
Piątek, 12 sierpnia 2011 r.              

Nr 32 (213)   NAKŁAD 12 000 EGZ.Express Biznesu | tel. 791 980 155   Express Powiatu Kartuskiego | tel. 501 226 085   Express Gdyński | tel. 791 764 155

G
R

Z
B

IE
T

 G
A

Z
E

T
Y

  
 

 
 

N
A

JL
E

P
S

Z
A

 R
E

K
L

A
M

A
 

 
 

 
S

Z
C

Z
E

G
Ó

ŁY
  U

  R
A

F
A

Ł
A

   
 

 
 te

l.
 7

9
1

 9
8

0
 1

5
5

Rozbudowa dwóch rumskich szkół 
– Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 6 – miała być reali-
zowana w ten sposób, aby 1 września 
dzieci mogły rozpocząć naukę. Już 
teraz wiadomo, że tak się nie stanie. 

Powodem tego są zbyt wolno prowa-
dzone prace budowlane. Roboty w 
obydwu szkołach wykonuje ta sama 
fi rma. 
W SP6 w Rumi rozpoczęcie roku 
szkolnego zostało przesunięte o pra-

wie 3 tygodnie. Uczniowie zasiądą w 
szkolnych ławach dopiero 19 wrze-
śnia. Pod warunkiem, że tym razem 
wykonawca wywiąże się z terminów. 
A to wcale nie jest pewne. 
W drugiej rumskiej podstawówce, 

która jest w trakcie rozbudowy – w 
SP1 – do 1 września miały być ukoń-
czone i oddane do użytku sale lekcyj-
ne. Tu również nie wiadomo, czy wy-
konawcy uda się wszystko zakończyć 
na czas.                                       Str. 3

Początek roku szkolnego 
ze sporym poślizgiem

EDUKACJA | W jednej ze szkół podstawowych w Rumi rok szkolny rozpocznie się z niemal trzytygodnio-
wym opóźnieniem. Powodem są zbyt wolno prowadzone prace budowlane w placówkach.
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Dzięki temu zwycięstwu 
gryfi ci znaleźli się w puli 
32 najlepszych zespołów 
w Polsce! - To historyczna 
chwila dla naszego klubu, 
nigdy wcześniej nie udało 
się nam awansować w PP 
tak wysoko – mówił z dumą 
Rafał Szlas, prezes Gryfa. - 
Mecz nie odbyłby się gdy-
by nie uprzejmość naszego 
głównego sponsora, właści-
cieli fi rmy Orlex państwa 
Gębarowskich, którzy po-
mogli przy organizacji tego 
spotkania – dodał Szlas. 
Już w 2 minucie pojedyn-
ku gryfi ci wyszli na prowa-
dzenie. Tomasz Kotwica po 
faulu na Grzegorzu Gice-
wiczu dośrodkował w pole 
karne, a zamieszanie wyko-
rzystał Łukasz Krzemiński. 
Jednak to był dopiero po-
czątek serii strzeleckiej w 
tym spotkaniu. Z kolejnego 
gola cieszyli się kibice Za-
wiszy Bydgoszcz, którzy 
w ponad 100 osób przybyli 

Wielka sensacja! Gryf w 1/32 Pucharu Polski
PUCHAR POLSKI | To było niezwykłe spotkanie – mówili kibice w środowe popołudnie na Wzgórzu Wolności. Gryf Orlex Wejhe-
rowo pokonał pierwszoligową Zawiszę Bydgoszcz w 1/64 Pucharu Polski po rzutach karnych 4:3. 

