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Najwięcej projek-
tów dotyczy ładu 
przestrzennego 
oraz rekreacji. 
Okazuje się, że 
mieszkańcom po-
trzebne są zagospo-
darowane miejsca 
do wspólnego, ak-
tywnego spędzania 
wolnego czasu.
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Mniejsze korki, usprawnienie 
ruchu i alternatywne połącze-
nie Rumi, Gdyni i Kosakowa – 
to główne korzyści, które poja-
wią się po wybudowaniu „Drogi 
Trzech Powiatów”. 

zdrowie   
     uroda&

Okulary progresywne•	  
– wyraźne widzenie   
na każdą odległość

Akupunktura •	   
– i głowa nie boli!
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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tema-
tów. Najciekaw-
sze opublikuje-
my na łamach 
naszej ga-
zety oraz 
na naszym 
portalu 
gwe24.pl

ZGŁOŚ TEMAT

tel. 606 112 745

Waszym zdaniem... 
@JADWiGA
Park to miejsce na odpo-
czynek i rekreację, a nie na 
więzienie dla ptaków - je-
żeli chcemy oglądać zwie-
rzęta i ptaki można po-
jechać do zoo, tam przy-
najmniej mają fachową 
opiekę.

@KAsiA
Chcemy „Orlika” na Śmie-
chowie!

@MACiEJ
Super inicjatywa. Popie-
ram. Na pewno podniesie 
to jakość miasta. Paradok-
salnie największy płacz o 
los zwierzątek , drzewek 
mają osoby które bez mru-
gnięcia okiem zamordo-
wały by człowieka poprzez 
aborcję. To nie jest troska 
o przyrodę, a realizowanie 
zagadnień ideologicznych 
i częściowo politycznych.

W PARKU 
ZAMIESZKAŁY 
ŻURAWIE

KoRNUsiA
To pełna miłości, ciepła i zrozumienia su-

nia. Jest wysterylizowana, zaszczepio-
na, odrobaczona i gotowa do adopcji. 
Ma skłonności do ucieczek, więc po-
winna być psem typowo domowym, 
który prowadzony jest wyłącznie na 

smyczy. 

KsERo
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dą-

brówce przebywa od 24 grudnia 2016 roku. 
Jest nauczony dzielenia przestrzeni z innymi 

zwierzętami, więc mógłby dołączyć do Twoje-
go stada. Lubi bliskość człowieka i czeka aż 

ktoś zabierze go pod swój dach.

LUNA
To sunia, która posiada ogromne pokłady 
ciepła i miłości. Do Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Dąbrówce została 
oddana przez właściciela. Obecnie szuka 
nowego domu, w którym poczuje się jak 
członek rodziny. Uwielbia kontakt z czło-
wiekiem. Dodatkowo potrafi zachować 
czystość i jest bardzo posłuszna.

MoŻEsZ oDMiENić iCh Los!
Szukasz wierne-
go przyjaciela? 
W Schronisku 
dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dą-
brówce czekają 
Kornusia, Ksero 
i Luna.
To czworonogi, któ-
re zostały porzuco-
ne, zgubiły się lub 
straciły właścicieli. 
Może jeden z nich 
czeka właśnie na 
Ciebie? Sprawdź to 

już dziś, biorąc 
wybranego 

psa na prób-
ny spacer. 

oToZ „ANiMALs” SChRONISKO DLA BEZDOMNYCh ZWIERZąT W DąBRóWCE K/ WEJhEROWA 
TEL. BIURO ADOPCYJNE: 607-540-557 | ADRES E-MAIL: DAbRoWKA@oToZ.PL

Ptaki są młode i pochodzą 
z hodowli, są więc nieco 
oswojone i przyzwyczajone 
do obecności ludzi. 
- Żurawie mają obecnie 
około 9 miesięcy – wyja-
śnia Jarosław Jędrzejewski, 
dyrektor Wejherowskiego 
Zarządu nieruchomości Ko-
munalnych w Wejherowie. 
- Przyjechały do nas w grud-
niu z południa Polski. Są to 
ptaki hodowlane, nie inge-
rujemy więc w środowisko 
naturalne. Na razie żurawie 
są młode, więc jeszcze uro-
sną o ok. 30 cm i wybarwią 
się, przez co będą mieć jesz-
cze atrakcyjniejszy wygląd. 
Przedstawiciele władz mia-
sta są przekonani, że nowi 
mieszkańcy wejherowskie-
go parku będą wyjątkową 
atrakcją dla mieszkańców i 
turystów. 
- Park jest miejscem, które 
wiele osób chętnie odwie-
dza – mówi Krzysztof hilde-
brandt, prezydent Wejhero-
wa. - Żyje tu wiele ptaków 
na wolności, ale chcieliśmy 
także, aby były tu także 
inne gatunki, których na co 
dzień nie można spotkać. 
Dlatego zbudowaliśmy te 
dwie woilery. W jednej już 
w ubiegłym roku zamiesz-

żurawie W parku
Cztery Żurawie Koroniaste to nowi mieszkańcy wejherowskiego 
parku. W poniedziałkowe przedpołudnie zostały wpuszczone do wo-
liery, która stała się ich nowym domem. 

kała para bielików, do drugiej 
właśnie wprowadzili się nowi 
mieszkańcy, czyli żurawie. Je-
śli do tego dodać, że w parku 
żyją też wyjątkowe, czarne ła-
będzie, to to miejsce staje się 
wyjątkowe. 
To nie koniec zmian w wejhe-

rowskim parku. W tym roku 
będzie zmodernizowany  
środkowy staw,  uszczelnio-
ne kanały doprowadzające 
wodę, zainstalowane kolejne 
urządzenia sportowe a także 
zbudowana toaleta.  
Rafał Korbut

We wtorek 4 kwietnia komi-
sja konkursowa powołana do 
rozstrzygnięcia konkursu na 
Logo XIX Światowego Zjazdu 
Kaszubów Rumia 2017 zebra-
ła się i spośród 32 nadesłanych 
prac wybrała projekt najlepiej 
oddający charakter wydarze-
nia. Zwyciężyła propozycja 
Pani Małgorzaty Soroki. Zwy-
ciężczyni otrzyma nagrodę 
w wysokości 1,5 tys. złotych.
- Obrady komisji były bardzo 

konstruktywne. W mojej oce-
nie został wybrany najlepszy 
projekt, który łączy w sobie 
tradycję i nowoczesność - 
powiedział przewodniczący 
komisji konkursowej Ariel Si-
nicki.
Ruszył również nabór na wy-
stawców podczas XIX Świa-
towego Zjazdu Kaszubów. 
Celem naboru jest wyłonienie 
wystawców, którzy zaprezen-
tują swoje wyroby w trakcie 

ŚWiatoWy 
ZjaZd kaszubóW
W ramach przygotowań do Zjazdu Kaszubów, 
który w tym roku odbędzie się w Rumi wyłoniono 
zwycięski projekt w konkursie na logo zjazdu.

imprezy.
- Swoje propozycje należy prze-
syłać na wypełnionej karcie 
zgłoszeniowej pocztą lub osobi-
ście w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców w Urzędzie Miasta Rumi 
do 30 kwietnia. Regulamin oraz 
karta zgłoszenia są dostępne 
na stronie internetowej Gminy 
Miejskiej Rumia.
XIX Światowy Zjazd Kaszubów 
odbędzie się 1 lipca w Rumi.
/r/

@FiLiP
Inicjatywa fajna, lecz pie-
niążki można by było wy-
korzystać lepiej.
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Droga, która połączy Rumię 
z Gdynią będzie trzecią już tra-
są, którą kierowcy będą mogli 
przemieszczać się między tymi 
miastami. To alternatywa dla 
wiecznie zatłoczonej krajowej 
„szóstki” oraz ul. hutniczej. Re-
alizacja inwestycji rozpoczęła 
się, niedawno przeznaczono 
pieniądze na prace projekto-
we.

Przypomnijmy: „Droga 
Trzech Powiatów” to trasa, 
która połączy ulicę I Dywizji 
Wojska Polskiego w Rumi z re-
jonem skrzyżowania ulic Raj-
skiej i Długiej oraz Dębogórską 
w gminie Kosakowo a także 
z ulicą Pucką w Gdyni. Przed-
stawiciele Rumi, Gdyni oraz 
Kosakowa w listopadzie ub. 
roku podpisali list intencyjny 
dotyczący budowy tej drogi. 

Teraz zrobiono kolejny krok: 
władze Rumi wspólnie z radą 
miejską podjęły decyzję o za-
gospodarowaniu w budżecie 
kwoty 800 tysięcy złotych 
na stworzenie dokumentacji 
technicznej.

- Porozumienie podpisane 
z Gdynią i Kosakowem było 
wyrażeniem woli współpracy 
przy budowie nowej drogi 
– mówi burmistrz Michał Pa-
sieczny. - Teraz wykonaliśmy 
kolejny, bardzo ważny, krok. 
Stworzenie dokumentacji 
technicznej oznacza przystą-
pienie do konkretnych prac. Ta 
inwestycja jest bardzo ważna 
zarówno ze względu na dobro 
mieszkańców, jak i aktywizację 
naszych terenów inwestycyj-
nych.

W okolicach ulic I Dywizji Woj-

ska Polskiego, Kazimierskiej 
i Długiej planowane jest bo-
wiem stworzenie parku tech-
nologicznego o powierzchni 
20 hektarów. Inwestorzy będą 
mogli w jego obrębie m.in. 
prowadzić działalność maga-
zynową, produkcyjną, a także 
tworzyć centra logistyczne. 

- Mocno pracujemy nad tym, 
aby niewykorzystane obecnie 
obszary Rumi w przyszłości 
stały się miejscem, do którego 
chętnie ściągać będą duże fir-
my - dodaje burmistrz. - Pozy-
tywnie wpłynie to na budżet 
miasta czyli wpływy z podat-
ków, a także ilość miejsc pracy. 
Stworzenie dogodnego połą-
czenia drogowego chociażby 
z gdyńskim portem daje nam 
bardzo duże szanse na osią-
gnięcie tego celu. 

Planowany ciąg komuni-
kacyjny ma połączyć ulicę 
I Dywizji Wojska Polskiego oraz 
okolice ulicy Długiej w Dębo-
górzu-Wybudowaniu z ulicą 
Pucką w Gdyni. Jego duży 
fragment powstanie w miej-
scu tzw. „Popiołówki”, czyli tra-
sy technicznej używanej obec-
nie przez elektrociepłownię. 
W sezonie letnim odcinek ten 
chętnie wykorzystywany jest 
przez rowerzystów, bowiem 
kierowcy samochodów nie 
mogą poruszać się nim bez 
odpowiedniej przepustki. 

- Z pewnością będzie to duże 
udogodnienie dla mieszkań-
ców Janowa i okolic, ale nie 
tylko – mówi Krzysztof, miesz-
kaniec SM Janowo. - W połą-
czeniu z planowanym węzłem 
na wysokości przystanku SKM 

Rumia Janowo trzecia droga 
dojazdowa do Gdyni od stro-
ny Dębogórza-Wybudowania 
stworzy dogodne warunki po-
ruszania się autem 

Zgodnie ze wstępnymi za-
łożeniami droga ma posiadać 
dwa pasy oraz szeroką ścieżkę 
rowerową. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu malownicze tereny 
między Rumią i Gdynią wciąż 
będą mogły być wykorzy-
stywane przez entuzjastów 
dwóch kółek. 

