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REKLAMA               322/2016/DB

Przedsiębiorcy zrzeszeni 
w Regionalnej Izbie Przedsię-
biorców spotkali się w Hote-
lu Skipper w Rewie. Prelekcję 
na temat zmian przedstawili 
prawnicy z Kancelarii Rad-
ców Prawnych Litwic&Litwic 
z Gdańska, która również jest 
zrzeszona w Nordzie.

Podczas prelekcji omówio-
no nowe obowiązki, które 
zostaną nałożone na admi-
nistratorów danych (czyli 
np. na przedsiębiorców), 
przedstawiono także szcze-
góły nowych zasad ochrony 
danych osobowych. - Zdecy-
dowaliśmy się na poruszenie 
takiego tematu bo nowe 
zasady związane z ochroną 
danych osobowych wciąż 
nie są wystarczająco znane 

PrZEDsiębiorcy o ochroNiE DANych
biZNEs | Zmiany prawa dotycZące ochrony danych osobowych prZedstawiono podcZas 
śniadania biZnesowego rigp norda.
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przez lokalnych przedsiębior-
ców. Wchodzą one w życie już 
w przyszłym roku a kary za nie-
dostosowanie się do nich będą 
wręcz drakońskie - podkreśla 
Jacek Pomieczyński, prezes 
Nordy.

Prelekcja miała także charak-
ter praktyczny, pokazano tam 
kilka sytuacji, w ramach któ-
rych może dochodzić do kra-
dzieży danych osobowych.

Efektem wtorkowego spo-
tkania będzie powołanie spe-

cjalnej komórki, która zajmie 
się sprawą ochrony danych 
osobowych.

W ramach Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców Norda działa 
84 firm z terenu Pomorza. 

(Gb)

O to, aby droga powsta-
ła, od lat apelują samo-
rządowcy, przedsiębiorcy 
i mieszkańcy Pomorza. 
Szczególne znaczenie trasa 
będzie mieć dla powiatów 
wejherowskiego i kartu-
skiego oraz dla Trójmiasta. 

W budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejhero-
wie odbyła się konferencja, 
podczas której wicemini-
strowie Infrastruktury i Bu-
downictwa złożyli pisemną 
deklarację o rozpoczęciu 
realizacji Trasy Kaszubskiej 
jako odcinka drogi eks-
presowej S6. Jako główne 
efekty budowy tej drogi 
wymieniane są: rozłado-
wanie ruchu tranzytowego 
(ominięcie Gdyni i Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego 
w kierunku na zachód) 
i zmniejszenie korków na 
trasach łączących powiat 
wejherowski z Trójmia-
stem. 

- Decyzja w sprawie S6 nie 
rozwiązuje wszystkich pro-
blemów, ale jest to bardzo 
ważny krok - powiedział 
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski. - Jest to jedna 
z najbardziej potrzebnych 
i kluczowych decyzji. Wyli-
czenia wskazują, że ten od-
cinek będzie miał najwięk-
sze wskaźniki, jeśli chodzi 
o wykorzystanie. Trasa 
w bardzo newralgicznym 
punkcie rozwiąże wiele 
problemów mieszkańców, 
szczególnie powiatu wej-
herowskiego. 

Przedstawiciele rządu 
podkreślali, że potrzeby 

Będzie Trasa Kaszubska i Via Maris
PoWiAT | Jest decyZJa o realiZacJi trasy KasZubsKieJ! chodZi o odcineK drogi eKspresoweJ s6 na odcinKu od węZła wielKi 
KacK w gdyni do sKrZyżowania obecneJ drogi s6 w oKolicy bożegopola.
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w zakresie inwestycji drogo-
wych są znacznie większe, 
ale realizacja wszystkich za-
planowanych inwestycji nie 
jest możliwa z powodu zbyt 
małych funduszy zarezerwo-
wanych na ten cel. 

- To, że zaplanowana jest 
budowa dróg na kwotę bli-
sko 200 mld zł, a do dyspozy-
cji mamy połowę tego (jest to 
efekt działań poprzedniego 
rządu) nie oznacza, że poło-
wy inwestycji nie zrealizuje-
my – powiedział Jerzy Szmit, 

wiceminister Infrastruktury 
i Budownictwa. - Wszystkie 
te drogi powstaną; naszym 
dylematem jest natomiast to, 
w jakiej kolejności i w jakiej 
perspektywie czasu to zro-
bić. Trasa kaszubska jest jed-
ną z inwestycji, które muszą 
być zrealizowane w pierw-
szej kolejności, jest prioryte-
tem. A zatem: „Kaszubskie je-
ziora, kaszubski las...”, a teraz 
będzie Trasa Kaszubska!

Podczas konferencji padła 
jeszcze jedna deklaracja – 

o budowie trasy Via Maris 
(droga z Gdyni do Władysła-
wowa, która ma być zbudo-
wana zamiast planowanej 
od lat Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej). 

- Decyzja o realizacji tra-
sy zapadła, przystąpiliśmy 
już do prac studialnych i do 
bardzo konkretnych rozmów 
dotyczących spraw technicz-
nych, wyznaczenia trasy i po-
działu zadań – poinformował 
wiceminister Jerzy Szmit.

rafał Korbut

Kazimierz SmolińSKi, 
wiceminister Infrastruktury i Budownictwa:

- Jako parlamentarzysta z Pomorza cieszę 
się, że po raz kolejny udowadniamy, że nie 
patrzymy na potrzeby lokalnej społeczno-
ści w sposób polityczny, ale realizujemy te 
inwestycje, które są potrzebne i możliwe do 
realizacji, zgodnie z oczekiwaniami społe-
czeństwa. W tej chwili zapadła decyzja od-

nośnie budowy Trasy Kaszubskiej, aby skierować inwestycję 
do drugiego przetargu w zakresie „projektuj i buduj”. Odci-
nek będzie liczył 42 km, wartość zadania to prawie 2 mld zł. 
To jedno z większych przedsięwzięć w Polsce, jakie rozpoczy-
namy realizować. Poza Obwodnicą Trójmiasta to chyba naj-
bardziej oczekiwana i potrzebna droga. 

marcin Horała, 
poseł na Sejm RP:

- Wbrew temu, co niektórzy mówili - że to 
rząd PiS zablokował budowę Trasy Kaszub-
skiej – podpisana właśnie decyzja pokazu-
je, że nic bardziej mylnego. Decyzja w spra-
wie budowy to wielomiesięczna praca wie-
lu osób. Jakąś „cegiełkę” do tego doło-
żył Parlamentarny Zespół Przyjaciół Gdyni 

i Małego Trójmiasta Kaszubskiego, któremu mam przyjem-
ność przewodniczyć. Udało się wywalczyć, aby przy brakują-
cych środkach na realizację znacznej części programu dróg 
krajowych w Polsce jednak Trasa Kaszubska została skie-
rowana do realizacji. Szczególnie dla mieszkańców powiatu 
wejherowskiego oraz Gdyni są to bardzo dobre wiadomości. 
Codzienne korki w Rumi i Redzie, codzienne problemy z do-
jazdem... temu wszystkiemu trasa ulży, a gdy powstanie Via 
Maris, to ostatecznie rozwiąże problemy drogowe. 

Gabriela liSiuS, 
starosta wejherowski:

- O budowę Trasy Kaszubskiej zabiegaliśmy 
od lat. Przypomnę, że jesienią ub. roku Rada 
Powiatu Wejherowskiego podjęła stanowi-
sko w sprawie poparcia drogi S6. Minęło 
kilka miesięcy – i mamy decyzję! Minister 
podpisał ją na naszych oczach, liczymy więc 
na to, że realizacja stanie się faktem. Dru-

gą wspaniałą informacją jest to, że przystąpiono do prac stu-
dialnych dotyczących trasy Via Maris. Obie części powiatu (i 
ta, która obejmuje gminy Szemud, Luzino i Łęczyce oraz ta, któ-
ra dotyczy Małego Trójmiasta Kaszubskiego) zyskają nową in-
frastrukturę drogową. Korytarz transportowy dla mieszkańców 
powiatu i firm, funkcjonujących na naszym terenie, jest nie-
zmiernie ważny. Bardzo cieszymy się z tej decyzji. 
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TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 22. maja 

Nowe zarzuty 
dla „KrystKa” 

Wtorek, 23. maja

wymusiła 
pierwszeństwo 

Środa, 24. maja

mistrzowie 
fizyKi jądrowej

CzWartek, 25. maja

NarKotyKi 
trzymał w...

Piątek, 26. maja 

prezeNty Na
dzień matKi

 Krystianowi W. zostały 
postawione kolejne zarzu-
ty. Dotyczą one gwałtu na 
jednej dziewczynie i usiło-
wania gwałtu na drugiej. 

 Jedna osoba została lekko 
ranna w wyniku wypadku, 
do którego doszło w Wej-
herowie. Na skrzyżowaniu 
ulic Ofiar Piaśnicy i Lelewela 
zderzyły się dwie osobówki. 

   W  Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wejherowie 
odbyło się podsumowanie 
Powiatowego Konkursu Wie-
dzy o Energetyce Jądrowej. 

 W pokoju 19-latka funkcjo-
nariusze wejherowskiej poli-
cji znaleźli narkotyki. Młody 
mężczyzna został już prze-
słuchany i usłyszał zarzuty. 

 Pochwaliliście się zdjęciami 
ze swoimi matkami. Autorom 
wybranych fotografii przeka-
zaliśmy vouchery do wykorzy-
stania w lokalu Vivat Pierogi. 

twoje źródło informacji

CHCESZ WIEDZIEć WięcEj?
WEjDź NA WWW.GWE24.Pl

Polub nasZ profil 
i bądź na bieżąco!

REKLAMA                                                                                           39/2017/ZM

Powoli zbliża się do 
końca nasze odlicza-
nie. Pewnie niektó-
rzy z Was już się 
domyślają, co ozna-
czają liczby, które co 
tydzień publikujemy 
w naszej gazecie. 
W numerologii licz-

ba 3 to symbol towa-
rzyskości, wesołego 
charakteru i pogodne-
go usposobienia. A co 
oznacza „3” dla nas? 
To, że coraz mniej 
czasu zostało do.... 
no właśnie, do czego? 
Zajrzyj do naszej 
gazety za tydzień, być 
może uchylimy rąbka 
tajemnicy.

Już w najbliższą sobotę 
na wejherowskim rynku 
odbędzie się tradycyjne 
święto miasta, czyli Dzień 
Jakuba. Podczas uroczy-
stych obchodów urodzin 
założyciela miasta, prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt wręczy Sta-
tuetkę Jakuba Wejhera – 
najważniejsze wyróżnienie 
w mieście oraz nagrody, 
które przyznawane są za 
działania na rzecz promocji 
i rozwoju Wejherowa.

Rozpoczęcie imprezy za-
planowane jest na godz. 
19.00 O tej porze na sce-
nę wyjdzie zespół Classic 
Brass Quintet, natomiast 
o godz. 19.45 zagra zespół 
GooseBumps.

Po odegraniu hejnału 
Wejherowa w wykonaniu 
trębaczy i symbolicznym 
wystrzale z armatki Brac-
twa Kurkowego o godz. 
20.15 nastąpi część oficjal-
na, czyli wręczenie Nagród 
Prezydenta Miasta.

W godz. 20.45 - 21.30 
będzie można wysłuchać 
zespołu Goose Bums, 
a o godz. 22.00 wystąpi ze-

Huczne święto miasta
WEjhEroWo | co maJą wspólnego wilKi i JaKub weJher? maJą, bo właśnie ten Ze-
spół będZie gwiaZdą wiecZoru podcZas tegorocZnego dnia JaKuba. 

spół Wilki, który w tym roku 
obchodzi jubileusz 25 lat ist-
nienia. 

Natomiast już dziś – w pią-
tek 26 maja - ulicami Wej-

herowa przejdzie parada 
uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 im. 
Jakuba Wejhera w Wejhero-
wie. Barwna młodzieżowa 

parada wyruszy o godz. 13 
sprzed budynku Filharmonii 
Kaszubskiej na wejherowski 
rynek przed pomnik swoje-
go patrona. /raf/
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REKLAMA                                                                                            U/2017/MC

Inwestycja zostanie zreali-
zowana w ramach popular-
nego programu „Schetynó-
wek”. Jej koszt to ponad 1,1 
mln zł. Na ten cel rumski ma-
gistrat pozyskał w zeszłym 
roku kwotę blisko 870 tys. 
zł (w tym 300 tys. złotych 
otrzymane ze Starostwa Po-

wiatowego w Wejherowie). 
Wszystkie prace powinny za-
kończyć się do 17 lipca 2017 
r. 