Gryfi ci już w najbliższą środę na własnym stadionie zagrają 
z kolejnym pierwszoligowcem -  Sandencją Nowy Sącz

do Wejherowa, by dopingować 
swoją drużynę. W 18 minucie 
świetnie broniący w tym spo-
tkaniu bramkarz Gryfa, Wie-

sław Ferra musiał kapitulować, 
gdyż nie udało mu się obronić 
strzału z 30 metrów Kamila 
Majkowskiego. Druga odsłona 

środowego spotkania również 
znakomicie rozpoczęła się dla 
gospodarzy, już w 48 minucie 
Mateusz Toporkiewicz oszukał 

obrońców i pokonał lobowa-
nym strzałem wychodzącego z 
bramki golkipera Zawiszy. W 
63 minucie dośrodkowanie z 
rzutu rożnego strzałem głową 
na bramkę zamienił Wojciech 
Okińczyk. 
Jednak 90 minut nie starczyło 
piłkarzom obu drużyn na roz-
strzygnięcie awansu do kolej-
nej rundy Pucharu. W 112 mi-
nucie kapitan Zawiszy Rafał 
Piętka wykorzystał błąd obroń-
ców Gryfa i wyprowadził swój 
zespół na prowadzenie. 
W ostatniej minucie dogrywki 
akcje przeprowadzili gospoda-
rze, a konkretnie Jarosław Fe-
lisiak, który mocnym mierzo-
nym strzałem doprowadził do 
wyrównania. W rzutach kar-
nych piłkarze Zawiszy dwu-
krotnie pomylili się przy wy-
konywaniu jedenastek, przy 
jednym błędzie gryfi tów, i mu-
sieli pożegnać się z pucharo-
wymi rozgrywkami. 

Łukasz Nowaczyk
Str. 15
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DROGI | Z budowanej wła-
śnie trasy Leśna-Cegielniana, 
która połączy Redę z Rumią, 
będzie można wyjechać na 
krajową „szóstkę” tylko w 
kierunku Wejherowa. Ale po-
jawiła się szansa na budowę 
kolejnej drogi, która rozwią-
załaby ten problem i uspraw-
niła ruch.
W ubiegłym tygodniu Józef 
Reszke, starosta powiatu, ka-
tegorycznie stwierdził, że nie 
ma możliwości wprowadze-
nia zmian w realizowanym 
projekcie i droga Z Rumi do 
Redy zostanie wybudowana 
tak, jak to zaplanowano. Jed-
nocześnie Reszke zapropono-
wał alternatywne rozwiązanie 
– budowę drogi za rumskim 
urzędem miasta, która rozwią-
załaby problem i usprawniła 
ruch.  Okazuje się, że budo-
wa tej trasy jest możliwa, a 
władze Rumi są przychylnie 
nastawione do tego pomysłu.  
         Str. 3

Stawiamy 
na turystów
WYWIAD | W tym tygodniu 
rozmawiamy ze Zbigniewem 
Walczakiem. Wójt gminy 
Gniewino mówi o kierunkach 
rozwoju gminy, najważniej-
szych inwestycjach i planach 
na przyszłość. 
- Stawiamy przede wszyst-
kim na turystykę – mówi 
Zbigniew Walczak. - Reali-
zujemy przyjętą wcześniej 
strategię rozwoju, gdzie in-
frastruktura turystyczna jest 
priorytetowym kierunkiem 
inwestowania. Staramy się 
stale wzmacniać atrakcyjność 
naszej gminy i zachęcać ludzi, 
by nas odwiedzali. Chcemy 
wybudować kolejkę górską, 
która połączy wieżę „Ka-
szubskie Oko” z Czymanow-
ską Górą a także planujemy 
ważne inwestycje, związane z 
budową profesjonalnych ką-
pielisk w Nadolu, wraz z całą 
infrastruktura socjalną i sani-
tarną.                               Str. 2

KOMUNIKACJA | Ci, którzy 
w najbliższą środę chcą się 
gdzieś wybrać koleją, mogą 
mieć spory problem. Tego 
dnia pracownicy Przewozów 
Regionalnych zorganizują bo-
wiem strajk generalny. 
Oznacza to, że na tory nie wy-
jedzie niemal 3 tys. pociągów, 
przez co do pracy nie dojedzie 
około 300 tys. pasażerów! 
Turyści, podróżujący koleją, 
również będą musieli zmienić 
swoje plany na ten dzień. Śro-
dowy strajk potrwa 24 godzi-
ny i może się okazać dopiero 
pierwszym z całej serii straj-
ków. Po nim planowane są 
bowiem kolejne negocjacje, 
mają się odbyć w ciągu kolej-
nych 7 dni. Jeżeli do północy 
24 sierpnia nie dojdzie do po-
rozumienia, strajk generalny 
zostanie wznowiony.      Str. 3

