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TYDZIEŃ Z

Niedziela, 22 paździerNika

Jazzowo 
za zmarłych

poNiedziałek, 23 paździerNika

Pirat drogowy 
uJęty

Wtorek, 24 paździerNika

PlantacJa
zlikwidowana

Środa, 25 paździerNika

ostrzeżenie 
dla regionu

CzWartek, 26 paździerNika 

Forcecon 2017 
niebawem

W kościele pw. NMP. i Św. 
Katarzyny w Redzie odbę-
dą się Zaduszki Jazzowe. 
Organizatorem nietuzin-
kowego wydarzenia jest 
Fabryka Kultury. 

W terenie zabudowanym 
poruszał się z prędkością 
127 km/h. Policjanci ode-
brali 20-latkowi prawo 
jazdy. Miał je zaledwie kil-
ka dni. 

Wejherowscy kryminalni 
zlikwidowali plantację ko-
nopi indyjskich. Funkcjo-
nariusze zabezpieczyli 273 
krzaki marihuany w końco-
wej fazie wzrostu.

Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej wydał 
ostrzeżenie meteorolo-
giczne. W związku z pro-
gnozami zalecane jest za-
chowanie ostrożności.

Wejherowo znów będzie 
gospodarzem Zlotu Fanów 
Gwiezdnych Wojen. Kon-
went uczci premierę kolej-
nego epizodu historii i Mocy 
i rycerzach Jedi. 

Twoje źródło informacji
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Zmiany w ruchu,
KomuNiKAcjA | ObchOdy dnia Wszystkich ŚWiętych i dnia zadusznegO Wiążą się 
ze WzmOżOnym ruchem pieszych i samOchOdóW W rejOnie cmentarzy. W Wielu 
miejscach WprOWadzOne są zmiany W Organizacji ruchu. 

WEjhEroWo
1 listopada ograniczony zo-
stanie ruch pojazdów w ob-
rębie cmentarza w Wejhero-
wie Śmiechowie.
Wprowadzone zostaną na-
stępujące zasady: 
- Wjazd na ogólnodostęp-
ny parking przy ul. Roszczy-
nialskiego od ul. Sikorskiego 
odbywać się będzie wyłącz-
nie ul. Odrębną w obu kie-
runkach.
- Ul. Roszczynialskiego na 
odcinku od ul. Wniebowstą-
pienia do cmentarza prze-
jezdna będzie tylko dla au-
tobusów komunikacji miej-
skiej, taksówek i rowerów.
- Dla inwalidów przeznaczo-
no 31 miejsc postojowych 
na ogólnodostępnym par-
kingu przy ul. Roszczynial-
skiego.
- Dla taksówek przewidziano 
8 miejsc postojowych w za-
toce postojowej w ul. Rosz-
czynialskiego pomiędzy ul. 
Leśną i ul. Brzozową.
- Zamknięte dla ruchu zo-
staną ulice: Roszczynialskie-
go, Myśliwska, Ofiar Grudnia 
1970, Leśna i Brzozowa.
- 1 listopada na ul. Poprzecz-
nej i ul. Wschodniej zostaną 
wyznaczone miejsca posto-
jowe dla pojazdów. 
Uwaga - ze względu na trwa-
jące prace związane z budo-
wą boiska pomiędzy ulica-
mi Wąską i Poprzeczną, par-
kowanie na płycie boiska 

nie będzie możliwe. Liczba 
miejsc postojowych ulegnie 
zmniejszeniu, dlatego war-
to korzystać z komunikacji 
miejskiej, gdzie będzie obo-
wiązywać taryfa MZK Wej-
herowo lub taryfa metropo-
litalna.

Komunikacja miejska w 
Wejherowie
Dodatkowe linie do cmen-
tarza:
Linia „A”, Wejherowo Dwo-
rzec PKP - cmentarz
Autobusy linii „A” będą od-
jeżdżać z przystanku począt-
kowego „Wejherowo Dwo-
rzec PKP”, a na trasie prze-
jazdu do Cmentarza będą 
się zatrzymywać na przy-
stankach: „Sobieskiego-GS”, 
„Mickiewicza”, „Reformatów” 
i „Wniebowstąpienia”.
Na trasie powrotnej autobu-
sy zatrzymywać się będą na 
przystankach „Wniebowstą-
pienia”, „Rzeźnicka” i „Św. 
Jana”. Linia „A” kursować bę-
dzie z częstotliwością 15 mi-
nut.

Linia „c”, os. Kaszubskie - 
cmentarz
Autobusy linii „C” będą od-
jeżdżać z przystanku „Po-
morska” – DH KASZUB; na 
trasie przejazdu do Cmen-
tarza będą zatrzymywały 
się na przystankach „Prusa 
– Szkoła”, „Necla” i „Rybacka”. 
Na trasie powrotnej autobu-

sy zatrzymywać się będą na 
przystanku :„Rybacka” przy I 
Brygady WP.
Linia „C” kursować będzie z 
częstotliwością 20 minut.

Linia „D”, os. Przemysłowa 
- cmentarz
Autobusy linii „D” na tra-
sie przejazdu do Cmenta-
rza będą się zatrzymywać na 
przystankach „Wejherowo 
Rogali” – wiata MZK – przy-
stanek początkowy, „Gul-
gowskiego n/ż”, „Graniczna”, 
„Ofiar Piaśnicy”,” Chopina”, 
”Kochanowskiego”, „Pomor-
ska”, „Prusa – Szkoła”, „Necla”, 
„Rybacka”. Na trasie powrot-
nej autobusy zatrzymywać 
się będą na przystanku :„Ry-
backa” na ul. Rybac-
kiej i na wszystkich 
kolejnych przy-
stankach na trasie 
przejazdu. 
Linia „D” kursować 
będzie z częstotli-
wością 90 minut.

Autobusy linii A, C 
i D na innych przy-
stankach nie za-
trzymują się. Przy-
stankiem przyjaz-
dowym dla do-
jeżdżających do 
Cmentarza przy ul. 
Roszczynialskiego 
linii A, C i D jest do-
tychczasowy przy-
stanek linii 3 i 11 

„Wejherowo Cmentarz 02”.
Przystankiem odjazdowym 
dla linii A, C i D odjeżdżają-
cych z Cmentarza przy ul. 
Roszczynialskiego jest do-
tychczasowy przystanek z 
wiatą przystankową linii 3 i 
11 „Wejherowo
Cmentarz 01”.

1 listopada dodatkowy 
punkt sprzedaży papiero-
wych biletów jednorazo-
wych uruchomiony zosta-
nie tylko przy wejherowskim 
Cmentarzu.
Szczegółowe informacje u 
Dyspozytora pod nr telefo-
nu 58 572 29 33 i na stronie 
internetowej www.mzkwej-
herowo.pl.
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dojazdy, parkingi, autobusy

rEDA
Tradycyjne nabożeństwa na 
redzkich cmentarzach będą 
odprawiane o godz. 10.00 na 
cmentarzu komunalnym przy 
ul. Gniewowskiej oraz o godz. 
14.00 na cmentarzu parafial-
nym przy ul. Gdańskiej. W re-
jonie cmentarza komunalne-
go w Redzie przy ul. Gniewow-
skiej ruch pojazdów zostanie 
ograniczony.
Na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 6 zostanie udostępnio-
ny dodatkowy parking z wjaz-
dem od ulicy Gniewowskiej - 
Żwirowej. Samochody można 
również zostawić na parkin-
gach oddalonych od cmenta-
rza, np. przy sklepie POLO.

Komunikacja
miejska w redzie

Wprowadzone zostaną zmia-
ny w kursowaniu autobusu li-
nii 17 w dniach od 28 paździer-
nika do 1 listopada. 
W dniach 28 – 31 październi-
ka na linii nr 17 będzie kurso-
wał autobus o standardowej 
długości 12 metrów, mogący 
przewieźć około 100 osób. W 
dniu 1 listopada linię 17 będą 
obsługiwały dwa autobusy wg 
rozkładu świątecznego. Świą-
teczny rozkład jazdy linii 17 
znajduje się na stronie interne-
towej www.mzkwejherowo.pl. 
Linie 8, 9, 18 i 19 kursują bez 
zmian.

rumiA
Przy cmentarzu  
komunalnym:

1 listopada wprowadzony bę-
dzie zakaz wyjazdu z  ul. Gór-
niczej w kierunku UM Rumia  z 
wyjątkiem autobusów i pojaz-
dów TAXI (ruch będzie kiero-
wany przez Policję).
Ponadto  od 31 października  
do 1 listopada obowiązywać 
będą zmienione organizacje 
ruchu:
- Ul. Górnicza - na odcinku od 
ul. Sobieskiego do ul. Włókien-
niczej jest dwukierunkowa, 
natomiast na dalszym odcin-
ku - jednokierunkowa. Powy-
żej ul. Hutniczej wjazd jedy-
nie dla autobusów i samocho-
dów TAXI. Ponadto obowią-
zuje obustronny zakaz parko-
wania. 1 listopada nie będzie 
funkcjonował pierwszy przy-
stanek ZKM Gdynia (od ul. So-
bieskiego). 
- Ul. Stalowa - obowiązuje ruch 
jednokierunkowy (od ul. Gór-
niczej do Włókienniczej).
- Ul. Hutnicza - od ul. Górniczej 
do ul. Włókienniczej obowią-
zuje ruch jednokierunkowy z 
jednostronnym zakazem za-
trzymywania.
- Ul. Tkacka - obowiązuje ruch 
dwukierunkowy. Do przewę-
żenia obowiązuje obustronny 
zakaz zatrzymywania się.
- Ul. Włókiennicza - od ul. Hut-
niczej do Górniczej obowią-

zuje ruch jednokierunkowy z 
jednostronnym zakazem za-
trzymywania się. Od ul Górni-
czej do ul. Kombatantów obo-
wiązuje ruch dwukierunkowy 
z jednostronnym zakazem za-
trzymywania się.
- Ul. Rybaków- obowiązuje jed-
nostronny zakaz zatrzymania, 
zostanie zorganizowany do-
datkowy parking (na zakręcie).

Przy cmentarzu  
parafialnym:

Od 31 października  do 1 listo-
pada na ul. Cmentarnej obo-
wiązywać będą obustronne 
zakazy zatrzymywania.

Komunikacja  
miejska w rumi

Rumia, Cmentarz Komunalny
28 – 29 października urucho-
mione zostaną dodatkowe 
kursy do cmentarza - linie 86 i 
383. 
31 października obowiązują 
rozkłady jazdy, jak w dni nauki 
szkolnej. 
Linie 86 i 288 - zgodnie ze sta-
łym rozkładem jazdy
Linia 373 - funkcjonuje w godz. 
ok. 9 - 16:30, co ok. 30 min, na 
trasie: Chylonia Dw. PKP - Ru-
mia Cmentarz Komunalny 
Linia 386 - funkcjonuje w godz. 
ok. 9 - 17, co ok. 30 min, na tra-
sie: Rumia Plac Kaszubski -Ja-
nowo - Rumia Dw. PKP - Cmen-
tarz Komunalny
1 listopada obowiązują sobot-

nie rozkłady jazdy.
Linia 86 - wszystkie kursy wy-
konywane bez zajazdu do 
Cmentarza Komunalnego
Linia 273 - funkcjonuje w godz. 
ok. 8:30 - 17, na trasie: Chylonia 
Dw. PKP - Rumia Dw. PKP - Ru-
mia Partyzantów - Kosakowo 
Cmentarz Komunalny
Linia 373 - funkcjonuje w godz. 
ok. 9 - 17, na trasie: Chylonia 
Dw. PKP - Rumia Cmentarz Ko-
munalny
Linia 386 - funkcjonuje w godz. 
ok. 7 - 18, na trasie: Rumia Plac 
Kaszubski -Janowo - Rumia 
Dw. PKP - Cmentarz Komunal-
ny
2 listopada obowiązują rozkła-
dy jazdy, jak w dni nauki szkol-
nej
Linie 86 i 288 - zgodnie ze sta-
łym rozkładem jazdy 
Linia 373 - funkcjonuje w godz. 
ok. 9 - 17, co ok. 30 min
Na liniach 273, 373 i 386 obo-
wiązuje taryfa zwykła z upraw-
nieniami do przejazdów ulgo-
wych i bezpłatnych.                       
rafał Korbut

REDA RUMIA
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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 specjali-
styczną 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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Młodzi radni z nominacjami
rEDA | dzieWiętnastu nOWych radnych młOdzieżOWej rady miejskiej OdebrałO W czWartek akty nOmi-
nacji. przed nimi Okres realizacji zamierzań i działania na rzecz młOdych mieszkańcóW redy.

rEDA | ruszają 
prace drOgOWe.

