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Światowy
Zjazd Kaszubów 3

Ewolucja, 
nie rewolucja

O zmianach w kadrze, 
współpracy z trenerem 
kotasem i oczekiwaniach 
wobec drużyny z no-
wym-starym trenerem 
Gryfa, Piotrem Rzepką 
rozmawia Krzysztof Graj-
kowski. / str. 15

Miasto obchodziło 
50. urodziny

Dni Redy rozpoczęły 
się odsłonięciem 
przed Urzędem 
Miasta ławeczki przy-
jaźni miast partner-
skich Redy, Łowicza 
i Lublińca.  / str. 12



TYDZIEŃ Z

Niedziela, 25 czerwca

Rozpoznajesz ich?
zadzwoń!

PoNiedziałek, 26 czerwca 

wypadek. 
Fiat dachował

wtorek, 27 czerwca

VoucheRy dla 
czytelników

Środa, 28 czerwca

wakacyjne 
pRopozycje

czwartek, 29 czerwca

pożaR 
budynków

 27-latek został brutalnie 
pobity. Policja opublikował 
wizerunki sprawców i zwró-
ciła się z prośbą o pomoc w 
ich odnalezieniu. 

 Do groźnego zdarzenia do-
szło w poniedziałkowy wie-
czór w Wejherowie. Jedna 
osoba została ranna. 

 Za nami kolejna zabawa. 
Tym razem do zgarnięcia były 
vouchery o wartości 50 zł do 
lokalu Vivat Pierogi w Bolsze-
wie. 

 Zumba i joga w parku, kino pod 
gwiazdami czy spacery po mie-
ście z przewodnikiem – takie 
atrakcje w Wejherowie czekają 
na mieszkańców i przyjezdnych. 

 Trzynaście zastępów walczy-
ło z pożarem budynków go-
spodarczych na terenie gminy 
Wejherowo. Na szczęście 
w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Twoje źródło informacji

ChCeSz wiedzieć więcEj?
wEjDź NA www.GwE24.Pl

Polub nasz PROfiL 
i bąDź na bieżącO!
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Kilka dni temu 
odbyła się kolejna 
zbiórka krwi zor-
ganizowana przez 
urząd miasta. 

akcja przeprowa-
dzana jest cyklicznie 
i cieszy się dużym 
zainteresowaniem 
wśród mieszkańców 
rumi. Nie inaczej 
było w ostatnią so-
botę. do przychodni 
Panaceum przy ul. 
Katowickiej zgłosiło 
się prawie 70 osób, 
które łącznie oddały 
ponad 20 litrów 
krwi.

Jak zapowiada-
ją organizatorzy, 
kolejne zbiórki 
krwi odbędą się już 
niebawem. /raf/

zebrano ponad 20 litrów krwi

AriEl SiNicKi, 
przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rumi:

Krew to bardzo cenny 
surowiec, którego nie da się 
wytworzyć. W przypadku jego 
znacznej utraty, oddana pod-
czas takich akcji krew może 
naprawdę uratować komuś 
życie. Dodatkowo trwa to 
tylko chwilę, a dla wszystkich 
ochotników czeka specjalnie 
przygotowany gadżet miejski 
i słodki upominek. Bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy 
byli obecni w sobotę i oddali 
swoją krew.
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Roboty drogowe (wymiana kanalizacji oraz 
rozpoczęcie budowy węzła integracyjnego 
w ciągu ul. Kwiatowej) oraz letnie wakacje wy-
musiły znaczące zmiany w komunikacji zbioro-
wej. Niektóre autobusy jeżdżą nieco inną trasą, 
zmieniły się też godziny odjazdów. 

zmiany obowiązują od poniedziałku 26 czerw-
ca i dotyczą kilku linii autobusowych: 2, 3, 7, 12 
i 16. 

DwA tyGoDNiE utruDNiEń
Linie nr 2, 3 i 16 nie jeżdżą już ulicą Mickie-•	
wicza, która została zamknięta dla ruchu sa-
mochodowego – wyjaśnia Czesław Kordel, 
prezes zarządu Miejskiego zakładu Komuni-
kacji w wejherowie. - Tymczasowo powstały 
dwa przystanki zastępcze (przy ul. Świętego 
Jacka/Parkowa oraz przy ul. wniebowstąpie-
nia. Te zmiany potrwają około dwóch tygodni 
i podyktowane są wymianą kanalizacji na ul. 
Mickiewicza i Kościuszki.    
Linie w kierunku do Szpitala / Cmentarza / 
Os. Sikorskiego pojadą objazdem przez ul. 1 
Maja → 3 Maja → Św. Jacka → Parkową i na-
stępnie:
linie nr 2 i 16 przez ul. Klasztorną do przystan-•	
ku „wejherowo reformatów 02” i dalej po do-
tychczasowych trasach,
linia nr 3 przez ul. zamkową do ul. roszczy-•	
nialskiego i dalej po dotychczasowej trasie. 
Na trasie objazdu ustawione zostaną przy-
stanki zastępcze: - przy skrzyżowaniu z ul. 
Parkową przystanek „Św. Jacka” dla linii nr 2, 
3 i 16,
przed skrzyżowaniem ul. zamkowej z ul. •	
wniebowstąpienia przystanek „wniebowstą-
pienia” dla linii nr 3.

tE PrAcE PotrwAją DŁużEj
również od poniedziałku 26 czerwca roku za-
mknięta dla ruchu samochodowego została 
ulica 10-go Lutego, przez co przystanek „wejhe-
rowo dworzec PKP 02” jest nieczynny.
Linie nr 2, 12 i wybrane kursy linii nr 7 w kierun-
ku do „dworzec PKP wejherowo” skierowane 
zostaną objazdem przez ul. Sobieskiego. Na tra-
sach objazdów będą obowiązywać wszystkie 
istniejące przystanki MzK.
trasy objazdów:

Linia nr 2 przez ul. Sienkiewicza i ul. Sobie-•	
skiego do ronda przy ul. Batalionu Morskiego 

(dom działkowca ) i z powrotem Sobieskie-
go.
Linia nr 12 w kursach do i z „dworca PKP wej-•	
herowo” teraz będzie do i z przystanku „Trans-
portowa”.
Linia nr 7 w kursach po godz. 21-szej, z i do •	
„dworca PKP wejherowo” teraz będzie z przy-
stanku „Sobieskiego Sąd”, powrót do przy-
stanku „Sobieskiego GS”. w przedpołudnio-
wych kursach do Cegielni w dni powszednie 
wakacyjne, odjazd i powrót z przystanku 
„Transportowa”.
Linia nr 16 – kurs zjazdowy w dni powszednie •	
wakacyjne zakończy się na przystanku „wej-
herowo Św. Jana 01”
Linia nr 4 do jesieni 2017r. kursuje bez •	
zmian.
w tym wypadku są to zmiany na dłużej, czyli •	
na okres może nawet kilkunastu miesięcy – 
wyjaśnia prezes Kordel. - i nie są ostatnie. Po 
wakacjach – we wrześniu lub październiku – 
zmodyfikowana zostanie trasa autobusu linii 
4. Sporo zależy od wykonawcy, który obie-
cuje, że w miarę postępowania robót będzie 
udostępniał kolejne fragmenty drogi dla na-
szych autobusów.    
zakończenie robót przewidywane jest wio-
sną 2018 r.

roZKŁADy wAKAcyjNE
Jak co roku wprowadzony został także rozkład 
wakacyjny. Komunikacja miejska na liniach nr 1, 
2, 3, 4, 7, i 12 kursować będzie zgodnie z rozkła-
dami jazdy ważnymi w okresie letnich wakacji 
szkolnych. Natomiast linie szkolne nr 13 i 14 nie 
kursują.
- Co roku w lecie nieco ograniczamy ilość auto-
busów, ponieważ w tym czasie jeździ nimi mniej 
pasażerów – wyjaśnia Michał Kalandyk, kierownik 
zespołu marketingu MzK wejherowo. - Linia nr 1 
kończy bieg w Bolszewie na ul. Słowackiego, linia 
nr 3 jeździ rzadziej, linie nr 4 i nr 7 jeżdżą tylko 
w godzinach szczytu przewozowego. Mamy dwa 
dodatkowe kursy z centrum wejherowa do pętli 
Cegielnia, w godzinach międzyszczytu odcinamy 
pętlę przy ul. Południowej (autobus linii nr 3 bę-
dzie na tę pętlę zajeżdżać), na linii nr 10 nie ma 
jednego kursu, na linii nr 12 jest zmniejszona czę-
stotliwość i autobus kursuje tylko w relacji między 
centrum wejherowa a Gowinem. wszystkie bieżą-
ce informacje i rozkłady jazdy można znaleźć na 
naszej stronie internetowej: mzkwejherowo.pl.

Jeździsz autobusem? 
Uważaj, są spore zmiany!

Dwa tygodnie temu, z oka-
zji jubileuszowego (już 
500-go) wydania naszej 
gazety ogłosiliśmy kilka 
konkursów. 

Dziś publikujemy 
nazwiska zwycięzców:

zabawa w cRoco Roco

Poprosiliśmy was, abyście 
wysłali do nas swoje zdjęcie 
z dzieckiem lub zdjęcie dziec-
ka na placu zabaw, podczas 
wycieczki, z jakiegoś cieka-
wego miejsca, albo... tu już 
pozostawiliśmy wam niemal 
nieograniczone możliwości! 
dziękujemy za przesłane 
zdjęcia (opublikujemy je 
w kolejnych wydaniach), 
a całodniowe wejściówki do 
Croco roco otrzymują:
Anna Pastwa, Małgorzata 
bieszke i  Agata Kusz. 
Uwaga – wejściówki są waż-
ne przez miesiąc, do końca 
lipca!

paRk powRotu 
do pRzeszłości

aby wygrać zaproszenia na-
leżało odpowiedzieć na trzy 
pytania. Którą planetą (licząc 
od Słońca) jest ziemia? Jak 
nazywają się prehistoryczne 
zwierzęta, które w czasach 
prehistorycznych żyły na zie-
mi? Czy gady są zwierzętami, 
które mają stałą temperaturę 
ciała?
Odpowiedzi to: Trzecią. 
dinozaury. Nie, są zmienno-
cieplne. 
Podwójne zaproszenia 
otrzymują:
Kamila Naczke i izabela 
Formela.

obiad w ViVat pieRogi

w tym konkursie prosiliśmy 
o wysłanie przepisu na 
smaczną, a może oryginalną 
potrawę.
Vouchery o wartości 50 zł na 
obiad w lokalu Vivat Pierogi 
w Bolszewie otrzymują:
Dorota Zielenkiewicz, 
joanna Kowalewska, Anna 
rekowska i Aleksander 
Korecki. 
Uwaga! Vouchery będzie 
można wykorzystać od 
sierpnia, ponieważ lokal jest 
tymczasowo nieczynny. 

dla moli książkowych

aby wygrać książkę Przemy-
sława Słowińskiego „Niewy-
jaśnione zabójstwa” należało 
polecić jakąś ciekawą książkę. 
w tym konkursie wygrali:
Adam Selin i Sylwia Mejer.
Gratulujemy i zapraszamy 
do odbioru nagród w naszej 
redakcji: ul. Gniewowska 7, 
wejherowo.