Strajk generalny 
na kolei

Powstanie 
nowa trasa?
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Dyżur reportera

Wiesz o czymś ciekawym, kontrowersyjnym, bulwersu-
jącym? Nasz reporter czeka na sygnały od Czytelników 
od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 16 pod nr tel. 
606 112 745. Zadzwoń, a zajmiemy się Twoją sprawą! 
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KULTURA 
Z DRUGIEJ STRONY

133 km

będzie mieć trasa rowerowa, reali-
zowana w ramach projektu „Tury-
styczny szlak Północnych Kaszub”.

DOŻYNKI | Tegoroczne 
samorządowo - diecezjal-
ne dożynki województwa 
pomorskiego odbędą się 
w najbliższy czwartek, 
18 września, w Lubaniu 
(powiat kościerski, gmina 
Nowa Karczma) na terenie 
wystawienniczo - targo-
wym Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego.
Ceremonię rozpocznie w 
samo południe uroczysta 
msza święta w intencji rol-
ników w kościele p.w. Św. 
Piotra i Pawła w Lubaniu, 
podczas której nastąpi 
poświęcenie chleba i wień-

ców dożynkowych.
Ciekawym punktem 
programu obchodów do-
żynkowych będą stoiska 
prezentujące dorobek kul-
turalny oraz osiągnięcia 
rolnictwo poszczególnych 
powiatów z terenu woje-
wództwa pomorskiego. 
Obchodom dożynkowym 
będą towarzyszyć dwu-
dniowe targi rolne - Ka-
szubska Jesień Rolnicza.
Corocznym zwyczajem 
w programie wydarzenia 
zaplanowano Wojewódzki 
Konkurs na Wieniec Do-
żynkowy.                        (r)

Wojewódzki konkurs 
na najpiękniejszy wieniec

„Dziennikarz to nie zawód. To charakter” - takie stwier-
dzenie jest powszechne w środowisku dziennikarskim. 
Co oznacza? Dopóki nie spróbujesz swych sił, nie do-
wiesz się, czy i w Tobie nie drzemie Ryszard Kapuściń-
ski, Tomasz Lis czy Justyna Pochanke. Doskonałą okazją 
jest gazeta EXPRESS POWIATU WEJHEROWSKIE-
GO, który  ukazuje się w Wejherowie, Redzie i Rumi 
oraz całym powiecie. 
Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, jesteś 
dociekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludzkich 
spraw  - przyjdź do nas. Dzięki mediom można wiele 
zmienić, a my – z Twoją pomocą – chcemy to robić. Je-
śli nigdy wcześniej nie pisałeś artykułów – nie szkodzi. 
Doświadczony dziennikarz służy pomocą w zakresie 
warsztatu. Może okaże się, że dziennikarstwo jest Twoim 
sposobem na życie? Jeśli już publikowałeś – tym lepiej.
Zapraszamy do współpracy osoby z Wejherowa, Rumi, 
Redy oraz całego Powiatu Wejherowskiego. Wyślij nam 
swoje teksty na adres: p.ruszewski@expressy.pl
Najciekawsze opublikujemy na łamach Expressu Powia-
tu Wejherowskiego.