- Budowa drogi rowerowej 
wzdłuż planowanego od-
cinka to bardzo dobry po-
mysł– mówi pani Dominika, 
mieszkająca przy ulicy Okrzei. 
- Oczywiście nowe połącze-
nie będzie wygodne przede 
wszystkim dla tych, którzy na 

co dzień pracują w Gdyni i do-
jeżdżają tam samochodem. 
Pewnie w dalszej przyszłości 
uda się poprowadzić tą drogą 
autobus, to byłoby coś. 

Obecnie analizowane są 
możliwości sfinansowania in-
westycji z zewnętrznych źródeł. 
Po wykonaniu dokumentacji 
technicznej miasta przystąpią 
do pozyskiwania funduszy na 
budowę drogi. Ze względu na 
rodzaj gruntów wyceniana jest 
ona wstępnie na kwotę od 25 
do 50 milionów złotych. 

/raf/

z Rumi do Gdyni i kosakowa
RUMiA | MniEjsZE kORki, usPRAwniEniE Ruchu i AlTERnATywnE POŁącZEniE RuMi, Gdyni i kOsAkOwA – TO GŁównE kORZyŚci, 
kTóRE POjAwią się PO wybudOwAniu „dROGi TRZEch POwiATów”. 

Budżet Obywatelski w Rumi 
już po raz kolejny odbędzie 
się w formule metropolitalnej 
wraz z Gdańskiem, Gdynią 
i Sopotem. Wniosek może zło-
żyć każdy mieszkaniec Rumi, 
bez ograniczeń wiekowych, 
w terminie od 3 do 28 kwietnia. 
Wystarczy zebrać 15 podpisów. 
Projekty mogą dotyczyć za-
gadnień inwestycyjnych (place 
zabaw, boiska, nowe nasadze-
nia, remonty) – wówczas kwota 
projektu nie może przekroczyć 
200 tys. zł oraz spraw prospo-
łecznych (zajęcia rekreacyjne, 
warsztaty plenerowe, koncer-
ty) – wówczas kwota projektu 
nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Formularze zgłoszeniowe 
i listy poparcia można pobrać 
w Biurze Obsługi Mieszkańców 
oraz ze strony internetowej: ru-
mia.budzet-obywatelski.org. 

Wypełniony w wersji papie-
rowej Formularz Zgłoszeniowy 
projektu do Budżetu Obywa-
telskiego należy składać w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców Urzę-

du Miasta Rumi lub przesłać 
w wersji elektronicznej na ad-
res: budzetobywatelski@rumia.
eu lub na platformę ePUAP na 
konto: /2215021/Skrytka_ESP 
wraz z wymaganymi załączni-
kami. W budżecie miasta na te-
goroczną edycję przewidziano 
kwotę 1,5 mln złotych.

- Serdecznie zachęcam do 
aktywnego udziału wszystkich 
mieszkańców Rumi – mówi 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Ariel Sinicki. - Jeżeli ktoś ma 
pomysł na nowy plac zabaw, 
boisko, chodnik, drogę czy ja-
kiś projekt społeczny to Budżet 
Obywatelskim jest idealnym 
narzędziem. Wystarczy złożyć 
wniosek, zebrać podpisy a póź-
niej zachęcić sąsiadów do gło-
sowania. Warto się zaangażo-
wać by razem zmieniać Rumię. 

W poniedziałek 10 kwietnia 
w godzinach 14:00 - 19:00 w sali 
nr 100 Urzędu Miasta odbędą 
się kolejne konsultacje społecz-
ne, podczas których urzędni-
cy odpowiedzą na wszystkie 

pytania dotyczące procedury 
składania projektów. 

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej ru-
mia.budzet-obywatelski.org

/raf/

budżet obywatelski – start!
RUMiA | wysTARTOwAŁA 4. EdycjA budżETu ObywATElskiEGO w RuMi. 

Jedna ze zrealizowa-
nych inwestycji w ra-
mach rumskiego bo
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serdecznie zachę-
cam do aktywnego 
udziału wszystkich 
mieszkańców Rumi 
– mówi przewodni-
czący Rady Miejskiej 
Ariel sinicki. jeżeli 
ktoś ma pomysł na 
nowy plac zabaw, 
boisko, chodnik, dro-
gę czy jakiś projekt 
społeczny to budżet 
Obywatelskim jest 
idealnym narzę-
dziem.

KOMENTUJ NA:

gwe24.pl
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Linia 84 to pierwsza nowa 
linia autobusowa stworzo-
na na terenie Rumi od 2010 
roku. Od 1 kwietnia funk-
cjonuje we wszystkie dni 
tygodnia z częstotliwością 
co ok. 60 minut. 

Podczas inauguracyjnego 
kursu autobus przewiózł 
całą trasą przedstawicieli 
władz miasta oraz ZKM Gdy-
nia, dziennikarzy, a także 
pierwszych mieszkańców.

- Stara Rumia nie miała 
nigdy autobusu – mówi Mi-
chał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. - W zeszłym roku 
wybudowaliśmy dwa od-
cinki ulic po to, aby mógł 
tędy pojechać miejski auto-
bus. Druga sprawa, o którą 
mieszkańcy Szmelty prosi-
li od lat, to połączenie tej 
dzielnicy z przychodnią 
zdrowia. To szczególnie 
ważne dla osób starszych. 

Dokładna trasa linii 84: 
Centrum handlowe „Port 
Rumia” – Kosynierów – Ko-
ściuszki – Partyzantów – Li-
powa – Mostowa – Wiązowa 
– Borówkowa – Chełmińska 

– Derdowskiego – Wybic-
kiego – Starowiejska – Ru-
mia Dworzec PKP – Sobie-
skiego – Sabata – Batorego 
– Św. Józefa – Podmokła. 

Władze miasta zapowia-
dają, że w planach jest 
dalszy rozwój komunikacji 
zbiorowej w mieście. Wciąż 
rozważana jest możliwość 
przedłużenia tras gdyń-
skich trolejbusów tak, aby 
dojeżdżały aż do Rumi. 

- Ale zależy to m.in. od 
funduszy – wyjaśnia bur-
mistrz Pasieczny. - Rocznie 

No i pojechał! 
RUMiA | PO RAZ PiERwsZy PRZEZ dZiElnicę sTARA RuMiA ROZ-
POcZąŁ kuRsOwAć MiEjski AuTObus.

komunikacja miejska kosz-
tuje nas (budżet miasta) ok. 
2,5 mln zł. Plany, aby trolej-
busy jeździły do Rumi, wciąż 
są – szczególnie w kontek-
ście budowy węzła integra-
cyjnego Janowo. Po wybu-

dowaniu tunelu będziemy 
rozważać taką możliwość. 
Akumulatory w trolejbusach 
są coraz bardziej wydajne, 
co umożliwia wydłużenie 
ich trasy aż do Rumi bez 
konieczności budowania li-

nii trakcyjnej. To oczywiście 
perspektywa kilku lat, ale 
rozmowy już się toczą. 

Potwierdza to przedsta-
wiciel Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni.

- W planach jest wydłuże-
nie linii od Gdyni Cisowej 
z Osiedla Sibeliusa poprzez 
węzeł Janowo do centrum 
Rumi – wyjaśnia Marcin 
Gromadzki, rzecznik gdyń-
skiego ZKM. - Byłoby to bar-
dzo silne powiązanie Gdyni 
z Rumią, gdyż nie tylko au-
tobusy linii R obsługiwały-
by połączenie między tymi 
miastami, ale też trolejbusy 
korzystające z napędu bate-
ryjnego. Dzisiejsze pojazdy 
z powodzeniem będą w sta-
nie dojechać do każdego 
zakątka Rumi korzystając 
tylko z wbudowanych aku-
mulatorów. 

Rafał Korbut

Pieniądze dostały łącznie 
93 podmioty. Złożonych 
wniosków było trzykrotnie 
więcej na łączną kwotę po-
nad 600 tys. zł, selekcja byłą 
więc spora. 

- Wręczyliśmy umowy or-
ganizacjom pozarządowym, 
które przystąpiły do naszego 
konkursu grantowego – wy-
jaśnia Gabriela Lisiuis. Staro-
sta wejherowski. - O tym, kto 
dostanie dotację, zadecydo-
wała komisja grantowa. Są to 
organizacje z terenu całego 
powiatu wejherowskiego, 
o różnych profilach działal-
ności: sport, kultura, eduka-
cja, ratownictwo... 

Starostwo przyznało łącznie 
205 tys. zł dla 93 organizacji. 

- Są to pieniądze, które 

zostaną przeznaczone na 
organizację różnych tego-
rocznych imprez – mówi Ga-
briela Lisius. - Będą to eventy 
sportowe, kulturalne, ale też 
integracyjne dla osób nie-
pełnosprawnych. Czyli roz-
maite wydarzenia, zarówno 
dla dzieci, dorosłych, jak i dla 
osób starszych. 

- Ważne jest nie tylko, aby 
organizacje i stowarzyszenia 
rejestrowały się w powiecie 
wejherowskim, ale też aby 
mogły się rozwijać i prężnie 
działać – dodaje Jacek Thiel, 
członek zarządu powiatu. - 
Dlatego co roku staramy się 
w naszym budżecie znajdo-
wać i zabezpieczać środki na 
wspieranie tych organizacji.  

/raf/

kasa na sport, kulturę 
i niepełnosprawnych
PoWiAT | POnAd 200 Tys. ZŁ dOfinAnsOwAniA 
OTRZyMAŁy ORGAniZAcjE i sTOwARZysZEniA dZiA-
ŁAjącE w POwiEciE wEjhEROwskiM Z budżETu 
sTAROsTwA POwiATOwEGO. 
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O tym, że placówki z Trój-
miasta oraz Wejherowa 
zostaną połączone w je-
den podmiot pisaliśmy już 
kilkakrotnie. Obecnie 
jest to realizowane. Rada 
Nadzorcza Szpitali Pomor-
skich Sp. z o.o. zdecydo-
wała o powołaniu zarządu 
spółki. W jego skład we-
szli: Jolanta Sobierańska-
Grenda, prezes zarządu 
oraz wiceprezesi: Andrzej 
Zieleniewski oraz Dariusz 
Nałęcz. Nowe obowiązki 
objęli w poniedziałek, 3 
kwietnia.

Konsolidacja objęła trzy 
podmioty: Szpital Specja-
listyczny im. Floriana Ceyno-
wy w Wejherowie, Pomorskie 
Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy oraz Szpitale Woje-
wódzkie w Gdyni. Poszcze-
gólne lecznice przestały już 
funkcjonować jako odrębne 
spółki, od poniedziałku dzia-
ła już jedna o nazwie „Szpi-
tale Pomorskie Sp. z o.o.”.

- Właściciel (a jest nim sa-
morząd województwa po-
morskiego) przed nowym 
zarządem postawił konkret-
ne zadania - mówi Paweł 
Orłowski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskie-
go. - Są to m.in. efektywne 
zarządzanie nowopowstałą 
spółką leczniczą, doskona-
lenie jakości udzielanych 
świadczeń i zwiększenie 
satysfakcji pacjenta oraz 
przeprowadzenie procesu 
modernizacyjno-inwesty-
cyjnego szpitali. 

A kim są nowi członkowie 
zarządu? Jolanta Sobie-

rańska-Grenda jest absol-
wentką Wydziału Prawa 
i Administracji UG, radcą 
prawnym, ukończyła studia 
MBA dla Kadry Medycznej 
w Akademii Leona Koźmiń-
skiego w Warszawie. Nowa 
prezes Szpitali Pomorskich 
sp. z o.o. od ponad 18 lat 
posiada doświadczenie na 
stanowiskach zarządzają-
cych, początkowo szczebla 
powiatowego (pełniła funk-
cję Sekretarza Powiatu Mal-
borskiego), następnie woje-
wódzkiego (przez ostatnich 
6 lat była dyrektorem De-
partamentu Zdrowia Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego). 