Zakres prac, oprócz budo-
wy chodnika i nawierzchni 
jezdni, obejmuje budowę ka-
nalizacji deszczowej, przebu-
dowę gazociągu, usunięcie 

kolizji z infrastrukturą pod-
ziemną. Wszelkie działania 
prowadzone będą etapami, 
w taki sposób, aby w miarę 
możliwości umożliwić miesz-
kańcom swobodny dostęp 
do bloków mieszkalnych 
i poruszanie się po objętej 
remontem ulicy. /raf/

Ruszyła budowa ul. Bądkowskiego
ruMiA | w maJu roZpocZęła się długo wycZeKiwana inwesty-
cJa - budowa ulicy bądKowsKiego na odcinKu od ul. śnia-
decKich do ul. partyZantów w rumi. 

ariel SinicKi, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi: 

- To kolejna inwestycja drogowa w Rumi. Dzięki pokaźnej kwocie dofinan-
sowania zewnętrznego uda się przeprowadzić ją z małym obciążeniem dla 
budżetu miasta. Jestem przekonany, że już od połowy lipca poruszanie się 
tą trasą będzie dużo bardziej komfortowe i bezpieczniejsze.
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oGŁosZENiE
burMisTrZA MiAsTA ruMi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1193/235/2017 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 23 maja 2017 roku informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszony został wykaz obejmujący lokal użytkowy położony 
w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 10B/2, stanowiący własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

POLUB 
NAS!

/GWE24.Pl

Wszytskie 
informacje 
w jednym 
miejscu!
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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                                                                                                                                                104/2017/DB

REKLAMA                                                                                                         78/2017/RL

Dwóch policjantów z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie, a także Stra-
żak Sekcyjny Arkadiusz 
Miotk z PSP Wejherowo 
zostali wyróżnieni nagrodą 
pieniężną oraz pamiątko-
wymi statuetkami za akcję 
ratowniczą budynku miesz-
kalnego położonego w Rumi 
przy ulicy Grunwaldzkiej 
126. Szybka i zdecydowana 
reakcja bohaterów przy-

czyniła się do uratowania 
życia osób przebywających 
w budynku oraz zmniejsze-
nia strat materialnych. Co 
ciekawe, troje uratowanych 
mieszkańców nawet nie 
zdawało sobie sprawy, że 
są w niebezpieczeństwie. 
Gdyby nie natychmiastowa 
reakcja policjantów, którzy 
akurat przechodzili obok 
budynku mogłoby dojść do 
tragedii. 

micHał PaSieczny,
Burmistrz Miasta Rumi:

- Dziękuję za Wasze męstwo i odważną, 
bezkompromisową reakcję. Takie wzo-
rowe zachowania sprawiają, że miesz-
kańcy naszego miasta mogą czuć się 
bezpiecznie. Bardzo za to dziękuję.

Bohaterowie nagrodzeni 
przez burmistrza
ruMiA | burmistrZ miasta michał pasiecZny nagrodZił funKcJonariusZy, Któ-
rZy 2 maJa wyKaZali się wyJątKową ofiarnością i odwagą prZy aKcJi ratowni-
cZeJ palącego się domKu JednorodZinnego.

KoNKurs NA sTANoWisKo 
DyrEKTorA sZKoŁy

Informujemy, że na stronie BIP Gminy Wejherowo zamieszczo-
no ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: SSP w Bol-
szewie, SSP w Orlu, SSP w Gowinie, SSP w Nowym Dworze Wej-
herowskim oraz Przedszkola Samorządowego w Gościcinie. 
Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach oraz 
terminie ich składania są dostępne na stronie Gminy Wejhero-
wo: www.bip.ugwejherowo.pl

Uchwała przyjęta przez 
rajców jest odpowiedzią 
na wniosek dyrekcji Szpi-
tala Specjalistycznego im. 
F. Ceynowy w Wejherowie, 
która zwróciła się do burmi-
strza Redy o dofinansowa-
nie zakupu systemu kardio-
monitoringu na Oddziale 
Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej. System składa się 
z sześciu kardiomonitorów 
(po jednym na stanowisko 
pacjenta) oraz centrali mo-
nitorującej, dzięki której 
personel oddziału może 
w jednym miejscu obser-
wować stan pacjentów na 
salach pooperacyjnych. 

- Cieszymy się bardzo, że ta 
dotacja pozwoli zwiększyć 
bezpieczeństwo pacjentów 
i wpłynie na poprawę stanu 
zdrowia leczonych chorych 
- mówi Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy. -  Szpi-
tal przyjmuje chorych z te-
renu całego powiatu, w tym 
też mieszkańców naszego 
miasta. 

Nie po raz pierwszy wła-
dze Redy decydują o dofi-
nansowaniu wejherowskie-
go szpitala. Co roku miasto 
przekazuje pieniądze na 
rozwój placówki i tak w roku 

ubiegłym było to 20 tys. 
złotych na dofinansowanie 
zakupu sprzętu dla Oddzia-
łu Chorób Wewnętrznych, 
Diabetologii i Geriatrii, 
a w roku 2015, na potrzeby 
zakupu sprzętu medyczne-
go dla Oddziału Chirurgii 
Dziecięcej, Reda przezna-
czyła 50 tysięcy złotych.

Oprócz systematyczne-
go wspierania placówek 
ochrony zdrowia w Re-
dzie realizuje się też pro-
gramy prozdrowotne dla 
mieszkańców, jak program 
przeciwdziałania rako-
wi szyjki macicy w latach 
2009 - 2017 - finansowany 
w całości z budżetu miasta 
- czyli szczepienia przeciw-
ko wirusowi HPV, będą-
cego bezpośrednią przy-
czyną rozwoju raka szyjki 
macicy. Przewiduje się, że 
w czasie realizacji progra-
mu zaszczepionych zosta-
nie około 230 dziewcząt, 
urodzonych odpowiednio 
w 2003 i 2004 roku i zamel-
dowanych w Redzie. Szcze-
pienia są dobrowolne i nie 
są finansowane ze środków 
Ministerstwa Zdrowia ani 
NFZ. 

AW

DoTAcjA DlA sZPiTAlA
rEDA | na ostatnieJ sesJi rady mieJsKieJ w redZie 
radni podJęli decyZJę w sprawie udZielenia do-
tacJi celoweJ dla weJherowsKiego sZpitala. 

Gratyfikacje zostały wrę-
czone podczas Sesji Rady 

Miejskiej, która odbyła się 
w czwartek 25 maja. /raf/

Już w te wakacje kierowcy 
będą mogli korzystać z no-
wego ronda Rosochy. Prace 
budowlane mają zakończyć 
się najpóźniej do 31 lipca.

Przypomnijmy, że na bu-
dowę ronda uzyskano do-
finansowanie z Narodowe-
go Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, czyli tzw. 
„schetynówek”. W ramach 
projektu powstanie nie tyl-
ko rondo Rosochy, ale także 
zostanie położona nowa na-
wierzchnia pomiędzy krajo-
wą szóstką a Kębłowem.

– Całkowity koszt budowy 

ronda wyniesie około 2,2 
mln zł, z czego 50 procent 
kosztów zadania sfinanso-
wane zostanie z dotacji bu-
dżetu państwa, a pozostałą 
kwotę po połowie dołożą 
powiat wejherowski i gmi-
na Linia – wyjaśnia Witold 
Reclaf, wicestarosta wejhe-
rowski. 

- To bardzo długo ocze-
kiwana inwestycja przez 
mieszkańców, przede 
wszystkim ze względu na 
liczne kolizje w tym miejscu 
– podkreśla Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. /raf/

Na Jakubowej Polanie 
przy os. Fenikowskiego od-
będzie się Piknik Literacki 
organizowany w ramach 
akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. 

W tym rodzinnym spotka-
niu w krainie baśni mogą 

wziąć udział wszyscy: i naj-
młodsi, i ci nieco starsi i ci 
nieco starsi już wiekiem, ale 
nie duchem.

Jakubowa Polana zamieni 
się w bajkową krainę – po-
jawią się na niej magiczne 
i kolorowe postacie (bi-

WyjąTKoWy PiKNiK liTErAcKi
WEjhEroWo | cieKawe wydarZenie dla miło-
śniKów literatury i cZytania odbędZie się Już 
w naJbliżsZy weeKend. 

bliotekarze będą przebrani 
w stroje bajkowe). Organiza-
torzy przygotowali bogaty 
program artystyczny. Będzie 
więc można obejrzeć insce-
nizację pt. „Poplątane bajki” 
w wykonaniu bibliotecznej 
grupy teatralnej „Errata”, 
spektakl teatrzyku obraz-
kowego Kamishibai oraz 
zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z bohaterami z dzie-
cięcych książek. Najważniej-

sze jednak na pikniku będzie 
wspólne czytanie fragmen-
tów ulubionych książek. 

Każda rodzina biorąca 
udział w akcji otrzyma pa-
miątkowy dyplom.

Piknik na Jakubowej Pola-
nie (Osiedle Fenikowskiego 
w Wejherowie) rozpocznie 
się w sobotę 27 maja o godz. 
11.00 i potrwa do godz. 
14.00. 

/raf/

NOWE SKRZYżOWANIE 
JUż W LIPCU
PoWiAT | na sKrZyżowaniu drogi powiatoweJ 
w KierunKu linii - sKrZyżowanie Z gminą sZe-
mud i luZino budowane Jest nowe rondo. 
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W wejherowskim ratu-
szu prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt pod-
pisał umowę na wykonanie 
prac budowlanych z wyko-
nawcą.

- Wejherowo stoi przed 
ogromnym wyzwaniem, 
przystępujemy do budo-
wy kolejnego połączenia 
– Węzła Wejherowo – mówi 
prezydent Krzysztof Hilde-

rusZA buDoWA WęZŁA
WEjhEroWo | Już w prZysZłym miesiącu roZpocZnie się budowa 
węZła weJherowo (Kwiatowa).

brandt. – Docelowo w Wej-
herowie powstają trzy węzły, 
jednak głównym jest Wejhe-
rowo, w okolicy dworca PKP. 
Jest on nie tylko bezkolizyjny, 
ale także integracyjny. Dzięki 
projektowi poprawi się efek-
tywność systemu transpor-
towego, a przede wszystkim 
usprawni się poruszanie ko-
rzystających z transportu po-
przez możliwość przesiadania 
się na różne środki komuni-
kacji. Inwestycja przebiegać 
będzie dwuetapowo.

- Prace rozpoczynamy w cią-
gu najbliższego miesiąca – 
mówi Grzegorz Bejnarowicz, 

menager projektu. – Jest to 
skomplikowana technicznie 
inwestycja, a wyzwaniem jest 
budowa tunelu pod torami 
kolejowymi. Prace planuje-
my zakończyć w listopadzie  
2019 r.

W ramach inwestycji, która 
obejmuje tereny położone 
pomiędzy ulicami 10 Lute-
go, Kwiatową i Spacerową, 
a ulicą I Brygady Pancernej 
Wojska Polskiego, powstanie 
wiadukt kolejowy (pod tora-
mi kolejowymi) w ciągu ulicy 
Kwiatowej, przebudowane 
zostaną skrzyżowania, ulice, 
chodniki i zjazdy w drogach 

powiązanych z ul. Kwiatową. 
Wybudowane zostaną par-
kingi i miejsca postojowe, 
w tym dla rowerów, przystan-
ki autobusowe, trasa rowero-
wa. Przebudowane zostaną 
zejścia do tunelu dla pieszych 
w sąsiedztwie dworca kolejo-
wego wraz z budową wind.

Przypomnijmy, że Wejhero-
wo zdobyło prawie 19 milio-
nów złotych dofinansowania 
ze środków unijnych na bu-
dowę węzła integracyjnego 
wraz z trasami dojazdowy-
mi w ciągu ulicy Kwiatowej 
w Wejherowie. 

/raf/

Wejherowskie uroczysto-
ści zgromadziły przedsta-
wicieli lokalnego samorzą-
du, wojskowych i harcerzy. 
W wydarzeniu wzięli udział 
również: Dariusz Drelich, 
wojewoda pomorski, posło-
wie Janusz Śniadek i Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk, 
senator Waldemar Bonkow-
ski i Roman Dambek, prezes 
Kaszubsko-Kociewskiego 
Stowarzyszenia im. Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf 
Pomorski” i jednocześnie 
bratanek założyciela „Gryfa 
Pomorskiego”.

Pierwszym punktem uro-
czystości była Msza Święta 
w kościele pw. Św. Karola 
Boromeusza, po której za-
kończeniu nastąpił uroczy-
sty przemarsz pod pobliskie 
rondo.

Na miejscu, po odśpiewa-
niu Hymnu Państwowego 
Roman Dambek przedstawił 
historię Tajnej Organizacji 
Wojskowej Gryf Pomorski.

- Ziemia wejherowska na 
kartach swej historii zapisała 
szczególną rolę dla posta-
ci z dowództwa „Gryfa Po-

morskiego”. Ziemia ta była, 
obok Gdyni, najbardziej 
doświadczona wielkością 
okrucieństw okresu II Wojny 
Światowej. To właśnie w Wej-
herowie, pomimo licznych 
strat ludności polskiej po-
grzebanej w LasachPiaśnic-
kich narodził się ruch oporu 
- podkreślał prezes.

Kolejnym punktem pro-
gramu była ceremonia od-
słonięcia tablicy ronda i jego 
poświęcenie.