Gm. WEjhEroWo | gminni urzędnicy 
uczyli się, jak ObsługiWać defibrylatOr 
i udzielać pierWszej pOmOcy. 

W pierwszej połowie listo-
pada ma odbyć się inau-
guracyjna sesja Młodzie-
żowej Rady Miejskiej Redy 
trzeciej kadencji. W czwar-
tek nowo wybrani radni 
z rąk burmistrza Krzyszto-
fa Krzemińskiego odebrali 
akty nominacji. 

raz w miesiącu
- Druga kadencja Młodzie-
żowej Rady Miejskiej Redy 
skupiła się na uchwaleniu 
statutu, bo taki był właśnie 
zamysł, że po dwóch latach 
działalności młodzi radni 
wypracują swój własny sta-
tut – informuje Łukasz Ka-
miński, opiekun Młodzie-
żowej Rady Miejskiej Redy. 
- Wspominany przeze mnie 
dokument przyjęty został 
w kwietniu.
Młodzi radni to uczniowie 
szkół podstawowych i po-
nadgimnazjalnych. W su-
mie akty nominacji ode-
brało dziewiętnaście osób, 
które od listopada mają 
spotykać się raz w miesią-
cu i pracować na rzecz mło-

dych mieszkańców Redy.

trzecia kadencja
- Dla mnie udział w Mło-
dzieżowej Radzie Miejskiej 
Redy to forma rozwoju 
i sposobność do działania 
dla dobra innych – zapew-
nia Dominika Brzostek. - 
Mamy też możliwość po-
znania struktur organiza-
cyjnych i zasad funkcjono-
wania Urzędu Miasta.
Młodzieżową Radę Miej-
ską Redy trzeciej kaden-
cji tworzą: Grzegorz Bach, 
Julia Bach, Dominika Brzo-
stek, Klaudia Maruszewska, 
Daniel Grunwald, Bartosz 
Nowak, Weronika Mojsie-
jenko, Kamil Trocki, Tomasz 
Rutkowski, Wiktoria Ostro-
wicka, Maciej Zwara, Alek-
sandra Kwiatkowska, Alek-
sandra Czech, Aleksandra 
Hutnik, Filip Bakulski, Nata-
lia Puszczewicz, Julia Lider, 
Karolina Zabrodzka i Ma-
ciej Leszczyński.
Anna Walk

Łukasz Kamiński,
opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Redy

Młodzi radni to uczniowie, którzy są pełni pomysłów. Z ich zaangażowa-
niem bywa różnie, ale na pewno z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej. 
Wdrażają się w to, co robią, bo widzą, że są efekty.

urzędnicy udzielą pomocy

W sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Wejherowo odby-
ło się szkolenie dla blisko 30 
pracowników Urzędu i GOPS
-u z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przy zastoso-
waniu defibrylatora AED. Ce-
lem szkolenia było nabycie 
umiejętności  w posługiwa-
niu się defibrylatorem AED 
oraz udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej w na-
głych stanach zagrożenia ży-
cia. Urządzenie zostało za-
kupione z myślą o pracow-
nikach i petentach urzędu. 
Dlatego w celu umożliwienia 
łatwego i szybkiego dostępu 
do defibrylatora, został on za-
montowany w korytarzu przy 
wejściu do budynku.

Zakupiony defibrylator AED 
Plus jest urządzeniem służą-
cym do wyzwalania energii 
elektrycznej, wspierającą oso-
bę ratującą podczas akcji ra-
towniczej, jednocześnie pro-
wadząc przez całą procedurę 
podstawowych zabiegów re-
suscytacyjnych. Przy pomo-
cy komunikatów głosowych 
i diod przypomina o wszyst-
kich czynnościach ratowni-
czych, koniecznych do wyko-
nania we właściwej kolejno-
ści. Za organizację szkolenia 
odpowiedzialny był kierow-
nik Referatu Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
Zbigniew Kowalewski, który 
nadzorował całość szkolenia.
/uGW/

fo
t. 

u
g

W

Roboty będą polegały na 
wymianie nakładek bitu-
micznych na niektórych 
redzkich ulicach. Jeżeli po-
goda pozwoli, w pierwszej 
kolejności drogowcy pro-
wadzić będą prace na ulicy 
Rzecznej, a następnie przy-
stąpią do modernizacji ulicy 
Brzozowej. Po Dniu Wszyst-
kich Świętych prace ruszą na 
ulicy Gniewowskiej, w kie-
runku cmentarza, a następ-
nie realizowane będą na uli-
cy Jarej.
- Zdajemy sobie sprawę, że 
prowadzone roboty wiązać 
się będą z utrudnieniami 
dla kierowców – mówi Hali-
na Grzeszczuk, zastępca bur-
mistrza Redy – Bardzo pro-
simy użytkowników dróg 
na zwracanie uwagi i stoso-
wanie się do oznaczeń tym-
czasowej organizacji ruchu. 
Wszystkie zmiany będą bar-
dzo dokładnie oznakowane, 
zwłaszcza na ulicy Rzecznej, 
gdzie roboty obejmą całą 
szerokość jezdni.
Utrudnienia mają potrwać 
do końca listopada. Wów-
czas prace powinny się za-
kończyć. 

Będą 
utrudnienia
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Razem dla nowej strażnicy
rumiA | W mieŚcie pOWstanie nOWa strażnica. niedaWnO W WejherOWie urOczy-
Ście pOdpisanO list intencyjny W tej spraWie.
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PoWiAt | W tym tygOdniu OddanO dO 
użytku drOgę łączącą miejscOWOŚci 
zamOstne i zeleWO. 

Nowa droga otwarta

To kolejny zmodernizowa-
ny fragment drogi powiato-
wej, tym razem na odcinku 
Zamostne – Zelewo o długo-
ści 1250 m. W oficjalnym od-
daniu udział wzięli m.in.: wi-
cestarosta wejherowski Wi-
told Reclaf, członek zarządu 
Wojciech Rybakowski, wójt 
gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, dyrektor Zarządu 
Drogowego dla Powiatu Puc-
kiego i Wejherowskiego Ro-
bert Lorbiecki oraz radni.
W ramach zadania wykonano 
remont istniejącej konstruk-
cji nawierzchni mineralno-
asfaltowej, wymianę istnie-
jącej konstrukcji nawierzch-

ni gruntowej ulepszonej na 
konstrukcję mineralno-asfal-
tową, oczyszczono istnieją-
ce rowy oraz dokonano regu-
lacji wysokościowej istnieją-
cych zjazdów. Ponadto poło-
żono dodatkowo oporniki.
– Koszt inwestycji wyniósł 1,1 
mln zł i był w połowie sfinan-
sowany ze środków powiatu 
wejherowskiego oraz gmi-
ny Wejherowo – powiedział 
wicestarosta Witold Reclaf. – 
W przyszłym roku planujemy 
zrealizować ostatni odcinek 
tej drogi również o długości 
ok. 1200 m i w ten sposób 
droga Zamostne – Zelewo 
będzie w pełni asfaltowa./ar/
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Obowiązkiem Burmistrza 
i Rady Miejskiej w każdym 
samorządzie jest ciągła 
poprawa bezpieczeństwa 
w mieście. Tym bardziej 
cieszę się, że będziemy mo-
gli stworzyć profesjonalne 
warunki, zarówno infra-
strukturalne, jak i sprzęto-
we dla Strażaków. Wybu-
dowanie nowej Strażnicy 
pozwoli także na zwięk-
szenie etatowe jednostki w 
Rumi. 

Krzysztof Woźniak, 
przewodniczący Komi-
sji Bezpieczeństwa Rady 
Miejskiej Rumi:

Sygnatariusze listu zadekla-
rowali podjęcie działań zmie-
rzających do powstania na 
terenie miasta Rumi nowe-
go obiektu strażnicy dla Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2. 
- Wspólnie z radą miejską 
określiliśmy kilka lokalizacji, 
które mogliśmy zapropono-
wać pod budowę nowej sie-
dziby – zapowiada Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi. - Naj-
bardziej odpowiednia jest ta 

przy ul. Kosynierów i - jako, że 
jest to grunt miejski - przeka-
żemy ją dla Straży Pożarnej.
Budowa nowego obiektu ma 
przyczynić się do poprawy 
efektywności działań ratow-
niczych, co znacznie wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Rumi oraz są-
siednich miast i gmin.
Przedstawiciele władz Rumi 
zadeklarowali wsparcie tej 
inicjatywy, w tym w szczegól-
ności poprzez przekazanie te-

renu pod tą inwestycją, po 
uzyskaniu stosownej zgody 
Rady Miejskiej Rumi. 
List intencyjny został podpi-
sany przez: Skarb Państwa re-
prezentowany przez Gabrielę 
Lisius, starostę wejherowskie-
go, bryg. Jacka Niewęgłow-
skiego, komendanta powia-
towego Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie i Gmi-
nę Miejską Rumia reprezento-
waną przez Michała Pasiecz-
nego, burmistrza miasta./raf/
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Jesień na Waszych fotografiach 
GALEriA | trWa złOta pOlska jesień. chOć za Oknami dOŚć szarO i pOnurO, nie WartO jeszcze zapadać W sen zimOWy. 
Październik to doskonały 
miesiąc do tego, aby wsłu-
chiwać się w szeleszczą-
ce pod butami liście, zbie-
rać kasztany i ładować ba-
terie. Udowadniają to nasi 
Czytelnicy, którzy cały czas 
przesyłają nam zdjęcia z je-
siennych spacerów. 
Fotografie, które publiku-
jemy w Expresie Powia-
tu Wejherowskiego, tra-
fiają do nas w ramach ak-
cji ogłoszonej na portalu  
Gwe24.pl.  
Dziękujemy za wszystkie 
nadesłane zdjęcia.

fot. joanna creder

fot. joanna kreft

fot. justyna fijałkowska

fot. joanna crederfot. joanna creder

fot. magdalena chmielewska
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NiEZWyKŁE sPotKANiE DWóch PoKoLEń
Gm. WEjhEroWo | nie da się lepiej pOznać histOrii niż bezpOŚredniO Od naOcznych ŚWiad-
kóW. taką Wiedzę przekazyWał niedaWnO młOdym ludziOm kpt. aleksander paWelec. 

Gm. WEjhEroWo | jak cO rOku, ŚWiatOWe 
ObchOdy dnia seniOra Wspólnie uczcili 
człOnkOWie stOWarzyszenia emerytóW 
i rencistóW gminy WejherOWO. 

WEjhEroWo | 23 OsOby ryWalizOWały W ramach trzeciej edycji 
kOnkursu Wiedzy O histOrii WejherOWa im. reginy OsOWickiej. 

Od wielu lat zaprzyjaźnio-
ny z gminą Wejherowo, regu-
larnie bierze udział w uroczy-
stościach patriotycznych min. 
w Białej czy Piaśnicy. Kapi-
tan Aleksander Pawelec, żoł-
nierz I Morskiego Pułku Strzel-
ców, uczestnik walk Obrony 
Wybrzeża z 1939 r. kolejny raz 
spotkał się z młodzieżą Szko-
ły Podstawowej w Bolszewie 
i Szkoły Podstawowej w Górze.