Wiceprezes Andrzej Ziele-
niewski to dotychczasowy 
prezes Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie, 
natomiast wiceprezes Da-
riusz Nałęcz był dotychczas 
prezesem Szpitali Woje-
wódzkich w Gdyni sp. z o.o.

Rafał Korbut

Andrzej Zieleniewski 
wiceprezesem
WEJhERoWo | ŁącZEniE POMORskich sZPiTAli 
w jEdną sPóŁkę sTAŁO się fAkTEM. w TyM TyGOdniu 
POwOŁAnO nOwy ZARZąd „sZPiTAli POMORskich”. 

Obiekt powiększony zo-
stanie o nowy czterokondy-
gnacyjny budynek z sied-
mioma salami operacyjnymi. 
Realizacja inwestycji, która 
prowadzona będzie przy 
wsparciu z Unii Europejskiej, 
oszacowana została na po-
nad 104 mln zł. W nowym 
budynku mają mieścić od-
działy angiologiczny, chirur-
gii naczyniowej i rehabilitacji 
kardiologicznej. Dodatkowo 
najprawdopodobniej zosta-
nie utworzony oddział reha-
bilitacji dziennej. 

Budynek Szpitala im. 
Ceynowy w Wejherowie 
ma zostać też docieplony. 
Podobne działania Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku 
zamierza przeprowadzić na 
terenie szpitali w Słupsku, 
Kościerzynie i Prabutach, 
a także szpitali psychiatrycz-
nych w Gdańsku i Starogar-
dzie Gdańskim oraz stacjach 
pogotowia ratunkowego 
w Słupsku i Gdańsku. Na ten 
cel w sumie ma zostać prze-
znaczonych 40 mln złotych. 

- Inwestycje rozpoczniemy 
jednocześnie we wszystkich 
placówkach. Każdy ze szpi-
tali posiada własny projekt, 
o różnej skali i z indywidu-
alnym harmonogramem 
realizacji. Ich zakończenie 
jest planowane między 2019 
a 2021 rokiem – mówi Paweł 
Orłowski, wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego. – 
Pomorzanie po zakończeniu 
wszystkich projektów będą 
leczeni i operowani w szpita-

lach o najwyższym standar-
dzie. Będzie to możliwe dzię-
ki wykorzystaniu funduszy 
unijnych, które nie są w ta-
kiej skali dostępne w innych 
krajach. Zaproponujemy 
całkiem nowe rozwiązania 
technologiczne i nowocze-
sny sprzęt, bo inwestycje 
będą się także wiązały z jego 
zakupem.

Radni sejmiku przeznaczyli 
już 92 mln złotych na 
wkład własny. Po-

zwoli to na pozyskanie jesz-
cze kilkuset milionów z unij-
nej kasy. Razem z innymi 
dotacjami z budżetu samo-
rządu województwa i pań-
stwa będzie to ponad pół mi-
liarda złotych. Już latem tego 
roku nastąpi rozstrzygniecie 
konkursów w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomor-
skiego 2014-2020. Wówczas 

mają ruszyć planowane 
prace.  /WA/

Rozbudują szpital
WEJhERoWo | REGiOnAlny OŚROdEk kARdiOlOGicZny MA ZOsTAć uTwORZOny 
w wEjhEROwskiM sZPiTAlu. w TyM cElu PlAcówkA będZiE ROZbudOwAnA.

- Łącznie wpłynęło dziewiętnaście wnio-
sków - mówi Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. - Najwięcej projektów doty-
czy ładu przestrzennego oraz rekreacji. 
Okazuje się, że mieszkańcom potrzebne są 
zagospodarowane miejsca do wspólnego, 
aktywnego spędzania wolnego czasu.  Nie 
bez znaczenia dla ludzi są również udogod-
nienia w przestrzeni publicznej oraz popra-
wa estetyki otoczenia. 

W ubiegły poniedziałek została powołana 
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, której 
zadaniem jest ocena złożonych wniosków 
pod względem prawidłowości ich przygo-
towania oraz analiza możliwości realizacji 
projektów w ciągu roku budżetowego.  
W komisji zasiadają radni Rady Miejskiej, 
z prawem zasięgania opinii merytorycz-
nych komórek Urzędu.

Do 30 kwietnia Komisja musi dokonać 
szczegółowej analizy i weryfikacji złożo-

nych wniosków, a następnie przedstawić 
burmistrzowi listę projektów za-
rekomendowanych do gło-
sowania. Po zatwierdzeniu 
i opublikowaniu listy, od 5 
do 15 maja mieszkańcy 
Redy wezmą udział w gło-
sowaniu. Do końca maja 
dowiemy się, które pro-
jekty dostały najwięcej 
głosów.

Budżet obywatelski jest 
ważnym elementem 
kształtowania postaw 
prospołecznych i anga-
żowania mieszkańców 
w sprawy miast i dzielnic. 
W tym roku Reda przy-
stępuje do realizacji Bu-
dżetu Obywatelskiego 
po raz pierwszy. 

Mieszkańcy zgłosili pomysły
REDA | ZAkOńcZyŁ się PiERwsZy ETAP TEGOROcZnEGO budżE-
Tu ObywATElskiEGO. dO kOńcA MARcA MiEsZkAńcy REdy MO-
Gli skŁAdAć wniOski. cO dAlEj?

Łącznie 
wpłynęło 
dziewiętnaście 
wniosków.
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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. 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                                                                                                                                                293/2016/DB

Czterech posłów PiS z czte-
rech miast - Bydgoszczy, Po-
znania, Bielsko-Białej i Łodzi 
– odwiedziło Pomorze, by 
wspólnie z gdyńskim posłem 
Marcinem horałą spotkać się 
z mieszkańcami oraz przed-
stawić swoje poglądy na kilka 
istotnych dla Pomorza spraw. 

Posłowie najpierw przyje-
chali do Wejherowa. Marcin 
horała (Gdynia), Łukasz Schre-
iber (Bydgoszcz), Szymon 
Szynkowski vel Sęk (Poznań), 
Grzegorz Puda (Bielsko-Biała) 
i Waldemar Buda (Łódź) zor-
ganizowali na wejherowskim 
rynku konferencję prasową. 

- Wszyscy jesteśmy posłami, 
którzy zajmują się tematyką sa-
morządową (szczególnie przy-
gotowaniami do wyborów 
samorządowych) – wyjaśnia 
Marcin horała, poseł na Sejm 
z ramienia Prawa i Sprawie-
dliwości (horała jest też woje-
wódzkim pełnomocnikiem PiS 
ds. przygotowania wyborów 
samorządowych). - Poza tym 

chcieliśmy wspólnie zorgani-
zować spotkania i konsultacje 
zarówno z mieszkańcami, jak 
i z lokalnymi samorządowca-
mi na temat proponowanych 
przez nas zmian w ustroju 

samorządowym. Ponadto ce-
lem spotkania jest pozyskanie 
przyjaciół dla paru ważnych 
dla Pomorza spraw. 

Jedną z najważniejszych 
(a zarazem jedną z bardziej 

kontrowersyjnych) kwestii jest 
pomysł PiS na ograniczenie 
sprawowania władzy przez 
prezydentów, burmistrzów 
i wójtów do maksymalnie 
dwóch kadencji. Na razie nie 

jest to jeszcze przesądzone, ale 
partia rządząca nie ukrywa, że 
ma zamiar wprowadzić w ży-
cie te zmiany. 

- Pewne to będzie, gdy zo-
stanie przegłosowana ustawa 
z takimi postanowieniami – 
mówi Marcin horała, który nie 
ukrywa, że w nadchodzących 
wyborach prawdopodobnie 
będzie ubiegał się o fotel pre-
zydenta Gdyni. - Ja jestem 
zwolennikiem takiego rozwią-
zania. Zaznaczam jednak, że 
nie chodzi tylko o kadencje, 
ale też o zwiększenie upraw-
nień kontrolnych samych 
mieszkańców, zwiększenie 
uprawnień radnych (rady 
miast i gmin często są obec-
nie ubezwłasnowolnione) 
i ograniczenie jednowładztwa, 
udzielnych księstw wójtów, 
burmistrzów i prezydentów. 
Myślimy, że byłoby to dobre 
dla demokratyzacji i rozwoju 
samorządów. 

Celem wizyty posłów były też 
rozmowy z lokalnymi samorzą-

dowcami, a także z mieszkań-
cami Władysławowa i Gdyni. 

- Przyjazd posłów do nasze-
go miasta jest wynikiem tego, 
że chcą się wsłuchiwać w po-
trzeby mieszkańców – mówi 
Marcin Drewa. - Z posłem ho-
rałą współpracuję na co dzień, 
często wypytuje się o potrze-
by radnych (w tym wypadku 
mnie, ponieważ reprezentuję 
PiS w Wejherowie). Ja z kolei 
wszystkie sprawy, które tra-
fiają do mnie, przekazuję bez-
pośrednio do posła. II – muszę 
przyznać – poseł jest bardzo 
otwarty na pomoc. 

Rafał Korbut

Ograniczyć jednowładztwo!
MARCIN HoRAłA (Pis): 

WEJhERoWo | likwidAcję „księsTw PREZydEnTów, buRMisTRZów i wójTów”, budOwę dRóG i ROZwijAniE kOlEi ZAPOwiE-
dZiEli POsŁOwiE Pis, kTóRZy w POniEdZiAŁEk OdwiEdZili wEjhEROwO. 

Co jeszcze mówili 
posłowie PiS? 
Więcej o ich wizycie 
w Wejherowie 
przeczytasz na:

gwe24.pl

od lewej: Łukasz schreiber 
(bydgoszcz), Grzegorz Puda 

(bielsko-biała), Marcin ho-
rała (Gdynia), szymon szyn-

kowski vel sęk (Poznań),  
i Waldemar buda (Łódź)

fo
t. 
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W uroczystości otwarcia 
nowoczesnego obiektu 
uczestniczyli przedstawiciele 
Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, lokalni samorzą-
dowcy, a także rodzice malu-
chów, które będą korzystały 
z placówki. Wszyscy zazna-
czali, że luziński żłobek na tle 
innych tego typu placówek 
wyróżnia się w sposób szcze-
gólny. 

- To jest modułowy, energo-
oszczędny, nowoczesny i do-
skonale wyposażony żłobek 

- zapewnia Jarosław Wejer, 
wójt gminy Luzino. - Dlatego 
możemy być z niego dumni. 
Szczególną radość sprawia 
to, że to obiekt, który od pod-
staw powstał praktycznie 
w rok.

Nowoczesny żłobek skła-
da się z czterech oddziałów, 
z których każdy wyposażony 
jest w bawialnię, sypialnię, 
łazienkę i szatnię. Dodatko-
wo obiekt wyposażony został 
w pomieszczenia administra-
cyjno-techniczne i specjalny 

węzeł żywieniowy. 
- To jest takie miejsce, gdzie 

jest bezpiecznie i nowocze-
śnie – przekonuje Jarosław 
Wejer. - Brakowało takiego 
obiektu na terenie gminy Lu-
zino. Już od dłuższego czasu 
żłobek wzbudza zaintereso-
wanie wśród mieszkańców. 

Inwestycja związana z bu-
dową modułowej placówki 
pochłonęła 4 mln 250 tys. 
zł. Większa część powyższej 
kwoty pochodziła z rządowe-
go programu „Maluch”.  WA

żłobek oficjalnie otwarty
LUZiNo | dO użyTku OddAny ZOsTAŁ żŁObEk „TuPTusiE”. PlAcówkA PO-
wsTAŁA w RAMAch RZądOwEGO PROGRAMu „MAluch”.