W swoim wystąpieniu 
Dariusz Drelich, wojewo-
da pomorski podkreślił, że 
powinniśmy być dumni 
z przywracaniu godności 
bohaterom z okresu II wojny 
światowej w Wejherowie. 

Oprócz nazwy ronda „Gry-
fa Pomorskiego” w kwietniu 
radni miasta przyjęli jesczze 
nazwy dwóch innych rond. 
U zbiegu ulic: św. Jana, Sien-
kiewicza i 10 Lutego zostało 
nazwane rondem Mirona Łu-
kowicza, zaś rondo u zbiegu 
ulic Sobieskiego, Sienkiewi-
cza i 3 Maja otrzymało imię 
św. Leona Wielkiego. 

(Gb)

OTWARCIE RONDA 
„GRYFA POMORSKIEGO”
rElAcjA | rondo u Zbiegu ulic patoKa, necla i gry-
fa pomorsKiego Zostało naZwane rondem im. taJ-
neJ organiZacJi woJsKoweJ „gryf pomorsKi”.
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Za organizację przedsię-
wzięcia odpowiadał Harcer-
ski Szczep Leśnego Wam-
pum Reda oraz komendant 
Przeglądu, dh pwd. Konrad 
Piotrowski. 

28. Gromada Zuchowa 
„Stumilowy Las” przygoto-
wała przedstawienie o eko-
skrzatach, a 20. Gromada 
Zuchowa spektakl o Czer-
wonym Kapturku. Jury, któ-
re tworzyli dh pwd. Maja 
Formella, dh phm. Alicja 
Gawinecka i dh phm. Pa-
trycja Jabłońska, nie miało 
łatwego zadania. W końcu 
przyznano dwie pierwsze 
nagrody, a zuchy otrzymały 

dyplomy, plakietki oraz na-
grody rzeczowe. W przerwie 
zuchy wraz z całą publicz-
nością pląsały i tańczyły. 
Rodzice dopingowali swoje 
pociechy, a zgromadzeni 
goście wraz z burmistrzem 
Krzysztofem Krzemińskim 
oklaskiwali młodych wyko-
nawców. Dla uczestników 
przygotowano słodki po-
częstunek i oprawę mu-
zyczną. Nagłośnienie za-
pewnił Andrzej Dąbrowski, 
a dekoracje przygotowali 
podczas zbiórek harcerze 
i wędrownicy ze Szczepu 
Leśne Wampum Reda. 

WA

MŁODZI AKTORZY 
NA SCENIE
rEDA | w Zespole sZKół nr 2 odbył się prZe-
gląd teatrZyKów Zuchowych. 
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W trakcie ostatniej sesji 
radni nie szczędzili słów 
uznania. Wyrazem ich po-
parcia dla wójta gminy Wej-
herowo było jednogłośne 
głosowanie „za” udzieleniem 
absolutorium z tytułu wy-
konania ubiegłorocznego 
budżetu. 

- Rok 2016 był kolejnym 
rokiem działań na rzecz po-
prawy warunków i jakości 
życia mieszkańców gminy 
Wejherowo – zapewniał wójt 
Henryk Skwarło. - Dziękuję 
wszystkim współpracowni-
kom, sołtysom, stowarzysze-
niom, organizacjom, a także 

WójT  Z AbsoluToriuM
GM. WEjhEroWo | stuprocentowym poparciem wśród radnych cie-
sZy się wóJt gminy weJherowo. henryK sKwarło otrZymał w środę 
absolutorium Z tytułu wyKonania ubiegłorocZnego budżetu.

pozostałym osobom, które 
angażują się w różnego rodza-
ju działania na rzecz wspólne-
go dobra mieszkańców gminy 
Wejherowo.

W 2016 roku dochody gmi-
ny Wejherowo zrealizowane 
zostały na poziomie 100,33 
proc. i wynosiły blisko 108 
mln zł. Wydatki wykonano 

w wysokości 110 mln zł, co 
stanowi 91,4 proc. planu.

- Wydatki na inwestycje 
zrealizowane zostały w wy-
sokości około 80 procent 
- informuje wójt gminy Wej-
herowo. - Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że najwięk-
sze i najdroższe zadania 
wykonano w całym zakresie 
rzeczowym i ustalonym ter-
minie, a w niepełnym pod 
względem finansowym, 
co nas bardzo cieszy, bo to 
oznacza oszczędności.

Co udało się zrobić w ubie-
głym roku? Do najważniej-
szych inwestycji należy 
zaliczyć przede wszystkim 
budowę tzw. „małej obwod-
nicy Wejherowa”. Nadto roz-
budowana została Samorzą-
dowa Szkoła Podstawowa 
w Bolszewie. 

WA
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O tym, że śniadanie to naj-
ważniejszy posiłek dnia sły-
szymy od dziecka. Mimo to 
rezygnujemy z niego. Często 
ciepłe, wartościowe dania 
zastępujemy jedynie łykiem 
kawy. W efekcie przez cały 
dzień towarzyszy nam uczu-
cie głodu i związany z nim 
spadek energii. Paradoksal-
nie im bardziej spieszymy 
się do pracy, tym jesteśmy 
w niej mniej efektywni. Jak 
wyjść poza ten schemat?

(PEŁNo)WArTościoWy 
sTArT

Osoby jedzące regular-
nie śniadanie, a nie tylko 
w weekendy, mają wyrów-
nany poziom glukozy i in-
suliny we krwi. Dzięki temu 
ryzyko wystąpienia cukrzy-
cy czy choroby wieńcowej 
jest dużo mniejsze. Co jeść, 
aby dobrze rozpocząć dzień 
i dodać sobie energii?

-Posiłek, który nas pobu-
dzi, wzmocni odporność 
oraz rozgrzeje powinien 
zawierać porcję węglo-
wodanów. Znajdziemy je 
w ciemnym pieczywie, gra-
noli i musli. Węglowodany 
muszą wystąpić każdora-
zowo w duecie z pełno-
wartościowym białkiem 
w postaci jaj, mleka, jogur-
tu, wiejskiego masła. Istot-
nym i smacznym dodatkiem 
są oczywiście świeże owoce  
i warzywa – najlepiej ko-
rzystać z tych sezonowych 
– mówi dietetyk Paulina Do-
magała.
Poszukując inspiracji na śnia-
danie, warto czytać etykiety. 
Znajdują się tam informacje 
na temat tego, jaką ilość ka-
lorii i ważnych składników 
odżywczych zawiera porcja 
danego produktu. – Świa-
dome, uważne podejście do 
kwestii odżywiania to nie 
tylko regularność posiłków. 

Podstawa dobrego 
samopoczucia? Śniadanie!
Wszyscy kochamy weekend za niespieszne 
poranki. Wyspani, tryskamy kreatywnością, 
przygotowując królewskie śniadanie. Naleśniki, 
sałatki i smoothie smakują tym lepiej, że mo-
żemy zjeść je bez pośpiechu, w towarzystwie 
bliskich. O śniadaniu należy jednak pamiętać  
także w ciągu tygodnia.

Ważne są również wybory 
podejmowane przy półce 
sklepowej. Lektura etykiety 
powinna wejść nam w krew – 
dodaje dietetyk.

rADość Z jEDZENiA… 
oD rANA!

Śniadanie może być źródłem 
przyjemności (i zdrowia) rów-
nież od poniedziałku do piąt-

ku. Wystarczy, 
że dzień wcze-
śniej poświę-
cimy kilka-
naście minut 
na przygo-
towanie czegoś 
pysznego. Istnieje wiele pro-
pozycji, które – przygoto-
wane wieczorem – smakują 
doskonale rano. Przykładem 
jest pudding chia ze świeżym 

mlekiem wiej-
skim 2% od 
OSM Piątni-
ca i dodat-

kiem ulubio-
nych owoców 

oraz orzechów. 
Podobnie jest z owsianką lub 
chrupiącą granolą. Na śnia-
danie możemy wybrać rów-
nież klasyki – domowy chleb 
i wiejskie masło. Co istotne, 

te zupełnie bazowe produkty  
o unikalnym smaku może-
my wykonać samodzielnie 
w weekend. Przepis na pach-
nący bochenek znajdziemy 
na kulinarnych blogach.
Uwaga! Do masła możemy 
dodać ulubione przyprawy. 
Ten duet świetnie smakuje 
zarówno w postaci kanapek, 
jak i grzanek.  
(MP)
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Aż 90 proc. dzieci w Polsce ma krzywe nogi, a z tej wady bio-
rą się kolejne, rodzące coraz poważniejsze problemy zdro-
wotne! - alarmują specjaliści. 
Zazwyczaj przy problemach z wadami postawy czy bólach 
stawów zwracamy się po pomoc do ortopedy. Ale, nieste-
ty, często jest już za późno. Tymczasem problem (o ile zo-
stanie odpowiednio szybko zdiagnozowany) przy pomocy 
prostych i nieinwazyjnych zabiegów oraz ćwiczeń można 
zlikwidować. Wystarczy zgłosić do Vita Centrum Diagno-
styki Wad Postawy w Redzie, które zajmuje się diagnostyką, 
korygowaniem wad postawy, dobieraniem wkładek i butów 
korekcyjnych oraz rehabilitacją. 

PrZEbADAj się

Czas działania przy wadach postawy jest bardzo istotny 
(w szczególności w przypadku dzieci). Wada nieleczona pro-
wadzi bowiem do powstawania kolejnych problemów. 
Później skorygowanie nieprawidłowości może 
być już niemożliwe. 
- Ludzie nie zdają sobie sprawy, że stopy no-
szą nas przecież przez  całe życie. - mówi 
Dagmara Unton, diagnosta wad posta-
wy i masażysta. - Duży wpływ na to ma 
nadwaga. Gdy obserwujemy, że dzieci 
mają nadwagę, należy od razu wziąć 
pod uwagę możliwe problemy związane 
z wadami postawy. Niezmiernie ważny 
jest też moment u małych dzieci, kiedy 
te zaczynają uczyć się chodzić. Warto też 
zwrócić uwagę na odpowiedni dobór obuwia 
– większość butów niestety nie nadaje się do 
użytku. Powodują deformacje, często stopa nie ma 
też czym oddychać. I nie zapominajmy też o ćwiczeniach 
i gimnastyce. 
Warto więc regularnie badać się. Jak przekonują specjaliści 
– przynajmniej raz w roku; lepiej bowiem zapobiegać, niż 
później leczyć. 

Zdrowie zaczyna się od nóg
Pozornie drobne dolegliwości, jak bóle kost-
ki, kolan, kręgosłupa, nieprawidłowe stawia-
nie stopy przy chodzeniu – wszystko to może 
prowadzić do poważnych problemów zdro-
wotnych. Nie bagatelizuj tego!

ZbADAją DZiEci bEZPŁATNiE!

Vita Centrum organizuje bezpłatne badania profilaktyczne 
w przedszkolach i szkołach podstawowych (w klasach I-III). 
Jeżeli placówka chciałaby zorganizować takie badania, wy-
starczy zgłosić się do firmy i ustalić termin. Badanie wykony-
wane jest w przedszkolu lub szkole, specjaliści mają ze sobą 
potrzebny sprzęt. Diagnostyka jest całkowicie bezinwazyjna 
i bezstresowa, a dzieci zazwyczaj traktują badanie jak dobrą 
zabawę. Oferta dotyczy szkół praktycznie z całego regionu 
Pomorza. 
- Tego rodzaju badania są drogie, praktycznie nikt nie robi 
tego za darmo – dodaje Dagmara Unton. - A my mamy taką 
możliwość. Jest to więc świetna okazja, żeby sprawdzić, czy 
dziecko nie ma jakichś wad, które trzeba skorygować. 

NoWocZEśNiE i ProfEsjoNAlNiE

Vita Centrum dysponuje najnowocześniejszym sprzętem 
diagnostycznym, zaś pacjentów przyjmują wykwalifikowani 
specjaliści. 
- Mamy np. podoskop służący do oceny wizualnej, podoba-
roskop (komputerową platformę badającą rozkład nacisku na 
podeszwową stronę stopy, urządzenie daje możliwość zba-
dania stopy zarówno podczas chodu, jak i podczas stania), 
podoscan (laserowy skaner stóp) – wylicza Dagmara Unton. 

- Dzięki temu możemy wykonywać bardzo precyzyjne 
badania komputerowe, a nie (jak to często bywa 

w gabinetach) tylko na podstawie oceny wzro-
kowej i palpacyjnej. Możemy więc wcześniej 

wykryć wady i wcześniej zareagować na to. 
Współpracujemy też z fizjoterapeutami 
i lekarzami w zakresie masaży i rehabili-
tacji. 

WKŁADKi KorEKcyjNE 
i MAsAżE

Wiele wad stóp, jak płaskostopie, halluxy 
i ostrogi piętowe, koryguje się wkładkami or-

topedycznymi. Takie wkładki  można zamówić 
w Vita Centrum. Są one wykonywane indywidualnie, 

po wykonaniu dokładnych badań. To gwarantuje, że – w prze-
ciwieństwie do wkładek seryjnych, uniwersalnych – będą one 
dokładnie dopasowane. W ofercie znajduje się też obuwie or-
topedyczne Aurelka (jest to polska firma o ugruntowanej od 
lat renomie) które wyglądem w ogóle nie przypomina cięż-

kich butów sprzed lat. Wszystkie elementy korygujące stopę 
schowane są w obcasie tego buta, przez co na zewnątrz nie 
widać, że dziecko ma założony but ortopedyczny.