W sali konferencyjnej szko-
ły w Bolszewie spotkały się 
dwa, niezwykle oddalone od 
siebie pokolenia. Starsze, do-
świadczone dramatem okupa-
cji czy reżimu komunistyczne-
go i młodsze, urodzone w zu-
pełnie wolnych i bezpiecznych 
czasach. To wystarczyło, by 
opowieściom kapitana Pawel-
ca, zwłaszcza z okresu wojny, 
nie było końca. Równie ważne 

były  pytania młodzieży, zain-
teresowanej zarówno wątka-
mi historycznymi, jak i truda-
mi wojny czy wspomnienia-
mi z czasów przedwojennych. 
Podczas spotkania, Aleksander 
Pawelec rozdał słuchaczom kil-
kanaście egzemplarzy swo-
jej książki pt. „Wspomnienia 
z lat młodości i II wojny świa-
towej (1939-1945)” ,  skrupu-
latnie opisującej losy zarówno 

kapitana, jego rodziny jak i po-
czątki budowy Gdyni, w której 
mieszkał i pracował.
W wydarzeniu uczestniczy-
li również Kierownik Referatu 
Oświaty i Spraw Społecznych 
Krzysztof Sapieha, wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Bol-
szewie Bożena Brzuzy oraz dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Górze Katarzyna Lessnau.
/uGW/
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Święto seniorów

To oni znają historię miasta

Podobnie jak w poprzed-
nich latach wydarzenie roz-
poczęto od Eucharystii, któ-
rej w kościele  p.w. WNMP 
w Bolszewie przewodniczył 
o. proboszcz Jacek Stępień.  
Następnie zaproszeni goście 
przenieśli się do docelowe-
go miejsca imprezy, gdzie 
wszystkich powitał prezes 
Edmund Bianga. Zgodnie 
z tradycją na początku od-
śpiewano także hymn Stowa-
rzyszenia – „Barkę”. Wśród za-
proszonych gości nie zabra-
kło wójta gminy Wejherowo 

Henryka Skwarło, który tra-
dycyjnie złożył wszystkim ży-
czenia, a wiązankami kwia-
tów wyróżnił Super Senio-
rów. W tym roku trafiły one 
na ręce Heleny Naczk i Józefa 
Ladacha z Gościcina. Słodki 
akcent kolejny raz zapewnił 
przybyłym gościom poseł na 
Sejm Kazimierz Plocke, dzię-
ki któremu każdy skosztować 
mógł pysznego tortu. W im-
prezie uczestniczyli również 
radni Beata Nowicka, Janusz 
Daniszewski i Tadeusz Danil-
czyk./uGW/

uczestnicy musieli się wy-
kazać sporą wiedzą o dzie-
jach miasta i szczegółowo 
znać jego historię.
Trzecia edycja konkursu mia-
ła miejsce w miniony piątek 
w Szkole Podstawowej nr 8 
w Wejherowie. Do udziału 
w konkursie zgłosiły się łącz-
nie 23 osoby, które początko-
wo brały udział w etapie te-
stowym, półfinale. W ramach 

tego etapu konkursu organi-
zatorzy przygotowali 30
pytań, na które trzeba było 
odpowiedzieć pisemnie 
w ciągu 45 minut. Półfinał 
miał formę testu wielokrot-
nego wyboru.
Ostatecznie do finału kon-
kursu trafiło 6 uczestników 
(Katarzyna Błędzka, Zenon 
Pisała, Piotr Malaski, Kinga Ja-
niak, Szymon Reinke, Tomasz 

Ruda), dla których przygoto-
wano pytania otwarte.
Największą wiedzę na temat 
historii Wejherowa miała Ka-
tarzyna Błędzka, która wy-
grała trzecią edycję konkur-
su. Drugie miejsce zdobył 
Szymon Reinke a trzecie -To-
masz Ruda. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody rzeczowe.
(GB)
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WEjhEroWo | kOlejna grupa kObiet zakOńczyła przeszkOle-
nia W zakresie samOObrOny i Odebrała certyfikaty. 
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jubileuszowy koncert

One potrafią się obronić

Razem przez życie
WEjhEroWo | W WejherOWskim pałacu jubilaci ObchOdzący półWiecze pOżycia mał-
żeńskiegO Otrzymali „medale za długOletnie pOżycie małżeńskie” przyznane przez 
prezydenta rp. 

WEjhEroWo | muzyczną ucztę przygO-
tOWali słuchaczOm człOnkOWie chóru 
mieszanegO camerata musicale. 

Medale  złotym parom wrę-
czył uroczyście prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt.
Przybyłych gości powitał kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Grzegorz Gaszta przedsta-
wiając głównych bohaterów 
uroczystości. Zaś prezydent 
Wejherowa pogratulował ju-
bilatom długoletnich związ-
ków małżeńskich i w imie-
niu Prezydenta RP wręczył 
im uroczyście „Medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” 
oraz upominki i kwiaty.
Medale otrzymali: Irena 
i Edward Dąbrowscy, Krysty-
na i Henryk Hasske, Regina 
i Jan Kielscy, Eryka i Zygmunt 
Kos, Renata i Jan Lis, Danuta 
i Roman Piontke oraz Małgo-
rzata i Stanisław Trepczyko-
wie.
- Dziękuję Państwu za wspól-
nie przebytą drogę i wszyst-
kim życzę dużo zdrowia. To 
wspaniałe móc na kimś po-
legać i przez tyle lat być ra-
zem – powiedział prezydent 

Krzysztof Hildedbrandt.
Prezydent podkreślił, że 50-
lecie małżeństwa, to piękny 
jubileusz, który pokazuje to-
lerancję, umiejętność ciesze-
nia się życiem, wspólne po-
konywania trudności życio-
wych oraz takie podejścia do 

życia, z którego trzeba brać 
przykład.
Złotym Jubilatom odśpie-
wano tradycyjne „Sto lat”. 
Była też symboliczna lampka 
szampana, słodki poczęstu-
nek oraz pamiątkowe zdję-
cie.

W części artystycznej wystą-
piły Adriana Czuryńska i Do-
minika Abramczyk z zespołu 
wokalnego prowadzonego 
przez Joannę Klein-Szalkow-
ską w Liceum Ogólnokształ-
cącym nr 1 im. Książąt Po-
morskich. w Rumi. /raf/

Koncert w Kolegiacie odbył 
się z okazji 5-lecia działalności 
chóru. Chórowi towarzyszy-
ła orkiestra kameralna Capel-
la Gedanensis, Chór Mieszany 
Instytutu Muzyki Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego oraz Ar-
tur Sychowski.
W programie koncertu znala-
zły się utwory sakralne a’capel-
la oraz msza na dwa chóry i or-
kiestrę autorstwa norweskie-
go kompozytora Ola Gjeilo.
Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa 
i były członek chóru Camerata 
Musicale, w imieniu prezyden-
ta Krzysztofa Hildebrandta na 
ręce Aleksandry Janus, dyry-
gentki i kierownika artystycz-
nego chóru, złożył gratulacje 

i życzenia dalszego rozwoju.
- Chór Mieszany „Camerata 
Musicale” w krótkim czasie od 
momentu założenia wpisał 
się w wejherowskie życie kul-
turalne, kontynuując bogate 
miejscowe tradycje śpiewacze 
– powiedział Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Poprzez syste-
matyczną pracę osiągnął wy-
soki poziom, potwierdzony 
nagrodami na wielu festiwa-
lach chóralnych. 
Koncert przygotowano dzię-
ki dofinansowaniu prezyden-
ta Wejherowa i starosty wej-
herowskiego oraz przy wspar-
ciu Wejherowskiego Centrum 
Kultury.
/raf/
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Burmistrza miasta rumi o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 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 in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawia-

damiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:
- uchwały Nr XXXV/443/2017 rady miejskiej rumi z dnia 25 maja 2017 roku 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rumi ograniczonego ulicami sobieskiego, 

hanki sawickiej, szkolną i sabata dla strefy 01.u.;
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczą-

cej w/w projektu zmiany miejscowego planu.
Załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 

oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego oraz do 
prognozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta 

Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do pro-
tokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-
mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 17.11.2017r.

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.

Zajęcia z samoobrony prowa-
dził Rafał Karcz, utytułowany 
zawodnik i doświadczony tre-
ner kickboxingu a także straż-
nik miejski. 
Wręczając certyfikaty kursant-
kom prezydent miasta Krzysz-
tof Hildebrandt podkreślił, że 
jest to już 8. edycja kursu.
- Cieszę się, że w Wejherowie 
kobiety są przygotowane do 
samoobrony. Zdecydowana 
postawa w trakcie nieprzewi-
dzianego zdarzenia może sku-
tecznie odstraszyć agresora i 
zniechęcić go kontynuowa-
nia ataku, co w konsekwencji 
może uratować zdrowie a na-
wet życie osoby napadniętej 
– powiedział prezydent. - Oby 

nigdy nie było potrzeby wyko-
rzystania nabytych umiejętno-
ści.
- Zajęcia były dosyć trudne, ale 
warto było w nich brać udział. 
Trener Karcz zafundował nam 
solidny trening poprzedzony 
zawsze rozgrzewką i przekazał 
nam mnóstwo wskazówek do-
tyczących samoobrony - mówi 
Grażyna Kalbarczyk. - Ważna 
jest też umiejętność opanowa-
nia stresu w trakcie zdarzenia 
a także wiedza z zakresu pra-
wa. Teraz  wiem, że obrona jest 
moim prawem i przywilejem.
3-miesięczny kurs obejmował 
16 godzin zajęć po dwa razy 
w tygodniu. W czasie zajęć 
uczestniczkom zaprezentowa-

no również monitoring miejski 
pokazując miejsca objęte mo-
nitorowaniem a także rejony 
nie monitorowane, aby w tych 
rejonach zachować szczegól-
ną czujność. Panie miały oka-
zję m.in. zapoznać się także ze 
środkami przymusu bezpo-
średniego, których mogą użyć 
podczas obrony koniecznej 
oraz poznały zasady udzielania 
pierwszej pomocy.
- Na pewno wszystkie kobie-
ty, które ukończyły kurs samo-
obrony, będą teraz czuły się 
bezpieczniej w miejscach pu-
blicznych – podkreśla komen-
dant SM Zenon Hinca.  
/raf/



W tym roku przedsięwzięcia zo-
stało rozbudowane o bezpłat-
ną ofertę przygotowaną przez 
podmioty prywatne. W minio-
ną niedzielę w Centrum Abra-
ham wszyscy Seniorzy mogli 
skorzystać z wielu propozycji 
przygotowanych przez organi-
zatorów. Do ich dyspozycji byli 
m.in. radca prawny, kosme-
tyczka, lekarz geriatra, a także 
trenerzy Nodric Walkingu czy 
fitnessu. Dodatkowo Seniorzy 
korzystali z masażu klasyczne-
go lub relaksacyjnego.
- Można było bezpłatnie sko-
rzystać z porady lekarza, radcy 
prawnego, zajęć ruchowych, 
czy usług kosmetyczki. Rum-
ski Dzień Seniora jest w na-
szym mieście coraz bogatszy, 
za co bardzo serdecznie dzię-
kuję władzom Rumi – powie-
dział przewodniczący Rum-
skiej Rady Seniorów Mieczy-
sław Grzenia. 
Po południu w hali widowisko-
wo-sportowej MOSiR odbył się 
koncert. Publiczność rozgrzała 
Orkiestra pod batutą Tadeusz 
Gruczy, a następnie na scenę 

weszła główna gwiazda wie-
czoru Halina Frąckowiak, która 
zaprezentowała swoje najwięk-
sze przeboje. Dla wszystkich 
osób, które przybyły na kon-
cert, przygotowano drobne 
upominki oraz kartki z życze-
niami zrobione przez uczniów 
rumskich szkół. Na koniec od-
był się poczęstunek.
Po raz pierwszy specjalny kon-
cert z okazji Dnia Seniora zor-
ganizowano w 2016 roku. 
W tegorocznej edycji udział 
wzięło prawie 1000 mieszkań-
ców Rumi z grupy wiekowej 
60+. 
/ar/
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Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym
z powodu śmierci

 

Ś.P.  SylWEStRa 
RzEPEckIEgo  

radnego I Kadencji Rady 

Miejskiej Rumi w latach 1990-1994

 
składają

z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

PRoF.
EDWaRDa  BREzy 

wybitnego językoznawcy, 
człowieka silnie związanego 

z kulturą Kaszub,

 
na ręce Najbliższych

składamy głębokie wyrazy współczucia i żalu.