Fo
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od nowego roku szkolne-
go dzieci uczęszczające do 
oddziałów przedszkolnych 
w wejherowskich szkołach 
podstawowych będą miały 
zapewnioną opiekę w świe-
tlicach szkolnych. 

Liczba godzin, kiedy dziec-
ko będzie mogło przebywać 
w szkole, ulegnie wydłużeniu. 
Będzie to korzystne przede 
wszystkim dla pracujących 
rodziców maluchów. 

- W przypadkach, w których 
zachodzi taka potrzeba, od 
1 września dzieci w klasach 
zerowych będą miały zabez-
pieczoną opiekę nie tylko 
podczas zajęć, ale też w świe-
tlicach – podkreśla Arkadiusz 
Kraszkiewicz, skarbnik Wejhe-
rowa. - Codzienna edukacja 
w zerówkach trwa 5 godzin. 
Po tym czasie, a także przed 
rozpoczęciem zajęć, rodzice 
będą mogli oddać dzieci pod 
opiekę do świetlicy. 

Zmiana będzie dotyczyła 
oddziałów przedszkolnych 
we wszystkich wejherow-
skich szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez 
miasto Wejherowo.

/raf/

ZApewNIą opIekę 
pRZedsZkolAkoM
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Zdolność oczu do wyraźnego widzenia na 
różne odległości - czyli akomodacja - jest 
efektem zmiany kształtu soczewki, powo-
dowanej działaniem mięśnia. Gdy chcemy 
spojrzeć z bliska, mięsień kurczy się, co 
powoduje uwypuklenie soczewki i zwięk-
szenie mocy skupiającej oka. Efektem jest 
wyraźne widzenie z bliska.
Niestety z wiekiem soczewka powoli traci 
swoją elastyczność i zdolność do zmiany 
mocy skupiającej. Jest to naturalny proces, 
który dotyczy każdego z nas. Po 40. roku 
życia funkcja soczewki na tyle słabnie, że 
pojawiają się problemy z widzeniem z bli-
ska, a przede wszystkim z czytaniem. Wte-
dy właśnie zaczyna się prezbiopia, czyli 
utrata zdolności akomodacji postępująca 
wraz z wiekiem. 

sprawdź czy jesteś prezbiopem 
– odpowiedz sobie na kilka pytań:

Czy odczuwasz większe zmęczenie pod-1. 
czas pracy, która wymaga długiego pa-
trzenia z bliska?
Czy po długiej pracy wymagającej pa-2. 
trzenia z bliska, czytaniu, pracy przy kom-
puterze miewasz bóle oczu lub głowy? 
Czy zauważyłeś/-aś, że musisz odsuwać 3. 
tekst na większą odległość? 
Czy potrzebujesz intensywniejszego 4. 
światła do czytania lub masz trudność 
z odczytaniem znaków przy słabym 
świetle? 
Czy drobny druk, małe znaki czasem się 5. 
zamazują lub są cały czas zamazane?
Czy masz ponad 40 lat? 6. 

Jeśli na minimum 3 pytania odpowie-
działeś/-aś TAK, to najprawdopodobniej 
jesteś prezbiopem i potrzebujesz oku-
larów, które przywrócą Ci komfort pod-
czas czytania lub pracy w bliskich odle-
głościach. Ale nie martw się. $2$3! 
Szkła progresywne są optymalnym roz-
wiązaniem dla problemu prezbiopii. 
Mają za zadanie przywracać przejrzyste 
i wyraźne widzenie na każdą odległość, 
bez konieczności ciągłej zmiany okula-
rów. Górna część szkieł odpowiada za 
widzenie dali, środkowa część szkieł za 
widzenie odległości pośrednich, nato-
miast dolna część szkieł umożliwia wi-
dzenie bliży. 

oKULARY Do bLiŻY (Do CZYTANiA):
Są podstawowym rozwiązaniem. Kory-
gują  tylko widzenie odległości bli-
skich. W szkłach do czytania widzenie 
dali jest zamglone. Żeby widzieć wyraź-
nie, musisz zdjąć okulary, patrzeć ponad 
nimi lub wymienić je na drugą parę oku-
larów do dali.

oKULARY DWUoGNisKoWE:
Są lepszym, ale także niedoskonałym 
rozwiązaniem. Szkło podzielone jest na 
dwie części, z których jedna przeznaczo-
na jest do patrzenia w dal, a druga do wi-
dzenia z bliska. Widzenie bliży i dali jest 
wyraźne, ale widzenie obszaru pośred-
niego jest zamglone. Poza tym okulary 
ze szkłami dwuogniskowymi charakte-
ryzują się mniej estetycznym wyglądem. 

oKULARY 
PRoGREsYWNE
VARiLUx:
Najbardziej zaawansowane, 
estetyczne i wygodne rozwią-
zanie dla prezbiopów. Okulary pro-
gresywne zapewniają wyraźne i ostre 
widzenie na każdą odległość. Dzięki 
nim nosisz tylko jedną parę okula-
rów, bez konieczności ich ciągłej 
zmiany. Bez względu na to, czy 
jesteś krótkowidzem, daleko-
widzem, masz astygmatyzm 
– szkła progresywne Varilux 
skorygują twój wzrok, 
jednocześnie przy-
wracając naturalne 
widzenie.
W Salonie Alfa 
Optyk podczas 
badania wzroku 
na własne oczy 
możesz przeko-
nać się, jak dzia-
łają okulary pro-
gresywne, poznać 
ich zalety oraz spraw-
dzić, czym różnią się od 
innych rozwiązań.

Okulary progresywne 
– wyraźne widzenie na każdą odległość
Niewyraźnie widzisz z bliska? Masz trudności z przeczytaniem drobnego druku? Najprawdopodobniej 
jest to efektem fizjologicznych, czyli naturalnych procesów, które zachodzą wewnątrz oczu każdego 
człowieka, zazwyczaj po 40. roku życia. 

AlfA OpTyK 
Wejherowo, 

ul.Sobieskiego 292c/1
via a vis ZUS-u

czynne pn-pt 9.30-18, 
sob.9.30- 13.30
tel. 58 736 17 37 

kom. 790 778 768

Do bLiZY

DWUoGNisKoWE

PRoGREsYWNE VARiLUx

 Warzywne i owocowe soki 
często są niedoceniane. 

Tymczasem jedną porcję owo-
ców i warzyw możne stanowić 

właśnie szklanka soku!
Szklankę owocowego soku, czyli około 

200 ml, soku WhO w dokumencie „Me-
asuring intake of fruit or vegetables” wy-

raźnie wskazało jako porcję owoców. 
Sok pomarańczowy, także ten pasteryzo-
wany, jest źródłem witaminy C, która ma 

NaturalNa 
moc soków

na działanie czynników zewnętrznych. Bardzo 
szybko utlenia się, znikając z produktów, które ją 
zawierają. Niszczy ją m.in. napowietrzenie (spienie-
nie), czy nawet bezpośredni kontakt z powietrzem 
oraz wysoka temperatura podczas długotrwałego 
ogrzewania.  Warto więc  zadbać o odpowiednie 
warunki przechowywania owoców i warzyw. Wy-
godnym i pewnym rozwiązaniem są też soki np. 
w opakowaniach kartonowych, które dzięki za-
stosowaniu odpowiedniej technologii zapewniają 
stały poziom witaminy C w produkcie.
Jedna szklanka soku marchwiowego lub mar-
chwiowo-owocowego, pokrywa średnie dzienne 
zapotrzebowanie na beta-karoten, czyli prowita-
minę A, która jest odpowiedzialna za prawidłowy 
rozwój i funkcjonowanie skóry, wzroku i błon ślu-
zowych. Co więcej beta-karoten, należy do grupy 
karotenoidów, które podobnie do polifenoli są 
naturalnymi źródłami antyoksydantów.
Często po zimie czujemy się ociężali. Powodem 
tego może być dieta uboga w cenne dla organi-
zmu witaminy i minerały. Warto zatem pomyśleć 
o naturalnych sposobach oczyszczenia. Przykła-
dem może być sok pomidorowy. Dzięki wysokiej 
zawartości likopenu, sok pomidorowy ma działa-
nie antyoksydacyjne. Warto wiedzieć, że większą 
zawartość likopenu znajdziemy w pasteryzowa-
nym soku pomidorowym, niż w świeżych pomido-
rach, bowiem dzięki pasteryzacji biodostępność 
likopenu w pasteryzowanym soku pomidorowym 
wzrasta 2-3 krotnie. 

szerokie działanie prozdrowotne. 
- Witamina C pomaga w ochronie komórek 

przed stresem oksydacyjnym, przyczynia się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znuże-

nia - mówi dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. In-
stytutu Żywności i Żywienia. - Pomaga również 

w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnie-
nia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwiono-
śnych, skóry, kości, chrząstki, dziąseł oraz zębów. Należy 

jednak pamiętać, że tak ważna dla organizmu witamina 
C charakteryzuje się nietrwałością i wysoką wrażliwością 
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Ból głowy potrafi być bardzo 
dokuczliwy. Uniemożliwia 
normalną pracę, zmusza nas 
do rezygnacji z towarzyskich 
spotkań, odbiera chęć do ak-
tywnego spędzania wolnego 
czasu. Wiele osób sięga wtedy 
po leki przeciwbólowe. Trze-
ba jednak mieć świadomość, 
że takie leki nie są obojętne 
dla naszego organizmu, mają 
wiele skutków ubocznych, 
a przy większych dawkach 
i częstym zażywaniu mogą 
doprowadzić do poważnych 
dolegliwości.
Jak zatem pozbyć się dokucz-
liwego bólu głowy? Doskona-
łą alternatywą dla leków jest 
akupunktura. To metoda nie 
tylko odznaczająca się wy-
soką skutecznością, ale też 
bezpieczna dla ludzkiego or-
ganizmu i pozbawiona nega-
tywnych skutków ubocznych.
Zacznijmy od tego, że bóle 
głowy są różne (jest ich co 
najmniej kilkadziesiąt rodza-
jów!) i mają różne przyczy-
ny. W zależności od miejsca 
występowania klasyfikuje się 
bóle na wierzchołku głowy, 
całej głowy, jednej lub obu 
stron, tyłu (poprzez potylicę) 
oraz bóle punktowe. Kolejna 
klasyfikacja to rozróżnianie ze 
względu na rodzaj. I tak ból 
może być tępy, ciężki, pełny, 
rozpychający, ciasny, zmien-
ny, kłujący... Mało tego – wie-
le rodzajów bólu maleje lub 
nasila się w zależności od róż-
nych czynników, jak tempera-
tura, pogoda, ruch i fizyczna 
aktywność, stres i problemy 
emocjonalne, cykl menstru-
acyjny, a nawet... jedzenie! 
A każdy rodzaj bólu ma inne 
podłoże i w nieco inny spo-
sób powinno się go leczyć.
Tymczasem ktoś, kogo „po 
prostu boli głowa” nie jest 
w stanie zdiagnozować przy-
czyny bólu, za każdym razem 
sięga więc po „uniwersalną ta-
bletkę”. A to błąd! Najważniej-

sza jest bowiem odpowiednia 
diagnoza i dobranie odpo-
wiedniej metody leczenia.
Doskonałe wyniki daje me-
toda zaliczana do medycyny 
niekonwencjonalnej, jaką jest 
akupunktura. Jak to działa?
 - Uważa się, że akupunktura 
ma działanie neuromodulu-
jące: blokuje szlaki przewo-
dzenia bólu – wyjaśnia Da-
niel Grzenkowicz z Gabinetu 
Terapii Naturalnych „Potala” 
w Wejherowie. - Sam zabieg 
trwa niewiele ponad 20 mi-
nut. Do jego wykonania sto-
suje się 10-20 cienkich jak 
włos, jednorazowych igieł 
ze stali chirurgicznej, które 
wkłuwa się w skórę głowy, ale 
również rąk, brzucha i innych 
części ciała. O ich umiejsco-
wieniu decyduje diagnoza, 
stawiana zgodnie z prawidła-
mi medycyny chińskiej.
Niektóre rodzaje bólu ustę-
pują już przy pierwszych 

dwóch, trzech 
zabiegach, inne 
(szczególnie prze-
wlekłe, na które pa-
cjent cierpi od wielu 
miesięcy czy lat) mogą wyma-
gać powtórzenia kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt razy.
- Akupunktura w migrenie 
jest skuteczna jak leki - taki 
wniosek płynie z przeglądu 
The Cochrane Library, opra-
cowywanego przez jedną 
z najbardziej opiniotwórczych 
organizacji zajmujących się 
oceną skuteczności procedur 
medycznych – wyjaśnia Da-
niel Grzenkowicz z Gabinetu 
Terapii Naturalnych „Potala” 
w Wejherowie.