Vita, centrum 
DiaGnoStyKi 

WaD PoStaWy
WKłaDKi ortoPeDyczne

Reda, ul. Obwodowa 29B/U1-U3

tel: 508 709 001
Godziny otwarcia:

Pn - Pt 10.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 14.00 
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Stosowana od najmłodszych lat dieta oparta na różnorod-
nych produktach jest ważna dla prawidłowego rozwoju or-
ganizmu dziecka. Piramida Zdrowego żywienia i Aktywności 
Fizycznej, opublikowana przez Instytut żywności i żywienia 
(Iżż) jasno określa zasady, które powinny być podstawą zbi-
lansowanej diety, a także wytyczną dla rodziców, którzy chcą 
wprowadzić pełnowartościowe żywienie u swojego dziecka. 
Podstawową zasadą zbilansowanej diety, także tej dziecię-
cej, jest spożywanie pięciu posiłków dziennie, w regularnych 
odstępach czasu. Taka dieta wspomaga prawidłowy rozwój 
organizmu, a różnorodne produkty pokrywają dziennie za-
potrzebowanie na witaminy i składniki mineralne. Na tale-
rzu dominować powinny warzywa i owoce. Najkorzystniej 
jest spożywać je na surowo lub minimalnie przetworzone 
(np. soki), ponieważ w takiej formie produkty te zachowują 
najwyższą wartość odżywczą. Warzywa 
i owoce powinny być spożywane 
kilka razy dziennie, w ramach po-
siłków i przekąsek. Jedną z tych 
porcji może stanowić szklan-
ka soku, co znacznie ułatwia 
dostarczenie organizmowi 
rekomendowanych ilości 
warzyw i owoców. War-
to, aby w większości 
posiłków znalazły się 
również produkty 
zbożowe, któ-
re dostarczają 
o rg a n i z m ow i 
energii dzię-
ki zawartości 
węglowodanów. 
Zawierają także 
cenne witaminy 
i składniki mineralne. 
Ważnym elementem 
jest także nabiał, którego 
spożycie można podzielić 
na 3-4 porcje w ciągu dnia. 
W dziecięcym menu należy 
też uwzględniać codzienną 
porcję produktów z grupy mięs, 
ryb i roślin strączkowych. Trzeba 
również pamiętać o właściwym na-
wodnieniu, zdaniem specjalistów dziecko powinno przyj-
mować około 1-1,5 litra płynów w ciągu dnia.

ENErGiA Z sAMEGo rANA

Śniadanie jest bardzo ważnym posiłkiem, dobrze skompo-
nowane dostarczy energii, witamin i składników mineral-
nych, dzięki czemu wspomoże prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu. Właściwie zaplanowana dieta uwzględnia pierw-
sze śniadanie, zazwyczaj spożywane przez dzieci w domu 
i drugie, które zabierze ze sobą do szkoły. Podczas przygo-
towywania tych posiłków należy pamiętać o porcji owoców 
i warzyw, o produktach zbożowych oraz mlecznych. Jak 
podkreśla dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. Instytutu żywości 
i żywienia: ,,Bogatym źródłem witamin i składników mine-

ralnych są owoce i warzywa oraz przetwory z nich pocho-
dzące, takie jak soki, np. sok pomarańczowy – jest źródłem 
witaminy C, która m.in. wspomaga utrzymanie prawidłowe-
go funkcjonowania układu odpornościowego. Jedną z porcji 
warzyw i owoców można zastąpić szklanką soku – 200 ml 
w przypadku osób dorosłych, a 150 ml w przypadku dzieci. 
Wygodna sokowa przekąska może nie tylko pomóc dzieciom 
w uzupełnieniu dziennego spożycia warzyw i owoców, ale 
także przyzwyczaić się do ich smaku i następnie pomóc w do-
konywaniu wyborów korzystnie wpływających na zdrowie 
w dłuższej perspektywie”.

cZErP siŁę ZE Zbóż

Zboża są źródłem węglowodanów, których podstawową rolą 
jest dostarczenie organizmowi energii. Zboża bogate są rów-
nież w błonnik, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, 
na przykład cynk i magnez. Warto zatem wzbogacić dietę 
dziecka o różnorodne produkty zbożowe np. mąki razowe, 
pieczywo pełnoziarniste, makarony czy otręby.

co NA MocNE Kości?

W codziennym menu dziecka ważne jest również mleko 
i przetwory mleczne. To wartościowe produkty ze względu 
na zawartość dobrze przyswajalnego wapnia, który jest nie-
zbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci w okre-
sie ich dojrzewania. Przetwory mleczne zawierają też wiele 

innych składników mineralnych, 
równie ważnych w diecie co wapń, 

są nimi między innymi magnez 
i fosfor. Zapotrzebowanie na 

wapń w diecie dzieci pokryją 
4 szklanki mleka. Dlatego 

też warto włączyć właściwą 
porcję nabiału do dzie-

cięcego menu. Sięgając 
po przetwory mlecz-

ne lepiej wybrać te 
o niskiej zawartości 

tłuszczu, takie jak 
jogurt czy kefir. 

GDZiE
sZuKAć

 biAŁKA?

W dziecięcym jadło-
spisie mogą się rów-

nież znaleźć produkty 
mięsne, rybne oraz jaja. 

Są one źródłem dobrze 
przyswajalnego żelaza oraz 

wysokowartościowego białka. 
Głównym zadaniem białka jest 

wspomaganie utrzymania prawi-
dłowego wzrostu oraz funkcjono-

wania mięśni i organów wewnętrz-
nych. Co ważne, ich niedobór może prowadzić do obniżenia 
odporności oraz spowolnić rozwój organizmu. W zależności 
od rodzaju mięsa, warto wybrać to o niższej zawartości tłusz-
czu, na przykład drób. W kwestii ryb, dobrym wyborem będą 
ryby morskie, które są źródłem dobroczynnych kwasów nie-
nasyconych omega-3. Według ekspertów ryby powinny być 
obecne na naszych stołach minimum dwa razy w tygodniu. 
Białko znajdziemy nie tylko w mięsie czy rybach, ale także 
w roślinach strączkowych, takich jak fasola lub ciecierzyca. 

ZDroWE ZAMiENNiKi?

Według zaleceń Instytutu żywności i żywienia (Iżż), wska-
zujących które produkty powinny znaleźć się w diecie dzieci, 
warto wiedzieć, jak zamienić pewne produkty na ich zdrow-

sze wersje. Małe zmiany w codziennych przyzwyczajeniach, 
mogą wpłynąć na poprawę stanu zdrowia. Zmiany należy 
wprowadzać etapami, by dziecko stopniowo się do nich przy-
zwyczajało. Można zacząć od zamiany tłuszczy zwierzęcych 
na tłuszcze roślinne, poznać zamienniki soli w postaci ziół, 
które wzmocnią smak i aromat dań. Słodycze natomiast moż-
na zastąpić owocami, sokami lub orzechami.

AKTyWNość fiZycZNA jEsT NiEZbęDNA

Rodzice są dla dziecka wzorem, źródłem wiedzy oraz bodź-
cem motywującym do aktywności fizycznej. Rola rodziny 
w kształtowaniu aktywnego spędzania czasu jest zatem zna-
cząca i ma realny wpływ na przyszłość dziecka. Warto o tym 
pamiętać i zaplanować dzień tak, aby codziennie był w nim 
czas na aktywność fizyczną. Zgodnie z rekomendacjami 
specjalistów z Instytutu żywności i żywienia (Iżż), łącznie 
w ciągu każdego dnia, dziecko powinno mieć zapewnione 
60 minut aktywności fizycznej, a jednorazowa aktywność 
nie powinna być krótsza niż 10 minut. Wiosna jest dobrym 
momentem na wprowadzenie dodatkowych zwyczajów 
związanych z aktywnością fizyczną i przebywaniem na świe-
żym powietrzu. Rodzice mogą wspólnie z dziećmi ćwiczyć 
poprzez zabawę, grać w piłkę, czy wybrać się na przejażdż-
kę rowerową. Należy pamiętać, by nie zmuszać dziecka do 
aktywności fizycznej, ale zaobserwować co dziecko spon-
tanicznie wybiera i rozwijać w nim naturalnie zwyczaj ak-
tywnego spędzania czasu. Oprócz korzyści wynikających 
z uprawiania sportu, wspólnie spędzony czas będzie dobrą 
inwestycją w relacje rodzinne.
(MP/Gb)
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Dziecięca dieta na piątkę!
Im wcześniej dziecko pozna zdrowe nawyki 
żywieniowe, tym szybciej uzna je za naturalne 
w swojej codziennej diecie. Warto zatem od 
najmłodszych lat dziecka postawić na różno-
rodność produktów, regularność spożywa-
nych posiłków, a także codzienną aktywnością 
fizyczną, która powinna towarzyszyć zbilanso-
wanemu menu. dziecko powinno przyjmować •	

około 1-1,5 litra płynów w ciągu 
dnia

Jedną z porcji warzyw i owoców •	
można  zastąpić szklanką soku – 
200 ml w przypadku osób doro-
słych, a 150 ml w przypadku dzie-
ci

Zapotrzebowanie na wapń •	
w diecie dzieci pokryją 4 szklanki 
mleka

według ekspertów ryby powinny •	
być obecne na naszych stołach 
minimum dwa razy w tygodniu 

w ciągu każdego dnia, dziecko •	
powinno mieć zapewnione 60 
minut aktywności fizycznej, a jed-
norazowa aktywność nie powin-
na być krótsza niż 10 minut
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Otyłość, nieodpowiednie 
środki pielęgnacyjne, za-
nieczyszczenie środowiska 
czy niezdrowe nawyki ży-
wieniowe mogą doprowa-
dzić do poważnych zmian 
skórnych. Ich lekceważenie 
i brak reakcji na pierwsze 
zmiany, mogą doprowa-
dzić do kolejnych, bardziej 
poważnych problemów ze 
skórą, takich jak np. grzy-
bicze nadkażenie. Eksperci 
z firmy Ziołolek przedsta-
wiają dolegliwości, takie 
jak rogowacenie naskór-
ka, uczulenia i odparze-
nia, które szpecą, swędzą, 
a nawet bolą, a dodatkowo 
mogą doprowadzić do po-
ważniejszych problemów. 
Tłumaczą też, dlaczego 
i jakie składniki powinny 
zawierać w swoim składzie 
kremy stosowane w celu 
złagodzenia tych konkret-
nych dolegliwości.

KoNTAKToWE 
ZAPAlENiE sKóry

Ta przypadłość może mieć 
podłoże alergiczne, ale nie 
tylko. Wyprysk kontaktowy 
alergiczny powstaje w mo-
mencie, gdy u danej osoby 
rozwija się nadwrażliwość 
na daną substancję. Naj-
częściej przy pierwszym 
kontakcie z alergenem nie 
dochodzi do żadnej reakcji 
i dopiero kolejny kontakt 
powoduje reakcję uczu-
lonego układu odporno-
ściowego oraz powstanie 
zmian skórnych. Co cie-
kawe, wyprysk alergiczny 
może pojawić się w innym 
miejscu, niż to, w którym 
doszło do kontaktu z aler-
genem. Natomiast wyprysk 
kontaktowy niealergiczny 

Problemy skórne, które 
mogą dotyczyć każdego z nas
Odparzenia, kontak-
towe uczulenia czy 
sucha i twarda skóra 
to problemy, o któ-
rych niechętnie się 
mówi. Bez odpowied-
niej pielęgnacji mogą 
przyczynić się do po-
wstania poważnych 
zmian skórnych. Jak 
radzić sobie z tymi 
dolegliwościami?

występuje znacznie częściej 
i jest wynikiem podrażnie-
nia skóry, a nie wrażliwością 
na dany alergen. Do zmian 
dochodzi już w momencie 
pierwszego kontaktu z draż-
niącą substancją i podobnie 
jak w przypadku wyprysku 
alergicznego, charakteryzu-
je się powstaniem pęcherzy-
ków lub sączących grudek 
na zaczerwienionej skórze. 
Aby uniknąć przykrych kon-
sekwencji i pojawiania się 
nowych zmian skórnych naj-
lepiej unikać kontaktu z sub-
stancją drażniącą. W każdym 
takim przypadku warto udać 
się do lekarza. Jeśli kontak-
towe zapalenie skóry jest 
wynikiem alergii, takiej oso-
bie podaje się leki antyhista-
minowe, które zatrzymają 
reakcję alergiczną. Innym 
sposobem jest odczulanie. 
Eksperci podkreślają, że dla 
łagodzenia reakcji skórnych, 
swędzenia oraz odpowied-
niego natłuszczenia wysu-
szonej i łuszczącej się skóry, 
lekarze przepisują najczę-
ściej maści robione z cho-
lesterolem. Takie gotowe 
kremy dermo recepturowe 
o zbliżonym składzie jak ma-
ści dermatologiczne, można 
także kupić w aptekach bez 
recepty lub na stronie pro-
ducenta www.ziololek.pl (Li-
nocholesterol A+E).