Nagrody 
trafiają do...

POLUB NaS
/GwE24.Pl

biErZ uDZiAŁ 
w KoNKurSAcH!
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Organizatorzy przygoto-
wali liczne atrakcje w po-
staci typowo kaszubskiej 
kuchni, Turnieju Baśki czy 
regionalnych zespołów 
muzycznych. wieczorem 
wystąpią gwiazdy znane 
w całym kraju – Monika 
Lewczuk i Kamil Bednarek. 

Oficjalne uroczystości 
rozpoczną się o godz. 
13:00 na Stadionie Miej-
skim MOSir jednak pierwsi 
goście przyjadą już o godz. 
10:20 pociągiem Transca-
subia. Na dworcu zostaną 
przywitani przez Prezesa 
zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego prof. edmunda 
wittbrodta oraz Burmistrza 
rumi Michała Pasieczne-
go. z dworca PKP rumia 
rozpocznie się oficjalny 
przemarsz do Sanktu-
arium NMP wspomożenia 
wiernych w rumi na Mszę 
Świętą. 

Kolejnym istotnym punk-
tem obchodów będzie go-
dzina 16:00 i odsłonięcie 
pomnika Ks. Biskupa Kon-
stantyna dominika, który 

Kaszubi przyjadą już jutro! 
ruMiA | WieLKie, cOROczne śWięTO KaszUbóW, ODbęDzie się TyM RazeM W RUMi. 

stanie na Placu wolności.  
Światowy zjazd Kaszubów 

to również mnóstwo rozryw-

ki i zabawy dla każdego. Tur-
niej Baśki, strefa dziecięca, 
plener artystyczny, wystawy 

z rękodziełem oraz występy 
muzyczne lokalnych zespo-
łów – to wszystko czeka na 

p r z y b y ł y c h 
gości zarówno 
na stadionie miejskim, 
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w ramach rewitalizacji 
zostaną zrealizowane 3 
projekty – jeden inwesty-
cyjny i dwa prospołeczne. 
w ubiegły piątek odbyło 
się uroczyste podpisanie 
umów dotyczących zin-
tegrowanego projektu 
rewitalizacyjnego realizo-
wanego na terenie rumi. 
Umowa została podpisana 
przez Mieczysława Struka, 
marszałka województwa 
pomorskiego oraz Michała 
Pasiecznego, burmistrza 
rumi.

Na mocy podpisanych 
dokumentów rumia otrzy-
ma dofinansowanie w wy-
sokości ok. 9,8 mln złotych 
na część inwestycyjną oraz 
ok. 2,8 mln złotych na część 
prospołeczną.

- Podpisanie umów to do-
wód na to, że przechodzi-
my w fazę kontraktowania 
środków unijnych. Przy-
chodzi czas, w którym kon-
kretne pieniądze trafiają do 
konkretnych gmin i miejsc. 
Bardzo cieszę się, że będą 
dobrze zadysponowane 
również w rumi – mówi 
marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław 
Struk. 

w ramach inwestycji 
przewidziano renowacje 
części wspólnych budyn-

Miliony na rewitalizację zagórza
ruMiA | POnaD 12,5 MLn zŁOTych POzysKaŁO MiasTO RUMia na ReWiTaLizacJę zaGóRza. 

ków mieszkalnych na osiedlu 
zagórze wraz z zagospoda-
rowaniem terenu. Ponadto 
powstanie nowa przestrzeń 
miejska na obszarze wzgórza 
Markowca – ścieżka eduka-
cyjna, elementy małej archi-
tektury, ścianka wspinaczko-
wa czy schody terenowe. 

w zakresie prospołecznym 
projektu planowane jest 

zwiększenie liczby trwałych 
miejsc świadczenia usług spo-
łecznych, prowadzone będą 
również warsztaty i szkolenia 
dla rodziców oraz konsultacje 
i poradnictwo specjalistyczne 
w zakresie prawa rodzinnego. 
w ramach wsparcia zostaną 
utworzone zagórski Klub 
rodziny i Klub Młodzieżowy 
„Nasza dzielnica”.

dodatkowo, pieniądze te 
zostaną przeznaczone na 
zwiększenie zatrudnienia. ze 
wsparcia będą mogły skorzy-
stać osoby dotknięte i zagro-
żone ubóstwem oraz wyklu-
czeniem społecznym, w tym 
osoby niepełnosprawne, 
osoby bezrobotne z terenu 
rumia zagórze. /raf/

MicHAŁ 
PASiEcZNy, 
burmistrz Rumi:

- Rumia Zagórze zmieni 
się nie do poznania. 
Dzisiaj jest to najbardziej 
zdegradowany teren, 
a potężne dofinansowanie 
unijne sprawi, że za kilka 
lat całe osiedle będzie wy-
glądało jak nowe. Powsta-
ną place zabaw, ścieżki, 
tereny rekreacyjne.

W ramach inwestycji przewidziano 
renowacje części wspólnych budyn-
ków mieszkalnych na osiedlu zagórze 
wraz z zagospodarowaniem terenu.

jak i przy Miejskim domu Kul-
tury.  Nie zabraknie również 
różnorodnej strefy gastrono-
micznej, gdzie królować będą 
dania kuchni kaszubskiej.

Prawdziwa wisienka na tor-
cie czeka nas jednak wieczo-
rem. 1 lipca to również dzień 
rozpoczęcia cyklu imprez 
#Lipiecwrumi. Możemy być 
pewni, że Monika Lewczuk 
oraz Kamil Bednarek stworzą 
niezapomniane widowisko 
muzyczne, które będziemy 
wspominać jeszcze bardzo 
długo. Bardzo dawno nie było 
w naszym regionie takich 
gwiazd na jednej scenie. Na 
samo zakończenie przewi-
dziano specjalny pokaz lase-
rowy. 

wstęp na XiX Światowy 
zjazd Kaszubów oraz 

wszystkie imprezy #Li-
piecwrumi jest bez-
płatny. Szczegółowe 
informacje na temat 
wydarzenia znajdują się 

na stronie rumia.eu oraz 
Facebookow’ym profilu 

Miasto rumia.
 /raf/

Trwa ogólnopolska kampania społeczna „#rozwódToNiewojna”. 
Jest to pierwsza tego typu kampania związana z problematyką 
rozwodową, przedstawiająca fachową ekspertyzę tego coraz 
bardziej powszechnego w Polsce zjawiska społecznego.
w czasie kampanii doświadczeni psychologowie, prawnicy i cer-
tyfikowani mediatorzy poruszać będą tematy związane z przej-
ściem całej drogi rozwodu. Przedstawione zostaną najważniejsze 
tematy, w tym również kwestie związane z podziałem majątku, 
rozwodem z obcokrajowcem, a także z „rozwodem bez ślubu”, 
czyli sposobami rozwiązania podobnych spraw w związkach 
partnerskich. dużo miejsca poświęcone zostanie dziecku jako 
najważniejszemu podmiotowi w sytuacji rozwodu rodziców. 
więcej informacji znaleźć można na stronie:
rozwodtoniewojna.pl. /r/

Rozwód to nie wojna
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Na koniec grudnia 2016 roku 
dochody wejherowa wynosiły 
198 mln 49 tys. zł, czyli zreali-
zowane zostały na poziomie 
99,7 proc. wydatki oscylowały 
w granicach 201 mln 7 tys. zł, co 
stanowi 95 proc. ubiegłorocz-
nego planu finansowego. 

- Ubiegłoroczny budżet wyko-
nany został na bardzo wysokim 
poziomie zarówno po stronie 
dochodów, jak i wydatków – za-
pewnia arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik miasta. - zadłużenie 
miasta na koniec 2016 roku 
wynosiło 47 mln 140 tys. zł, co 
stanowi 23,8 proc. wykonanych 
dochodów. w skali kraju jest to 
jedno z mniejszych zadłużeń, 
jeżeli chodzi o samorządy. 

za udzieleniem prezydento-
wi absolutorium było siedem-
nastu radnych, przeciwko gło-
sowała jedna osoba, a trzech 
rajców „wstrzymało się” od 
głosu. włodarz miasta nie krył 
zadowolenia z wyniku głoso-
wania.

- Siedemnaście głosów po-
parcia to bardzo dobry wynik 
– powiedział prezydent Krzysz-
tof hildebrandt tuż po uzyska-
niu absolutorium. – Jesteśmy 
w bardzo trudnym czasie dla 
miasta wejherowa, ale z taką 
radą jestem w stanie zrobić 
nawet najtrudniejsze rzeczy. 
To wszystko będzie służyło 
naszemu miastu i wszystkim 
mieszkańcom. wA

Absolutorium dla prezydenta
wEjHErowo | PRezyDenT KRzyszTOf hiLDebRanDT zOsTaŁ ROzLiczOny za UbieGŁy ROK. W TRaKcie WTORKOWeJ sesJi 
OTRzyMaŁ absOLUTORiUM z TyTUŁU WyKOnania bUDżeTU. 

KrZySZtoF 
HilDEbrANDt,
prezydent 
Wejherowa

Rok 2016 był bardzo 
dobrym rokiem. Był to rok historyczny, 
bo rozpoczęliśmy najważniejsze inwe-
stycje dla miasta, czyli węzły drogowe. 
Kolejne lata to będzie ciąg bardzo 
ważnych i kosztownych inwestycji, 
które zmienią kształt i oblicze Wejhe-
rowa na przyszłość. Cieszę się, że mam 
partnerów w Radzie Miasta, z którymi 
razem pokonamy wszystkie trudności 
i zrealizujemy te niezwykle kosztow-
ne inwestycje. Duże podziękowania 
kieruje również w stronę pracowników 
Urzędu i wszystkich jednostek, którzy 
swoim zaangażowaniem oraz pracą 
przyczynili się do zmian w naszym 
mieście.

Był pijany, a mimo tego 
wsiadł do samochodu, po-
wodując śmiertelny wypa-
dek. 23-letni mieszkaniec 
powiatu wejherowskiego 
został już przesłuchany 
i usłyszał zarzuty. Mężczyzna 
przyznał się do winy, ale za-
pewnia, że niewiele pamięta 
z całego zdarzenia.

- Mężczyzna usłyszał zarzut 
spowodowania wypadku 
drogowego ze skutkiem 
śmiertelnym w stanie nie-
trzeźwości – poinformowała 
Lidia Jeske, prokurator rejo-
nowy w wejherowie. - Nadto 
23-latek będzie odpowiadał 
za ucieczkę z miejsca zda-
rzenia.

Prokuratura rejonowa 
w wejherowie wystąpiła 
z wnioskiem o tymczasowe 
aresztowanie mieszkańca 
powiatu wejherowskiego. 

Przypomnijmy, że do tra-
gicznego wypadku doszło 
w nocy z soboty na niedzie-
lę.

