Polacy, ze 
Szczepańskim w składzie, 
zrewanżowali się Rosjanom 
za wspomnianą wyżej po-
rażkę i wygrali w Warszawie 
1:0 po bramce Ernesta Po-
hla. Ostatni mecz w repre-
zentacji Henryk Szczepański 
nie zaliczył do udanych, bo-
wiem 1. listopada 1965 roku 
nasi futboliści przegrali w 
eliminacjach MŚ z Włochami 
w Rzymie aż 1:6. Ale to tyl-

ko sport i zwycięstwa 
przeplatają się z po-
rażkami. Nikt dziś o 
naszym reprezen-
tancie, tu w naszym 
mieście nie pamię-
ta. Piszę o „Burzy”, 
bo taki miał pseu-
donim boiskowy, 
już kolejny raz. Ni-
gdy za wiele przy-
pominania.

W zawodach wzięło udział 
prawie 200 zawodników, re-
prezentujących różne sporty 
i sztuki walki jak kickboxing, 
taekwondo, karate i muay 
thai. Zawodnicy Wejherow-
skiego Stowarzyszenia Spor-
towego oraz KTS-K GOSRiT 
Luzino zwyciężali w swoich 
konkurencjach wagowych na 
macie. 
Natomiast tydzień wcześniej, 
Ci sami zawodnicy, wzmoc-
nieni debiutantami: Adamem 

Wróbel oraz Jakubem Róź-
niakowskim, wywalczyli kil-
ka medali Pucharu Pomorza 
w kickboxingu w Gdańsku. 
Jak widać od początku sezo-
nu, kickboxerzy nie próżnują. 
Dwa turnieje w ciągu dwóch 
tygodni to tylko dopiero po-
czątek. 4-6 listopada dziew-
częcy skład drużyny weźmie 
udział w Pucharze Polski 
w kickboxingu w Dwiko-
zach, k. Sandomierza, a już 
2-4 grudnia zameldują się 

w Nowym Sączu na zawodach 
ogólnopolskich MUSZY-
NIANKA CUP.
Wejherowskie Stowarzysze-
nie Sportowe wspólnie z KTS
-K GOSRiT Luzino posiadają 
obecnie aż 14 grup, podzie-
lonych na wiek oraz stopień 
zaawansowania. Są jeszcze 
wolne miejsca na treningi – 
kickboxerzy zapraszają! Tre-
nerami Klubu są Rafał Karcz 
oraz Tomasz Hirsz.
/raf/

Trzy razy złoto!
KICKBOXING | Niedawne zawody okazały się bardzo szczęśliwe dla drużyny wspól-
nej reprezentacji Wejherowa i Luzina. Podczas konfrontacji sportów i sztuk walki 
POLISH FIGHTER CUP w Szczecinie, pod patronatem Polskiego Związku Kickbo-
xingu, nasi sportowcy wywalczyli same złote medale! 

Jedynego gola dla podopiecz-
nych trenera Grzegorza Li-
sewskiego zdobył Marcin 
Maszota, który pokonał 
bramkarza gospodarzy w 40 
minucie, wykorzystując do-
środkowanie z rzutu rożnego 
wychowanka GOSRiT, Ka-
mila Wenty. Kolejny mecz 
luziński zespół rozegra rów-
nież na wyjeździe z Sokołem 
Ełganowo. Spotkanie to ro-
zegrane zostanie w sobotę 29 
października o godz. 14.00. 
Warto dodać, że bardzo do-
brze w tym meczu zagrał ju-
nior Maciej Kożyczkowski, 
który rozegrał całe spotkanie. 
Skład GOSRiT Wikęd Lu-
zino: Artur Pranga - Maciej 
Bank, Maciej Kożyczkow-

Kolejne zwycięstwo 
LUZINO | Kolejny komplet punktów zanotował lider 1 grupy V ligi, GOSRiT Wikęd Luzino, który wygrał na trudnym 
terenie w Sierakowicach z miejscowym GKS 1:0.

ski, Marcin Maszota, Dariusz 
Mienik, Maciej Nowak, Ma-
ciej Pliński, Adrian Roppe-

l(65’ Szymon Ziemann), Pa-
weł Rutkowski (74’ Wojciech 
Kalkowski), Kamil Wenta (87’ 

Grzegorz Semak), Mariusz 
Toruńczak
/raf/

wyniKi:
Zuzanna Kalbarczyk – •	
złoto w kat. do 60 kg ka-
detek starszych wersji 
kick-light
Paulina Stenka – złoto •	
w kat. do 70 kg juniorek 
kick-light
Mikołaj Herzberg – złoto •	
w kat. do 79 kg juniorów 
kick-light