suchE ŁoKciE 
i KolANA

Skóra na łokciach, ale także 
na kolanach jest bardziej na-
rażona na otarcia niż reszta 

ciała, a pojawiające się tam 
często obtłuczenia i siniaki 
nie przyspieszają procesu 
regeneracji naskórka. Skóra 
w tych miejscach często jest 
wysuszona, swędzi, łuszczy 
się, a czasami nawet pęka, 
powodując małe ranki. Sto-
pień zmian zależy nie tylko 
od rodzaju skóry danej oso-
by, ale także od używania 
wysuszających kosmetyków 
do mycia, suchego powie-
trza w pomieszczeniach oraz 
niewystarczającego nawod-
nienia organizmu. Koniecz-
ne jest także nawilżanie skó-
ry. Jeśli problem jest bardziej 
zaawansowany, a skóra już 
rogowacieje, nie wystarczą 
zwykłe kosmetyki pielęgna-
cyjne. Eksperci Ziołolek pod-
kreślają, że konieczne są pre-
paraty zawierające w swoim 
składzie odpowiednie stęże-
nie mocznika, tj. do 10 proc. 
Można również raz w tygo-
dniu zastosować peeling 
oraz sporządzić maseczkę 
z banana i tłustej śmietany, 
co pomoże pozbyć się mar-
twego naskórka i zmięk-
czyć skórę. W chłodniejsze 
dni lepiej nosić spodnie, 
a w mroźne – pod spodnie 
też rajstopy. Z kolei chroniąc 
łokcie zimą pod kurtkę war-
to zakładać bluzki z długimi 
rękawami. Zimne powietrze 
może przyspieszyć łusz-
czenie się skóry nawet o 50 
proc. Jako ochronę przed 
niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi można sto-
sować z kolei krem z niewiel-
kim stężeniem kwasu borne-
go (np. Linoborici A+E).  

oDPArZENiA

Odparzenia powstają na 
skutek wysokiej tempera-
tury i nadmiernej wilgotno-
ści. Jest to częsty problem 
niemowląt, ale nie omija on 
także dorosłych. Dotyczy to 
głównie osób otyłych, u któ-
rych do tego typu podraż-
nień skóry dochodzi najczę-
ściej w okolicach pachwin, 
pod piersiami i pachami. 
Miejsca te charakteryzują 
się nadmierną potliwością 
i tam, w fałdach skórnych, 
w wyniku barku dostępu 
powietrza, tworzą się wła-
śnie odparzenia. Tego typu 
zmiany skórne mogą także 
wystąpić u osób  uprawia-
jących sporty, w miejscach 
w których dochodzi do ocie-
rania się o siebie ciepłych 
i wilgotnych partii ciała. 
Eksperci Ziołolek radzą, aby 
osoby podatne na odpa-
rzenia szczególnie dbały 
o higienę tych miejsc, nosi-
ły przewiewne, bawełniane 
ubrania, a miejsca narażone 
na wystąpienie odparzeń 
smarowały kremem z tor-
mentiolem (np. Linotormen-
tiallae A+E). Natomiast jeżeli 
już dojdzie do odparzenia, 
zalecają z kolei przemywanie 
takich miejsc letnią, przego-
towaną wodą i smarowanie 
kremem z ichtiolem jasnym, 
który nie brudzi ubrań tak 
jak ichtiol ciemny (np. Lino-
ichtiol A+E). Zapobiegnie to 
nadkażeniom grzybiczym 
lub bakteryjnym tych miejsc 
oraz przyspieszy gojenie.
(Pr/Gb)

ciąża w życiu kobiety jest okresem pełnym ekscyta-
cji oraz nowych doświadczeń. To czas, w którym chce 
czuć się wyjątkowo oraz wyglądać pięknie.

 Jeszcze niedawno kobiety w ciąży miały duży problem 
z dobraniem odpowiednich, kobiecych ubrań do zmie-
niającej się sylwetki. Dziś różnorodność jaką proponu-
ją producenci ubrań dla przyszłych mam powoduje, że 
w czasie ciąży kobieta może czuć się nie tylko pięknie, 
ale również odkrywać własny styl zgodny z najnowszymi 
trendami w modzie.

Po PiErWsZE – cZuć się DobrZE

Bezkształtne, szerokie, szare? Dokładnie tak kojarzone 
były ubrania ciążowe jeszcze kilka lat temu. Dziś przyszłe 
mamy potrafią olśniewać, łączyć ze sobą kreacje w taki 
sposób aby czuć się dobrze. Wybierając ubrania należy 
zwrócić uwagę przede wszystkim na to aby wykonane 
były z naturalnych tkanin, które nie uciskają brzucha. 
Najlepszym rozwiązaniem są sukienki, tuniki oraz bluzki 
ciążowe odcięte pod linią biustu, dzięki czemu materiał 
swobodnie układa się na brzuszku, nie uciskając go. Roz-
wiązanie to jest również dobrym sposobem na zatuszo-
wanie zbędnych kilogramów. Wybierając spodnie należy 
zwrócić uwagę na to, aby pas umieszczony był poniżej 
brzucha. Ubrania o tych krojach można nosić przez cały 
okres ciąży, gdyż dostosowują się do zmieniającej się 
sylwetki. Istnieją również modele dla kobiet, które lubią 
podkreślać krągłości za pomocą bluzek oraz topów, które 
posiadają przedłużany przód, aby nie odkrywać brzuszka. 
Doskonale sprawdzi się również dzianinowy pas ciążowy, 
który zakryje brzuszek w chwili gdy bluzka okaże się zbyt 
krótka.

MAGiA DoDATKóW

Torebki, biżuteria, apaszki? Jak najbardziej tak! Tego typu 
dodatki zawsze w urokliwy sposób uzupełniają stylizacją. 
Kolorowe dodatki dodają radości, natomiast delikatna bi-
żuteria subtelności
i kobiecości.  Należy pamiętać również o tym, aby w cza-
sie ciąży zakładać buty na płaskiej podeszwie bądź stabil-
nej, niższej koturnie.

cZAs NA biEliZNę

Kobiety w czasie ciąży powinny szczególnie dbać o swo-
je piersi. Nieprawidłowo podtrzymywane są narażone 
na obwisanie oraz powstanie rozstępów. Oczywiście nie 
trzeba od razu kupować specjalnego stanika, aczkolwiek 
należy pamiętać o tym, aby zmieniać go gdy tylko  ten, 
który noszony był do tej pory okaże się za ciasny.
Kupując stanik zwróć uwagę przede wszystkim na to aby 
posiadał szerokie ramiączka z możliwością regulacji,  był 
wykonany w głównej mierzę z bawełny, posiadał regulo-
wany tył oraz szeroki pasek pod miseczkami. Ciążowy sta-
nik charakteryzuje się przede wszystkim brakiem fiszbin.
Kolejną częścią garderoby przyszłej mamy są majtki cią-
żowe. W sklepach znaj-
dują się dwa rodzaje 
majtek – biodrowe, 
leżące pod brzuchem 
oraz figi – przykrywa-
jące brzuch. Odpo-
wiednie powinny być 
wysokie oraz posia-
dać domieszkę lycry, 
w celu dopasowania 
się do figury i rosną-
cego brzuszka.
Należy pamiętać, że 
kobieta w czasie ciąży 
powinna czuć się przede 
wszystkim wygodnie. 
Przecież to od komfor-
tu zależy samopoczucie 
przyszłej mamy, a tym sa-
mym i dziecka. (Pr/Gb)

Przyszła mama - 
jak ubierać się 
w czasie ciąży?
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Wagę, jaką przykładamy 
do wyglądu potwierdza-
ją również badania prze-
prowadzone przez CBOS. 
Wynika z nich, że według 
zdecydowanej większości 
Polaków, dobra prezencja 
człowieka sprzyja powo-
dzeniu w życiu osobistym 
i zawodowym (prawie trzy 
czwarte badanych). Co 
więcej, niemal jedna trze-
cia ankietowanych stwier-
dziła, że w sferze zawo-
dowej atrakcyjny wygląd 
praktycznie przesądza 
o możliwości sukcesu.
Za jedną z najważniejszych 
cech wyglądu uważany 
jest wzrost. Wysoki koja-
rzony jest z pozytywnymi 
opiniami – pewnością sie-
bie, rzetelnością, zdecydo-
waniem i kompetencjami. 
Natomiast negatywne opi-

Wyprostuj się 
wygląd jest ważny

Wygląd jest z reguły 
głównym źródłem in-
formacji, które otrzy-
mujemy w trakcie 
pierwszej interakcji. 
W kulturze współcze-
snej postrzegany jest 
jako znak charaktery-
zujący miejsce czło-
wieka w społeczeń-
stwie.Bywa również 
czynnikiem decydu-
jącym o przebiegu 
wzajemnych relacji.

nie często są przypisywane 
osobom niskim. Co ciekawe, 
dotyczy to przede wszyst-
kim mężczyzn. Niski wzrost 
często bywa hamulcem 
w ich karierze zawodowej – 
kwalifikacje i kompetencje 
osób mierzących mniej niż 
170-180 cm nie budzą zaufa-
nia, rzadko kiedy powierza 
im się funkcje kierownicze. 
Z badań przeprowadzonych 
przez „Journal of Personality 
and Individual Differences” 
płynie kolejny wniosek – ko-
biety na partnera wybierają 
mężczyzn wyższych od sie-
bie.
Co zrobić, aby zyskać kilka 
dodatkowych centymetrów? 
Przede wszystkim – wy-
prostować się. Zachowanie 
prostych pleców i podnie-
sionej głowy, jest korzyst-
ne nie tylko ze względów 
zdrowotnych. Odpowied-
nia, wyprostowana postawa 
ciała świadczy o dobrym 
samopoczuciu, otwartości 
i pewności siebie.Dobrym 
sposobem, naturalnie wy-
muszającym prostowanie 
się, jest cieszące się coraz 
większą popularnością obu-
wie podwyższające. 
- Specjalne wkładki umiesz-
czone w tylnej części buta 
w niewidoczny sposób 
dodają nawet siedem 
dodatkowych centy-
metrów wzrostu- mówi 
Sebastian Konopka, z fir-
my Conhpol, polskiego 
producenta obuwia. Z po-
mocą nadchodzą również 

fryzjerzy oraz projektanci 
garderoby. Ci pierwsi dobie-
rając odpowiednią fryzurę, 
potrafią dodać optycznie 
nawet kilka centymetrów. 
Kolejne można uzyskać dzię-
ki monochromatycznym ze-
stawieniom ubrań, garnitu-
rom w prążki oraz ciemnym 
tonacjom..
Wysoki, czy nie, pamiętaj, że 
przysłowie jak Cię widzą, 
tak Cię piszą jest ciągle 
aktualne. Dlatego, 
aby być pozytywnie 
p o s t r z e g a n y m 
w towarzystwie, 
należy zadbać 
o wszystkie ele-
menty – ubranie, 
obuwie, fryzura 
oraz odpowied-
nia, pewna siebie 
postawa ciała. Sto-
sowanie sie do 
tych wskazówek 
p r z y n i e s i e 
poz ytyw-
ne efek-
ty na co 

dzień, w kontaktach bizne-
sowych, a także w towarzy-
stwie partnerki, która założy 
szpilki na wieczorne przy-
jęcie. Warto również dodać 
uśmiech, ponieważ tak, jak 
śpiewa pewna australijska 
wokalistka – bez uśmiechu, 
nigdy nie jesteś kompletnie 
ubrany. (Pr/Gb)

jeśli masz skłonność do wyprysków, dobrze wiesz, że 
latem nawet na doprowadzonej do doskonałości ce-
rze nagle pojawiają się one – pryszcze, i to najczęściej 
w towarzystwie rozszerzonych porów i zbyt błyszczą-
cej skóry. Dlaczego tak się dzieje i jak sobie poradzić 
z urodowym kłopotem, mówi Maria semla kosmeto-
log z centrum WellDerm. 

Jeśli masz cerę mieszaną lub tłustą ze skłonnością do wy-
prysków i twoja skóra pod koniec wakacji wygląda źle, to 
najprawdopodobniej oznacza, że dałaś się ponieść po-
wszechnemu mitowi, że na skórę dobrze działa słońce, 
a filtry przeciwsłoneczne ją „zapychają”. 
-Niestety ten mit zbiera plony każdego lata! To prawda, że 
słońce przynosi chwilową poprawę, zmiany wysuszają się, 
stany zapalne łagodnieją. Ale w momencie kiedy cieszy-
my się ładniejszą cerą, w skórze zachodzą procesy, które 
sprawią, że lada moment problem będzie jeszcze większy 
– mówi Maria Semala, kosmetolog z Centrum WellDerm.
- O jakich procesach mowa? Eksponowana na słońce skó-
ra zaczyna się przed nim bronić, pogrubia się warstwa 
rogowa naskórka. Gruczoły łojowe, które dostały sygnał 
o tym, że skóra jest przesuszona, zaczynają pracować ze 
wzmożoną siłą. Niestety ujścia gruczołów są zamknięte 
przez nadmiar warstwy rogowej, mogą tworzyć się stany 
zapalne. Na domiar złego pory są nieestetycznie rozsze-
rzone, a cera ma ziemisty kolor i nierówną teksturę, błysz-
czy się, choć jest mocno przesuszona. „Bonusem” wysta-
wiania skóry na słońce bez zabezpieczenia UVA i UVB są 
przebarwienia i rumień.  