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady

Miejskiej Rumii
wraz z Radnymi

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie
wraz z radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Remi

wraz ze współpracownikami

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz ze współpracownikami

Tłumy na Dniu Seniora
rumiA | Współpraca między burmistrzem michałem pasiecznym i przeWOdniczącym rady miejskiej arielem sinickim a rumską 
radą seniOróW jest WzOrOWa. dzięki niej tegOrOczny dzień seniOra ObfitOWał W Wiele atrakcji.

- Bardzo cieszę się, że Dzień Seniora w Rumi cieszy się tak 
ogromną popularnością. Bardzo wyraźnie widać, że ta gru-
pa wiekowa jest w naszym mieście bardzo aktywna. Dlate-
go bardzo ściśle współpracujemy z Rumską Radą Seniorów. 
Owocem tych wspólnych działań jest m.in. dzisiejszy Dzień 
Seniora czy Rumska Karta Seniora.

michał Pasieczny,  
burmistrz Rumi:
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Oczyszczanie 

Od czego warto zacząć? Dermatolodzy 
sugerują dogłębne oczyszczenie skóry.  
Rozwiązaniem kompleksowym będzie 
skorzystanie z mikrodermabrazji, czyli  
nieskomplikowanym zabiegu, dzięki któ-
remu skutecznie pozbędziemy się zrogo-
waciałego naskórka, skuteczne będą tak-
że sposoby domowe, czyli peeling (warto 
go stosować dwa razy w tygodniu).

Oczyszczenie skóry i pozbycie się zro-
gowaciałego naskórka przyczyni się na 
pewno do lepszego ukrwienia i odżywie-
nia skóry.  Co ważne, po takich zabiegach 
skóra będzie dobrze przygotowana na 
odżywcze kremy i zawarte w nich sub-
stancje aktywne. 

Nawilżanie

Kluczem do dobrej kondycji skóry jesie-
nią będzie je nawilżenie. Dermatolodzy 
podkreślają jednak, że regularne stoso-
wanie kosmetyków to tylko początek,  
do osiągnięcia celu będzie potrzebna 
także zdrowa dieta i spożywanie około 
1,5 litra wody dziennie. 

Jesienią warto też rozważnie wybierać 
codzienne kosmetyki, w przypadku je-
siennej aury dobrze sprawdzą się więc 

gęste, odżywcze kremy, te lekkie i na-
wilżające warto natomiast schować do 
szuflady i wrocić do nich latem. Dojrzała 
skóra szczególnie potrzebuje witamin, 
zatem doskonale sprawdzi się np. serum 
z antyoksydantami i witaminami.

Jeszcze inny pomysł to zastosowanie 
maski, która stosowana raz w tygodniu 
powinna pomóc w  przywróceniu głębo-
kiego nawilżenie  skórze. Eksperci tłuma-
czą, że zaletę maski jest wygoda – po  jej 
nałożeniu wciąż można przecież  wyko-
nywać codzienne, domowe czynności.

Bardziej wymagające i kosztowniejsze 
rozwiązanie to zabieg mezoterapii. Co 
ciekawe, takie zabiegi stają się coraz bar-
dziej popularne – również wśród osób 
młodych. 

Dotlenienie

Dbanie o cerę wymaga także unikania 
długiego przebywania w  klimatyzowa-
nych, zamkniętych pomieszczeniach. 
Alternatywą będą tutaj długie, dotle-
niające spacery. Przed wyjściem z domu 
warto jednak pamiętać u użyciu kremu 
z filtrem, bo skóra wystawiona na słońce, 
nawet jesienne, wymaga odpowiedniej 
ochrony. 

(BG)

Jak chronić
cerę jesienią?

Jesienna aura, czyli 
niska temperatura 
i mroźny wiatr może 
destrukcyjnie działać 
na cerę. Warto więc 
poznać sprawdzone 
sposoby na poprawę 
jej kondycji.
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Błonnik stanowi ważny element dobrze zbi-
lansowanej i zdrowej diety. Specjaliści niemal 
na każdym kroku podkreślają, że spożywanie 
odpowiedniej ilości błonnika daje wiele korzyści 
dla naszego zdrowia. Jednak warto pamiętać, 
że wszystko ma swoje wady i zalety, dlatego 
nie każdemu nadmiar tego cennego produktu 
w diecie będzie służyć.

Czym właściwie jest?

Błonnik to włókno pokarmowe, które składa 
się z roślinnych polisacharydów (np. celuloza, 
hemiceluloza, pektyny, gumy) i lignin. Są one 
oporne na działanie naszych enzymów tra-
wiennych, jednak są świetną pożywką dla mi-
kroflory jelitowej i tym samym regulują funk-
cjonowanie przewodu pokarmowego. Skład 
błonnika pokarmowego różni się w zależności 
od gatunku rośliny.

Bardzo ważnym składnikiem błonnika jest 
skrobia oporna, która nie występuje w naturze, 
a powstaje po obróbce termicznej takich pro-
duktów jak  ziemniaki czy biały ryż. Jest ona 
świetną pożywką dla bakterii znajdujących się 
w jelitach, dzięki czemu są one stymulowane do 
produkcji kwasu masłowego, który regeneruje 
kosmki jelitowe i odbudowuje błonę śluzową 
przewodu pokarmowego.

- Dzięki temu spożywanie skrobi opornej może 
zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita gru-
bego – podkreśla Łukasz Sot z Cateromarket.pl.

Ile błonnika potrzebuje 
twój organizm?

Spożycie błonnika w Polsce wynosi około 20 
gramów na dobę. To zdecydowanie za mało. WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia) określa dzienne 
spożycie błonnika pokarmowego przez osoby 
dorosłe na poziomie 25-40 gram. Skąd ta duża 
rozpiętość w gramaturze? To wynika z różnicy 
masy ciała pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Najlepiej jest na co dzień oscylować w tych 
górnych granicach spożycia. Zdaniem specja-
listów warto pomyśleć o zwiększeniu udziału 
błonnika (szczególnie tego rozpuszczalnego 
w wodzie) w codziennej diecie.

Gdzie znajdziemy błonnik?

Eksperci podkreślają, że ilość błonnika powin-
no się zwiększać stopniowo, aby przyzwyczaić 
organizm to tego składnika. Zbyt duże dawki 
mogą skutkować wzdęciami, biegunkami i bó-
lami brzucha. Istotne będzie także odpowiednie  
nawodnienie, ponieważ tylko wtedy błonnik 
pęcznieje i spełnia swoje funkcje.

pomoże czy zaszkodzi?
Błonnik

Chłonie wodę, zapo-
biega miażdżycy, po-
chłania metale ciężkie 
oraz szkodliwe meta-
bolity, dba o poziom 
glukozy we krwi – to 
tylko nieliczne z wielu 
zalet, które posiada 
błonnik pokarmowy.

Dlatego przy spożywaniu wysokobłonniko-
wej żywności, bez dostarczenia odpowiedniej 
ilości płynów, mogą wystąpić  zaparcia. Aby 
tego uniknąć, warto pić przynajmniej 1,5 l wody 
dziennie.

Największa ilość błonnika rozpuszczalnego 
zawierają takie produkty jak: łuska babki jajo-
watej, babka płesznik, soczewica, biała fasola, 
groch, suszone figi i morele,  porzeczki (czarne 
i czerwone). Znajdziemy go również w popular-
nych owocach: jabłkach, grejpfrutach, malinach 
czy agreście. Natomiast błonnik nierozpusz-
czalny zawierają otręby pszenne, siemię lnia-
ne, wiórki kokosowe, otręby owsiane, migdały, 
brązowy ryż, kasza gryczana i jaglana, pestki 
słonecznika.

Zalety błonnika są bezdyskusyjne, jednak 
u niektórych jest on wręcz zakazany. Szczegól-
nie powinny uważać osoby cierpiące z powodu 
stanów zapalnych przewodu pokarmowego 
(żołądka, jelit, trzustki i dróg żółciowych), a tak-
że chorzy z wrzodami  żołądka i dwunastnicy.

(BG)
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Najnowsze badania wskazują, że 
wspomniana witamina ma więcej 
cech, które korzystnie wpływają na na-
sze zdrowie.

- Teraz już wiemy, że niedobór wita-
miny D to zwiększona podatność na 
infekcje oraz ryzyko rozwoju alergii, 
chorób układu krążenia, a w szczegól-
ności nadciśnienia tętniczego, otyłości, 
cukrzycy. Brak tej witaminy wpływa 
również na rozwój  nowotworów: pier-
si, prostaty, jelita grubego. To również 
sprzyja rozwojowi takich chorób jak 
stwardnienie rozsiane, choroba Ha-
shimoto, reumatoidalne zapalenie 
stawów czy jelit. Naukowcy dowiedli, 
że niedobór witaminy D prowadzi do 
zaburzeń neurologicznych i podnosi 
ryzyko wystąpienia demencji i depresji 
– mówi specjalista alergologii i pedia-
trii, Irena Białokoz – Kalinowska z Me-
dicover Białystok.

Ponadto, niedostateczne stężenie 
witaminy D przyspiesza procesy sta-
rzenia. Zaleca się jej przyjmowanie 
szczególnie kobietom w ciąży, gdyż 
niedobór wiąże się z ryzykiem poważ-
nych powikłań, takich jak zaburzenia 
rozwojowe mózgu u dziecka. 

Aktualnie prowadzone są intensyw-
ne badania naukowe i obserwacje kli-
niczne oceniające tak wszechstronny 
wpływ witaminy D na nasze zdrowie. 
Co ciekawe, obiecujące wyniki uzyska-
no stosując witaminę D m.in. u pacjen-

tów w Oddziałach Intensywnej Terapii, 
w medycynie sportu, rehabilitacji, przy 
leczeniu niepłodności, niewydolności 
serca i chorób sercowo-naczyniowych. 

Podstawowym źródłem (80%) wita-
miny D w organizmie człowieka jest 
synteza skórna. Pod wpływem promie-
niowania UVB o długości fali 290 - 315 
nm powstaje pre-witamina D, która na-
stępnie ulega przemianom do formy 
aktywnej biologicznie. Wielkość syn-
tezy skórnej zależy od szerokości geo-
graficznej, nasłonecznienia, zachmu-
rzenia, zanieczyszczenia środowiska, 
pory roku, czasu i stopnia ekspozycji 
na promieniowanie słoneczne, karnacji 
skóry a także masy ciała.

W przeprowadzanych badaniach po-
pulacyjnych okazało się, że niedobory 
witaminy D są zjawiskiem powszech-
nym nie tylko w Polsce, ale i w całej Eu-
ropie Środkowej. Problem ten dotyczy 
nawet 80% - 90% populacji.  To sprawi-
ło, że w 2013 roku zostały opublikowa-
ne szczegółowe  zalecenia dotyczące 
suplementacji witaminą D w różnych 
grupach wiekowych oraz grupach 
zwiększonego ryzyka jej niedoboru, 
czyli u dzieci urodzonych przedwcze-
śnie, osób otyłych, pracujących w sys-
temie zmianowym. Ciemna karnacja 
to kolejne, dodatkowe wskazanie, aby 
dostarczyć do organizmu odpowied-
nią dawkę witaminy D.