- Na trasie Linia – zakrzewo 
23-latek uderzył w znajdują-
cy się na poboczu drogi po-
jazd typu quad, przy którym 
znajdowały się dwie osoby 
- informuje mł. asp. anna 
hennig, zastępca oficera 
prasowego KPP w wejhero-
wie. - 37-letnia kobieta i 31-
letni mężczyzna w wyniku 
wypadku zginęli na miejscu. 
Sprawca uciekł z miejsca 
zdarzenia, a po drodze ude-
rzył w inny pojazd. zatrzy-
many został przez osoby 
postronne w miejscowości 
Linia.

Ofiary pijanego pirata 
drogowego to mieszkańcy 
powiatu lęborskiego, którzy 
osierocili trójkę dzieci. wA

zabił dwie osoby
GM. liNiA | 12 LaT Więzienia GROzi 23-LaTKOWi, 
KTóRy W MiniOny WeeKenD śMieRTeLnie POTRą-
ciŁ DWie OsOby. Mężczyzna zaPeWnia, że nie-
WieLe PaMięTa z caŁeGO zDaRzenia.
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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
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za nami XXXii Sesja rady 
Powiatu wejherowskiego, 
jedna z najważniejszych 
w ciągu roku, podczas któ-
rej przegłosowano absolu-
torium dla zarządu powiatu. 
Jak wynika ze sprawozdania 
zarządu, zaplanowane do-
chody budżetu w kwocie 
niemal 160,6 mln zł zostały 
wykonane w wysokości pra-
wie 165,1  mln zł co stanowi 
102,82 proc. planu. Nato-
miast zaplanowane wydatki 
w wysokości nieco ponad 
170,5 mln zł zrealizowa-
no w wysokości niespełna 
159,5 mln zł co stanowi 93,5 
proc. planu. w końcowym 
rozliczeniu budżetu uzyska-
no nadwyżkę w wysokości 
5,65 mln zł.

Na inwestycje drogowe 
przeznaczono ponad 25 
mln złotych, dzięki którym 

wyremontowano 22 km po-
wiatowych dróg. 

– Największym przedsię-
wzięciem inwestycyjnych 
w 2016 r. była rozbudowa 
drogi powiatowej Żelazno – 
Mierzyno – Kostkowo – Bol-
szewo na odcinku Bolszewo 
– Góra – mówi wicestarosta 
wejherowski witold reclaf. 
– wśród innych ważnych za-
dań drogowych znalazły się 
drogi: Sasino – Choczewo, 
Kisewo – Żelazno – droga 
wojewódzka 213, Żelazno 
– Mierzyno – Bolszewo wraz 
z remontem chodnika, za-
krzewo – Linia – Strzepcz. 
wyremontowaliśmy też 
most przez rzekę Gościci-
na w dąbrówce, przebu-
dowaliśmy ulicę 12 Marca 
w wejherowie i wyremon-
towaliśmy chodnik w ul. Ko-
ściuszki i Mickiewicza.

Zarząd z dobrą oceną 

GAbriElA liSiuS, 
starosta wejherowski:

– Rok 2016 był rokiem bardzo dyna-
micznym. Wykonaliśmy wiele inwestycji 
nie tylko na drogach, ale też w naszych 
placówkach oświatowych i kulturalnych. 

Zrealizowaliśmy wiele projektów społecznych oraz po-
zyskaliśmy bardzo duże środki na realizację programów, 
które rozpoczęliśmy i będziemy kontynuować w bieżącym 
roku oraz w 2018 r. Chodzi o projekty dotyczące szkol-
nictwa zawodowego czy budowy Książnicy prof. Gerarda 
Labudy. Tak więc zrealizowaliśmy dużo działań inwesty-
cyjnych, remontowych, ale też kulturalnych, sportowych 
i społecznych.

PowiAt | RaDni UDzieLiLi zaRząDOWi POWiaTU WeJheROWsKieGO absOLUTORiUM, 
TyM saMyM POzyTyWnie OceniaJąc WyKOnanie bUDżeTU za 2016 ROK.

Ubiegły rok był też wyjątko-
wy pod względem środków 
jakie samorząd powiatowy 
przeznaczył na remonty 
w placówkach oświatowych. 
Kontynuowano m.in. pro-
jekt pn. „Termomoderniza-
cja budynku zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
wejherowie”, wykonano pro-
jekt rozbudowy szkoły oraz 
dokonano zakupu sprzętu 
do pracowni gastronomicz-
nej w zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w rumi, 
sporządzono dokumentację 
projektowo- kosztorysową 
i projekt budowlany doty-
czący budowy hali sportowej 
oraz rozbudowy o kompleks 
6 pracowni zawodowych 
w zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4. Ponadto 
rozpoczęto realizację projek-
tów związanych z rozwojem 
szkolnictwa zawodowego, na 
które powiat pozyskał w ze-
szłym roku rekordową kwotę 

w wysokości 24 mln zł. 
w Powiatowym zespo-

le Kształcenia Specjalnego 
w wejherowie przeprowa-
dzono remont budynku in-
ternatu, przebudowano bu-
dynek szkoły podstawowej 
oraz wykonano rozbiórkę 
budynku garażowego wraz 
z modernizacją ogrodzenia 
i parkingu.

w ubiegłym roku Powiat 
wejherowski inwestował 
także w bezpieczeństwo pu-
bliczne dofinansowując za-
kupy nowych samochodów 
na potrzeby straży pożarnej 
i policji, a także odpowied-
niego sprzętu dla ratowni-
ków. 

z okazji udzielenia abso-
lutorium starosta podzię-
kowała radnym, zarządowi, 
dyrektorom i pracownikom 
jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz starostwa, za 
zaangażowanie i współpra-
cę. /raf/

Katecheta miał wysyłać 
uczniom pornograficzne 
zdjęcia i smsy o wulgarnej 
treści. Prokuratura nie ujaw-
nia, jak duchowny tłumaczył 
swoje zachowanie. wobec 
księdza zastosowane zo-
stały środki zapobiegawcze 
w postaci dozoru policyjne-
go, poręczenia majątkowego 
w wysokości 3 tys. zł, zakazu 
kontaktowania się z małolet-
nimi, szczególnie z pokrzyw-
dzonymi oraz wykonywania 
zawodu katechety. Obecnie 
zarzuty dotyczą dwóch nie-
letnich.

- Postępowanie rozpoczęło 
się w piątek i nie zostało jesz-
cze zakończone – informuje 
Grażyna wawryniuk, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Gdańsku. - Będziemy 
ustalać, czy tego typu treści 
nie trafiły też do innych mało-
letnich. Nie możemy wyklu-
czyć, że w przyszłości te za-
rzuty mogą być rozszerzone. 
40-letniego duchownego 
policjanci zatrzymali w pią-
tek nad ranem na plebanii 
parafii, w której pracuje. Śled-
czy zabezpieczyli komputer 
i telefon komórkowy księdza. 
Biegły informatyk ma spraw-

dzić, czy są w nich materiały 
o erotycznej treści i czy były 
rozpowszechniane. 

„do sprawy duchowne-
go w oświadczeniu usto-
sunkowała się archidiece-
zja Gdańska. „w związku 
z podejrzeniem popełnienia 
przestępstwa przez ks. arka-
diusza Cz., kapłana archidie-
cezji Gdańskiej, podajemy do 
wiadomości, że natychmiast 
po otrzymaniu tej informa-
cji w/w został zawieszony 
w czynnościach kapłańskich 
i obecnie nie sprawuje żadnej 
funkcji wynikającej z przy-
jętych świeceń. aktualnie 
instytucje cywilne prowadzą 
czynności wyjaśniające, od 
wyników których uzależnia 
się dalsze działania strony 
kościelnej” - czytamy w do-
kumencie. 

 /wA/

Wysyłał uczniom nagie zdjęcia?
wEjHErowo | 40-LeTni KsiąDz JesT PODeJRze-
Wany O ROzPOWszechnianie TReści PORnOGRa-
ficznych WśRóD UcznióW. zOsTaŁ zaTRzyMany 
PRzez POLicJę.



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Wejherowskiego
o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

 na sprzedaż nieruchomości
 stanowiącej własność Skarbu Państwa

Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej oraz 

katastru nieruchomości

KW GD1W/00045605/5
Miasto Wejherowo, obręb 15,  działka nr 473/2

Powierzchnia nieruchomości 312 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość położona jest  przy ul. Przebendowskie-
go,  posiada dostęp do drogi publicznej, zabudowana bu-
dynkiem gospodarczym o pow. 18 m2. Działka w kształ-

cie prostokąta, teren płaski, ogrodzony, zagospodaro-
wany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami 

i krzewami. W południowo-wschodnim narożniku dział-
ki znajduje się szafka energetyczna. W przyległej ulicy 
przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, teletechniczna oraz gazowa.
Cena wywoławcza 140 000,00 zł

(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)
Wysokość wadium 14.000,00 zł

Termin i miejsce przetargu 20 lipca 2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4, sala nr 08

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz  na stronie internetowej 
www.bip.powiat.wejherowo.pl i www.powiat.wejherowo.pl.

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, II 
piętro, pokój 229 lub pod nr tel. 58 572-94-78.
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Choć grill na słodko  nadal dla wielu 
brzmi dość egzotycznie, warto wzbo-
gacić swoje grillowe menu o owoce. 
Są pyszne i naprawdę proste w przy-
gotowaniu. 

Grill w słodkim 
wydaniu

ananas to idealny owoc na grill, a czas 
jego przygotowania to ok. 6-10 minut. 
Przed wrzuceniem na ruszt trzeba obrać go 
ze skórki, wydrążyć twardy środek, pokroić 
na kilkucentymetrowe krążki i zamaryno-
wać, np. w mleku kokosowymi, wiórkach 
kokosowych i cynamonie. – Owoc ten mo-
żemy także zgrillować bez marynaty i do-
prawić dopiero po zdjęciu z grilla – mówi 
wiktor Kowalski z dan Cake – w takiej for-
mie ananas może stanowić idealny doda-
tek do naszych gotowych Gofrów. wystar-
czy, że na chrupiącym gofrze podgrzanym 
na grillu położymy plaster ananasa, obsy-
piemy brązowym cukrem lub polejemy 
miodem i dodamy kilka listków świeżej 
mięty – dodaje ekspert dan Cake.

Przydymiona 
słodycz 
Obok ananasa, abruza, czy banana świetnie gril-

lującym się owocem jest też brzoskwinia. Owoc 
wystarczy przekroić na pół i pozbawić pestki, 
a każdą połówkę doprawić cynamonem i otartą 
skórką z cytryny. Pamiętajmy, że brzoskwinię nale-
ży grillować do 10 minut pod przykryciem, skórką 
do dołu, bez przewracania. w ten sposób natural-
ny sok, wydzielający się z grillowanej brzoskwini, 
wymiesza się z cynamonem i skórką z cytryny, 
zgromadzi w miejscu po wydrążonej pestce i nada 
słodyczy całemu owocu.  -Tak przygotowana brzo-
skwinia będzie świetnym dodatkiem do grillowa-
nego tosta, przygotowanego na bazie naszego 
Chleba tostowego pszennego – mówi ekspert 
dan Cake. – wystarczy dodać kilka listków bazylii, 
kawałki sera koziego i delikatny dressing na bazie 
octu balsamicznego, by przygotować ciekawą 
przekąskę grillową albo śniadaniowe danie.