PiElęGNAcjA DoMoWA

Zweryfikuj swoją codzienną pielęgnację! Bardzo ważne 
jest, żebyś oczyszczała cerę dwa razy dziennie – rano  
i wieczorem i najlepiej preparatem, który jest dedykowa-
ny cerze z problemami. Uważaj! Nie powinny to być pre-
paraty z alkoholem!
 – Zastosowanie kosmetyków z alkoholem, może za-
ostrzyć sprawę. Alkohol będzie jeszcze bardziej wysuszał 
skórę, a poinformowane o tym gruczoły łojowe będą pro-
dukować więcej substancji natłuszczającej, błędne koło – 
mówi ekspert. Używaj delikatnych kosmetyków, najlepiej 
z aptecznej półki. Po oczyszczeniu skóry nałóż serum, to 

preparat, który ma skondensowaną formu-
łę i intensywnie działa na skórę. – Należy 

szukać serum z witaminą C, floretyną, 
kwasem ferulowym – wymienia ekspert. 

Postaw też na intensywne nawilżanie, 
doskonale sprawdzi się krem z czą-

steczkami kwasu hialuronowego 
z dodatkiem cynku – taki prepa-

rat będzie działał naprawczo 
i przeciwzapalnie. I last but not 
least – krem z filtrem, jeśli do tej 
pory go nie używałaś, zmień to 
koniecznie. „Trzydziestka” obo-
wiązkowo powinna znaleźć się 

w twojej kosmetyczce.

Problem wakacyjnego 
Pryszcza – jak sobie 
z nim Poradzić?

choć dermatolodzy od 
lat biją na alarm, to staty-
styki chorób skórnych nie 
pozostawiają wątpliwości, 
wskazując, że w ostatnich 
latach znacznie rośnie czę-
stość występowania czer-
niaka w Polsce.  

Przyczyną powstawania tego 
nowotworu skóry może być 
nieodpowiedzialne opalanie. 
Wciąż wiele osób zdaje się 
bagatelizować ten problem. 
Specjaliści przypominają, 
że mądre opalanie, wcale 
nie musi być niebezpieczne. 
Warto tylko przestrzegać 

pewnych prostych zaleceń. 
Co ciekawe, umiarkowane 
przebywanie na słońcu może 
wręcz przynieść szereg kon-
kretnych korzyści dla nasze-
go organizmu, a nawet, jak 
się okazuje być niezbędne 
dla zachowania zdrowia.
Promienie słoneczne spra-
wiają, że organizm wytwarza 
endorfiny, potocznie zwane 
hormonem szczęścia, które 
odpowiadają za nasze dobre 
samopoczucie. Wytwarza 
także witaminę D3, która nie 
tylko wpływa na ogólne sa-
mopoczucie ale podnosi też 
odporność organizmu. Pro-

mienie słoneczne otulające 
ciało w przyjemny sposób 
także pomagają w leczeniu 
niektórych chorób, tj. łusz-
czyca czy atopowe zapalenie 
skóry.
Niestety, wciąż wiele osób 
nierozsądnie korzysta ze sło-
necznego dobrodziejstwa. 
Wśród najczęstszych błędów 
jakie popełniamy, specjali-
ści wymieniają: źle dobrane 
preparaty do opalania, zbyt 
niski filtr, zbyt rzadko nakła-
dany na skórę lub w niedo-
statecznej ilości oraz zbyt 
długi czas przebywania na 
słońcu.

Opalanie może być bezPieczne filTr jEsT 
oboWiąZKoWy

Osoby zdrowe powinny stoso-
wać filtry o mocy SPF30. Osoby 
cierpiące na choroby alergicz-
ne, atopowe zapalenie skóry, 
czy ze zmianami wypryskowy-
mi powinny wybierać głównie 
preparaty zawierające przede 
wszystkim filtry fizyczne a nie 
chemiczne. Pacjenci, którzy 
mają rozpoznane schorzenia 
skóry związane z działaniem 
promieniowania ultrafioleto-
wego powinni stosować filtry 
o mocy SPF 50+. Dzieciom 
również zaleca się preparaty 
z filtrami fizycznymi. Mają one 
mniejsze działanie drażniące 
i uczulające. Należy również 

zwrócić uwagę, żeby filtry 
zawierały substancje chro-
niące nie tylko przed pro-
mieniowaniem UVB, ale 
również przed UVA.
Pamiętajmy też, że więk-
szość filtrów działa do 4 
godzin od nałożenia. Po 
tym czasie aplikację kremu 
należy powtórzyć. Dodat-
kowo powinniśmy po-
wtórnie nałożyć prepa-
rat ochronny po kąpieli 
i użyciu ręcznika, nawet 
jeśli krem był „wodood-
porny”. O odpowiedni 
dobór preparatu dla 
naszej skóry możemy 
zapytać dermatologa 
lub poradzić się farma-
ceuty w aptece.
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oGŁosZENiE 
burmistrza Miasta rumi o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 
r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:
- uchwały Nr XXXiii/417/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „cen-
trum” w rumi;
- uchwały Nr XXXiii/416/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru po-
łożonego w rumi, w pasie pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Derdowskiego;
- uchwały Nr XXXiii/418/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru po-
łożonego w rumi, w pasie pomiędzy ul. starowiejską, a ul. Mickiewicza;
- uchwały Nr XXXiii/414/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta rumi w re-
jonie ul. sobieskiego;
- uchwały Nr XXXiii/415/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta rumi w re-
jonie pomiędzy ul. sobieskiego i ul. 3 Maja;
wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących 
w/w projektów miejscowych planów.
Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, określających granice przystąpień do 
sporządzenia miejscowych planów, znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do 
prognoz oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: 
urząd Miasta rumi, ul. sobieskiego 7, 84-230 rumia oraz ustnie do protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie 
do dnia 26.06.2017r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.
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Lipiec w Rumi będzie 
w tym roku wyjątkowo 
gorący. Władze miasta 
postanowiły wykorzystać 
fakt, że w lipcu będzie 5 
weekendów i zaplanował 
dla mieszkańców 5 wyda-
rzeń. Wszystkie szczegóły 
zdradzane są stopniowo 
na Facebook’owym profi-
lu miasta. Do tej pory wie-
my, że 1 lipca na Stadionie 
Miejskim wystąpią Kamil 
Bednarek oraz Monika 
Lewczuk. Ich koncert od-
będzie się zaraz po Świato-
wym Zjeździe Kaszubów. 
8 i 29 lipca zaś zaplanowa-
no Kino Letnie i projekcje 
dwóch komedii. 

Monika Lewczuk najbar-
dziej znana jest z takich 
hitów jak „Ja i Ty”, „Bie-
gnę” czy „Libre” zagrane 
w duecie z Alvaro Solerem. 
W 2009 roku była również 
I Wicemiss Polski. 

Organizatorzy zapew-
niają, że już wkrótce po-
znamy wszystkie szczegó-
ły dotyczące wydarzenia  
#LipiecwRumi. 

/raf/

Znamy następną gwiazdę
ruMiA | urZąd miasta odKrył KoleJną Kartę. moniKa lewcZuK wystąpi prZed 
Kamilem bednarKiem podcZas Koncertu 1 lipca.

marcin KurKoWSKi, 
Zastępca Burmistrza Miasta:

- Monika Lewczuk to bardzo zdolna, młoda wokalistka, uczestniczka pro-
gramu The Voice of Poland. Jestem pewny, że wraz z Kamilem Bednar-
kiem zapewnią wszystkim gościom niezapomniany wieczór. Wstęp będzie 
oczywiście bezpłatny. W lipcu widzimy się w Rumi!
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Z okazji 50-lecia Redy Fa-
bryka Kultury przygotowuje 
wystawę pięćdziesięciu por-
tretów mieszkańców miasta. 
Zgłaszać może się niemal 
każdy: począwszy od dzie-
ci, poprzez ludzi młodych, 
a skończywszy na osobach 
starszych. Wybrane osoby 
zostaną sfotografowane 
przez zawodowego fotogra-
fa, a następnie portrety „50 
twarzy Redy” wraz z krótkim 
opisem zdobić będą m.in. 
słupy ogłoszeniowe.

- Projekt stanowić będzie 
nie tylko sentymentalną po-
dróż dla rdzennych miesz-
kańców, pozwoli na pozna-
nie historii miejsca i ludzi, 

którzy budowali tożsamość 
Redy, ale też na przyjrzenie 
się temu jak miasto może 
wyglądać za kolejne pięć-
dziesiąt lat – wyjaśniają po-
mysłodawcy przedsięwzię-
cia. 

Aby móc wziąć udział 
w projekcie, wystarczy 
wypełnić krótki formularz 
zgłoszeniowy, a następnie 
wypełniony dokument do-
starczyć drogą mailową lub 
osobiście do Fabryki Kultu-
ry. Projekt „50 twarzy Redy” 
jest dofinansowany ze środ-
ków Muzeum Historii Polski 
w programie „Patriotyzm 
Jutra”.  

/WA/

ZosTAń TWArZą MiAsTA!
rEDA | Jesteś miesZKańcem redy? chcesZ, aby 
inni poZnali ciebie bliżeJ? KoniecZnie weź udZiał 
w proJeKcie, Który realiZuJe fabryKa Kultury.
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W wyniku sobotniej akcji 
baza potencjalnych daw-
ców szpiku wzbogaciła się 
o blisko dwieście osób.

Kasia Papka jest absol-
wentką LO nr 1 w Wejhe-
rowie, gdzie zorganizowa-
na została sobotnia akcja 
rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku. 27-latka 
dowiedziała się o tym, że 
choruje na chłoniaka t-ko-
mórkowego pod koniec 
ciąży. Po zapoznaniu się 
z wynikami lekarze niemal 
natychmiast podjęli decy-
zję o jej rozwiązaniu przez 
cesarskie cięcie. Na świat 
przyszedł mały Tymek, 
który dodał sił i motywa-
cji mamie, która niedługo 
potem rozpoczęła walkę 
o swoje życie na gdańskim 
oddziale hematologii. Po 
wyniszczającej organizm 
chemioterapii szanse na 
powrót do zdrowia zwięk-
szy przeszczep szpiku kost-
nego. Dzięki sobotniej akcji 
rejestracji w Wejherowie 
baza dawców powiększy-
ła się o 176 osób, których 
krew może uratować życie 
zarówno Kasi, jak i innym 
oczekującym na przeszczep 

szpiku.
- Mamy nadzieję, że bliź-

niak genetyczny wreszcie 
zostanie odnaleziony – 
mówi Karolina Lisius, jedna 
z inicjatorek sobotniej ak-
cji. - Przypominamy, że cały 
czas trwa rejestracja online. 
Po wypełnieniu ankiety 
na www.dkms.pl można 
otrzymać listownie pakiet 
rejestracyjny, zrobić wymaz 
i odesłać próbki do funda-
cji. Ten jeden list ma moc 
ratowania życia, a nieste-
ty świadomość społeczna 
wciąż jest niewielka. 

W miniony weekend po-
dobne akcje prowadzone 
były również na terenie 
powiatu kartuskiego, gdzie 
obecnie mieszka 27-latka. 
W sumie dzięki osobom, 
które odpowiedziały na 
apel przyjaciół i rodziny 
Katarzyny Papka, baza po-
tencjalnych dawców szpiku 
zwiększyła się o prawie ty-
siąc osób. Wejherowo – 176, 
Stężyca – 217, Kartuzy – 
354, Miechucino – 147, Ły-
śniewo – 82. W akcji zbiórki 
krwi w Kamienicy Królew-
skiej wzięło udział 19 osób. 

Anna Walk

Z PoMocą 
DlA MŁoDEj MAMy
WEjhEroWo | miesZKańcy odpowiedZieli na 
apel prZyJaciół, choruJąceJ na nowotwór 
Złośliwy 27-letnieJ KatarZyny. 

W sobotni wieczór plac 
przed wejherowskim ratu-
szem zamienił się w mu-
zeum militarne. Zaprezen-
towano tam wyjątkowo 
atrakcyjne zbiory Muzeum 
Techniki Wojskowej GRYF 
i Muzeum Saperskiego 
Explosive - pokazano za-
bytkową broń strzelecką 
i wyposażenie saperskie, 
pojawiły się także cięża-
rówki i transportery opan-
cerzone z okresu II Wojny 
Światowej. Największą 
popularnością cieszyły się 
jednak czołgi, mieszkań-
cy i turyści ustawiali się 
w kolejce, żeby wykonać 
zdjęcie na pancerzu repliki 
niemieckiego czołgu śred-
niego Pantera. Zadbano 
także o wrażenia kulinarne, 
pojawiła się więc wojskowa 
grochówka.