(BG)

To właśnie witamina 
D reguluje metabo-
lizm tkanki kostnej, 
pozytywnie wpływa 
na zdrowie zębów 
a przy okazji również 
na... sylwetkę. Odpo-
wiednia dawka chroni 
niemowlęta przed 
krzywicą, a dorosłych 
przed osteoporozą, 
osłabieniem mięśni 
i złamaniami kości. 

Życiodajna
witamina D



14 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 27 października 2017

Najzdolniejsi nagrodzeni
PoWiAt | już pO raz Osiemnasty WręczOnO stypendia starOsty WejherOWskiegO Wy-
różniającym się uczniOm szkół pOnadgimnazjalnych i studentOm z terenu pOWiatu.

Stypendia przyznawane są za 
osiągnięcia naukowe, sporto-
we oraz artystyczne. W tym 
roku nagrody otrzymało 34 
studentów oraz 68 uczniów. 
Łączna kwota przyznanych 
wyróżnień wyniosła 90 tys.  
zł.
- Gratuluję wszystkim tego-
rocznym stypendystom – 
mówiła Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski. – Bardzo się 
cieszę, że mamy tak zdolną 
i utalentowaną młodzież.
Stypendium Starosty Wejhe-
rowskiego to jednorazowe 
wyróżnienie pieniężne, w wy-
sokości od 500 zł do 2 tys. zł: 
przyznane może być studen-
tom szkół wyższych publicz-
nych i niepublicznych, którzy 
na stałe zamieszkują na tere-
nie powiatu wejherowskie-
go oraz uczniom, uczęszcza-
jącym do szkół ponadgim-
nazjalnych i na stałe zamiesz-
kujących na terenie powiatu 
wejherowskiego.
W przypadku obu tych sty-
pendiów warunkiem uzyska-
nia są: bardzo dobre wyniki 
w nauce uzyskane w ostat-
nim roku szkolnym i akade-
mickim oraz w przypadku 

uczniów co najmniej dobra 
ocena z zachowania. Dodat-
kowym kryterium jest rów-
nież działalność naukowa, 
szkolna, artystyczna lub spor-
towa kandydata, przyczynia-
jąca się do rozwoju i promo-
cji powiatu wejherowskiego.
Podczas spotkania nagro-
dzono również najbardziej 
usportowione szkoły ponad-
gimnazjalne
z terenu powiatu wejherow-
skiego. W rywalizacji spor-

towej udział wzięło 11 szkół 
ponadgimnazjalnych. Ry-
walizowano w 25 konkuren-
cjach. W zawodach powia-
towych udział wzięło łącznie 
niemal 2,5 tys. zawodników. 
Wyniki klasyfikacji Sporto-
wej Licealiady Powiatu Wej-
herowskiego w roku szkol-
nym 2016/2017 ogłosił An-
drzej Byczkowski Dyrektor 
Powiatowego Zespołu Placó-
wek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie,

a przedstawiają się następu-
jąco: pierwsze miejsce za-
jął ZSP nr 1 w Rumi, na dru-
giej pozycji uplasował się ZSP 
nr 4 w Wejherowie, a trzecie 
miejsce przyznano ZSP nr 1 
w Wejherowie.
Warto dodać, iż w okresie 
minionych 18 lat przyznano 
łącznie 357 stypendiów stu-
dentom
i 803 stypendia uczniom, 
o łącznej wartości niemal 860 
tys. zł.  /raf/
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rEDA | Wyróżnieni za Osiągnięcia spOrtOWe, naukOWe i arty-
styczne - młOdzi mieszkańcy redy Otrzymali stypendia z rąk 
burmistrza krzysztOfa krzemińskiegO.

rEDA | stOWarzyszenie tWórcóW sztuki 
i rękOdzieła artystycznegO „kunszt” za-
prasza na Xiii redzkie impresje. 

Burmistrz wręczył stypendia

Wyjątkowe 
wydarzenie

Uroczystość uhonorowania 
najzdolniejszych zorganizo-
wana została w auli Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Redzie. 
Uczestniczyli w niej nie tyl-
ko stypendyści burmistrza, 
ale i ich rodzice, nauczyciele, 
a także przedstawiciele Urzę-
du Miasta.

Nagrodzeni najzdolniejsi
- Chciałbym pogratulować 
wszystkim tym, którzy zo-
stali dziś odznaczeni stypen-
diami – mówił do zebranych 
burmistrz Krzysztof Krzemiń-
ski. - Jednocześnie dzięku-
je licznie zgromadzonym ro-
dzicom i nauczycielom, bo 
bez Waszego zaangażowania 
młodym ludziom trudno by-
łoby osiągać sukcesy.
Do kogo trafiły stypendia?  
Do najbardziej uzdolnionych 
mieszkańców Redy, którzy 
w minionym roku szkolnym 
wykazywali się wysokimi 
średnimi ocen bądź dużymi 
osiągnięciami w dziedzinie 
kultury lub sportu. W trak-
cie czwartkowej uroczystości 
włodarz miasta uhonorował 
w sumie ponad sto osób.

Od 200 do 1000 zł
- Cieszę się, że otrzyma-
łam stypendium – zapewnia 
Klaudia, jedna ze stypendy-
stek. - To ogromne wyróżnie-
nie i spory prestiż, bo nieła-
two jest znaleźć się w gronie 
najzdolniejszych. W ten spo-
sób moja całoroczna praca 
została doceniona.
Stypendyści burmistrza, w za-
leżności od osiągnięć, otrzy-
mali jednorazowo od 200 do 

1000 zł. Podsumowując, sty-
pendia naukowe otrzymało 
ponad dwudziestu uczniów, 
blisko pięćdziesięciu uhono-
rowanych zostało stypendia-
mi sportowymi, a nieco po-
nad trzydzieści osób odzna-
czono za osiągnięcia kultu-
ralne. Dodatkowo dwóch stu-
dentów otrzymało stypendia 
za osiągnięcia sportowe.
Anna Walk

„Urbi show – miasto i ludzie” 
- to hasło przewodnie tego-
rocznej edycji popularnego 
wydarzenia kulturalnego. Uro-
czysty wernisaż zaplanowany 
został na dzisiaj, tj 27 paździer-
nika, a rozpocznie się o godz. 
18. Spotkanie uświetni występ 
Ady Czuryńskiej z bandem 
The Reverse. Zaprezentowa-
ne zostaną również fotografie 
mieszkańców miasta pt.„Ścia-
na przodków – tacy byliśmy”. 
Ekspozycja dostępna będzie 
w dniach od 27 do 30 paź-
dziernika w auli Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Redzie. Wystawę 
będzie można oglądać za dar-

mo w godz. od 10 do 18. 
Redzkie Impresje są imprezą 
cykliczną, na której Stowarzy-
szenie Twórców Sztuki i Ręko-
dzieła Artystycznego „Kunszt” 
prezentuje efekt prac powsta-
łych w ubiegłym roku. Artyści 
wykorzystują takie techniki 
jak: malarstwo, rysunek, biżu-
terię, ikony, fotografię i batik.
Mecenat artystyczny nad wy-
darzeniem sprawują: Sto-
warzyszenie Twórców Sztu-
ki i Rękodzieła Artystycznego 
„Kunszt”, Urząd Miasta w Re-
dzie i Różane Centrum Róży 
Melcer. WA
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Kilka dni temu Kantar TNS zapytał repre-
zentatywną próbę mieszkańców Polski, 
która z proponowanych obecnie opcji doty-
czących zakazu handlu w niedziele jest ich 
zdaniem najlepsza. Największe poparcie – 
76 proc. ankietowanych – uzyskała propo-
zycja zagwarantowania co najmniej dwóch 
wolnych niedziel w miesiącu pracowniom, 
bez konieczności wprowadzania zakazu 
handlu w niedziele. 
Co ciekawe, propozycja wprowadzenia mi-
nimum dwóch wolnych niedziel w miesią-
cu, bez konieczności zamykania sklepów, 
cieszy się większym poparciem wśród ko-
biet niż mężczyzn (80 proc. mężczyzn i 72 
proc. kobiet). 
Propozycją, która ma najmniejsze poparcie 

społeczne, jest zagwarantowanie pracownikom 
wolnych niedziel, poprzez wprowadzenie za-
kazu handlu we wszystkie niedziele w miesią-
cu – na takie rozwiązanie zgadza się jedynie 36 
proc. badanych. 
Rozwiązanie w postaci wprowadzenia zakazu 
handlu w co drugą niedzielę w miesiącu, ma wię-
cej przeciwników niż zwolenników (50 proc. vs. 
48 proc.), natomiast różnice nie są tak skrajne 
jak w przypadku opcji wolnych niedziel dla pra-
cowników bez konieczności zamykania sklepów 
i opcji zupełnego zakazu handlu w niedziele. 
Badanie zrealizowane było w dniach 20 – 23 paź-
dziernika 2017 r. metodą wywiadu telefonicz-
nego wspomaganego komputerowo (CATI) na 
1000-osobowej próbie mieszkańców Polski. 
/raf/

Instytucja zasiłku dla bezrobotnych jest uregulowana przepisami 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy. Ustawa ta określa warunki jego otrzy-
mania, a także wysokość i czas, na jaki może zostać przyzna-
ny danej osobie. Wysokość zasiłku podlega rewaloryzacji, kwo-
ta ta jest ustalana co roku 1 czerwca w oparciu o poziom cen to-
warów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Wysokość zasiłku z urzędu pracy 
nie zmieniła się od trzech lat i wynosi: dla pracownika, który ma 
staż pracy mniejszy, niż 5 lat przez pierwsze 3 miesiące 583, 60 zł 
netto i 468,11 zł netto przez kolejne miesiące, dla pracownika ze 
stażem pracy od 5 do 20 lat - 717,30 zł netto (pierwsze 3 mies.) 
i 572,87 zł netto (przez kolejne), zaś dla tych, którzy przepraco-
wali ponad 20 lat 851,63 zł netto (przez 3 mies.) i 678,71 zł netto 
(przez kolejne mies.).
Następna waloryzacja może nastąpić 1 czerwca 2018 roku.
Zasiłek jest przyznawany na okres od 6 do 12 miesięcy – jest to 
uzależnione od m.in. stopy bezrobocia w powiecie, w którym 
mieszka bezrobotnych, a także jego wieku, stażu pracy, małolet-
nich do lat 15 na utrzymaniu czy bezrobocia współmałżonka. 
/raf/

Dla kogo zasiłek?
ci, którzy stracą pracę, mogą zarejestrować się w urzę-

dzie pracy i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. 

Wolne niedziele, ale bez zakazu
Ponad 3/4 Polaków chce wolnych niedziel dla pracowników 

bez wprowadzania zakazu handlu. 

Jesteś bezrobotny i chcesz założyć własną działalność 
gospodarczą? Nie czekaj i złóż wniosek już dziś. Po-
spiesz się, bo termin składania wniosków upływa już 
w przyszłym tygodniu.  Jak podkreślają urzędnicy 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w przy-
szłym roku również będzie można złożyć wniosek 
o dotację, ale...nie warto z tym czekać. Dlaczego? Po-
nieważ przyszłoroczny budżet będzie niższy, niż obec-
nie. Termin składania wniosków o dotację na podjęcie 
działalności gospodarczej upływa 3 listopada.  /raf/

Złóż wniosek już dziś!
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Badanie zostało zrealizowane na próbie N=901 osób 
z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie 
pracują, w większości w dużych miastach. Badanie zo-
stało zrealizowane w dniach 12 czerwca – 31 sierpnia 
2017 r. za pomocą ankiety online na zlecenie Jobhouse 
przez agencję Great Digital.