Czy zatem akupunktura 
okaże się złotym środkiem 
migrenologów? Najnowszy 
przegląd The Cochrane Libra-
ry może budzić takie nadzieje. 
Jego autorzy przeanalizowali 
opublikowane do stycznia 

ubiegłego 
roku wyniki 

22 różnych 
badań, w któ-

rych uczestniczyło 
prawie 5 tys. osób z ca-

łego świata. W czterech bada-
niach, z udziałem ponad 2 tys. 
pacjentów, akupunktura do-
dana do standardowego le-
czenia skutkowała złagodze-
niem bólów migrenowych.
„Dostępne dane wskazują, że 
dołączenie akupunktury do 
leczenia objawowego migre-
ny zmniejsza częstość napa-
dów bólu głowy — podsu-
mowują autorzy. — Jest ona 
co najmniej równie skuteczna 
jak terapia z użyciem leków 
stosowanych w profilaktyce 
migrenowego bólu głowy. 
Może być więc brana pod 
uwagę jako opcja terapeu-
tyczna dla pacjentów, którzy 
chcieliby poddać się takiemu 
leczeniu” /raf/

Akupunktura 
– i głowa nie boli!
Wiele osób uskarża się na nawracające bóle głowy. Wielu pacjentów ma tak częste bóle, że 
nawet nie mówią o nich swojemu lekarzowi! Jak sobie z nimi poradzić?

GAbiNET 
„pOTAlA”

Terapie Naturalne
Daniel Grzenkowicz

ul. Św. Jana 16, Wejherowo
Tel. 666 99 24 70

gabinet@potala.pl

Chodź – na spacery, jak naj-
częściej. Biegaj – bo bieg to 
zdrowie. Jeździj – na rowe-
rze, rolkach, hulajnodze. I pij 
– oczywiście wodę, najlepiej 
niegazowaną.
Sama dieta nie wystarczy, 
żeby poczuć się w pełni sił, 
nabrać energii i poprawić swój 
wygląd. Ważna jest też aktyw-
ność fizyczna, nie można też 
zapomnieć o właściwym na-
wodnieniu organizmu. 
Wykorzystaj wiosenne space-
ry, aby uzupełnić niedobory 
witaminy D. Największym jej 
źródłem jest... słońce! Witami-
na D wytwarza się w organi-

zmie poprzez syntezę skórną 
pod wpływem promieniowa-
nia słonecznego UVB. Witami-
na D jest odpowiedzialna za 
prawidłowy rozwój i minerali-
zację kości.
Piknik w parku, czytanie ksią-
żek na świeżym powietrzu, 
wycieczki rowerowe – wy-
korzystaj wiosenną pogodę 
na  relaks i ruch na świeżym 
powietrzu Kilka takich chwil 
pozwoli Ci się odprężyć i zapo-
mnieć o codziennych proble-
mach, co korzystnie wpłynie 
na równowagę psychiczną. 
Wybierając, np.: wycieczkę 
rowerową, pobudzisz orga-

nizm do produkcji endorfin, 
czyli tak zwanych hormonów 
szczęścia. Odpowiadają one 
za dobre samopoczucie, zado-
wolenie z siebie i pozytywne 
nastawienie.
Aktywność fizyczna zosta-
ła włączona jako integralny 
element Piramidy Zdrowego 
Żywienia i Aktywności Fizycz-
nej opublikowanej w 2016 r 
przez Instytut Żywności i Ży-
wienia (IŻŻ). Najlepsze efek-
ty zdrowotne uzyskuje się 
uprawiając aktywność fizycz-
ną przez większość, jeśli nie 
przez wszystkie dni tygodnia. 
Szereg korzyści przynosi np. 
energiczny, szybki trzydzie-
stominutowy marsz każdego 
dnia albo przez większość dni 

tygodnia. Zalecany czas trwa-
nia pojedynczych ćwiczeń wy-
nosi 30 min, jednakże nawet 
kilka krótkich sesji, aby łącznie 
osiągnąć 30 min dziennie daje 
korzystne efekty z punktu wi-
dzenia zdrowia człowieka.
Ważnym elementem wspo-
magającym prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu jest 
nawadnianie. Dziennie należy 
spożywać minimum 1,5 l pły-
nów. Poza ilością spożywanych 
płynów, istotna jest również 
ich jakość. Warto pamiętać, że 
płyny uzupełnimy pijąc wodę, 
ale także spożywając herba-
tę (np.: czerwona, owocowa), 
soki owocowe i warzywne, 
mleko, jedząc zupy oraz całe 
owoce i warzywa.

Jest wiosna - czas obudzić się 
z zimowego snu i z energią 
przywitać wiosnę. Brak słoń-
ca i niedobór witamin w die-
cie powodują, że brakuje nam 
energii i motywacji po zimie. 
Właściwe skomponowa-
na i zbilansowana dieta ma 
znaczący wpływ na zdrowie 
i dobre samopoczucie. Aby 
organizm prawidłowo funk-
cjonował należy dostarczać 
mu różnorodnych produktów. 
Zgodnie z rekomendacjami 
ekspertów z Instytutu Żyw-
ności i Żywienia całodniowe 
menu dla osób zdrowych, 
powinno uwzględniać 4-5 
posiłków w odstępach około 
3-4 godzin. Należy pamiętać 
o śniadaniu, które powin-
nyśmy zjadać 1-2 godziny 
po wstaniu z łóżka, a ostatni 
posiłek należy spożywać na 
około 3 godz. przed snem. 
Dbanie o właściwą częstotli-
wość spożywania posiłków 
to ważny element prawidło-
wego żywienia. Regularne 
posiłki ułatwiają utrzymanie 
właściwego poziomu cukru 
we krwi. 

Warzywa i owoce to podsta-
wowy element prawidłowo 
zbilansowanej diety. Zgod-
nie z zaleceniami Świato-
wej Organizacji Zdrowia 
(WhO) każdego dnia należy 
spożywać minimum 400 g 
warzyw i owoców, podzielo-
nych na 5 porcji! Dieta boga-
ta w warzywa i owoce oraz 
przetwory z nich pochodzą-
ce ma pozytywny wpływ na 
ogólny stan zdrowia, a także 
zmniejsza ryzyko różnych 
chorób. 
Jednymi z najpopularniej-
szych w naszym kraju owo-
ców są jabłka. Spożywanie 
jabłek i picie naturalnie męt-
nych i przecierowych soków 
jabłkowych może przyczynić 
się do utrzymania młodego 
wyglądu na dłużej – zawarte 
w nich polifenole są natural-
nymi źródłami antyoksydan-
tów, czyli przeciwutlenia-
czy. Polifenole neutralizują 
szkodliwe działanie wolnych 
rodników, które powodują 
uszkodzenia komórek przy-
spieszając tym samym sta-
rzenie się organizmu.

warzywa i owoce to podstawa

chodź, biegaj, jeździj i pij

REKLAMA                                                                79\2017\DB
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Referat Bezpieczeństwa i 
Zarządzania  Kryzysowego 
po raz kolejny koordynował 
eliminacje gminne konkursu 
ogłoszonego przez Komen-
danta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej – Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju.

Konkurs dotyczył w głównej 
mierze przedstawienia pro-
fesjonalnej formacji, jaką jest 
Państwowa Straż Pożarna. 
Istotne miały być też przemy-
ślenia autorów i skojarzenia 
powiązane ze służbą drugie-
mu człowiekowi realizowaną 
przez funkcjonariuszy PSP, 
a także ukazanie strażaków 
w szerokim spektrum dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. 
Warto zaznaczyć, że poprzez 
sztukę udało się zwrócić 
uwagę na ważne zjawiska i 
sytuacje, które mogą zdarzyć 
się w codziennym życiu.

Konkurs adresowany 
był przede wszystkim do 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, a tak-
że uczniów i wychowanków 
specjalnych ośrodków szkol-
no-wychowawczych, świetlic 
terapeutycznych i oddziałów 
integracyjnych. Podobnie jak 
w poprzednich latach, tak i 
w tym roku, zainteresowanie 

Praca strażaków oczami dzieci
GM. WEJhERoWo | „25 lAT PsP – PROfEsjOnAlni, sPRAwni, POMOcni” TO hAsŁO XiX 
Edycji OGólnOPOlskiEGO kOnkuRsu PlAsTycZnEGO dlA dZiEci i MŁOdZiEży. 

było spore - do organizato-
rów wpłynęło mnóstwo prac. 
Komisja konkursowa wyłoniła 
zwycięzców, którym nagrody 
wręczyli kierownik referatu 
Zbigniew Kowalewski i inspek-
tor Ireneusz Foltyn.

Prace konkursowe laureatów 
zostały przekazane do Staro-
stwa Powiatowego. Następnie, 
do 10 maja z powiatów zosta-
nie wysłanych maksymalnie 
5 prac z każdej z 4 kategorii, 
które wezmą udział w elimina-
cjach szczebla wojewódzkie-
go. Najlepsze prace ze szcze-
bla wojewódzkiego wezmą 

WyNiKi i ETApu:

Uczniowie klas 1-3 SP:
I miejsce – Noemi Roszmann 
II miejsce – Maciej Modzelewski
III miejsce – Michalina Bielawska
Wyróżnienie – Zofia Miotk 

Uczniowie gimnazjum:
I miejsce – Maciej Wsielkie
II miejsce – Natalia Kołodziejska
III miejsce – Małgorzata Plichta
Wyróżnienie – Wiktoria Bojke

udział w ostatnim, finałowym 
etapie na szczeblu centralnym. 
/UGW/
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Tegoroczne Dni Piaśnickie 
trwać będą od dziś (piątku) 7 
kwietnia do poniedziałku 10 
kwietnia. Z najważniejszych 
wydarzeń, jakie zaplanowano, 
pierwszego dnia zorganizo-
wany zostanie V Gwiaździsty 
Rajd Piaśnicki im. mjr Edwarda 
Łakomego. O godz. 10.00 roz-
poczęcie i spotkanie wszyst-
kich grup w Piasnicy. W rajdzie 
uczestniczyć będą uczniowie 
szkół gminy Wejherowo i mia-
sta Wejherowa. 

W sobotę odbędą się uro-
czystości patriotyczne przy 
Pomniku Piaśnickimi i IX Biegi 
Piaśnickie z cyklu „Kaszuby 
Biegają”. Na godz. 9.00 zapla-
nowano rozpoczęcie biegu 
dzieci i młodzieży przy parkin-
gu leśnym w Piasnicy, na godz. 
10.30 - początek Biegu Głów-
nego spod Bramy Piaśnickiej 
w Wejherowie, zaś na godz. 
11.00 - początek uroczystości 
pod Pomnikiem Głównym. 
O godz. 12.20 odbędzie się 
dekoracja laureatów biegów i 
zakończenie uroczystości. 