Atrakcje o charakterze 
historycznym pojawiły się 
natomiast w budynku ratu-
szu. Nowością była prezen-
tacja pomysłowej i bogatej 
w eksponaty sali historycz-
nej „Wejherowo okresu mię-
dzywojennego”. Mieszkań-
cy i turyści podziwiali tam 
oryginalne pamiątki, zdję-
cia i wyposażenie zakładów 
usługowych, które działa-
ły w mieście w latach 30. 
ubiegłego wieku.

W ratuszu pokazano tak-
że dwie wystawy: Historia 
Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego w Pucku oraz Lino-
ryty marynistyczne Henry-
ka Baranowskiego, pojawiła 
się także fotobudka. Wiele 
osób skorzystało  z zapro-
szenia do odwiedzenia ga-
binetu prezydenta miasta.

W ramach Nocy Muzeów 
można było również odwie-
dzić podziemia wejherow-
skiego Klasztoru i skorzy-
stać z nocnego zwiedzania 
Kalwarii.

Wydarzenia w wejherow-
skim muzeum skupiały się 
natomiast wokół brody 

Noc pełna atrakcji
WEjhEroWo | Za nami dZiewiąta edycJa weJherowsKieJ nocy muZeów. 

i brodaczy. Właśnie w ten 
sposób uczczono 200-lecie 
urodzin Floriana Ceynowy, 
ojca regionalizmu kaszub-
skiego i jednocześnie słynne-
go regionalnego brodacza. 

W placówce miały miejsce 
promocje książek, zaprezen-
towano pokaz stylizacji bród 
i zarostów, najmłodsi mo-
gli natomiast uczestniczyć 
w warsztatach zielarskich.

W pobliskim parku pojawiła 
się rekonstrukcja plenerowa 
Pułku Czarnieckiego, zapre-
zentowano także malowni-
czy pokaz ogniowy. 
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DZIEŃ MAMY Zrób 
prezent 
mamie 
i sobie!
Ogłaszamy konkurs dla dzieci 
z okazji Dnia Matki! Dzieci, któ-
re najładniej pokolorują obrazek, 
otrzymają od nas nagrody – książ-
ki dla dzieci i dla mam. A zatem – 
kredki, pisaki, pędzle, plastelina, 
kolorowy papier w dłoń! Technika 
jest dowolna, obrazek może być 
pokolorowany, wyklejany, albo... 
to już zależy od Was. 
Na kolorowanki czekamy do 9 
czerwca. Można je dostarczyć 
osobiście lub wysłać pocztą do 
naszej redakcji na adres: Expressy, 
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejhe-
rowo. Nagrody będą do odbioru 
w redakcji. Uwaga  - kolorowan-
ka musi być podpisana imieniem 
i nazwiskiem, należy także podać 
swój wiek oraz numer kontak-
towy. Wyniki konkursu podamy 
w Expressie Powiatu Wejherow-
skiego w dniu 16 czerwca. 
Zachęcamy do zabawy!



Pani, 28 – 52 l., miłej sponsorki, Gdynia, Sven, 
tel. 735 001 684

sEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna pa-
nów sponsorów,  tel. 514 120 213 Sopot

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

RÓŻNE

sPrZEDAM rowery nowe i używane, przy-
czepki rowerowe, tel.  603 661 240  

sPrZEDAM rower składak, duże koła, 220 zł, 
tel. 695 230 080

KuchNiA elektryczna, blat ceramiczny, biała, 
240 zł, tel. 695 230 080

sPrZEDAM piłę tarczową 2.0 kw, 380 W, sa-
morobną z kółkami, 600 zł, tel. 695 230 080

DrEWNo opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 506 
250 477

siANo, słoma w balotach, 120x150, siano 
kostka z magazynu. Możliwość transportu, tel. 
506 250 477

sPrZEDAM rowery; używane i nowe, męskie 
i damki. Od 300 zł, tel. 603 661 240

sKuPujEMy stare militaria w bardzo dobrych 
cenach, (mundury, dokumenty, części zabyt-
kowych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), oldmilitaria.pl, tel: 666 025 860, 
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, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

sPrZEDAM rowerek treningowy orbitrek, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024
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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

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

firMA bAuhAus zatrudni od zaraz na budo-
wy na terenie Trójmiasta BRYGADY CIESIELSKIE 
, ZBROJARSKIE oraz pojedynczych cieśli. Oferty 
prosimy składać na adres BAUHAUS Sp. z o.o., 
ul.Tatrzańska 19, 81-815 Sopot lub e-mail mo@
bauhaus.com.pl TEL 662031916

PosZuKuję osobę do prac dociepleniowych, 
tel. 782 993 120

USŁUGI

PożycZKi, chwilówki, bez bik, dojazd do 
klienta, tel. 530 203 182

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

ProfEsjoNAlNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

siNGlE 35l., modelowy typ urody, szukam 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

sPrZEDAM działkę budowlaną w Gościci-
nie, tel. 570 632 747

sPrZEDAM działkę ogrodniczą z domkiem 
murowanym, tel. 517 159 871

sPrZEDAM siedlisko na działce 4800 m kw 
w malowniczej okolicy, tel. 695 469 389

sPrZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

sPrZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

sTArsZy, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

KUPIĘ

KuPię mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA
KUPIĘ

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

INNE
jAWA 350TS\’ tylko kola 16”p/tyl, cena: 179 
zł, Tczew, tel. 735 001 684 sprzedam

510 894 627

zatrudNimy
osoby z orzeCzeniem

o niePełnosPraWnoŚCi
do sPrzątania obiektu

rekreaCyjnego 
zlokalizoWanego Przy
ul. morskiej W redzie. 

umowa o pracę.
kontakt Pon. – Pt. W godz. 8-15,

 tel. 601 156 466

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

MIeCzysłAwA 
MAKURATA 

Rodzinie zmarłego wyrazy szczerego współczucia.

W imieniu  Zarządu Powiatu Wejherowskiego składa

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

i współpracownicy 
ze Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MIeCzysłAwA    
MAKURATA

byłego Radnego Miasta Wejherowa 
w latach 2006 – 2010 i 2010 – 2014,

właściciela wejherowskiej firmy Trans Bus 
Przedsiębiorstwo Przewozowe

Człowieka oddanego miastu i Rodzinie,
Osoby niezwykle empatycznej, otwartej na potrzeby innych, 

zaangażowanej w  działalność organizacji społecznych.
W naszej pamięci pozostanie jako osoba otwarta, życzliwa,

której na sercu leżało dobro miasta i jego mieszkańców. 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim 
zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia składają

Z ogromnym smutkiem żegnamy 
Wiernego i Oddanego Przyjaciela
naszej firmy, byłego pracownika, 

byłego Radnego Miasta Wejherowa

Ś.P.
 MIeCzysłAw 

MAKURAT

Na zawsze pozostanie w naszych sercach

Zarząd, Rada Nadzorcza 
i pracownicy

Miejskiego Zakładu Komunikacji 
Wejherowo sp. z o.o.

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa 
wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta 

Wejherowa
wraz ze współpracownikami

W ostatnim czasie jesteś 
chyba najbardziej roz-
chwytywanym medialnie 
polskim piłkarzem.

Faktycznie, sporo jest 
tej uwagi mediów. 
Udzielam teraz dużo 
wywiadów, powstają 
materiały na mój temat, 
czy to w telewizji, czy 
w internecie. Przyznaję, 
że pierwszy raz odczu-
wam aż tak wielkie za-
interesowanie mediów. 
Ale to miłe.

liczyłeś, ile telefonów od 
dziennikarzy dostałeś?

Nie, ale faktycznie było 
ich bardzo dużo. Myśla-
łem, że już to się powoli 

Aż nie widziałem, 
jak się cieszyć!
roZMoWA | historia Jego Kariery sportoweJ mogłaby być ma-
teriałem na scenariusZ filmowy – grał na boisKach iV oraZ iii 
ligi, by w wieKu 30 lat Zostać bohaterem na stadionie narodo-
wym. Z rafałem siemasZKą roZmawia KrZysZtof graJKowsKi.

kończy, ale wtedy ty za-
dzwoniłeś (śmiech).

jak to jest strzelić gola w fi-
nale Pucharu Polski na Na-
rodowym?

To niesamowita euforia. 
Uczucie, że stało się coś 
nieprawdopodobnego. 
Byłem w wielkim szoku, 
aż nie wiedziałem, jak się 
z tego gola cieszyć. Pobie-
głem po prostu w stronę 
kibiców i z nimi, całą dru-
żyną, świętowaliśmy tę 
bramkę. 

Arka sprowadziła w tym se-
zonie trzech zawodników 
na Twoją pozycję, a na ko-
niec to Ty okazałeś się  naj-
lepszy. czujesz, że utarłeś 
nosa tym, którzy widzieli 
w Tobie opcję nr 2?

Nie mam takiego podej-
ścia. Normalne, że klub po-
szukuje nowych rozwiązań 
i nowych zawodników, a ja 
każdemu, kto wychodzi w 
pierwszym składzie kibi-
cuję, bo gramy w jednej 
drużynie. Nie obrażam się, 
nie mówię „ja wam poka-
żę”, po prostu robię swoje 
i przynosi to efekty. Moż-
na zacząć jako trzeci, lub 
czwarty napastnik, a skoń-
czyć jako pierwszy.

Na temat tego, czy śledzi losy drużyn z Rumi i Wejherowa, walce o utrzymanie i o tym,
 jak to się dzieje, że piłka w polu karnym szuka Siemaszki – przeczytasz na gwe24.pl

Dla zabawy i rekreacji 
i bez zasad rywalizacji. 
Mieszkańcy przyłączyli 
się do festynu rekreacyj-
nego Wejherowo biega 
2017. Do wspólnego bie-
gania udało się namówić 
około 2 tysięcy osób. 

Piąta z kolei edycji wydarze-
nia rozpoczęła się w sobotę 
20 maja o godzinie 9 w wej-
herowskim Parku Miejskim. 
Po pokazach sportowych 
i wspólnej rozgrzewce roz-
poczęły się główne biegi.
Organizatorzy zadbali o to, 
żeby do biegania namówić 
mieszkańców w każdym 
wieku-przygotowano czte-
ry biegi o różnych dystan-
sach i kategoriach wieko-
wych.
Pierwszy bieg zorganizo-
wano na dystansie 400 me-

trów i biegały tam dzieci do 
lat 6, w kolejnym biegu na 
dystansie 800 metrów bie-
gały dzieci w wieku 7-10 lat, 
bieg numer trzy miał nato-
miast dystans 2000 metrów 
i skierowany był dla osób 
z rocznika 2006 i starszych.
Festyn zakończył najdłuż-
szy bieg, o dystansie 4000 
metrów, który skierowany 
był do osób dorosłych.
Każdy uczestnik biegu 
otrzymywał koszulkę w ko-
lorze pomarańczowym, a, 
jako że bieg miał charakter 
rekreacyjny, to organizato-
rzy nie prowadzili klasyfika-
cji zajętych miejsc.

Na mecie na uczestników 
czekały także medale. W ich 
rozdawania włączyli się ak-
tywnie także Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wej-
herowa. Gb

BIEGAŁO (PRAWIE) 
CAŁE MIASTO
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O zwycięstwo walczyło 8 
drużyn, turniej zaczął się od 
fazy grupowej, tam zawod-
niczki z Redy rywalizowały 
z UKS-em Atena Warszawa, 
MKS-em Dwójka Zawiercie, 
oraz GKS-em Wieżyca.

Pierwszego dnia Mi-
strzostw TKS zagrał dwa 
mecze. W pierwszym, po-
rannym meczu lepsze od 
redzkich siatkarek okaza-
ły się ich przeciwniczki ze 
stolicy. Zarówno pierwszy, 
jak i drugi set zakończył się 
wynikiem 25:18 dla Ateny 

Warszawa. Porażka nie pod-
łamała jednak podopiecz-
nych Jarosława Goździkie-
wicza, które w świetnym 
stylu wygrały pierwszego 
seta meczu z Dwójką Za-
wiercie. Kolejną partię 
jednak przegrały i o zwy-
cięstwie w drugim meczu 
decydował tie-break. Po 
ogromnych emocjach Reda 
wygrała trzeci set i odniosła 
pierwsze zwycięstwo w fi-
nałowym turnieju. Równie 
dużo emocji było w ostat-
nim meczu fazy grupo-

wej. W pierwszej partii na 
przewagi wygrały siatkarki 
z Redy, ale w drugiej stan 
gry wyrównały zawodniczki 
GKS-u Wieżyca i doszło do 
tie-breaku. Tam TKS walczył 
o każdy punkt, ale ostatecz-
nie przegrał set i całe spo-
tkanie.