O badaniu

Dobre wynagrodzenie, współpracownicy, na których można 
liczyć, możliwości rozwoju, zachowanie równowagi pomię-
dzy pracą, a życiem prywatnym oraz czas dojazdu do pracy 
– to najważniejsze czynniki, które sprawiają, że ludzie czu-
ją się szczęśliwi w pracy. I choć z badania wynika, iż Polacy 
są w swoich miejscach pracy umiarkowanie szczęśliwi (6,3 
w skali od 1 do 10), zdecydowanie bardziej zadowoleni są Ci, 
którzy w tej chwili nie planują jej zmienić. 
Badanie wykazało również, że na poczucie szczęścia w pra-
cy wpływa nie tylko sama praca, ale też miejsce pracy – mia-
sto, miejscowość i dzielnica, w których się tę pracę wykonu-
je. Uważa tak prawie co drugi badany. Tylko11% badanych 
twierdzi, iż najpierw wybiera miejsce zamieszkania, a dopie-
ro potem pracę, którą chce wykonywać. 42% ankietowanych 
za najważniejszą uważa samą pracę, a miejsce, gdzie ją wy-
konują, nie ma dla nich tak dużego znaczenia. Aż 63% bada-
nych rozważyłoby zmianę miejsca zamieszkania w poszuki-
waniu lepszej pracy. Co ciekawe, umiarkowanemu zadowo-
leniu z aktualnie wykonywanej pracy towarzyszy także chęć 
polecenia swojej pracy znajomym o podobnym profilu za-
wodowym. Swoją pracę może polecić zdecydowanie tylko 29 
procent osób przebadanych, w sposób umiarkowany poleci 
ją natomiast 28 procent. Elementem zdecydowanie najbar-
dziej godnym polecenia jest przyjazna atmosfera pracy, uwa-
ża tak 58% badanych. Mniej niż połowa badanych poleciłaby 
swoją pracę ze względu na współpracowników, na których 
można liczyć. Możliwość zachowania równowagi pomiędzy 
pracą a życiem osobistym czy relacje z przełożonym są doce-
niane przez co drugiego pracownika. 
Osoby przebadane byłyby bardziej skłonne do polecenia 
swojej pracy, gdyby mogły więcej zarabiać. Na liście pojawia-
ją także inne czynniki: możliwości rozwoju, jakie daje praca, 
możliwość realizacji swoich pasji, a także relacje z przełożo-
nym „Szczęście w pracy Polaków” to pierwsze badanie prze-
prowadzone przez agencję rekrutacyjną Jobhouse. Jego ce-
lem było zbadanie, czy Polacy są szczęśliwi w pracy, od cze-
go ten poziom zadowolenia zależy oraz zidentyfikowanie, co 
powinno się zmienić, aby Polacy byli bardziej skłonni pole-
cać swoje miejsca pracy. 
- Zależało nam, by zachęcić uczestników badania oraz osoby, 

Polacy umiarkowanie 
szczęśliwi w pracy
88% Polaków uważa, że dobre wynagrodzenie pomaga w byciu szczęśliwym, 
47% twierdzi, że miejsce wykonywania pracy ma równie duże znaczenie, jak-

praca, którą się w nim wykonuje. To wybrane wyniki badań „Szczęście w pracy 
Polaków” przeprowadzonych na zlecenie agencji rekrutacyjnej jobhouse. 

które zapoznają się z wynikami do zastanowienia się, czy praca, 
którą aktualnie wykonują daje im satysfakcję i czy świadomie bu-
dują swoją karierę zawodową. Na podstawie wyników, chcieliśmy 
także przekazać pracodawcom wskazówki, jak tworzyć zadowo-
lony, a dzięki temu efektywny zespół–podsumowuje Natalia Bog-
dan, prezes Jobhouse.
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Koniec z trzema przele-
wami do ZUS. Od nowego 
roku wszyscy będą opłacać 
składki jednym przelewem 
na indywidualny numer ra-
chunku składkowego. 

Do tej pory, żeby opłacić 
składki trzeba było wykonać 
trzy lub nawet cztery prze-
lewy. Powodowało to liczne 
problemy. Cześć płatników 
za każdy przelew płaciła pro-
wizję, a samo wykonywanie 
przelewów zajmowało wiele 
czasu i było skomplikowane. 
Zdarzały się błędy, które po-
wodowały, że składki trafiały 
niewłaściwe rachunki lub nie 
mogły być  prawidłowo za-
księgowane. 
e-Składka ułatwi ten proces 
i zminimalizuje problemy. 
Dzięki temu, że płatnik bę-
dzie miał indywidulany nu-
mer rachunku, ZUS od razu 
zaksięguje wpłatę na jego 
koncie. 
Do końca grudnia ZUS bę-
dzie wysyłał listy z infor-
macją o numerze rachunku. 
W Pomorskiem listy takie 
otrzyma blisko 250 tys. płat-
ników – aktywnych i takich, 
którzy zakończyli działal-
ność, lecz pozostało im za-
dłużenie. 
Bez nowego numeru nie bę-
dzie można opłacić składek.

jeden 
przelew 
do ZUS

Tym, co ułatwia pracownikowi wyko-
rzystanie przysługujących wolnych dni, 
jest plan urlopów. Taki plan znacznie 
poprawia też organizację pracy w fir-
mie. W ten sposób da się bowiem zmi-
nimalizować sytuacje, gdy naraz kilku 
pracowników bierze wolne. 
O ile w średnich i dużych firmach pla-
nowanie urlopów jest dość często spo-
tykane, o tyle w małych przedsiębior-
stwach ponad 60 proc. pracowników 
twierdzi, że nie planuje sobie urlopów. 
Odsetek tych, którzy wykorzystują 
urlop tak, jak to wcześniej sobie za-
planowali, jest niewielki – to zaledwie 

nieco ponad 10 proc. 
Dlaczego tak jest? Najczęstszą wymie-
nianą przyczyną jest... nadmiar pra-
cy. Drugi to fakt, że często pracownicy 
chcą brać urlop w tych samych termi-
nach, co ich koleżanki i koledzy z fir-
my. Trzeci powód – to niemożność 
zgrania terminów biorącego urlop 
i osoby lub osób, z którymi chciałby 
spędzić ten czas. Na uwagę zasługu-
je jeszcze jeden aspekt – niektórzy po 
prostu obawiają się dłuższej przerwy 
pracy ponieważ uważają, że przez to 
straciliby w oczach przełożonego. 
/raf/

Brak urlopu przez 
nadmiar pracy
Zaledwie co dziesiąta osoba wykorzystuje urlop tak, jak 
to sobie wcześniej zaplanowała. Natomiast co dwudzie-
sty pracownik deklaruje, że nigdy nie planował urlopu. 

Polski rząd chce przyjąć projekt ustawy skracający z 50 do 
10 lat okres obowiązkowego przechowywania akt pracowni-
czych. Według ekspertów Konfederacji Lewiatan jest to dobre 
rozwiązanie. Konfederacja od dawna postulowała zmniejsze-
nie obowiązków pracodawców związanych z prowadzeniem 
i przechowywaniem akt pracowniczych. 
- Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych spo-
woduje znaczące zmniejszenie obciążeń i kosztów pracodaw-
ców. Na tle innych krajów Unii Europejskiej w Polsce mamy 
do czynienia z bardzo długim, 50-letnim, obowiązkiem prze-
chowywania, archiwizowania akt pracowniczych przez praco-
dawców w formie papierowej – podkreśla Robert Lisicki, rad-
ca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw spo-
łecznych Konfederacji Lewiatan.- Dlatego dobrze się stało, że 
ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Nowe regulacje mają wejść 
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
Pracodawcy popierają też zmianę, która umożliwi firmom 
przechowywanie akt pracowniczych także w wersji elektro-
nicznej. (GB)

Akta pracowników będą 
krócej przechowywane

23 miliony złotych w postaci 60 pożyczek czekają na mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa z Pomorza. Ofertę przygotowa-
ła Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
Pożyczki mają wspierać konkurencyjność firm z regionu. Będą 
udzielane przez pośredników finansowych, którzy nie pobierają 
opłat ani prowizji. Kredyty mają być też tańsze, by mogły z nich 
skorzystać nawet bardzo małe firmy.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała umowę z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek w ra-
mach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ finansowanego 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nowe produkty uzupełnią 
dotychczasową ofertę na Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowe 
kierowane do przedsiębiorców. Do wyboru będzie Pożyczka In-
westycyjna lub Pożyczka Profilowana. W sumie na przedsiębior-
ców czekają 23 mln zł, a wnioskować można o kredyt o wartości 
od 300 tys. zł do nawet 1 mln zł. /raf/

Pożyczki dla przedsiębiorców
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rumiA | kOncert mietka szczeŚniaka Oraz gala finałOWa tO Wydarzenia, które cieszyły się najWiększym zainteresOWaniem miesz-
kańcóW rumi pOdczas międzynarOdOWegO festiWalu muzyki religijnej. 

Znamy laureatów Festiwalu
- Ksiądz Jan Twardowski to po-
eta niezwykły - powiedział Mietek 
Szcześniak, zapowiadając utwo-
ry ze swojej płyty Nierówni, do 
których to inspiracje czerpał wła-
śnie z dzieł Księdza Twardowskie-
go. - Potrafił prostolinijne trafić do 
umysłu i serca. Jego wiersze są jak 
przypowieści, które zrozumie każ-
dy człowiek. 
Występ tego artysty przycią-
gnął bardzo dużą ilość mieszkań-
ców Rumi. Głównym wydarze-
niem Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Religijnej była rów-
nież Gala Finałowa, która odbyła 
się w sobotę. 
- Konkurs stał na bardzo wysokim 
poziomie – podsumowuje rad-

na Teresa Jałocha, przewodniczą-
ca Komisji Kultury. - Przez 3 dni, 
w różnych kategoriach zaprezen-
towała się cała gama artystów. Byli 
to muzycy zarówno z kraju, jak 
i z zagranicy. Serdecznie gratuluję 
wszystkim laureatom i już dzisiaj 
zapraszam na przyszłoroczną jubi-
leuszową XXX edycję Festiwalu im. 
Ks. Ormińskiego w Rumi. 
W finale konkursu Muzyki Organo-
wej zwyciężył Piotr Pawlak z Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku. Dru-
gie miejsce Jury przyznało Elizave-
cie Łobanowej z Konserwatorium 
Muzycznego w Sankt Petersbur-
gu. Pełna lista wyników zamiesz-
czona jest na stronie festiwalru-
mia.pl.                    /ar/

Afera Kryminalna
rumiA | już pO raz trzeci W stacji kultu-
ra W rumi Odbyła się afera kryminalna. 