W niedzielę natomiast od-
będzie się IV Rowerowy Rajd 
Piaśnicki. O godz. 10.00 - start 
z ArtParku w Bolszewie, zaś o 
godz. 14.00 odbędzie się finał 
rajdu. 

Ostatniego dnia Dni Piaśnic-
kich zorganizowany zostanie 
finał V Olimpiady wiedzy o 
Martyrologii Piasnicy. Olim-
piada trwać będzie od godz. 
14.00 do godz. 16.00 w auli 
Samorządowego Gimnazjum 
w Bolszewie. 

Szczegóły programu znaj-
dują się na stronie interneto-
wej gminy Wejherowo: www.
ug.wejherowo.pl. 

W związku z biegami i rajda-
mi zapowiadane są zmiany w 
organizacji ruchu. W sobotę 
8 kwietnia w Wejherowie na 
ul. Ofiar Piaśnicy – od Bramy 
Piaśnickiej do mostu na rzece 
Redzie (w kierunku Piaśnicy) 
odbędzie się Bieg Główny na 
dystansie 10 km. Od godz. 
10.20 do 10.50 ruch pojaz-
dów na tym odcinku zostanie 
zatrzymany. Do ruchu na ul. 
Ofiar Piaśnicy w tym czasie 
nie będzie można włączyć 
się z drogi krajowej E6 oraz 
ulic: Słonecznej, Pułaskiego, 
Krasińskiego, Kołłątaja, Naru-
towicza, Traugutta, Okrężnej, 
Granicznej, Lelewela, Karnow-
skiego i Niskiej. Zamknięta 
zostanie również biegnąca 
wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy ścież-
ka rowerowa.  

/raf/

V dni Piaśnickie
GM. WEJhERoWo |  biEGi, RAjd ROwEROwy, uROcZy-
sTOŚci POd POMnikiEM w PiAŚnicy ORAZ OliMPiA-
dA wiEdZy – TO wsZysTkO OdbędZiE się w RAMAch 
ROZPOcZynAjących się dZiŚ V dni PiAŚnickich. 

Przybyło 12 tysięcy drzew
GM. WEJhERoWo | cOROcZnE sAdZEniE dRZEw ZORGAniZOwAnO w lEŚnicTwiE kęPinO. 

Tym razem zalesienie no-
wych terenów miało miejsce 
w okolicach jeziora Stobór. 
Tegoroczną edycję edukacyj-

no-promocyjną Posadź Las 
z Leśnikiem zorganizowano 
pod hasłem „1000 drzew na 
minutę”. W ciągu blisko 2 

godzin, ponad 100 ochotni-
ków zasadziło prawie 12 tys. 
drzew! 

W akcji sadzenia drzew 

uczestniczyli m.in.: Poseł na 
Sejm - Kazimierz Plocke, Wójt 
Gminy Wejherowo – henryk 
Skwarło, a także Wójt Gminy 
Krokowa - henryk Doering. 
Wśród uczestników nie zabra-
kło też leśników, przedstawi-
cieli służb, czy choćby uczniów 
szkół podstawowych. Ponadto, 
w wydarzeniu po raz pierwszy 
wzięło udział Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Gminy 
Wejherowo, na czele z pre-
zesem, a zarazem sołtysem 
wsi Bolszewo – Edmundem 
Biangą. W celu odnowienia 
fragmentu lasu po chorych so-
snach, uczestnicy samodziel-
nie posadzili głównie sosny i 
dęby, ale też graby. Sadzonki 
udostępniło Gospodarstwo 
Szkółkarskie Domatowo.

Nadleśnictwo Wejherowo 
każdego roku sadzi około pół 
miliona drzew. Lesistość w Pol-
sce obecnie wynosi niespełna 
30 procent, co na tle krajów 
europejskich jest wynikiem 
bardzo przeciętnym. Pamię-
tajmy, że każde zasadzone 
drzewo przyczynia się do zmi-
nimalizowania niekorzystnych 
zmian klimatycznych. Dlatego 
serdecznie wszystkich zachę-
camy do brania udziału w tego 
typu akcjach. /UGW/
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WóJT GMiNY WEJhERoWo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przy-
jaźni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 285/2 o 
powierzchni 0,0225 ha, położona w Gniewowie przy skrzy-
żowaniu ulicy Wejhera z ulicą Spacerową. Szczegółowe in-
formacje o nieruchomościach objętych wykazem można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środo-
wiska, tel. 58 677 97 07.

bURMisTRZ MiAsTA RUMi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi:

Podinspektor do spraw płac w Wydziale Finansowo-Bu-•	
dżetowym w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu,
Podinspektor lub Inspektor lub Główny specjalista w •	
Wydziale Inżynierii Miejskiej w pełnym wymiarze czasu 
pracy.

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

Między in-
nymi tego 
będą mogli 
d o w i e d z i e ć 
się uczestni-
cy kolejnego 
spotkania z 
cyklu „Akade-
mia Małych 
Odk r ywców ”. 
Najmłodsi we-
zmą udział w 
warsztatach i 
stworzą proste 
i n s t r u m e n t y 
muzyczne. 

Podczas kolejnego w tym 
roku spotkania z cyklu „Aka-
demia Małych Odkrywców” 
uczestnicy poznają sekre-
ty dźwięku. W niedzielę 9 
kwietnia dowiedzą się mię-
dzy innymi, jak powstaje i 
jak rozchodzi się dźwięk, 
przekonają się, czy można 
zobaczyć fale dźwiękowe 
oraz czy za pomocą dźwię-
ku można zgasić świeczkę. 

Podczas spotkania „Aka-
demia Małych Odkryw-
ców” dzieci wezmą również 
udział w warsztatach, które 
pozwolą im zrozumieć zja-

wiska fizyczne, związane 
z powstawaniem i rozcho-
dzeniem się dźwięków. W 
trakcie zajęć dzieci będą 
mogły wykonać proste 
instrumenty muzyczne i 
wspólnie zbudują telefon. 

Edukacyjne spotkanie dla 
dzieci odbędzie się w nie-
dzielę 9 kwietnia w Porcie 
Rumia Centrum handlo-
wym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Zajęcia rozpoczną się o go-
dzinie 12.00 i potrwają do 
godziny 18.00. Udział we 
wspólnej zabawie jest bez-
płatny! /raf/

dowiedz się, 
jak powstaje dźwięk
RUMiA | kAżdEGO dniA dOciERAją dO nAs niEZli-
cZOnE dźwięki, AlE cZy wiEMy, jAk POwsTAją? 

Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci ob-
chodzony jest co roku 2 
kwietnia, w dzień urodzin 
duńskiego baśniopisarza 
hansa Christiana Anderse-
na. Święto ma na celu roz-
powszechnianie książek dla 
dzieci oraz wspieranie czy-
tania przez najmłodszych. Z 
tej okazji w Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Wej-
herowie odbyło się głośne 
czytanie „Królewny Śnieżki 
i siedmiu krasnoludków” z 
podziałem na role, w które 
wcielili się zaproszeni go-
ście: Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski, Barbara 
Gusman, dyrektor bibliote-
ki, Krystyna Laskowska, ko-
ordynator UTW, Genowefa 
Słowi, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Wejherow-
skiego, Marcin Drewa, wice-
przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa, Agnieszka 
Błażewicz, prezes Fundacji 
Metropolia Dzieci oraz Piotr 
Syrocki, naczelnik Wydziału 
Kultury i Spraw Społecz-

nych Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie. 

– Takich akcji powinno 

być jak najwięcej, bo czyta-
nie poszerza doświadczenia 
językowe dziecka, rozwija 

Fo
t. 

PB
P

zaczarowane bajki
WEJhERoWo | MiędZynAROdOwy dZiEń książki dlA dZiEci TO ŚwięTO wyjąTkOwE, w POwiA-
TOwEj bibliOTEcE PublicZnEj w wEjhEROwiE ucZcZOnO jE więc GO w wyjąTkOwy sPOsób.

Takich akcji po-
winno być jak 

najwięcej, bo czytanie 
poszerza doświadcze-
nia językowe dziecka, 
rozwija słownictwo 
oraz uczy wyrażać 
myśli.

słownictwo oraz uczy wy-
rażać myśli – podkreśliła po 
wydarzeniu starosta Gabrie-
la Lisius, zachęcając wszyst-
kich rodziców do czytania 
dzieciom.

W Dniu Książki wzięły 
udział dzieci z wejherow-
skich przedszkoli: Słonecz-
nego oraz Sióstr Zmartwych-
wstanek. Było to pierwsze 
spotkanie z cyklu „Bajki za-
czarowane w bibliotece”. Na 
kolejne spotkanie biblioteka 

zaprasza wszystkich rodzi-
ców wraz z pociechami już 
24 kwietnia. /raf/

Takiej piosenki jeszcze nie 
było! ,,Autyzm - inne spoj-
rzenie na otoczenie” to tytuł 
utworu, który został stwo-
rzony przez autystyczne 
dzieci i ich rodziców. Słowa 
do piosenki napisała Iza-
bela Minga, matka chłopca 
cierpiącego na autyzm. Pre-

miera piosenki odbyłą się w 
Powiatowym Zespole Kształ-
cenia Specjalnego  w Wejhe-
rowie. Wokalistą (a właściwie 
raperem – bo utwór to wła-
śnie rap) jest Jarek Maszota, 
uczeń z autyzmem z PZKS. 
Teledysk powstał z udziałem 
dzieci z PZKS z klas z auty-

wyjątkowa piosenka, 
wyjątkowy wykonawca
WEJhERoWo | „TO niE MOjA winA, żE niE OGAR-
niAM TEGO, ŚwiATA dZiwnEGO i sPOjRZEniA TwE-
GO” - TO sŁOwA PiERwsZEj [PiOsEnki O AuTyZMiE. 

zmem.
- Okazją do stworzenia pio-

senki był Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu – 
mówi Izabela Minga z Wej-
herowskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Autyzmem. 
- Tekst piosenki napisałam 
specjalnie na ten dzień. Pio-
senka ma na celu uświada-
miać społeczeństwo w kwestii 
autyzmu i pokazać chociaż 
w części, jak ciężko żyje się 
osobom z tym zaburzeniem. 
Osoby z autyzmem mają spe-
cyficzne zachowania,odbie-
rają świat inaczej niż zdrowi 
ludzie. Chciałam też trafić do 
jak największej grupy ludzi, w 
tym do młodzieży. Myślę ze to 
jedyny w Polsce (a może i na  
świecie) rapujący autysta. I to 
wszystko dzieje się w Wejhe-
rowie! 

W powstanie teledysku była 
zaangażowana cała placów-
ka PZKS. Agnieszka Drabata 
była głównym organizatorem 
przedsięwzięcia, w teledysku 
występują wychowankowie 
szkoły klas z autyzmem, go-
ściem specjalnym była Julia 
Olędzka, piosenkarka, finalist-
ka programu „Mam Talent”. 

- Mamy nadzieję, że piosenka 
stanie się hitem i rozsławi nasz 
cel i etos, którym jest uświada-
mianie społeczeństwa w kwe-
stii autyzmu – podsumowuje 
Izabela Minga. 

Teledysk można obejrzeć na 
youtube.pl (wystarczy wpisać 
w polu wyszukiwania „hej, 
Człowieku!!!”).