Ananasowy 
deser

Podczas wspólnego grillowania większość 
z nas stawia zwykle na dania mięsne i warzyw-
ne. Tymczasem, by zaskoczyć naszych gości 
nietuzinkowym, grillowanym deserem na bazie 
świeżych owoców, wystarczy pamiętać o kilku za-
sadach ich przyrządzania.

Czas, przyprawy i nie za dużo cukru – klucz do suk-
cesu

Grillować możemy w zasadzie wszystkie owoce. wybie-
rając te, które trafią na ruszt pamiętajmy, by były one dojrza-
łe, ale nie zbyt miękkie. Poddawane grillowaniu owoce szybko 
miękną, dlatego by ich nie przypalić trzeba często je odwracać 
i uważnie obserwować. ryzyko przypalenia się owoców może-
my zmniejszyć, jeśli przed grillowaniem dobrze wymoczymy je 
w zimnej wodzie. zdecydowana większość owoców pod wpły-
wem opiekania na grillu staje się jeszcze bardziej słodka, dlate-
go nie musimy ich dosładzać przed umieszczeniem na ruszcie. 
ich smak i aromat wydobędą natomiast dodatki, takie jak cyna-
mon i wanilia. Owoce, podobnie jak mięsa, można marynować! 

Świet-
nie nada 
się do tego słod-
kie wino lub sok z cytryny z niewielkim dodatkiem miodu. 
w grillowaniu owoców najważniejszy jest jednak czas, w jakim 
pozostają na grillu – różni się on w zależności od tego, jak deli-
katny jest poddawany obróbce termicznej owoc.

arbuz kojarzony jest z orzeźwiającymi 
napojami, zaspokajającymi pragnienie 
w upalne dni. ale arbuz z grilla? Jak naj-
bardziej! wystarczą zaledwie 2-3 minuty 
koniecznie na mocno rozżarzonym grillu, 
by uwolnić niezwykły armonat tego owo-
cu. Pamiętajmy jednak o pilnowaniu pro-
cesu grillowania – arbuz ze względu na 
swoją delikatną strukturę potrzebuje zale-
dwie kilku chwil na ruszcie, ale tyle samo 
wystarczy, by uległ spaleniu! – Kluczem 
do niepowtarzalnego smaku grillowane-
go arbuza jest jego marynata, w roli której 
świetnie sprawdzi się sos balsamiczny i kil-
ka kropel soku z cytryny – zauważa wiktor 
Kowalski z dan Cake. dymno-karmelowy 
posmak grillowanego arbuza sprawia, że 
tak przyrządzony owoc idealnie pasuje do 
letniej sałatki z roszponką i liśćmi botwin-
ki, na którą sezon lada chwila się zacznie 
oraz z kulkami sera mozzarella. – Chru-
piącym akcentem idealnie komonującym 
się ze smakiem sałatki z arbuzem będą 
nasze Bagietki do odpieku, które zostały 
już wstępnie podpieczone, co oznacza, że 
potrzebują zaledwie kilku minut na grillu, 
by zyskały złocisty kolor i chrupkość – ra-
dzi ekspert dan Cake.

Kluczem 
jest marynata

na chrupiącym toście

Podstawą letniej pielęgnacji powinno być dokład-•	
ne oczyszczanie skóry. Kosmetolodzy podkreślają, 
że latem gruczoły łojowe skóry pracują intensyw-
niej a tłusta warstwa przyciąga zanieczyszczenia. 
w konsekwencji takiego działania gruczołów może 
więc dochodzić do zapychania porów, powstawa-
nia zaskórników i nasilenia trądziku.

Neutralizuj wodne rodniki. Powstają one w skórze •	
pod wpływem promieni słonecznych i powodują 
uszkadzanie włókien kolagenowych, powstawanie 
zmarszczek i utratę jędrności. Sposobem na neutra-
lizowanie wodnych rodników może być stosowanie 
antyoksydantów: witaminy C, floretyny i kwasu 
ferulowego. antyoksydanty znajdziesz w dobrym 
kremach i kosmetykach.

zadbaj o filtr przeciwsłonecznych z wysokim fil-•	
trem. według kosmetologów nie warto brać pod 
uwagę żadnych kremów z filtrem poniżej 30 SPF. 
Tym bardziej, że promienie słoneczne mogą przy-
śpieszać starzenie skóry także w cieniu, w samo-
chodzie i podczas pracy w biurze. (bG)

to właśnie latem cera narażona jest na silne 
promienie uV i przesuszenia. Dlatego właśnie 
warto o nią szczególnie zadbać podczas sło-
necznych dni.

Jak dbać 
o cerę latem?
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- zanim pomyślimy o komforcie oferowanym przez 
klimatyzację, zwróćmy uwagę na nasze zdrowie. 
Częste i długie przebywanie w sztucznie schładza-
nych wnętrzach może negatywnie wpływać na 
samopoczucie – podkreśla doktor irena Białokoz 
– Kalinowska z Centrum Medycznego Medicover 
w Białymstoku. - Osoby pracujące w stale klimaty-
zowanych pomieszczeniach skarżą się na przewle-
kłe bóle głowy, uczucie zmęczenia, podrażnienie 
błony śluzowej nosa, wykazują też większą podat-
ność na infekcje.
Specjalistka podkreśla zarazem, że gwałtowna 
zmiana temperatury, jaką odczuwamy w chwili 
wejścia do klimatyzowanego budynku może nie 
tylko przyczynić się do przeziębienia, ale także – co 
ciekawe - wywołać szok termiczny dla organizmu.
-Częste opuszczanie klimatyzowanych pomiesz-
czeń i ponowne wchodzenie, może spowodować 
bóle głowy, mięśni, kaszel a w skrajnych przypad-
kach nawet krwotok z nosa. zbyt niskie tempera-
tury niekorzystnie wpływają na naszą odporność. 
zatem jeżeli oczywiście możemy mieć wpływ na 
ustawienie temperatury, to nie wybierajmy tej naj-
niższej – radzi doktor irena Białokoz – Kalinowska.
-Podobnie jest w przypadku klimatyzacji samocho-
dowych. Oczywiście są prawdziwym zbawieniem 
latem, jednak długa podróż w bardzo niskiej tem-
peraturze, może mieć negatywne skutki dla zdro-
wia.

PrZED PoDróżą PojAZD 
trZEbA PrZEwiEtrZyć

Klimatyzowana kabina samochodu to większy 
komfort podróżowania, ale i większe bezpieczeń-
stwo pasażerów, bo nagrzane wnętrze samochodu 
negatywnie wpływa na skupienie kierowcy, wzma-
ga uczucie zmęczenia i obniża czas reakcji.
ale z klimatyzacją w aucie również należy obcho-
dzić się w umiejętny sposób. Należy więc unikać 

sytuacji, w których wsiadamy do 
rozgrzanego od upału samo-
chodu. Temperatura panująca 
w kabinie może przekraczać 
nawet 50 st. C.  dlatego za-
nim udamy się w podróż, 
najpierw powinno się 
przewietrzyć pojazd, a kli-
matyzację włączyć dopie-
ro po zamknięciu okien 
i drzwi.
warto przy tym zwrócić 
uwagę na to, aby strumień 
powietrza był skierowany 
w kierunku szyb lub dachu, ale 
nigdy bezpośrednio w stronę twa-
rzy. Pod koniec podróży zalecane jest 
zwiększenie temperatury, aby uniknąć na-
rażenia na szok termiczny. 

SZEść StoPNi MNiEj

Jak dobrać odpowiednią temperaturę klimatyzato-
ra? Latem nie powinna być niższa niż 19-20 st. C. 
inna zasada mówi, że temperatura w klimatyzowa-
nym wnętrzu ma być o sześć stopni mniejsza niż ta, 
panująca na zewnątrz.
Należy zarazem pamiętać o tym, że działaniu klima-
tyzacji towarzyszy też suche powietrze. w obiek-
tach, w których działa, jego wilgotność jest na bar-
dzo niskim poziomie.
- To niekorzystne warunki dla skóry i błon ślu-
zowych. Codzienne i długotrwałe przebywanie 
w intensywnie klimatyzowanych pomieszczeniach 
może spowodować nieżyty górnych dróg odde-
chowych, których objawy będą dość uciążliwe. 
Może wystąpić drapanie w gardle, kaszel i trudno-
ści z oddychaniem – wylicza specjalista alergologii 
i pediatrii z Medicover Białystok.
zdaniem ekspertów klimatyzacja działająca 

w umiarkowany i rozsądny sposób 
oczywiście nie jest szkodliwa dla 

zdrowia. Oprócz podstawowej 
korzyści, związanej z kom-

fortem, system klimatyzacji 
oczyszcza powietrze, którym 
oddychamy z wielu zanie-
czyszczeń. Pod warunkiem 
jednak, że system klimatyzacji 
będzie w odpowiedni sposób 

systematycznie serwisowany. 

iNFEKcjA jAKo 
ZAGrożENiE

zaniechania w tym zakresie – m.in. 
nieregularne czyszczenie układu oraz 

przeglądy - powoduje, że klimatyzacja stanie 
się potężnym źródłem grzybów i bakterii mogą-
cych wywoływać infekcje.
- w niewłaściwie konserwowanej klimatyzacji może 
rozwijać się pleśń. wilgotne środowisko sprzyja na-
mnażaniu się grzybów. a to właśnie infekcje grzybi-
cze stanowią najpoważniejsze zagrożenie płynące 
z tych urządzeń – podkreśla doktor irena Białokoz 
– Kalinowska.
Nieodgrzybiany sprzęt to także miejsce występo-
wania bakterii  Legionella pneumophila odpowie-
dzialnej za chorobę zwaną legionellozą. Objawy 
tego schorzenia przypominają typową grypę. 
z danych statystycznych wynika, że 5. do 8. proc. 
przypadków zapalenia płuc wywołuje właśnie za-
każenie tą bakterią.
Towarzysząca nam w wielu codziennych sytuacjach 
i coraz bardziej powszechna klimatyzacja jest znacz-
nym ułatwieniem dla organizmu – w szczególności 
latem. Przestrzeganie tych kilku podstawowych 
zasad pozwoli nam w pełni cieszyć się z tego do-
brodziejstwa, a zarazem uniknąć nieprzyjemnych 
konsekwencji zdrowotnych.  (MP/Gb)

Klimatyzacja jest już 
praktycznie standar-
dem w samochodach. 
Coraz częściej trafia 
także do domów. Jed-
nak aby uniknąć kło-
potów zdrowotnych 
należy odpowiednio 
korzystać z tego do-
brodziejstwa techniki.

Klimatyzacja tak, ale z głową

Kawa – nieodłączny towa-
rzysz każdego poranka 
i co jeszcze? Można ją sto-
sować nie tylko jako napój 
orzeźwiający i dodający 
energii, ale także w innych, 
codziennych sytuacjach. 

NAwóZ DlA rośliN

Kawowe fusy niekoniecznie 
trzeba od razu wyrzucać do 
kosza. Można je bowiem 
użyć w ogrodzie, jako kom-
post.