Festiwal kryminału, który po-
wstał w 2011 roku z inicja-
tywy Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku oraz gdańskie-
go wydawnictwa Oficynka, 
od początku swojego istnie-
nia gości najznamienitszych 
twórców kryminału, thrillera 
i sensacji. Wśród nich są i mi-
strzowie, i uczniowie, autorzy 
z wieloletnim dobytkiem lite-
rackim i debiutanci, profesjo-
naliści przekazujący wiedzę 
wartą wykorzystania w tym 
gatunku i pasjonaci intelek-
tualnej gry. Bo kryminał to 
przede wszystkim dobra za-
bawa, mistrzostwo warszta-
tu i wiedza.
- W ramach tajnego projek-
tu MASKA, zakupiliśmy kil-
kadziesiąt masek przedsta-
wiających bohaterów hor-
rorów czy znanych morder-
ców – mówi Anna Chlewicka. 
- Można je było wypożyczyć 
i oznaczyć się w mediach 
społecznościowych. Całą za-
bawę rozpoczęli biblioteka-
rze, a nasi czytelnicy chętnie 
ją kontynuowali 
Bohaterem tegorocznej edy-
cji w Rumi był Jakub Żulczyk – 

autor powieści kryminalnych 
Wzgórze Psów oraz Ślepnąc 
od świateł, a także współau-
tor scenariusza serialu Belfer. 
Żulczyk opowiedział o swo-
jej najnowszej powieści, pla-
nach na drugą część książ-
ki „Ślepnąc od świateł” czy 
ekranizacji tego dzieła.
Następnym punktem progra-
mu było spotkanie autorskie 
z pisarzem młodego poko-
lenia Jakubem Żulczykiem, 
które poprowadziła dzien-
nikarka Radia Plus Iwona 
Demska. Dyskusja dotyczy-
ła przede wszystkim najnow-
szej pozycji wydawniczej, 
mrocznego thriller’a „Wzgó-
rze psów”. Gość opowiadał 
również o swoim zaangażo-
waniu w pisanie scenariu-
sza do „Belfra”, którego jest 
współautorem. 
Spotkanie autorskie z po-
wieściopisarzem poprzedził 
równie interesujący wykład 
z profilerem Janem Gołę-
biowskim, który podzielił się 
ze słuchaczami swoim wie-
loletnim doświadczeniem 
w rozpoznawaniu psycho-
patycznych przypadków kli-
nicznych. /raf/

fo
t. 

u
m

 r
um

ia
fo

t. 
u

m
 r

um
ia



OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                   307/2017/DB



20 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 27 października 2017

oGŁosZENiE o NABorZE NA 
WoLNE stANoWisKo PrAcy
Prezes Gminnych Wodociągów i Kanalizacji  
sp. z o.o w Skarszewach
ogłasza nabór na stanowisko 

KiEroWNiK Ds. tEchNicZNych 
na umowę o pracę -w wymiarze 1 pełny 
etat

Wymagania konieczne do podjęcia pra-
cy na danym stanowisku:
a) kandydat/ka jest obywatelem polskim, 
ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz  korzysta z pełni praw publicznych;
b) kandydat/ka nie był/a skazany(a) prawo-
mocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-
stępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe
c) kandydat /ka posiada kwalifikacje zawo-
dowe wymagane do wykonywania pracy
d) wyższe wykształcenie techniczne w za-
kresie sieci i urządzeń wod-kan
e) co najmniej 3-letnie doświadczenie na 
podobnym stanowisku
f) wiedza z zakresu funkcjonowania urzą-
dzeń technicznych w obiektach wod-kan 
g) znajomość pakietu MS Office, w szcze-
gólności Excel
h) zdolności organizacyjne, komunikatyw-
ność
i) umiejętność pracy w zespole
j) zaangażowanie i odpowiedzialność
k) znajomość języka angielskiego – mile wi-
dziana
l) stan zdrowia kandydata(ki) pozwala na 

zatrudnienie na wyżej określonym stano-
wisku
 
Zakres obowiązków:
Kierownik ds. technicznych koordynuje 
i nadzoruje całokształt zagadnień oczyszczal-
ni i przepompowni ścieków, stacji uzdatnia-
nia wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnej.  
Pełny zakres obowiązków dostępny w sie-
dzibie Spółki.

Wymagane dokumenty
1) życiorys ze zdjęciem,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających 
posiadane wykształcenie, wymagane 
uprawnienia i dotychczasowe doświadcze-
nia zawodowe,
4) zaświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do pracy na stanowisku Kie-
rownik ds. technicznych.
5) podpisane pisemne oświadczenie o peł-
nej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6) podpisane pisemne oświadczenie, kan-
dydata, że nie był prawomocnie skazany za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,
7) podpisane pisemne oświadczenie o wy-
rażeniu/nie wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych kandydata dla 
celów niezbędnych do przeprowadzenia 
naboru.

termin, sposób i miejsce składania do-
kumentów aplikacyjnych:
 
Dokumenty należy złożyć w terminie do 
10.11.2017 r., do godziny 15.00, oso-
biście w siedzibie Spółki Gminne 
Wodociągi i Kanalizacja 83-250 
w Skarszewach, ul. Polna 33 
(sekretariat)  lub za pośrednic-
twem poczty
- w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem „nabór na sta-
nowisko Kierownik ds. 
technicznych”.
 Informacja o kandyda-
tach, którzy zgłosili się 
do naboru oraz o wyni-
ku naboru będzie
ogłoszona na tabli-
cy ogłoszeń w siedzi-
bie Spółki Gminne Wo-
dociągi i Kanalizacja 83-
250 w Skarszewach, ul. Po-
lna 33

Po zakończeniu naboru doku-
menty aplikacyjne kandyda-
tów zostaną komisyjnie znisz-
czone.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPrZEDAm działkę ogrodniczą, do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

sPrZEDAm mieszkanie 3 pokojo-
we w Wejherowie blisko centrum. 
1-piętro. tel.538 443 446

sPrZEDAm działke budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lebork 
1100 m2 cena 39.000 tel.602306210

sPrZEDAm działke budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lębork 
1100 m2 cena 39.000 tel.602306210\

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

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

sPrZEDAm murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

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

ZAMIENIĘ

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

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
sPrZEDAm motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ
sKuP aut, kasacja, awaryjne otwiera-
nie aut, pomoc drogowa, auto części 
789345593

INNE
oryGiNALNE koła z oponami zi-
mowymi do fiata Grande i innych 
15”+śruby+stojak na kola 350zł 
695230080

EDUKACJA
LEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

LEKcjE gry na gitarze dla początku-
jącychoraz średniozaawansowanych. 
Luzino tel. 506 077 549

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ
sZuKAmy tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

USŁUGI
GDy bank odmawia: pożyczka po-
zabankowa do 20000zl, wyplata w 
1dzien, Gdańsk 601832048

PoGotoWiE komputerowe  bez-
płatny dojazd i diagnostyka*   tel. 58 
380 4444  www.winfo.com.pl   *na 
obszarze wejherowa,  jeśli klient zleci 
dokonanie naprawy

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE
sPrZEDAm gitarę akustyczną lag 
t66d z wmontowaną elektroniką  
fishan matrix + twardy futerał. Luzi-
no, 506 077 549

sPrZEDAm komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400 zł 
tel.507486424

sPrZEDAm dywan 1.20x2 m 
owalny beżowo brązowy 100 zł. 
tel.507486424

sPrZEDAm radio odtwarzacz samo-
chodowe do kaset z muzyką, spraw-
ne 80 zl tel 796 400 131

DrEWNo opałowe, buk, sosna i gałę-
ziowka, porąbane, ułożone, mozliwy 
transport. 506250477

siANo, słoma w balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Mozliwość trasportu. 506250477

sPrZEDAm wózek inwalidzki 100 zł 
tel.58 6727297

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

sKuPujEmy stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

sPrZEDAm materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

ZŁotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

sZuKAsZ 
PrAcoWNiKA?
Wyślij ogłoszenie sms-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub 
napisz: d.bieszke@expressy.pl



Na Wzgórzu Wolności pano-
wała bardzo gorąca atmosfe-
ra, a stadion Gryfa był niemal 
stuprocentowo zapełniony – 
stało się tak dzięki nie tylko ki-
bicom żółto-czarnych, ale tak-
że licznie przybyłym fanom 
gości. Pierwsze minuty upły-
nęły na nieśmiałych atakach 
Gwardii oraz walce o panowa-
nie w środku pola. W 10. mi-
nucie obrońcom na prawym 

skrzydle urwał się Kwiatkow-
ski, oddał strzał z ostrego kąta, 
ale nie zmieścił piłki w bram-
ce. W 25. minucie dośrodko-
wanie aktywnego od począt-
ku Maciejewskiego zamknął 
strzałem głową Gierszewski, 
ale zawodnik Gryfa był zbyt 
daleko, by takim uderzeniem 
zaskoczyć Hartleba. W 37. mi-
nucie mieliśmy otwarcie wy-
niku – mimo tłoku w polu kar-

nym prostopadłe podanie 
trafiło do Kwiatkowskiego, 
który dostawił nogę i umie-
ścił piłkę w siatce. Sędzia rów-
no po 45. minutach zakoń-
czył pierwszą połowę.
Druga połowa zaczęła się od 
strzału Poźniaka w pierw-
szych sekundach, ale zaska-
kujące uderzenie z dystan-
su znacznie minęło bramkę 
Lelenia. W 62. minucie jedna 
z kontr gości zakończyła się 
strzałem Przyborowskiego, 
który minął bramkę Gryfa. 
Kilka minut później gospoda-
rze mieli doskonałą okazję do 
wyrównania – w zamieszaniu 
w szesnastce najlepiej odna-
lazł się Trąbka, który podał 

do niepilnowanego Okunie-
wicza, który przed sobą miał 
kilka metrów i bramkarza, ale 
uderzył w poprzeczkę. W 87. 
minucie Gwardia podwyż-
szyła prowadzenie – kontra 
w przewadze liczebnej, wy-
dawałoby się, została zepsuta, 
jednak niepilnowany Kwiat-
kowski uwolnił się spod opie-
ki rywali i z bliska pokonał Le-
lenia. W końcówce meczu 

było mnóstwo emocji – naj-
pierw rzutu karnego nie wy-
korzystał Nadolski, a potem 
w zamieszaniu w polu kar-
nym Okuniewicz strzelił gola 
kontaktowego. Końcówka to 
napór Gryfa, ale nie przyniósł 
on zmiany rezultatu – Gwar-
dia pokonała żółto-czarnych 
na Wzgórzu Wolności.
Krzysztof Grajkowski

Niemoc trwa
ii LiGA | passa meczóW bez zWycięstWa na Własnym stadiOnie nie zOstała prze-
rWana – gryf przegrał z Ostatnią W tabeli gWardią kOszalin. ii LiGA | gryf WejherOWO Oraz mks klucz-

bOrk tO zespOły, którym cOraz OdWaż-
niej W Oczy zagląda Wizja spadku.

juNiorZy | pOWiedzieć O dWóch Wynikach drużyn młOdzieżOWych, że są „hOke-
jOWe”, tO Wielkie niedOmóWienie.

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Gryf Wejherowo - Gwar-
dia Koszalin 1-2
Okuniewicz 90’ - Kwiatkow-
ski 37’, 87’

Gryf: Leleń – Brzuzy, Kołc, 
Wicki, Goerke – Maciejew-
ski (46.Gabor), Nadolski, 
Trąbka, Wicon, Gierszewski 
– Okuniewicz

Gwardia: Hartleb – Woj-
ciechowski, Szubert (84.Ły-
siak), Kwiatkowski, Shim-
mura, Majtyka, Stańczyk, 
Mikołajczak( 75.Baranow-
ski), Poźniak, Januszkie-
wicz, Przyborowski
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Czternaście, osiemnaście...
W miniony weekend pauzo-
wali najstarsi z juniorów, ale 
pozostałe mecze dostarczyły 
sporo emocji, oraz grad bra-
mek. Bolesnej porażki doznał 
zespół z rocznika 2001/2002, 
który przegrał z Gedanią 

Gdańsk 0-4, ale za to benia-
minek Centralnej Ligi Junio-
rów, rocznik 2003 odniósł 
kolejne ważne zwycięstwo – 
tym razem 2-0 z Chemikiem 
Bydgoszcz. Rocznik 2004 
wysoko wygrał z Wichrzem 

Wierzchucino 4-0. Rzeczy 
nieprawdopodobne wyda-
rzyły się w pojedynku pierw-
szej drużyny z rocznika 2005 
z MKS-em Władysławowo – 
Gryf wygrał aż 18-0. Komplet 
zwycięstw zanotowały dru-

żyny rok młodsze – pierw-
sza 3-0 pokonała GKS Linia, 
a druga rozbiła Cisowę Gdy-
nia... 14-0. Aż dziewięciu za-
wodników wpisało się na li-
stę strzelców.
Krzysztof Grajkowski

ratuj się 
kto może

Nadzieje, że wygrana żół-
to-czarnych 3-0 z Rozwojem 
w Katowicach będą począt-
kiem lepszej gry i wyników ze-
społy prysły po dwóch ostat-
nich spotkaniach na Wzgórzu 
Wolności – Gryf miał walczyć 
o 6 punktów, a zdobył zaled-
wie jeden, do tego został po-
konany przez ostatnią w ta-
beli Gwardię. Do końca rundy 
pozostało 5 meczów i wydo-
stanie się ze strefy spadkowej 
przed przerwą zimową wciąż 
jest możliwe. Trzeba jednak 
w końcu wykonać pierwszy 
krok – wygrać. Tak samo de-
speracko punktów potrzebu-
je też najbliższy rywal Gryfa, 
MKS Kluczbork. 
Spadkowicz z I ligi ma punkt 

więcej, niż żółto-czarni, ale 
od dłuższego czasu nie może 
wydostać się ze strefy spad-
kowej. Kadra zespołu z Klucz-
borka przeszła latem rewolu-
cję – zespół opuściło kilkuna-
stu graczu. Nowymi ogniwa-
mi MKS-u są za to m.in. Dona-
tas Nakrosius, Dawid Wolny, 
Damian Warchoł, oraz Mar-
cin Niemczyk, którzy grali już 
w przeszłości na drugoligo-
wych boiskach. MKS ma za 
sobą zmianę trenera –  An-
drzej Konwińskiego zastą-
pił Tomasz Kulawik, który za-
czął od minimalnej porażki 
0-1 z GKS-em Bełchatów i te-
raz podobnie jak Piotr Rzepka, 
potrzebuje radykalnej popra-
wy wyników. 