Zostań dziennikarzem

Nie po to wybieramy władze, 
aby się ze sobą kłóciły i rywa-
lizowały (na to jest czas i miej-
sce w kampanii wyborczej i to 
powinny być mało znaczące in-
cydenty, bo jeśli brak kandyda-
tom podstawowej kultury, to po-
winni odpaść w przedbiegach i 
tyle.)
Tymczasem polityka w rozumie-
niu fi lozofi i łacińskiej, do jakiej 
dojrzała i przez wieki wzrastała 
Polska w naszej europejskiej cy-
wilizacji, to roztropna troska o 
dobro wspólne.
Niech każdy radny, poseł, prezy-
dent i starosta odpowie na pyta-
nie, czy w tym celu ubiegał się 
o swoją funkcję? Bo jeśli tak, to 
nie powinny nam doskwierać 
odpryski waszych wojen – mamy 
prawo żyć w czystości, spokoju i 
bezpieczeństwie; zwłaszcza, że 
oddajemy niemałą część swo-
jego dochodu do wspólnej kasy, 
którą Państwo dysponujecie: 
Czy na pewno roztropnie?  I dla 
wspólnego dobra?
Kiedy my, jako mieszkańcy czy 
organizacje, ubiegamy się o 
środki dofi nansowania, jeste-
śmy bardzo rygorystycznie prze-
świetlani przed otrzymaniem, w 
trakcie i po rozliczeniu. I w po-
rządku: wiemy, że jest porządek. 
Gorzej, kiedy następuje przerost 

formy nad treścią. Ponadto, je-
śli niewłaściwie zachowamy się 
i nie dopełnimy jakiegoś prawa 
(choćby spóźnienie z zeznaniem 
rocznym, opłatą ubezpiecze-
nia społecznego), to nic nas nie 
tłumaczy, nawet nieznajomość 
przepisu lub jego interpretacji. 
Otóż, ta sama zasada powinna 
działać w obie strony i my, jako 
społeczeństwo, jako mieszkańcy 
Wejherowa wołamy: SPRAW-
DZAM!
To zresztą znamienne, sko-
ro utrzymujemy tak wiele róż-
nych służb kontrolnych, to jak 
może dochodzić do takiej pa-
tologii?! W oczywisty sposób 
odczuwamy, że nasz grosz jest 
niewłaściwie dysponowany, że 
ubiegający się o państwowe i 
samorządowe posadki i funkcje 
mają na uwadze swoje dobro, a 
nie służbę dla dobra wspólnego 
społeczeństwa lokalnego. I po-
bierają sowite wynagrodzenie 
za piastowanie stanowiska, za-
siadanie na tronie, bez wzglę-
du na to, czy zabiegają o dobro 
wspólne w ramach samorządu. 
Bo gdyby tak było, nie musie-
libyśmy się zastanawiać, dla-
czego nie ma koszy i ławek na 
naszych ulicach – głównych uli-
cach miasta.
Zresztą: kto tak podzielił na uli-

ce? kto poszatkował nam mia-
sto?
Najwyraźniej na siłę szuka-
no kompetencji dla powiatów, 
a przede wszystkim – źródełek 
utrzymania (jeśli nie wiado-
mo o co chodzi, to wiadomo że 
chodzi o pieniądze..) Funduje-
my więc sobie bizantyjskie ce-
sarstwo, kiedy nas nie stać na 
podstawowe leczenie, na opiekę 
nad niepełnosprawnymi – zain-
teresowane rodziny same muszą 
sobie radzić lub organizować 
pozarządowy system pomoco-
wy: ani Miasto, ani Powiat nie 
dysponują środków na dom po-
bytu dziennego dla chorych na 
Alzheimera, ale kluby seniora i 
uniwersytet trzeciego wieku dla 
sprawnych – jak najbardziej!
Pytam wobec tego: kto jest w 
trudniejszej sytuacji, aby ocze-
kiwał pomocy państwa: zdrowy, 
czy chory? Sprawny, czy niepeł-
nosprawny? Silny, czy słaby?
Dla mnie jest oczywiste, że i 