Dwie porażki w fazie gru-
powej przekreśliły szanse 
Redy na wygranie Mistrzo-
stwa Polski, ale trzecie miej-
sce w grupie dało prawo 
gry w meczu o 5. miejsce. 
Pojedynek z Legionovią 

zaczął się jednym z najbar-
dziej wyrównanych setów 
na całych mistrzostwach. 
Na szczęście – wygranym. 
TKS po długiej grze na prze-
wagi zwyciężył 29:27 i ob-
jął prowadzenie w meczu. 
W drugiej partii bezdysku-
syjnie lepsza była Legiono-
via i odbył się kolejny tie-
break. W ostatnim secie TKS 
zagrał znakomicie, wygrał 
15:11 i finały Mistrzostw 
Polski zakończył na wyso-
kim, 5. miejscu. 

Krzysztof Grajkowski

Reda piąta w Polsce!
siATKóWKA | w dębicy odbył się finałowy turnieJ mistrZostw polsKi młodZicZeK. 
Zagrały w nim siatKarKi tKs reda ciechocino.
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Całkiem przyzwoitą for-
mę prezentują czwarto-
ligowcy – Orkan Rumia 
i Stolem Gniewino. W ubie-
gły weekend rumscy piłka-
rze wygrali na wyjeździe 
z Aniołami Garczegorze 
2-1, natomiast Stolem zre-
misował 1-1 z Jaguarem 
w Gdańsku. Kolejne punkty 
przybliżyły oba zespoły do 
zachowania swoich pozycji 
ligowych – Stolem jest na 
10., a Orkan na 11. miejscu 
w tabeli i nie zanosi się, aby 
do końca sezonu miało się 
wiele zmienić.

W sobotę podopieczni 
Grzegorza Lisewskiego 
wygrali 2-0 z GKS-em Sie-
rakowice, przedłużając 
serię zwycięstw do pięciu 
meczów. Luzińscy piłkarze 
mają 6 punktów przewagi 
nad GKS-em Kowale, któ-
rego czeka jeszcze mecz 
pauzy, oraz 9 punktów nad 
MKS-em Władysławowo, 

a więc zapewnienie awan-
su wydaje się kwestią cza-
su. Orlęta Reda przegrały 
2-4 Sztormem Mosty, co 
niewiele zmieniło ich sy-
tuację w tabeli, natomiast 
porażki 0-3 poniosły za-
równo Eko-Prod Szemud 
i Start Mrzezino. Ich spadek 
z V ligi wydaje się już nie-
stety pewny.

Orkan w sobotę o 16:00 
zagra u siebie z Powiślem 
Dzierzgoń, w Gniewinie 
Stolem podejmie lidera, 
Wierzycę Pelplin. Wikęd 
zmierzy się u siebie z So-
kołem Ełganowo (sobota, 
16:00), na własnych bo-
iskach zagrają też Start 
(z Kaszubami Połchowo, 
w niedzielę o 11:00), oraz 
Orlęta (z GKS-em Kowa-
le w niedzielę o 13:00). 
Na wyjeździe z Czarnymi 
Pruszcz Gdański zagra Eko-
Prod Szemud.

KG

osTATNiA ProsTA
PiŁKA NożNA | ZbliżaJą się roZstrZygnięcia 
w roZgrywKach iV oraZ V ligi. coraZ bliżeJ Jest 
awans wiKędu, a taKże spadeK eKo-produ i startu.

Zawody te były eliminacją 
do Finału Wojewódzkiego, 
który odbędzie się 31.maja 
w Gdyni. W rywalizacji wzię-
ły udział cztery drużyny, któ-
re reprezentowały powiaty: 
wejherowski, pucki, kartuski 

oraz lęborski. Organizatora-
mi zawodów byli: Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo 
- Wychowawczych w Wejhe-
rowie oraz Szkoła Podstawo-
wa w Luzinie.

Zwycięzcą turnieju został 

zespół ze Szkoły Podsta-
wowej z Kamienicy Szla-
checkiej. Najlepsza ekipa 
tych zmagań awansowała 
do finału nie przegrywając 
w zawodach meczu. Drugie 
miejsce zajęła drużyna Szko-

ły Podstawowej w Luzinie, 
a na trzecim miejscu zmaga-
nia zakończyła szkoła z Gar-
czegorza. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały 
nagrodzone pucharami oraz 
dyplomami. KG

MŁODE PIŁKARKI RYWALIZOWAŁY W LUZINIE
PiŁKA NożNA | orliK prZy sZKole podstawoweJ w luZinie był mieJscem Zmagań w półfinale 
woJewódZKich igrZysK młodZieży sZKolneJ w mini piłce nożneJ dZiewcZąt. 

Rumskie siatkarki awans do finałów uzyskały po świet-
nym turnieju, jaki rozegrały trzy tygodnie temu w Warsza-
wie. Wygrały wówczas wszystkie mecze, straciły zaledwie 
jednego seta i zajęły pierwsze miejsce.

W finałach od środy gra 8 drużyn, w pierwszej fazie zo-
stały one podzielone na dwie grupy po 4 zespoły. APS trafił 
do grupy z Muszyną Proximą Kraków, Legionovią Legiono-
wo i San-Pajda Jarosław. Drugą grupę stanowią: Pałac Byd-
goszcz, Dargfil Tomaszów Mazowiecki, Energetyk Poznań 
oraz MOS Wola Warszawa.

Podopieczne Roberta Sawickiego zagrały już jedno spo-
tkanie – przeciwnikiem był zespół San-Pajda Jarosław. 
Pierwszy set ułożył się po myśli rumianek, w drugim lep-
sze były ich przeciwniczki, ale kolejne dwie partie wygrał 
APS i pierwsze spotkanie na mistrzostwach w Słupsku za-
kończył się wygraną rumskich siatkarek 3:1. Kolejny mecz 
zaplanowany był na 18:00 w czwartek (po zamknięciu 
gazety), następny odbędzie się dzień później. Na sobotę 
zaplanowane są półfinały, zaś finał i mecz o 3. miejsce ro-
zegrane zostaną w niedzielę. KG

PO MISTRZOSTWO POLSKI
Zawodniczki Akademii Piłki siatkowej rumia poje-

chały do słupska, gdzie walczą o Mistrzostwo Polski 
Kadetek. Pierwszy mecz mają już za sobą.
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Mecz zaczął się od dwóch 
szybkich ataków – najpierw 
Radomiak po akcji skrzydłem 
nie wykończył akcji w polu 
karnym, a potem Chwastek 
wypuścił Marczaka, ale ten zo-
stał zepchnięty do boku i miał 
kiepską pozycję do strzału. 
Dlatego podał, ale Wicki nie 
zdążył do piłki. W 9. minucie 
szybką akcję prawą stroną 
przeprowadził Radomiak – 
podanie otrzymał Leandro, 
szybko zwiódł rywala, ale ten 
zahaczył go nogą w okoli-
cy linii pola karnego. Sędzia 
wskazał na „wapno”. Do rzutu 
karnego podszedł sam po-
szkodowany i pewnie strzelił 
swoją 15. bramkę w sezonie. 
W 34. minucie gospodarze 
wyrównali. Ważną piłkę od-
zyskał Chwastek, zagrał do 
Kołca, ten dograł w pole kar-
ne, gdzie obrońca gości wybił 
piłkę wprost pod nogi Mońki, 
który nie zastanawiając się 
długo, huknął w prawy róg 
bramki Szadego, zdobywając 

ładną bramkę. Do przerwy 
był remis.

W pierwszych minutach 
drugiej części spotkania gra 
toczyła się głównie na poło-
wie Gryfa, ale gdy gospodarze 
z niej wyszli, od razu zagrozili 
bramce rywali. Z dystansu 
uderzył Klimczak, piłka spra-
wiła problemy Szademu, który 
nie zdołał jej złapać, Marczak 
chciał dobić, lecz obrońca 
był bliżej. W 57. minucie ak-
cja Radomiaka przyniosła im 
bramkę – ze skrzydła Lean-
dro dośrodkował na głowę 
Cupriaka, kapitalnie obronił 
Ferra, ale przy dobitce Stąpor-
skiego nie miał już szans. Po 
5 minutach było 1-3 – krót-
kie rozegranie rzutu rożnego 
pozwoliło na dośrodkowanie, 
w polu karnym najwyżej wy-
skoczył Cupriak i głową wpa-
kował piłkę do siatki. Gryf jed-
nak nie odpuszczał, atakował 
dużą liczbą graczy, ale długo 
nie przynosiło to efektu. W 81. 
minucie piłkę w okolicy linii 

pola karnego dostał Mońka, 
który potężnym strzałem po 
raz drugi wpisał się na listę 
strzelców. Po tej bramce Gryf 
przeszedł do prawdziwego 
szturmu, w końcówce upra-
gnionego gola po ogromnym 
zamieszaniu w polu bramko-
wym strzelił Maciej Dampc. 
Potem oba zespoły próbowały 
jeszcze ataków, ale wynik po-
został bez zmian. 

Krzysztof Grajkowski

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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To się nazywa charakter!
ii liGA | sZeść goli, wielKie nerwy i sZturm gryfa w Końcówce! podopiecZni Jarosława Kotasa poKaZali charaKter, dZięKi 
cZemu wysZarpali radomiaKowi punKt. dwa gole Zdobył prZemysław mońKa.

Znakomity zryw wejherowian 
w końcówce ostatniego meczu 
na pewno poprawił nastroje 
w szatni. A dobre morale się przy-
dadzą, bo piłkarzy czeka trudny, 
a przy tym ważny wyjazd.
Puszcza nie jest jeszcze pewna 
awansu, zajmuje bowiem 3. 
miejsce w tabeli, a wyprzedzić 
wciąż może ją Radomiak Radom. 
Z kolei zwycięstwo zapewni pił-
karzom z małych Niepołomic  
awans do I ligi. 
Ogromny wkład w dobre wyniki 
w tym sezonie ma obrona pod-

opiecznych Tomasza Tułacza. 
W 32 meczach zespół z Niepoło-
mic stracił zaledwie 23 gole i aż 
w 15 (!) spotkaniach zachował 
czyste konto. Defensywa Puszczy 
nie wystąpi jednak w najsilniej-
szym zestawieniu – najbardziej 
doświadczony gracz w szere-
gach niepołomiczan – Piotr Sta-
warczyk został w poprzednim 
meczu ukarany czerwoną kartką 
i w sobotę będzie pauzował. To 
spore osłabienie – 33-latek do-
tychczas zagrał w 31 meczach 
i był prawdziwą ostoją defensy-

Aż dziesięć goli zdobyli piłkarze z rocznika 2003, ale po-
zostałe zespoły nie poradziły sobie w miniony weekend 
tak dobrze.

Juniorzy z rocznika 2002 pokonali 1-0 ULKS Bytów, wspo-
mniany rocznik 2003 urządził sobie efektowne strzelanie – 
pokonał 10-0 Jedynkę Reda, natomiast zespół ich rówieśni-
ków pokonał 2-1 Pogoń Lębork. Rok młodsi juniorzy odnieśli 
dwie porażki – pierwszy zespół przegrał 0-1 z Arką Gdynia, 
a drugi 1-3 uległ Olimpikowi Gdańsk. Młodzi piłkarze z rocz-
nika 2005 także przegrali oba mecze – pierwsza drużyna ule-
gła Zatoce Puck 1-4, a druga – odniosła porażkę 0-1 z Bałty-
kiem Gdynia.
W tygodniu mecze z Koroną żelistrzewo zagrały pierwsze ze-
społy z rocznika 2004 oraz 2005. Ci pierwsi przegrali 2-3, a ci 
drudzy zwyciężyli 3-0.

mieszane szCzęŚCie junioróW Po Punkty do PuszCzy wy Puszczy. 
Atak nie jest największym atutem 
podopiecznych Tomasza Tułacza 
– Puszcza zdobyła w tym sezonie 
40 goli, dla porównania – Gryf 
strzelił ich 45. W ostatnich me-
czach dobrą skuteczność prezen-
towali Marcin Orłowski i Michał 
Czarny, których trafienia kilka 
razy przynosiły punkty piłkarzom 
z Niepołomic.

W zeszłej rundzie Puszcza dzięki 
wygranej 2-0 wróciła z Wejhero-
wa z kompletem punktów. Gole 
strzelili Kamil Łączek i wspo-
mniany Michał Czarny. Szansę na 
rewanż daje Gryfowi statystyka 
z rundy wiosennej – w trzech me-
czach z drużynami z najlepszej 
czwórki dwa razy wygrał i raz zre-
misował. 
Krzysztof Grajkowski

puszcza Niepołomice – Gryf wejherowo
sobota, 27. maja, 15:00
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Gryf wejherowo 
– radomiaK radom 3-3
mońka 34’, 81’, dampc 90’ – leandro 10’, 
stąporski 57’, Cupriak 62’

Gryf: Ferra – mońka, kamiński, kołc, 
dampc (90.goerke) – klimczak (59.
tomczak), nadolski, Wicon (65.łysiak), 
Chwastek – marczak, Wicki

radomiak: szady – spychała, 
grudniewski, kościelny, sulkowski, 
stąporski, bemba, kwiek, Cupriak (74.
brągiel), leandro (72.agu), stanisławski 
(90.szpak)
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