Vs

mks kluczbork – gryf wejherowo
sobota, 28. października, 18:00



23|Piątek, 27 października 2017gwe24.pl/sport

tytani zwycięscy kolejne zwycięstwo ats-u
PiŁKA ręcZNA | WejherOWscy szczypiOrniŚci Wygrali 
pierWszy mecz na Własnej hali. przy licznej publicznOŚci 
tytani pOkOnali jeziOraka iłaWa 31:28. 

tENis stoŁoWy | Ot lOgistics kamiX ats małe trójmiastO 
pOkOnał u siebie mks pOgOń siedlce 8:2.
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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REKLAMA                                              U/2017/PR

Dotychczas żółto-czerwoni 
mieli na swoim koncie jed-
no zwycięstwo – wyjazdo-
we z MOSiR-em Kątrzyn – 
ale po paru gorszych me-
czach udało im się przerwać 
złą passę i ucieszyć licznie 
przybyłych kibiców.

Jeziorak był dla Tytanów 
równorzędnym rywalem, 
od początku na boisku Ze-
społu Szkół nr 1 panowa-
ła zacięta rywalizacja, jed-

nak to gospodarzom uda-
ło się zdobyć lekką przewa-
gę, której nie oddali do koń-
ca pierwszej połowy – do 
przerwy było 16-13 dla żół-
to-czerwonych. Wyrówna-
ny obraz meczu utrzymał 
się w drugiej części spotka-
nia – dużo było gry punkt za 
punkt, goście z Iławy wal-
czyli o odwrócenie losów 
meczu, jednak po ostatnim 
gwizdku sędziego z wygra-
nej 31:28 cieszyli się wej-

herowianie. To drugie zwy-
cięstwo Tytanów w trzecim 
meczu w sezonie. 

W najbliższy weekend żół-
to-czerwoni zagrają o ko-
lejne zwycięstwo, tym ra-
zem w meczu wyjazdowym. 
W sobotę o 13:30 zmie-
rzą się ze Szczypiorniakiem 
Olsztyn. Zespół z Warmii jest 
o jedno miejsce niżej od Ty-
tanów, mimo że rozegrał nie 
trzy, a pięć meczów. KG

Rozkręcają się podopieczni 
Tadeusza Gawła – niedaw-
no odnieśli pierwsze zwycię-
stwo w 1. lidze (przeciwko 
Remusowi Kościerzyna), a w 
zeszłą sobotę na hali MOSiR 
w Rumi ponownie okazali się 
lepsi od rywali.

Pogoń Siedlce zdobyła pierw-
szy punkt (Bartosz Szarmach 
pokonał Alana Wosia), ale 
potem swoje mecze wygrali 
Przemysław Perzyński, Paweł 
Lemański, oraz Łukasz Ka-

proń i z niuekorzystnego wy-
niku 0:1 zrobiło się 3:1 dla go-
spodarzy. Potem ATS rozegrał 
dwa świetne mecze deblowe 
– oba zostały wygrane w sto-
sunku 3:0 – i było już 5:1, a 
więc gospodarzy od zwycię-
stwa dzielił jeden wygrany 
pojedynek. Nie wprowadzi-
ło to rozkojarzenia w szere-
gi drużyny – ATS wygrał 3 z 4 
pozostałych gier (drugie zwy-
cięstwa odnieśli Przemysław 
Perzyński, Paweł Lemański, a 
pierwsze – Alan Woś) i mecz 

z Pogonią Siedlce zakończył 
się wynikiem 8:2 dla gospo-
darzy. Udało się więc zwycię-
żyć drugi mecz z rzędu.
Zespół z Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego w sezonie 
2017/2018 dwa razy wygrał, 
dwa razy przegrał i raz zre-
misował i zajmuje wysokie, 4. 
miejsce w tabeli 1. ligi (grupa 
północna). Kolejny mecz ATS 
zagra w sobotę, 4. listopada 
w Gdańsku – rywalem będzie 
druga drużyna tamtejszego 
AZS AWFiS. KG
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Przełamanie APS-u
siAtKóWKA | zaWOdniczki z rumi pO gOrszym pOczątku sezOnu Wreszcie przełamały złą passę i Wygrały W słupsku.
Podopieczne Tomasza Kor-
dowskiego przegrały dwa 
pierwsze mecze bez zwy-
cięstwa w choćby jednym 
secie, jednak szkolenio-
wiec, który w dniu meczu 
z Czarnymi obchodził uro-
dziny, wierzył w poprawę 
postawy zespołu. 

I nie zawiódł się, bo siatkar-
ki z Rumi zrobiły trenerowi 
najlepszy możliwy prezent. 
Pierwszy set to wyrówna-
na walka obu drużyn, którą 
25:21 wygrały zawodniczki 
APS-u. Jeszcze lepiej pora-
dziły sobie w drugim secie, 
w którym drużyna ze Słup-
ska nie miała zbyt wiele do 
powiedzenia i zdobyła za-
ledwie 19 punktów. Trze-
cia partia spotkania okaza-
ła się ostatnią – przewaga, 
jaką wypracowały zawod-
niczki APS-u utrzymała się 
do samego końca – wynik 
ostatniego seta brzmiał 
20:25, a wynik całego me-
czu 0:3. Podopieczne To-
masza Kordowskiego wy-

grały mecz bez straty seta 
i mogą być w pełni zado-
wolone ze swojej gry. 

O drugie zwycięstwo 
w obecnym sezonie APS 
powalczy w najbliższą nie-
dzielę. Rumskie siatkarki 
o 17:00 w hali MOSiR po-
dejmą WTS Włocławek, 
który od początku nowych 
rozgrywek jest w formie – 
wygrał 2 z 3 meczów.

Dobry mecz za sobą mają 
także kadetki Akademii. 
Młody zespół prowadzony 
przez Roberta Sawickiego 
pokonał na wyjeździe Ge-
danię Gdańsk 3:1. Szcze-
gólny podziw budzi to, 
co młode siatkarki zrobiły 
w drugim secie – przy sta-
nie 20:24  obroniły cztery 
piłki setowe i ostatecznie 
wygrały partię 27:25. Dzię-
ki temu wyrównały stan 
meczu, a potem zdecydo-
wanie pokonały podłama-
ne rywalki.
KG
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PiŁKA NoŻNA | nie udały się WeekendOWe mecze czWartOligOWcOm z pOWiatu 
WejherOWskiegO. szczególnym zaskOczeniem jest Wynik meczu Orkanu i Wikędu.

sPorty WALKi | aż 340 zaWOdnikóW ry-
WalizOWałO W ramach OtWartych za-
WOdóW karate W bOlszeWie. 

WPADKA PiŁKArZy
Mieliśmy już w tym sezonie 
hat-trick zespołów z czwartej 
ligi – w 9. kolejce swoje me-
cze wygrały wszystkie trzy 
drużyny. Niestety w poprzed-
ni weekend zdarzyło się zu-
pełnie odwrotnie – żadna 
z drużyn nie zdobyła punk-
tów.
Przed kolejką zdecydowa-
nie najtrudniejszym zada-
niem wydawał się mecz Sto-
lemu Gniewino, który gościł 
wicelidera, Radunię Stężyca. 
Pierwsza połowa była świet-
na w wykonaniu podopiecz-
nych Tomasza Dołotki, któ-
rzy zeszli do przerwy prowa-
dząc 1-0.  Po przerwie doszło 
jednak do strzelaniny, w któ-
rej ofiarą był mniej skutecz-
ny Stolem. Długo utrzymy-
wał się wynik 2-1 dla gospo-
darzy, ale Radunia w koń-
cówce strzeliła dwie bramki 
i wywiozła z trudnego terenu 
3 punkty. Zespół z Gniewina 
pozostał na wysokim, 3. miej-
scu w tabeli, jednak strata do 
Raduni, która po tej kolejce 
objęła pozycję lidera, wzrosła 
do 6 punktów.
Dużym rozczarowaniem jest 

wynik Wikędu Luzino, który 
na wyjazdowy mecz ze Star-
tem Miastko pojechał w roli 
faworyta, jednak jej nie spro-
stał. Start, który we wcześniej-
szych 12 meczach zdobył za-
ledwie 9 punktów nieoczeki-
wanie pokonał Wikęd 4-1. Ze-
spół z Luzina spadł na 6. miej-
sce w tabeli IV ligi.
Chyba jeszcze większą nie-
spodzianką jest porażka Or-
kana. Rumscy piłkarze co 
prawda nie zajmowali wy-

sokiego miejsca w tabeli, 
ale grali z drużyną, która do-
tąd nie zdobyła ani jednego 
punktu – Sokołem Wycze-
chy. Zespół skazany na spa-
dek dokonał sensacji i wygrał 
z Orkanem 3-2. Ekipa z Rumi 
zaczyna niebezpiecznie spa-
dać w tabeli – jest już na 14. 
miejscu.
Niezawodne są za to Orlęta 
Reda. Nasz „jedynak” w V li-
dze wygrał szóste spotkanie 
z rzędu, tym razem z GKS-em 

Sierakowice (2-1) i ze stratą 
3 punktów do GKS-u Kowale 
jest wiceliderem V ligi.
W weekend nadejdzie okazja 
do rehabilitacji dla czwartoli-
gowców – Stolem na wyjeź-
dzie zagra z GKS-em Kolbudy, 
Wikęd podejmie Arkę II Gdy-
nia (sobota, 15:00), a Orkan 
w Bytowie zmierzy się z re-
zerwami Bytovii. Piątoligowe 
Orlęta czeka mecz na szczy-
cie, czyli pojedynek z GKS-
em Kowale.

Zmagania karate

Bazą zawodów była Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa w Bol-
szewie przy ulicy Leśnej. 
- W zawodach rywalizowało 
340 zawodników. Pojawili się 
karatecy z Elbląga, Inowro-
cławia czy też Bydgoszczy, 
przyjechali także karatecy 
z Rosji i Ukrainy. Nasza impre-
za organizowana jest już po 
raz piętnasty, po raz pierw-
szy wydarzenia ma charak-
ter międzynarodowy. Zde-
cydowaliśmy się na rozsze-
rzenie formuły imprezy wła-
śnie w odpowiedzi na zainte-

resowanie zawodników zza 
wschodniej granicy – tłuma-
czy Piotr Stanulewicz ze Sto-
warzyszenia Sportów Walki 
i Lekkiej Atletyki „Shotokan 
i l.a”, które było organizato-
rem wydarzenia.
Całodniowe zawody roz-
poczęły się już o godzinie 9 
rano, karatecy walczyli przez 
kolejne dziesięć godzin.  Naj-
młodszy zawodnik, który za-
prezentował swoje umiejęt-
ności w Bolszewie miał 5 lat, 
rywalizowali także „seniorzy” 
w wieku 24 lat.  (GB)