Zastosowania kawy oDStrASZAcZ owADów

Kawa wydziela silny aromat, 
który nie podoba się większo-
ści owadów, a nawet zwierząt. 
Udowodniono, że komary, 
mrówki i larwy nie tolerują 
„kwaśności” z kawy i unikają 
miejsc, gdzie ją wyczuwają.

AroMAtyZAtor

„rankiem, aromat świeżo 
zaparzonej kawy często jest 
najbardziej pożądanym za-
pachem. Przy pomocy kawy, 
można łatwo przygotować 
naturalny aromatyzator po-
wietrza. 

„ocZySZcZANiE” węcHu

aromat wydzielany przez 
kawę czyści i orzeźwia re-
ceptory węchowe, które po 
dłuższym użyciu stają się 
mniej efektywne i przestają 
rozróżniać zapachy. Kawa 
oczyszcza te receptory.

NEutrAliZAtor 
NiEPrZyjEMNycH 
ZAPAcHów

Kawa ma właściwość wchła-
niania innych zapachów, dla-
tego np. można ją stosować 
w lodówce dla zabicia nie-
chcianych aromatów.
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FAKty i Mity 
NA tEMAt cuKru

Na temat cukru krąży wiele 
negatywnych stereotypów. 
Powszechnie uważa się, 
że jest on głównym odpo-
wiedzialnym za nadwagę 
Polaków. wielu otyłość ko-
jarzy się z pochłanianiem 

ćwiartka średniej wielkości arbuza ma tyle samo kalorii co dziesięć garści truskawek. 
Pięć garści truskawek to tyle co średniej wielkości gruszka. owoce są pełne witamin, 
po prostu pyszne i kuszą szczególnie teraz gdy są świeże. jednak czy owoce faktycznie 
mogą być jedzone bez ograniczeń?

MoNiKA HoNory, 
eksPeRt ds. żyWienia.

- Owoce, na które powin-
niśmy zwrócić szczególną 

uwagę, ze względu na 
wysoki poziom cukru to m.in. 

winogrona ciemne i zielone, 
liczi, figi, mango, granat, wiśnie, kaki, banany, 
mandarynki, ananasy oraz gruszki. Mniejszą 
ilość cukrów zawierają równie pyszne pomarań-
cze, kiwi, nektaryny, morele, agrest, porzeczki, 
grejpfruty, kokos, jeżyny, truskawki czy maliny. 
zalecam, aby owoce spożywać do godziny 
14:00, najlepiej w formie ii śniadania, w połącze-
niu np. gruszki z jabłkiem lub połówki grejpfruta 
z brzoskwinią – dodaje Monika honory.

Ile kalorii 
kryją owoce:

Agrestu•	 - 50g/ 21kcal
czereśni•	  – 80g/ 49kcal
truskawek •	 - 70g/ 22 kcal
wiśni•	  – 70g/ 35kcal
śliwek •	 (np. węgierek) – 80g/37kcal
Porzeczek •	 – 40g / 14 kcal
jagody•	  – 50g/ 23 kcal
winogrona•	  – 70g/ 48 kcal
2 plastry z ćwiartki arbuza•	   
- 184g/ 55kcal
Garść malin•	  – 70g/ 36 kcal
1 średnia sztuka brzoskwini•	   
-  85g/ 33kcal (bez pestki)
1 średnia nektarynka•	     
- 115g/ 51 kcal (bez pestki)

Które owoce 
nie pójdą nam w biodra?

- Na początku chciałabym podkreślić, że 
codziennie, bez względu na wiek, należy 
jeśćprzynajmniej jedną porcję owoców 
- chyba, że lekarz zaleci inaczej. Pamię-
tajmy, że owoce to cenne źródło witamin 
i składników mineralnych, które wzbogaca 
dietę i pozwalają spełnić zapotrzebowanie 
na wartości odżywcze - wyjaśnia Monika 
honory, ekspert ds. żywienia.
w codziennym menu bardzo ważna jest 
różnorodność, ponieważ dzięki niej moż-
na tak zbilansować jadłospis, aby zapobiec 
niedoborom składników odżywczych.

rAcZEj jAKo DoDAtEK

dlatego dobrym sposobem na urozmaice-
nie diety, może być sięgnięcie po owoce 
sprowadzane z zagranicy, które stanowią 
ciekawy dodatek smakowy. Jednakże, tak 
samo jak w przypadku wszystkich innych 
produktów, i w tym wypadku eksperci za-
lecają, aby zachować umiar w kwestii ich 
spożywania. dlaczego? z powodu wyso-

kiej zawartości fruktozy, naturalnego cu-
kru występującego w owocach. dlatego 
też warto traktować owoce jako dodatek 
do diety, a nie produkt jedzony kilograma-
mi. 

MożliwE PoDrAżNiENiA

Niepożądanym działaniem owoców jest 
fakt, że wpływają na zwiększenie produk-
cji kwasu żołądkowego, który podrażnia 
ściany żołądka. zdaniem eksperta o wiele 
lepiej jest spożyć je dopiero jako drugie 
samodzielne, śniadanie. Nie zaleca się 
przyjmowania ich na pusty żołądek na po-
czątku dnia, a także tuż przed snem. O tej 
zasadzie powinny szczególnie pamiętać 
osoby ze stanem zapalnym żołądka.
Faktem jest, że po spożyciu owoców nale-
ży odczekać dłuższy czas, aby umyć zęby. 
dotyczy to przede wszystkim cytrusów. 
Pomarańcze, cytryny, limonki, itd. zawiera-
ją kwasy, które nadtrawiają szkliwo zębo-
we, sprawiając, że staje się ono słabsze.

Trzeba uważać 
na nadmiar cukru

O cukrze warto 
wiedzieć więcej
czy cukier uzależnia? jaka 
jest jego zalecana daw-
ka w naszej diecie? Na te 
i inne pytania odpowiada 
raport autorstwa diete-
tyczki Agnieszki Piskały, 
który powstał w ramach 
programu edukacyjnego 
„uczymy jak słodzić”.

ogromnej ilości słodyczy, 
tymczasem badania poka-
zują, że dla mieszkańców 
naszego kraju problemem 
jest spożywanie nadmiernej 
ilości tłuszczów, nie cukrów. 
Podobnie wygląda kwestia 
odpowiedzialności cukru za 
zachorowanie na cukrzycę. 
wiele osób, w obawie przed 
chorobą całkowicie rezygnu-
je z tego składnika odżyw-
czego. Jednak cukrzyca typu 
2 jest kombinacją czynników 
genetycznych i stylu życia. 
dlatego jadłospis całkowicie 
pozbawiony cukru, ale z nad-
mierną ilością tłuszczów tak-
że może doprowadzić do 
choroby. drugim najczęst-

szym mitem na temat cukru 
jest jego negatywny wpływ 
na stan naszych zębów. Jed-
nak w rzeczywistości, próch-
nica jest wynikiem nieprawi-
dłowej higieny jamy ustnej. 
Cukier nie jest bardziej szko-
dliwy dla naszych zębów niż 
nadmierne spożywanie kawy, 
herbaty, a nawet cytryny.
- Mam wrażenie, że Polacy 
dzielą się na dwie grupy. 
Pierwszą, która całkowicie 
wyeliminowała produkty 
z cukrem ze swojego jadło-
spisu i boi się go do tego 
stopnia, że otwarcie przy-
znaje, że ich dzieci nigdy nie 
poznają słodkiego smaku. 
Co swoją drogą jest bez-
podstawne, ponieważ dzieci 
poznają słodki smak jeszcze 
przed przyjściem na świat. 
i drugą, która sięga po słod-
kie przekąski o każdej porze 
i w każdej ilości. Pragnę im 
pokazać, że istnieje trzecia 
droga, która pozwala cieszyć 
się słodkimi przyjemnościa-
mi, a jednocześnie zachować 
zdrową i szczupłą sylwetkę 
– komentuje agnieszka Pi-
skała.

Po PiErwSZE: 
SŁoDZić Z GŁową!

Kluczem do prawidłowego 
spożywania cukru jest umiar 
i prowadzenie aktywnego 
trybu życia. wielu mieszkań-
ców naszego kraju nie wie, 
ile cukru może przyjmować 
w diecie oraz nie ma nawyku 
czytania etykiet, które mó-
wią o zawartości tego skład-
nika w danym produkcie. in-
formacje zawarte w raporcie 
pozwalają samodzielnie wy-
liczyć zalecany przez Świa-
tową Organizację zdrowia 
dzienny limit na spożywanie 
cukru w zależności od wieku 
i płci konsumenta. Uzyska-
ne w ten sposób informacje 
pozwolą na bieżąco śledzić 
dzienne spożycie cukru. 
(MP/Gb)

&
zdrowie              
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wydarzenie stanowi żywą 
lekcję historii, która upa-
miętnia zdarzenia z okresu 
Potopu Szwedzkiego. dwu-
dniowe spotkanie z historią 
rozpoczęło się w piątek od 
Nocy Kupały, w trakcie której 
każdy mógł spróbować swo-
ich sił przy wyplataniu wian-
ków, szukaniu kwiatu paproci 
czy też innych dawnych zwy-
czajach.

Najbardziej widowiskowe 
okazały się rekonstrukcje 
walk, z których pierwsza ob-
razowała starcie oficerów 
wiernych Koronie ze zdrajcą 
Sarpskim i jego popleczni-
kami. Konfrontacje na Placu 
wejhera podziwiało około 
stu osób.

- wszyscy mamy wizję wy-
darzeń sprzed prawie czte-
rystu lat, ale mało kto 
z nas wie, co działo się 
w tym czasie w naszej 
najbliższej okoli-
cy – mówił do 
z e b r a n y c h 

w imieniu organizatorów 
Mieszko weltrowski. - wielka 
szkoda, bo jest to niejedno-
krotnie chlubna karta naszej 
historii. dzisiaj chcemy Pań-
stwu przedstawić insceniza-
cję inspirowaną wydarzenia-
mi z nieodległego Pucka.

w sobotę można było po-
dziwiać nie tylko walki, 
ale i kramy z pamiątka-
mi oraz stoiska rze-
mieślników, które 
rozstawiono na 
terenie Parku 
Miejskiego. 

/wA/

Najazd Szwedów
wEjHErowo | sTOLica POWiaTU WeJheROWsKie-
GO PO Raz KOLeJny PRzeżyŁa naJazD szWeDóW. 
TO za sPRaWą ReKOnsTRUKcJi hisTORyczneJ.
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oGŁoSZENiE
burmistrza  Miasta  rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz zarzą-
dzenia Burmistrza Miasta rumi Nr 1228/270/2017 
z dnia 22 czerwca 2017 roku informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący 
nieruchomość położoną w rumi przy ul. włókien-
niczej, oznaczoną jako działka nr 378/30 o pow. 74 
m2, obręb 19, stanowiącą własność Gminy Miej-
skiej rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na poprawienie warunków zago-

spodarowania nieruchomości przyległej.