/raf/
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Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie serdecznie 
zaprasza na wernisaż wy-
stawy malarstwa Stanisławy 
Neubauer pt. „Magia Kaszub”.  
Stanisława Neubauer to 
absolwentka Liceum Plastycz-
nego w Gdyni Orłowie i 
Studium Pedagogicznego w 
Gdańsku, współwłaścicielka 

z mężem Markiem od ponad 
20 lat firmy reklamowej.
Inspiratorka dziecięcych 
sukcesów plastycznych 
w konkursach i aukcjach, 
autorka wystaw malarstwa, 
fotografii, wielu zdjęć w 
regionalnych mediach, 
wydawnictwach, oraz prac 
plastycznych znajdujących się 
w kraju i za granicą. Wernisaż 
zaplanowano na 10 kwietnia 
(poniedziałek) na godz. 17.00 
w siedzibie Muzeum przy ul. 
Zamkowej 2a w Wejherowie. 

/raf/

MAgIA kAsZub 
w MAlARstwIe

W stolicy powiatu wejhe-
rowskiego odbędzie się 
jeden z cyklu koncertów 
Leszka Czajkowskiego 
i Pawła Piekarczyka pt. 
„Żołnierze niezłomni. Pod-
ziemna Armia powraca”. 
Leszek Czajkowski i Paweł 
Piekarczyk od wielu lat 
słowem i muzyką przy-
pominają o bohaterach 
powojennego podziemia 
niepodległościowego. Ich 
koncerty pełne emocji 
i ekspresji przekazują 
słuchaczom prawdę o 
niezłomnych, o warto-
ściach, którym byli wierni 
do końca. Mądre słowa i 
porywająca muzyka, a tak-
że pełne pasji wykonanie 
piosenek to niezapomnia-
ne wrażenia z koncertów 
wyjątkowych bardów.

Występ zaplanowany zo-
stał na dzisiaj, tj. 7 kwiet-
nia, o godz. 19 w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, 
które  mieści się przy ul. 
Zamkowej 2A w Wejhe-
rowie. Głównym sponso-
rem przedsięwzięcia jest 
Energa. WA

koNCeRt 
pAtRIotyCZNy
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NEKROLOGI 
I KONDOLENCJE
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAM działkę budowlaną w Go-
ścicinie, 809 m kw., tel.728 454 475

sPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

sPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JEsTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

sTARsZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
sKUP aut, kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto, 
tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

MATEMATYKA, fizyka, informatyka, 
każdy poziom, tel. 574 247 962

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 

w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

PoŻYCZKi – chwilówki, bez BIK, do-
jazd do klienta, tel. 530 203 182

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PRoFEsJoNALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KoTŁoWNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

sZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

siNGLE, 35 L., modelowy typ urody, 
szukam Pani, 27-60 l., miłej sponsor-
ki, Gdańsk, Sven, tel. 735 001 684

sEx-sex-sex to lubię gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 
120 213, Sopot

RÓŻNE

sŁoMA, 2.50 zł, dmuchawa 600 zł do 

zboża, Szemud, tel. 510 751 837

KosiARKA rotacyjna, słupska, stan.
dobr, 1800.zł, Szemud, tel. 510 751 
837

siANoKisZoNKA dobrej jakości, 
120 x 120, 65.zł, Częstkowo, 510 751 
837

sPRZEDAM około 40 rowerów od 
350 do 1100 zł za sztuke, Wejherowo, 
tel. 603 661 240

siANoKisZoNKA, 120 x 120, dobrej 
jakości, 70. Szemud, tel. 510 751 537

sŁoMA w kostkach, owsiana, 3.50.zł, 
dmuchawa do zboża, 600 zl, Częstko-
wo, tel. 510 751 837

MATA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, 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 dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-
034

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

KUPię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny 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 obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

sPRZEDAM rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024
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510 894 627

szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

WYKAZ KATEGoRii:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: eXp.tow.

DAM PRACĘ: eXp.pdp.

SZUKAM PRACY: eXp.psp.

USŁUGI: eXp.usl.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
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.

RóŻNE: eXp.RoZ.

sZUKAsZ 
PRACoWNiKA?
ExP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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

POLUB NAS!
/GWE24.PL
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Jak Pan ocenia kończący 
się powoli sezon w wyko-
naniu APs Rumia?

- II liga się skończyła, 
utrzymaliśmy się w niej 
i to jest zadanie, które mie-
liśmy i które wykonaliśmy. 
Klub Akademia Piłki Siat-
kowej Rumia jest jednak 
klubem młodzieżowym 
i najbardziej nas cieszy to, 
że w dwóch kategoriach 
wiekowych – w kadetkach 
i w juniorkach jesteśmy 
w najlepszej „16” w Pol-
sce, a nasz sztandarowy 
rocznik, czyli 2000 w drugi 
weekend maja będzie bił 
się o awans do najlepszej 
„8” w Polsce. W kategorii 
juniorek, krótko mówiąc, 
zrobiliśmy swoje. 

Układa się Wam współ-
praca z miastem?

- Mogę powiedzieć abso-
lutnie szczerze – to jest 
jedno z najlepszych miast, 
jeśli chodzi o wspieranie 
sportu, jakie znam. Jeste-
śmy zadowoleni z pienię-

dzy w formie grantów, 
jakie otrzymujemy za 
szkolenie, z umowy pro-
mocyjnej – to jedna rzecz. 
Ale nie możemy pominąć 
atmosfery, jaka jest wokół 
sportu, szczególnie siat-
kówki. Na każdym kroku 
spotykamy się z chęcią 
pomocy – czy to są przed-
stawiciele Urzędu Miastu, 
czy MOSiR-u, czy jeszcze 
innych osób. To daje duży 
komfort pracy.

Silniejsze drużyny nam gratulują
WYWiAD | Z TOMAsZEM kORdOwskiM, TREnEREM APs RuMiA – jEdnEj Z nAjlEPsZych AkAdEMii siATkówki w POlscE, kTóREj ZA-
wOdnicZki niEdAwnO uTRZyMAŁy się w ii lidZE ROZMAwiA kRZysZTOf GRAjkOwski.

W jaki sposób motywuje 
się zawodniczki przed me-
czem, w którym sukcesem 
jest wygranie chociaż jed-
nego seta?

- W zeszłym sezonie 
miałem taką sytuację 
– pojechałem na mecz 
z Energetykiem Poznań 
i przegraliśmy seta do 4, 
a następnego do 5. Zapy-
ta Pan dlaczego w trzecim 
przegraliśmy tylko do 21? 
Ja powiem szczerze, że nie 
wiem. Tutaj ważna jest naj-
bardziej podstawowa rzecz 
w siatkówce – dziewczyny 
muszą odnajdywać radość 
z grania. Jeśli będziemy się 
koncentrować na tym, że 
preciwnik zdobywa punk-
ty seriami po naszych błę-
dach, to wtedy właśnie te 
punkty będą nam uciekać. 
Siatkówka jest tak wspa-
niałą grą, że po straceniu 
punktu kolejną wymianę 
gra się od nowa, a po prze-
graniu seta znów gra się 
od stanu 0:0 i w każdym 
momencie można odwró-
cić losy spotkania. 

Jaka jest najlepsza cecha 
Waszego drugoligowego 
zespołu?

- Najważniejsze w nich jest 
to, że się nie poddają. Nie 
jesteśmy zespołem szcze-
gólnie obdarzonym warun-
kami fizycznymi, ale udało 
mi się zebrać grupę, która 
bez względu na okoliczno-
ści walczyła i z tego jestem 
dumny. W większości me-
czów trenerzy drużyn prze-
ciwnych, często silniejszych 
gratulowali nam, mówiąc, 
że jesteśmy drużyną, której 
nie można „odpuścić”, bo je-
śli się to zrobi to nasz zespół 
się podniesie.

CAŁY WYWIAD
PRZECZYTASZ NA:

Rumia to jed-
no z najlep-
szych miast, 
jeśli chodzi 
o wspieranie 
sportu, jakie 
znam.

gwe24.pl
POLUB NAS!
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MTB Pomerania Maraton 
to impreza sportowa zorga-
nizowana z myślą zarówno 
o zawodowych kolarzach, 
jak i o amatorskich pasjona-
tach kolarstwa. Wiek nie ma 
znaczenia.

Dla najmłodszych rowerzy-
stów (do 15 lat) przeznaczo-
na jest trasa Junior, w której 

skład wchodzą dystanse od 
2 do 5 km. Dzieci do 10 lat 
będą pokonywać trasę ra-
zem z opiekunem.

Bardziej doświadczeni ko-
larze sprawdzą się na trzech 
trasach: Speed, która cią-
gnie się na dystansie 26 km 
i jest idealna dla sprinterów, 
Mega, która ma 42 km i po-

siada liczniejsze, oraz bar-
dziej wymagające podjazdy, 
a także Ultra, która może 
stanowić spore wyzwanie 
dla kondycji, a do tego po-
zwala wjechać na najwyższy 
punkt w całym maratonie – 
Jelenią Górę (221 m n.p.m).

Impreza współorganizo-
wana jest przez GOSRiT Lu-

zino, dzięki czemu zawod-
nicy będą mogli skorzystać 
z całej infrastruktury – od 
miejsc parkingowych po 
stołówkę i prysznice.

Kolejne odsłony MTB Po-
merania Maraton odbędą 
się: 20. maja w Kolbudach, 
oraz 17. czerwca we Włady-
sławowie.

W ramach 18. kolejki roz-
grywek zmierzyli się oni 
z Eko-Prod Szemud. Swoje 
mecze rozegrały też inne 
drużyny z powiatu.

Liczna jak na Luzino pu-
bliczność była świadkami 
jednostronnego pojedyn-
ku, w którym podopieczni 
trenera Lisewskiego wygra-
li 5-1. Dwie bramki w tym 
meczu strzelił Mienik, po 
jednym Pliński, Murakow-
ski, oraz Buzała. Dla byłego 
gracza Lechii, GKS-u Bełcha-
tów i Górnika Łęczna był to 
pierwszy gol w barwach 
luzińskiego zespołu. 
W składzie luzinian wystąpi-
li ponadto Karol Piątek, oraz, 
znany z gola przeciwko Legii 
Warszawa, Tomasz Kotwica.

Ważne zwycięstwo odniósł 
piątoligowy Start Mrzezino, 
który dzięki wygranej z MKS-
em Władysławowo wydostał 
się z dna tabeli. Cenny remis 
w wyjazdowym meczu z KS
-em Kamienica Królewska 
osiągnęły Orlęta Reda, które 
ugruntowały swoją pozycję 

w środku tabeli, a do tego 
pomogły wspomnianym 
piłkarzom z Luzina – dzię-
ki temu wynikowi Wikęd 
ma powiększył przewagę 
nad KS-em do 6 punktów. 
W meczach IV ligi reprezen-
tanci naszego powiatu mia-
ły mniej szczęścia – Stolem 
Gniewino przegrał u siebie 
z Bytovią II Bytów, zaś Orkan 
Rumia zremisował z Gro-
mem Nowy Staw na boisku 
rywala.

W przyszły weekend u sie-
bie zagra czwartoligowy Or-
kan – do Rumi przyjedzie KP 
Starogard Gdański (sobota, 
16:00). Stolem Gnewino za-
gra na wyjeździe z Sokołem 
Wyczechy. W meczach V ligi 
o kolejne punkty powalczy 
Wikęd Luzino, który zagra 
z Polonią w Gdańsku, do 
Pruszcza Gdańskiego po-
jedzie Start Mrzezino, Eko-
Prod Szemud zagra u siebie 
z Orłem Trąbki Wielkie (nie-
dziela, 12:00). Orlęta Reda 
będą w tej kolejce pauzo-
wać.