Uroczyste podpisanie 
umów odbyło się w miniony 
piątek, bezpośrednio przed 
uroczystą sesją rady Miej-
skiej w redzie. Projekt, na 
który redzki samorząd otrzy-
mał dofinansowanie, zakłada 
termomodernizację trzech 
budynków użyteczności pu-
blicznej i dwóch budynków 
komunalnych, czyli przed-
szkoli, budynków komunal-
nych przy ulicy wodociągo-
wej oraz siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej. wartość 
przedsięwzięcia oszacowana 
została na 3,1 mln zł, a dofi-
nansowanie z regionalnego 

Zmodernizują budynki
rEDA | MaRszaŁeK MieczysŁaW sTRUK PODPisaŁ z bURMisTRzeM KRzysz-
TOfeM KRzeMińsKiM UMOWę na UniJne DOfinansOWanie MODeRnizacJi 
eneRGeTyczneJ bUDynKóW KOMUnaLnych, PRzeDszKOLi i sieDziby OsP. 

Programu Operacyjnego woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 wyniesie 2,3 mln zł.

Co dla mieszkańców ozna-
cza termomodernizacja bu-
dynków? Przede wszystkim 
zmniejszenie ilości energii 
potrzebnej do ogrzania bu-
dynku, czyli oszczędności 
w budżecie domowym. Prace 
termomodernizacyjne wiążą 
się też z kompleksowym od-
nowieniem elewacji budynku. 
dla władz miasta moderniza-
cja energetyczna to przede 
wszystkim mniejsze rachunki 
za ogrzewanie budynków, któ-
rych reda jest właścicielem. 
inwestycje ograniczą też emisję 
gazów cieplarnianych, co jest 
istotnym elementem miejskiej 
polityki dbałości o jakość po-
wietrza. 

realizacja przedsięwzięcia 
powinna zostać zakończona do 
końca grudnia 2018 roku. wAFo
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w sobotę do artPar-
ku mieszkańców gminy 
wejherowo przyciągnęły 
koncerty. Na scenie w Bol-
szewie wystąpili Magic of 
the Queen i abba Cover. 
dodatkowo pojawił się 
Michał Cieśluk, rewelacyj-
ny skrzypek. Gwiazdą wie-
czoru była anita Lipnicka, 
której występ zgromadził 
pod sceną największą licz-
bę osób.

- Cieszymy się, że fre-
kwencja podczas ostatnie-
go z koncertów dopisała, 
bo to oznacza, że wybór tej 
właśnie artystki był trafny – 
mówi Natasza Sobczak, dy-
rektor Biblioteki i Centrum 
Kultury Gminy wejherowo. 
- Co prawda, spodziewa-
liśmy się większej ilości 
osób, ale część mieszkań-
ców odstraszyła mocno 
kapryśna aura. 

Główną atrakcję drugiego 
dnia święta gminy wejhe-
rowo stanowił Turniej So-
łectw. Na terenie artParku 
w Bolszewie rywalizowali 
przedstawiciele sześciu 
sołectw. Najlepiej wypadli 
mieszkańcy miejscowości 
zbychowo.

- z naszych obserwacji 

Udane Dni Gminy 
Wejherowo
bolSZEwo | za naMi szósTa eDycJa Dni GMiny WeJheROWO. chOć iMPRezę KiLKaKROT-
nie PRóbOWaŁa zePsUć DeszczOWa aURa, TO naLeży Ją zaLiczyć DO UDanych. 

wynika, że wszyscy uczest-
nicy zmagań bawili się bar-
dzo dobrze – mówi Natasza 
Sobczak. - Cały turniej prze-
prowadzony został w bardzo 
miłej atmosferze. Gospoda-
rzem przyszłorocznej edycji 
zmagań będzie zbychowo, 

którego mieszkańcy okazali 
się najlepsi w Bolszewie.

dodatkowo w ramach dni 
Gminy wejherowo zorga-
nizowany został Festyn ro-
dzinny w Nowym dworze 
wejherowskim pod hasłem 
„Baw się razem z nami”. Od-

był się też rajd rowerowy, 
o który zadbał Bolszewski 
Klub rowerowy „Cyklista”. 
Nadto przeprowadzony zo-
stał Turniej Siatkówki Plażo-
wej o Puchar wójta Gminy 
wejherowo.

Anna walk

HENryK SKwArŁo, 
wójt gminy Wejherowo

Dni Gminy Wejherowo 
zorganizowane zostały w taki 
sposób, aby każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Dlatego 
poszczególne wydarzenia 
odbywały się w różnych 
miejscach i były bardzo 
zróżnicowane. Pogoda w 
tym roku nieraz płatała nam 
figle, ale w sumie z frekwen-
cji jesteśmy zadowoleni. 
Sobotni koncert Anity Lipnic-
kiej przyciągnął sporo osób. 
Z dużym zainteresowaniem 
spotkał się też niedzielny 
Turniej Sołectw.

dni redy rozpoczęły się 
odsłonięciem przed Urzę-
dem Miasta ławeczki przy-
jaźni miast partnerskich 
redy, Łowicza i Lublińca.  
Następnie w Urzędzie zo-
stała umieszczona kapsuła 
czasu, której otwarcie na-
stąpi nie wcześniej niż pod-
czas jubileuszu 100-lecia 
redy. w kapsule oprócz 
listu do potomnych, pod 
którym podpisały się wła-
dze Miasta, radni i zapro-
szeni goście, znalazły się 
m.in. egzemplarze lokal-
nych gazet, aktualna lista 
pracowników Urzędu i spe-
cjalnie wydany z tej okazji 
folder „reda 1967-2017”.

w uroczystej sesji rady 
Miejskiej wzięli udział licz-
ni goście, w tym posłan-
ka Małgorzata zwiercan 
i senator Kazimierz Kle-
ina, samorządowcy oraz 
mieszkańcy redy. Na sesji 

Miasto obchodziło 50. urodziny
rEDA | 50 LaT MinęŁO OD naDania ReDzie PRaW MieJsKich. z TeJ OKazJi TeGOROczne śWięTO MiasTa byŁO PeŁne aTRaKcJi. 

zaprezentowano fragmen-
ty Polskiej Kroniki Filmowej 
z roku 1967, z uwiecznionym 
momentem powieszenia 
pierwszej miejskiej tabliczki 
na Prezydium rady Narodo-
wej w redzie. Podczas sesji 
miała także miejsce premiera 

książki autorstwa Mirosława 
Lademanna „reda moje mia-
sto”. Po części wspomnienio-
wej burmistrz Miasta redy 
Krzysztof Krzemiński wręczył 
sześć nagród specjalnych 
„Orzeł redy”, które otrzymali: 
marszałek Mieczysław Struk, 

prezes Grupy inwestycyjnej 
SeMeKO - Mariusz Stanisław-
czyk, prezes Miejskiej Spółki 
Ciepłowniczej „Koksik” - Jaro-
sław Kubera, redzki oddział 
zrzeszenia Kaszubsko - Po-
morskiego, dyrektor MBP 
w redzie - Bożena Natzke 

oraz prezes OSP w redzie - 
wiesław Kornacki. Ponadto 
redzki samorząd uhonoro-
wał i nagrodził miasta part-
nerskie, przedsiębiorców, 
społeczników, sportowców 
i wszystkich, którzy zapisali 
się w historii ostatnich pięć-

dziesięciu lat miasta. Uroczy-
stą sesję uświetnił występ 
grupy detko Band.

dzień drugi poświęcony 
był m.in. obchodom 25-lecia 
redzkiego oddziału zrzesze-
nia Kaszubsko Pomorskiego. 
Uroczystościom towarzyszyły 
występy zespołów kaszub-
skich. Po południu w miej-
skim parku zasadzono pięć 
jubileuszowych dębów. Na 
finał wystąpili Natalia Szro-
eder, Szymon Chodyniecki 
i antek Smykiewicz.

Niedziela przebiegała głów-
nie pod znakiem wydarzeń 
sportowych. Na miejskim 
stadionie burmistrz wręczył 
wyróżnienia za zasługi spor-
towe i kulturalne. rozegrano 
Turniej deblowy w tenisie 
ziemnym par miksta, a także 
przeprowadzony został bieg 
z okazji 50-lecia redy. Na za-
kończenie trzydniowych ob-
chodów wystąpił m.in. Jary 
Oddział zamknięty i grupa 
dżem. Koncerty popularnych 
grup rockowych na stadion 
miejski przyciągnęły praw-
dziwy tłum.

uM

Nietypowy festiwal w wej-
herowie odbył się po raz 
pierwszy. Uczestniczki 
przedsięwzięcia miały oka-
zję brać udział w konsul-
tacjach ze specjalistkami 
z różnych dziedzin, zajęciach 
ruchowych, a także skorzy-
stać z porad specjalistów 
z zakresu zdrowia i urody. 
Bogaty program imprezy to 
efekt pomysłowości oraz za-
angażowania członkiń Klubu 
Pomysłowych Mam „PomaT-
ka”.

- Postanowiłyśmy zorga-
nizować coś, czego w wej-
herowie jeszcze nie było, 
a w czym same z chęcią wzię-
łybyśmy udział – wyjaśnia 
hanna arendt-Szczubiała, 
jedna z inicjatorek wydarze-
nia. - Stąd zrodził się pomysł 
stworzenia Festiwalu Kobie-
Ty, który z myślą o kobietach 
przygotują kobiety.

impreza spotkała się ze 

sporym zainteresowaniem 
pań, które na terenie Filhar-
monii Kaszubskiej mogły nie 
tylko miło spędzić czas, ale 
przede wszystkim dowie-
dzieć się wielu ciekawych 
rzeczy i poznać mnóstwo in-
teresujących osób.

- Chciałyśmy, aby pierwsze 
tego typu wydarzenie nie 
tylko zachwyciło, ale i zosta-
ło dopasowane do różno-
rodnych potrzeb oraz zain-
teresowań pań, które wezmą 
w nim udział – przekonu-
je Marta Solek-Sękowska 
z Klubu Pomysłowych Mam 
PomaTka. – Stąd tak bogaty 
program imprezy.

Przedsięwzięcie dofinan-
sowane zostało z programu 
„decydujesz, pomagamy”. 
Członkinie Klubu Pomysło-
wych Mam „PomaTka” Festi-
wal KobieTy zorganizowały 
przy współpracy z wejherow-
skim Centrum Kultury. /wA/

festiwal KobieTy
wEjHErowo | W MiniOny WeeKenD zORGanizO-
Wany zOsTaŁ fesTiWaL KObieTy. iMPRezę z MyśLą O 
PRzeDsTaWicieLKach PŁci PięKneJ zORGanizOWaŁy 
czŁOnKinie KLUbU POMysŁOWych MaM „POMaTKa”.
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regionalny dyr. Ochrony Śro-
dowiska danuta Makowska na 
zaproszenie Janusza Golińskie-
go - wójta Gminy Cedry wielkie 
- zorganizowała w Żuławskim 
Ośrodku Kultury i Sportu w 
Cedrach wielkich szkolenie pt. 
„Ochrona środowiska a rozwój 
gospodarczy”.

O zadaniach i możliwościach 
rdOŚ oraz formach współpra-
cy ze społeczeństwem, mówiła 
dyrektor danuta Makowska. 
Stwierdziła, że można, a nawet 
trzeba pogodzić ochronę śro-
dowiska przyrodniczego z wy-
mogami rozwoju gospodarki. 
w tej kategorii rdOŚ jest part-
nerem a nie zwierzchnikiem lo-
kalnych władz i społeczeństw, 
w tym biznesowych. 

Głównym zadaniem jest wy-
pracowywanie rozsądnych 
kompromisów. Obecnie ko-
nieczne są zmiany w działal-
ności gospodarczej dotyczące 
głównie rozwoju innowacyj-
ności, co powinno zmniejszyć 
negatywną presję inwesty-
cyjną na przyrodę. Ten nowy 
kierunek w biznesie zwany go-
spodarką o obiegu zamknię-
tym został przyjęty w 2015 
r. przez Komisję europejską, 

a także znalazł się w naszych 
dokumentach krajowych m.in. 
w Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego rozwoju. 

Ponadto, podczas spotka-
nia dyr. Makowska wyliczyła 
przykłady nielegalnej wycinki 
drzew dokonanych na Pomo-
rzu po 1 stycznia 2017 roku, 
w tym niezgodnego z prze-
pisami wycinania drzew na 
Żuławach. Poinformowała 
o umowie zawartej niedaw-
no pomiędzy rdOŚ a agencją 
Nieruchomości rolnych, w któ-
rej obie instytucje zobowiązały 
się do współdziałania w celu 
skutecznej ochrony zadrze-
wień środpolnych.

Podczas spotkania omówio-
no też problematykę dotyczą-
cą oceny oddziaływania na śro-
dowisko w świetle nowelizacji 
ustawy OOŚ oraz procedury 
uzgadniania miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego. Naczelnik Mał-
gorzata Kistowska pochwaliła 
wójta Janusza Golińskiego za 
sprawne, fachowe i uwzględ-
niające wymogi ochrony śro-
dowiska przygotowywanie 
takich planów.

Anna Kłos

Ekologia a rozwój gospodarki
cEDry wiElKiE | czy ROzWóJ GOsPODaRczy neGaTyWnie WPŁyWa na PRzyRODę? O TyM M.in. DebaTOWanO PODczas nieDaWnO 
zORGanizOWaneGO szKOLenia „OchROna śRODOWisKa a ROzWóJ GOsPODaRczy”.
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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SKoDA 105L,1981,0,988cm,lGas(BrC) cy-
trynowa,cena:2222zl Tczew 735001684

jAwA 350TS\’tylko kola 16”p/tyl,cena-
:179zl.Tczew 735001684

KUPIĘ

SKuP Aut kasacja, pomoc drogowa, auto 
części, wejherowo, Trójmiasto, tel. 789 345 
593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPrZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCd TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtruDNię budowlańca z doświadcze-
niem, władysławowo i okolice tel. 696 
383 444

USŁUGI

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

ZŁotA rączka, drobne naprawy, sprząta-
nie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, wejherowa, tel. 
693 737 381

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

KotŁowNiE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 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

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

RÓŻNE

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

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 

501 175 330

SPrZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 
30, nowe, 50 zł, wejherowo, tel. 505-567-
034

SPrZEDAM ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, wejherowo, 505-567-034

SPrZEDAM mydła włoskie Nesti dante, 
250 gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

KuPię militaria (umundurowanie, odzna-
czenia, ekwipunek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu ii wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com
Sprzedam kurtkę narciarską, damską, 
rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, wejherowo, tel. 660 
731 138

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

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

SPrZEDAM krzesełko do karmienia dziec-
ka, zielone, 150 zł, wejherowo, tel. 505 567 
034

SPrZEDAM dwa krzesła kuchenne meta-
lowe, 100 zł, wejherowo, tel. 505 567 034

SPrZEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

SiANo, słoma w  balotach 120x150,siano-
,słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
transportu.506250477

PrASA kostka masy FerGUSON 1.40 pod-
bieracz.4.500zl.506250477

DrEwNo opalowe,buk,sosna i gałęziów-
ka, porąbane,ułożone możliwy trans-
port.506250477

SPrZEDAM rower składak Jubilat duże 
koła 220zł 695230080

SPrZEDAM Kanapę rozkładana kolor ce-
gły 250 zl tel 586 816 964 Sierakowice

SPrZEDAM zamrażarkę 4-szufladową  w 
dobrym stanie 105x60 zł.250 Sierakowice 
tel 790 290 835

SPrZEDAM ładny dywan owalny 120x2m 
beżowo brązowy 120zł tel.507486424

SPrZEDAM kuchenkę gazową 2 palniko-
wą nowa ,butle gazowe pełne 3kg i 2kg 
cena 210zł tel.507486424

SPrZEDAM kuchnie elektryczną z blatem 
ceramicznym w idealnym stanie 320zł 
695230080

blAcHy stal do wypieku tel ,,694 642 709
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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.

510 894 627

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

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

SPrZEDAM dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 
157

KębŁowo dom 139m 716m las cisza małe 
osied. Bdb dojazd 290 tys 519 399 162

SPrZEDAM gospodarstwo rolne 8,20ha 
wraz z zabudowaniami. Tel. 661895941

SPrZEDAM siedlisko na działce 4800 
m kw, w malowniczej okolicy,zblewo, 
531175770

tANio sprzedam dzialke budowlana w 
goscicinie-piekna i spokojna okolica 
tel.570 632 747

SPrZEDAM dzialke ogrodnicza z dom-
kiem murowanym.wejherowo tel.517 159 
871

KębŁowo dom 139m dz. 716m Jadal. 

kuch. 4 pok. 2 łaz. Świetne położenie. 290 
t. 519 399 162

SPrZEDAM działkę budowlana uzbrojo-
na 1599 m2, 160 zl za 1m2. Bojano t. 601 
641 748

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StArSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. 
tel. 503 590 203

WYNAJMĘ

wyNAjME garaż w rumi tel. 668 385 
455.

wyNAjMę pokój z kuchnia emerytom 
za opiekę domu Opłata media 300 za mc. 
Gdynia  512116424

wyNAjMę pokój z kuchnia emerytom za 
opiekę nad domem i ogrodem. Opłata me-
dia 300 za m-c. Gdynia tel. 609022300

KUPIĘ

KuPię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 
55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

najważniejsze 
informacje z powiatu!
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Znów stworzycie z jarosławem Ko-
tasem jeden sztab szkoleniowy. 
wspominał Pan, że znacie się bardzo 
długo.

- Tak, z Jarkiem znamy się od lat 
osiemdziesiątych, kiedy w Bałtyku 
graliśmy w jednym zespole. Ona 
grał na „szóstce”, ja na „dziesiątce”. 
Jak wiemy Jarek wyjechał później 
do Niemiec, wybrał Schalke, ale cały 
czas mieliśmy kontakt.

czy jest możliwe, że będziecie sta-
nowić coś w rodzaju duetu trener-
skiego, czy zarówno najważniejsze 
decyzje, jak i odpowiedzialność spo-
czywać będzie na Panu? 

Nie będzie to model szwedzki, gdzie 
obaj trenerzy mają równy udział w 
decyzjach, nie będzie to takie 50/50, 
ale będzie trochę inaczej, niż półtora 
roku temu, gdy Jarek przyszedł do 
zespołu. wtedy był po prostu asy-
stentem, te proporcje teraz się zmie-
nią. Nie będzie to 50/50, ale może 
60/40, na pewno będzie miał więcej 
głosu, niż wówczas. zasłużył na to 
wiosną, kiedy Gryf grał naprawdę 
dobrze. zresztą ja zawsze staram się 
słuchać swojego sztabu.

jakie wnioski wyciągnął Pan po 
ostatnim pobycie w Gryfie? wtedy 
w sposób „sportowy” nie udało się 
utrzymać.

Utrzymaliśmy się w sposób sporto-
wy, bo to, że ktoś nie jest w stanie 
organizacyjnie wytrzymać to jest też 

rzecz typowo sportowa. w klubach 
jest pion sportowy, który musi być 
zorganizowany administracyjnie, 
więc jeśli jakiś klub sportowy nie do-
staje licencji, to jest to typowo spor-
towe. w Polsce się tak utarło, że piłka 
to tylko mecze i wiele lat cierpieliśmy 
z tego powodu, bo w Polsce nie było 
boisk treningowych. a na boiskach 
treningowych jest się dziesięć razy 
więcej, niż na meczu.

jak wygląda sytuacja kadrowa: kto 
opuści Gryfa?

Jeszcze nie wszystko można powie-
dzieć, do 30. czerwca zawodników 
obowiązują kontrakty. Na pewno 
odszedł robert Chwastek, wygląda 
na to, że w klubie nie zostaną też 
Michał Marczak i Przemek Mońka. 
wierzymy jednak, że trzon, czyli 
Kołc, Nadolski, wicki oraz bramka-
rze zostaną w drużynie.

Kto jest obecnie u was testowany?
Są to zawodnicy, którzy jeszcze mają 
ważne kontrakty ze swoimi klubami, 
więc niezbyt można mówić o nazwi-

skach. aktualnie testujemy głównie 
młodzieżowych piłkarzy.

 
to chyba wasz priorytet. Aktualnie 
w kadrze macie jednego zawodnika 
o takim statusie.

Jak najbardziej, wiemy jakie są prze-
pisy i przede wszystkim skupiamy 
się na sprawdzeniu młodych gra-
czy. 

Ma Pan jeszcze plany, kogo Gryf po-
winien sprowadzić, aby znów utrzy-
mać się w ii lidze?

Potrzebujemy zawodników, którzy 
widzieli już co najmniej i ligę, może 
ekstraklasę. Co tacy piłkarze mogą 
dać zespołowi było widać na przy-
kładzie roberta Chwastka, który 
jedną, dwoma akcjami potrafił prze-
sądzić wynik meczu, dać zespołowi 
coś więcej. wiadomo, że o takich 
zawodników trudno – nie skusimy 
nikogo warunkami finansowymi, 
możemy skusić możliwością rozwo-
ju i wypromowania się.

Nie będzie rewolucji w składzie?
Nie, nie będzie rewolucji, może je-
dynie ewolucja. Chcemy kontynu-
ować to, co prezentował zespół wio-
sną i to, co taka drużyna powinna 
grać w ii lidze. Trzeba biegać, trzeba 
wykazywać zaangażowanie i trze-
ba zostawiać serce na boisku. Tego 
uczył trener Kotas, tego będę uczył 
ja. Żeby zostać dobrym piłkarzem 
trzeba najpierw nauczyć się biegać.

Ewolucja, nie rewolucja
ii liGA | O zMianach W KaDRze, WsPóŁPRacy z TReneReM KOTaseM i OczeKiWaniach WObec DRUżyny z nO-
WyM-sTaRyM TReneReM GRyfa, PiOTReM RzePKą ROzMaWia KRzyszTOf GRaJKOWsKi.