KG

Początek meczu to nerwo-
wa gra żółto-czerwonych 
i w efekcie szybka strata 
sześciu goli. Sygnał do dra-
biania strat dał Robert Wi-
con, lecz pierwsza bramka 
zdobyta przez Tytanów 
została rzucona w dopiero 
13. minucie meczu, co nie 
napawało optymizmem. 
Do przerwy wciąż to goście 
prowadzili grę i, niestety, po 
zmianie stron nie uległo to 
zmianie. Po pierwszych 10 
minutach drugiej połowy 
było już 7:22. I wielka po-
goń za rywalem nie nastą-
piła – osłabieni Tytani nie 

byli w stanie zbliżyć się do 
dobrze dysponowanych ry-
wali. Nie udało się sprawić 
sobie urodzinowego pre-
zentu.

– To już trzeci mecz, w któ-
rym w pierwszej połowie nie 
zdobywamy bramek. Wtedy 
przeciwnik nam odskakuje 
i ciężko jest kontynuować 
mecz. – zauważył po spo-
tkaniu trener Tytanów, Pa-
weł Paździocha. – Moim 
zdaniem przegraliśmy ten 
mecz w głowach – dodał 
zawodnik wejherowian, To-
masz Bartoś.

Trenujące pod okiem Ra-
fała Karcza zawodniczki 
z powodzeniem reprezen-
tują KTS-K Luzino i teraz 
będą miały okazje po raz 
pierwszy zawalczyć w rin-
gu. Zuzanna Kalbarczyk ma 
w swoim dorobku liczne 
mistrzostwa oraz puchary 

Polski w wielu for-
mułach kickboxin-
gu. Paulina Stenka 
niedawno wygrała 
Mistrzostwo Polski 
juniorów w formule 
kick-light.

Full con-
tact to formuła, 
w której uderzenia 
zadaje się z pełną 
siłą, a walki, podob-
nie jak w boksie, 
składają się z rund. 
Jedna runda trwa 2 
minuty.
Zawody odbędą się 

w hali sportowej ZSP nr 4 
w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Sienkiewicza 10. 
Eliminacje zaczną się w so-
botę o 9:00 i potrwają do 
20:00, a niedzielę odbędą 
się półfinały i gala finało-
wa.

Tytani przełamią passę?
PiŁKA RęCZNA | wEjhEROwskiM sZcZyPiORnisTOM 
niE udAŁO się ucZcić ZwycięsTwEM 7. ROcZnicy 
POwsTAniA klubu. OsŁAbiOnEj dRużyniE niE udA-
ŁO się sPROsTAć EnERGETykOwi GRyfinO.

Teraz Tytanów czeka wy-
jazd do Olsztyna. Ich rywa-
lem będzie „sąsiad z góry” 
– miejscowy Szczypiorniak 
jest na 7. miejscu w tabeli, 
więc znajduje się bezpo-
średnio nad żółto-czer-
wonymi. Wejherowianie 
mają się za co rewanżować 

– mecz tych drużyn w po-
przedniej rundzie zakoń-
czył się wysoką wygraną 
Szczypiorniaka. Oprócz 
tego Tytani na pewno nie 
narzekaliby na nieco spóź-
niony prezent urodzinowy, 
jakim byłoby przerwanie 
passy trzech porażek.

Przez luzińskie lasy
KoLARsTWo | w nAjbliżsZy wEEkEnd ZAinAuGuROwAny ZOsTAniE MTb POMERAniA 
MARATOn. PiERwsZA OdsŁOnA OdbędZiE się w luZiniE, PRZyGOTOwAnE ZOsTAŁy TAM 
TRZy TRAsy dlA dOROsŁych i jEdnA dlA dZiEci.

Wikęd zwycięski, 
pomocne Orlęta
PiŁKA NoŻNA | Z PiąTkiEM nA sTOPERZE, kOTwicą 
w ŚROdku POlA i buZAŁą w ATAku – TAk ZAcZęli kOlEj-
ny MEcZ liGOwy PiŁkARZE wikędu luZinO, lidERA V liGi. 

Zawodniczki z Luzina w ringu!
Zuzanna Kalbarczyk i Paulina stenka zaczną rywali-

zację na Mistrzostwach Polski Kickboxingu w formule 
full contact. będzie to ich debiut w ringu.
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Szybko prowadzenie mo-
gła objąć Polonia – moc-
ny strzał Gołębiewskiego 
nieznacznie minął bramkę. 

W 23. minucie gospodarze 
otworzyli wynik spotkania 
– precyzyjne dośrodkowa-
nie z rzutu wolnego spadło 
na głowę Chorosia, który 
mocnym strzałem pokonał 
bramkarza Gryfa. Goście 
błyskawicznie odpowie-
dzieli! Minęła minuta i Mi-
chał Marczak wyrównał stan 
meczu – po dośrodkowaniu 
z wolnego napastnik dobrym 
strzałem zaskoczył Tobjasza. 
Kolejne akcje nie przynosiły 
większego zagrożenia, choć 
to Polonia częściej gościła 
pod bramką rywali. Ostatnie 
słowo w pierwszej połowie 

należało jednak do gości. Po 
raz trzeci w tym meczu rzut 
wolny dał efekt w postaci 
bramki – po zamieszaniu 
w polu karnym piłka trafiła 
do niepilnowanego Krzysz-
tofa Wickiego, który mając 
przed sobą właściwie tylko 
bramkarza, nie dał mu szans 
i strzelił gola do szatni.

Tak jak pierwszą połowę od 
gola mogła zacząć Polonia, 
tak drugą część spotkania 
doskonale mógł zacząć Gryf 
– jeden z wejherowian bę-
dąc przed bramkarzem ude-
rzył jednak zbyt lekko, by 
podwyższyć prowadzenie. 

Gol jednak padł, ale trochę 
później – w 65. minucie za-
mieszanie pod bramką Polo-
nii wykorzystał Przemysław 
Czerwiński – jego mocny 
strzał został jeszcze podbity 
przez któregoś z obrońców 
i wylądował w siatce obok 
bezradnego Tobjasza. W 75. 
minucie Polonia miała rzut 
karny, fortuna była jednak 
po stronie gości – Krystian 
Pieczara strzelił w słupek. 
W ostatnich minutach Polo-
nia atakowała, ale Gryf mą-
drze i dokładnie bronił dwu-
bramkowego prowadzenia. 
Skutecznie.

Do Wejherowa przyjedzie kolejny rywal z górnej czę-
ści tabeli – olimpia Elbląg. To jednak goście bardziej 
powinni się obawiać sobotniego meczu – Gryf jest 
w znakomitej formie.

Gdyby zrobić tabelę obejmującą tylko mecze z rundy 
wiosennej, wejherowianie byliby na drugim miejscu. Tylko 
Puszcza Niepołomice zajmowałaby wyższą lokatę – zdoby-
ła 13 punktów, zaś Gryf 12. Trener żółto-czarnych, Jarosław 
Kotas mimo świetnych wyników twardo stąpa po ziemi 
i w dalszym ciągu utrzymuje, że jego zespół walczy o utrzy-
manie, a także mówi, że jest przygotowany na obniżkę for-
my. Nic dziwnego – doskonale pamięta, jak pół roku temu 
zespół prowadzony wówczas przez Mariusza Pawlaka zła-
pał zadyszkę, mimo że miał bardzo dobry początek sezo-
nu. Wówczas skończyło się to zbliżeniem do strefy spad-
kowej i teraz Kotas podwójnie motywuje swoich graczy do 
wzmożonego wysiłku. – Polski piłkarz musi więcej biegać, 
więcej zasuwać. I taką drużynę zebrałem. Nie gramy może 
widowiskowo, ale zaangażowania i serca do gry moim za-
wodnikom nie brakuje – mówi trener.

Po pokonaniu Rakowa i Odry widać, że Gryf nie boi się 
nikogo, ale najbliższy mecz nie będzie ławy, bo Olimpia 
to poukładany zespół z górnej połowy tabeli. Przez chwilę 
wydawało się, że elblążanie spróbują powalczyć o 4. miej-
sce dające baraż o awans, ale świetne wyniki wspomnianej 
Puszczy sprawiły, że cztery pierwsze zespoły oddaliły się od 
reszty stawki, w której znajduje się Olimpia.

W drużynie beniaminka II ligi, którą od ponad trzech lat 
trenuje Adam Boros znajdują się najlepsi strzelcy obec-
nych rozgrywek. Klasyfikacji strzelców z liczbą 11 goli 
przewodzi znany z występów w Gryfie Wejherowo Łukasz 
Pietroń. 28-letni pomocnik być może idzie na jakiś rekord, 

bo w tym sezonie strzelił już 8 (!) goli z rzutów karnych. 
O jedną bramkę mniej strzelił Paweł Piceluk, który ma za 
sobą przerwę w grze, ale w ostatnim ligowym spotkaniu 
wrócił na boisko i wygląda na to, że w sobotę przetestuje 
obronę Gryfa.

Olimpia to królowie remisów – aż 12 z 24 meczów tej dru-
żyny kończyło się podziałem punktów. Tak też było, kiedy 
w zeszłej rundzie żółto-czarni pojechali do Elbląga – nie 
padły wtedy żadne gole. Na powtórkę bezbramkowego 
rezultatu się nie zanosi – obie drużyny w ostatnim czasie 
prezentują całkiem niezłą skuteczność. Początek spotkania 
na Wzgórzu Wolności w sobotę o 17:00. 

Krzysztof Grajkowski

Warszawa zdobyta!

Zespoły juniorskie Gryfa mają za 
sobą całkiem udany weekend. Z pię-
ciu drużyn, które rozegrały swoje me-
cze, dwie odniosły zwycięstwa, dwie 
zremisowały, a jedna odniosła poraż-

kę. był też jeden walkower dla żółto-
czarnych.

Podwójnie remisowy pojedynek roze-
grały KS Gryf Słupsk i Gryf Wejherowo. 
W meczu rocznika 2002 nie padły bram-
ki, a w spotkaniu rok młodszych graczy 
było 1-1. Trzy punkty bez wychodze-
nia na boisko zapisali sobie zawodnicy 

pierwszej drużyny z rocznika 2004 – wy-
grali mecz przez walkower z powodu wy-
cofania drużyny Sztorm Gdańsk. Drugi 
zespół z tego rocznika wygrał 6-0 z GKS-
em Kolbudy. W rozgrywkach rocznika 
2005 pierwsza drużyna Gryfa wygrała 
5-1 z Sokołem Bożepole Wielkie, a druga 
– odniosła porażkę 1-2 z Iskrą Gdynia.

JUNioRZY NA PLUs

ii LiGA | wEjhEROwiAniE POsŁAli nA dEski kOlEjnEGO RywAlA. TyM RAZEM POdOPiEcZ-
ni jAROsŁAwA kOTAsA niE dAli sZAns dwukROTnEMu MisTRZOwi POlski. w sTOlicy 
żóŁTO-cZARni POkAZAli ZAbójcZą skuTEcZnOŚć.

Po KoLEJNE ZWYCięsTWo

PoLoNiA WARsZAWA 
– GRYF WEJhERoWo 1-3
Choroś 23’ – Marczak 24’, Wicki 
45’+1’, Czerwiński 65’

PoLoNiA: Tobjasz – Bochenek, 
Choroś, Kokot, Wojdyga – Mar-
czak, Ćwik, Nakrosius, Kluska 
(46. Pieczara) – Gołębiewski 
(56.Wierzbowski), Pawela

GRYF: Leleń – Brzuzy, Kamiń-
ski, Nadolski, Dampc – Mońka 
(84.Klimczak), Łysiak, Czerwiń-
ski, Chwastek – Wicki, Marczak 
(86. Czychowski)
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