Poznaliśmy terminarz ii ligi. Żółto-czarni zainaugu-
rują sezon meczem w Stalowej woli.
Pierwsza kolejka nowych rozgrywek odbędzie się 
w weekend 29./30. lipca, a Gryf zagra na wyjeździe 
ze Stalą Stalowa wola. Tydzień później wejherow-
scy piłkarze wrócą na wzgórze wolności, by zagrać 
z beniaminkiem, GKS-em Jastrzębie. Później z kolei 
przyjdzie czas na spadkowicza – znicz Pruszków.

pięć pieRwszych 
meczów gRyFa u siebie:

GkS Jastrzębie 5./6. sierpnia•	
łkS łódź 19./20. sierpnia•	
warta Poznań 26./27. sierpnia•	
radomiak radom 9./10. września•	
Siarka tarnobrzeg 23./24. września•	

gRyF zacznie od wyjazduz kim o Puchar Polski?

wejherowski klub 
ogłosił nazwisko szko-
leniowca, którzy będzie 
prowadził zespół w no-
wym sezonie. 

w związku z brakiem 
licencji UeFa Pro dla do-
tychczasowego trenera, 
Jarosława Kotasa, wKS 
musiał zgłosić innego 
szkoleniowca na nad-
chodzący sezon. został 
nim Piotr rzepka, który 
już wcześniej prowadził 
wejherowski zespół. Jego 
asystentem będzie Jaro-
sław Kotas.
55-latek był trenerem 
Gryfa od października 
2015 roku do czerwca 
2016 roku. wówczas 
żółto-czarni zajęli 
przedostatnie miejsce 
w ii lidze. rzepka jako 
piłkarz występował m.in. 
w Gwardii Koszalin, 
Bałtyku i arce Gdynia, 
oba gdyńskie zespoły 
prowadził też jako trener. 
Był w przeszłości trene-
rem Bogdanki Łęczna, 
Kotwicy Kołobrzeg, w po-
przednich rozgrywkach 
55-letni trener prowa-
dził Olimpię zambrów. 
w marcu rzepka przestał 
być trenerem Olimpii i od 
maja prowadził Concor-
dię elbląg.

zespół rezerw zagłębia Lubin będzie rywalem Gryfa wejherowo w rundzie wstępnej Pucha-
ru Polski. Poznaliśmy też, z kim zagra zwycięzca tego pojedynku. Żółto-czarni wylosowali 
rezerwy ekstraklasowego zagłębia, które w poprzednim sezonie awansowały do iii ligi, 
deklasując pozostałe drużyny (aż 80 punktów w 30 meczach). z racji tego, że Miedzowi grają 
w niższej lidze od Gryfa, będą gospodarzem meczu (będzie tylko jedno spotkanie). Pojedy-
nek odbędzie się 15., lub 16. lipca. Tydzień później odbędzie się 1/32 Pucharu Polski. Jeśli 
Gryf pokona zagłębie, zmierzy się ze zwycięzcą pary ruch zdzieszowice-Olimpia elbląg.

rzepka 
trenerem 
Gryfa
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- z przyjemnością informujemy 
o wyczerpaniu planowego limitu 
zapisów na Festiwal Biegów Narto-
rolkowych  – można przeczytać na 
stronie ultramaraton140.pl. dyscy-
plina, o której większośc z nas ma 
niewielkie pojęcie, przeżywa wzrost 
popularności, a nadchodząca impre-
za jest tego najlepszym przykładem.

-To znakomity sport – mówi Grze-
gorz Musioł, organizator imprezy 
– Na nartorolkach, które stanowią 
letni odpowiednik nart biegowych 
pracuje 90% mięśni, a jednocześnie 
osoby, które mają na przykład pro-
blem z kręgosłupem bez większych 
przeszkód mogą go uprawiać. w cią-
gu godziny na nartorolkach spala 
się około 1000 kcal. Ponadto jest to 
sport właściwie bezurazowy. Jako 
były maratończyk mogę z czystym 
sumieniem polecić ten sport.

w tym roku dla zawodników przy-
gotowany został nowy dystans – 40 
km. Oprócz tego jest też trasa 80 km, 
a także, wyzwanie dla najwytrwal-
szych, czyli ultramaraton na dystan-
sie 160 km. 

dochód z imprezy zostanie prze-
znaczony Stowarzyszeniu Przyjaciół 
rodziny w wejherowie, które pod 
przewodnictwem zofii Kusterskiej 
pomaga dzieciom, które są w złej 
sytuacji zdrowotnej, lub materialnej. 
- Od planowanych 50 zawodników 
zebraliśmy na stowarzyszenia Pani 
zofii dokładnie 4685 złotych, które 
przeznaczymy w dniu zawodów.

Bieg odbędzie się w niedzielę 
o 8:00 w Puszczy darzlubskiej, trasa 
ma biec ścieżką rowerową.

Krzysztof Grajkowski

Ultramaraton przed nami!
SPort | nieWiaRyGODną WRęcz ODLeGŁOść 160 KM MaJą POKOnać zaWODnicy 
PODczas ULTRaMaRaTOnU naRTOROLKOWeGO. PRzy OKazJi MaJą szczyTny ceL.

Niebawem rusza iii edycja wakacyjnej ligi Piłki Nożnej. 
Poprzednie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Pierwsze dwie edycje wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej zgro-
madziły w sumie ponad 400 zawodników. Tym razem wy-
jątkowo duży będzie przekrój wiekowy piłkarzy - zagrają 
młodzieżowi piłkarze od rocznika 1998 do 2008.
-Czeka nas mnóstwo sportowych emocji, dobra zabawa, 
atrakcyjne nagrody i przede wszystkim młodzi ludzie 
współorganizujący ten wielki projekt. Ty też musisz tam 
być! inauguracja rozgrywek odbędzie się już 4. lipca w Kę-
błowie. KG

wakacyjna liga w Kębłowie

Trener arki wystawił w tym me-
czu dwa składy na dwie połowy 
meczu, podobnie zrobił szkolenio-
wiec aPOeL-u, który tylko dwóch 
zawodników pozostawił na boisku 
na 90 minut. w barwach gdynian 
zagrało kilku młodych graczy, któ-
rzy dotychczas nie mieli wielu 
okazji na występy. zaprezentowa-

li się też piłkarze, którzy niedawno 
dołączyli do arki – Krzysztof Pi-
larz, adam danch, Grzegorz Piesio 
i Michał Żebrakowski.

w 32. minucie aPOeL otworzył 
wynik spotkania, bramkę dla dru-
żyny z Nikozji strzelił Vander Vieira. 
Gola dla żółto-niebieskich strzelił 
w 43. minucie 22-letni Patryk Kun, 

który w minionym sezonie wystę-
pował w Stomilu Olsztyn. Po prze-
rwie tempo meczu trochę spadło, 
a wynik nie uległ już zmianie.

arka będzie jeszcze gościć 
w Gniewinie – zagra tam z San-
decją Nowy Sącz (1. lipca) oraz 
z łotewskim Spartaksem Jurmala 
4.lipca. KG

Klub UKS „Basket Ósem-
ka wejherowo uczestniczył 
w rozgrywkach POzKosz 
w ośmiu kategoriach wie-
kowych, co daje liczbę ok. 
90 koszykarek oraz koszyka-
rzy, którzy reprezentowali 
miasto wejherowo w woje-
wództwie pomorskim. 

w tym sezonie najwięk-
szym sukcesem klubu 
jest wywalczenie przez 
chłopców w kategorii U-12 
brązowego medalu w roz-
grywkach organizowanych 
przez Pomorski Okręgowy 
związek Koszykówki oraz 
srebrnego medalu w Mi-
strzostwach województwa 
Pomorskiego Chłopców 
Szkół Podstawowych. 

amatorska Liga Koszyków-
ki była organizowana przez 
UKS „Basket Ósemka” wej-
herowo, a głównymi inicja-
torami tego przedsięwzięcia 

byli: Kordian zabrocki oraz 
Bartłomiej woźniak. roz-
grywki trwały cztery mie-
siące, a wzięło w nich udział 
ponad 150 zawodników. 

Najlepszym zespołem w Vi 
edycji amatorskiej Ligi Ko-
szykówki został, już po raz 
szósty wejherowski Pakiet, 
który wygrał do tej pory 
wszystkie organizowane 
przez nasz klub edycje. zwy-
cięska ekipa grała w skła-
dzie: Jakub Bogusz, Piotr 
różański, Krystian Mudlaf, 
Maciej Bochentin, Łukasz 
Mudlaf, adam Spigarski, Ma-
ciej Paczoska, Przemysław 
Cybulski, adam Centkowski, 
Łukasz dudek, Sebastian 
wernerowski, Paweł Stry-
chalski oraz Piotr Spigarski. 
Najlepszym zawodnikiem 
tegorocznej edycji został 
adam Centkowski ze zwy-
cięskiej ekipy. KG

Liga już za nami!
KoSZyKówKA | ODbyŁO się zaKOńczenie Vi eDycJi 
WeJheROWsKieJ aMaTORsKieJ LiGi KOszyKóWKi ORaz 
UROczysTe PODsUMOWanie sezOnU KOszyKaRsKie-
GO KLUbU UKs „basKeT óseMKa WeJheROWO”. 

Arka zagrała z APoEl-em

Zakończyła się pierwsza runda luziń-
skiej ligi Sołeckiej (rozgrywki grają 
wiosna- jesień). Mistrzem wiosny 
okazali się zawodnicy z Kębłowa. 

Podopieczni Krzysztofa Guzmanna 
w ostatnich kolejkach najpierw po-
konali na własnym boisku Sychowo 
3:0, następnie wygrali w wyszecinie 
6:3. wiceliderem rozgrywek jest dość 
niespodziewanie Kochanowo, które 
najpierw przegrało w Milwinie 1:3, aby 
następnie w meczu o 2 lokatę pokonać 
zelewo 1:0. KG

Kębłowo 
mistrzem wiosny!

PiŁKA NożNA | W GnieWinie fORMę żóŁTO-niebiesKich sPRaWDziŁ MisTRz cyPRU, 
PODOPieczni LeszKa OJRzyńsKieGO zaPRezenTOWaLi się caŁKieM nieźLe.

Na stadionie w lini 
odbyły się XViii Mi-
strzostwa wojewódz-
twa Pomorskiego we-
teranów w piłce nożnej 
w kategorii 40 +. 

Na turnieju zagrało 8 
drużyn, o zwycięstwo 
walczyły zespoły z Puc-
ka, Starzyna, Bytowa, 
Sychowowa, Portu 
Gdańskiego, Słupska, 
Luzina i Starogardu 
Gdańskiego. Bardzo do-
bry występ zanotował 

reprezentujący nasz 
powiat zespół z Luzi-
na. Przez fazę grupową 
przeszedł jak burza, 
awansując z pierwsze-
go miejsca, ale potem 
doznali porażki w pół-
finale. został im więc 
mecz o trzecie miejsce, 
ale w nim Port Gdański 
okazał się lepszy – wy-
grał 4-2. 

Cały turniej wygrał ze-
spół Słupska, który w fi-
nale pokonał Starogard 

Gdański 1-0. drużyna 
z Luzina zajęła czwarte 
miejsce, ale w jej sze-
regach był najlepszy 
strzelec – Piotr Lisew-
ski, który z liczbą 7 goli 
zdobył koronę króla 
strzelców imprezy. Na 
co dzień trenuje on pił-
karzy wikędu Luzino. 
Nic dziwnego, że piąto-
ligowcy zdobyli w tym 
roku awans, zdobywa-
jąc mnóstwo bramek.

KG

Grali weterani!