jedni i drudzy powinni być w 
kręgu zainteresowania władzy, 
lecz przy szczupłości środków, 
pośród ograniczeń, jako pierw-
si na pomoc mają prawo liczyć 
słabsi i ci, którzy z natury rzeczy 
są na gorszej pozycji, w gorszej 
kondycji.
Chcąc rządzić, piastować wła-
dzę trzeba szerokiej, fachowej 
wiedzy [...], wyczucia potrzeb 
społecznych obywateli zwłasz-
cza w zakresie bezpieczeństwa, 
oświaty, zdrowia, kultury. A co 
się nam funduje? Na sezon let-
ni, od 1 maja, nie ma ławek i 
koszy w centralnych punktach 
miasta chcącego przyciągnąć 
i gościć turystów, miasta będą-
cego stolicą powiatu. No, ale 
cieszmy się! Może pod koniec 
sierpnia będą ławki – NOWE! A 
co z poprzednimi – wyrzucimy? 
Rozdamy? Niech chociaż trafi ą 
na podwórka i do parków...
J.W. (imie i nazwisko do wiado-
mości redakcji)

Rozważanie mieszkańca, któremu nie jest wszystko jedno...
OPINIE | Pierwsza myśl: w sytuacji, gdy borykamy się z kryzysem – wszyscy, całe społeczeństwo – nie stać nas na jaśniepańskie gesty 
i wyrzucanie publicznych pieniędzy! Bo czymże innym jest brak porozumienia władz miasta i powiatu w sprawie utrzymania czystości 
ulic oraz zakup nowych ławek, choć wcześniejsze były też niedawno zakupione?! To dowód nonszalancji i degrengolady. Albo szaleń-
stwa. Albo zatraty poczucia rzeczywistości i realiów życia w Polsce, nie wspominając już o honorze i tym podobnych kwestiach.

emu niiiiiiiiiiiiiiiiiiie jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeesssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsssssssssssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.....................................................
– wszyscy, całe społeczeństwo – nie stać nas na jaśni
ozumienia władz miasta i powiatu w sp
zakupione?! To dowód non
e wspominając j ż

Najwyraźniej na siłę szuka-
no kompetencji dla powia-
tów, a przede wszystkim – 
źródełek utrzymania

Stawiamy na turystów
WYWIAD | Ze Zbigniewem Walczakiem, wójtem gminy Gniewino, rozmawia Rafał Korbut.

Jaki kierunek rozwo-
ju gminy Gniewino 
uważa pan za priory-
tetowy?

- Stawiamy przede wszystkim 
na turystykę. Realizujemy 
przyjętą wcześniej strategię 
rozwoju, gdzie infrastruktura 
turystyczna jest prioryteto-
wym kierunkiem inwestowa-
nia. Staramy się stale wzmac-
niać atrakcyjność naszej 
gminy i zachęcać ludzi, by 
nas odwiedzali. Tym bardziej, 
że atrakcji nie brakuje. 

No właśnie – jest 
kompleks turystycz-
no-rekreacyjny z wie-
żą widokową „Ka-
szubskie Oko”, skan-
sen w Nadolu, po je-
ziorze Żarnowieckim 
pływa statek Nado-
lanin, są i powsta-
ją nowe trasy rowe-
rowe...

- I chcemy jeszcze wybudo-
wać kolejkę górską, która 
połączy wieżę „Kaszubskie 
Oko” z Czymanowską Górą. 

dojechać do gminy i 
mieć możliwość poru-
szania się pomiędzy 
miejscowościami. 

- Dlatego inwestujemy także w 
infrastrukturę drogową. Wciąż 
staramy się poprawiać stan 
dróg tak, aby zwiększyć bez-
pieczeństwo i poprawić kom-
fort poruszania się po nich. 
Bardzo ważne jest odpowied-
nie oznakowanie dróg, dlatego 
będziemy stawiać znaki dro-
gowe, drogowskazy, a także 
wykonywać oznakowanie po-
ziome na jezdniach. To drobne 
rzeczy, ale znacznie podnoszą 
komfort użytkowania dróg. Z 
dużych drogowych inwesty-
cji w trakcie realizacji jest też 
obwodnica Rybna. Tę trasę 
budujemy wspólnie z Chocze-
wem i powiatem wejherow-
skim. W tym roku rozpocznie 
się także modernizacja kilku 
kilometrów drogi Kostkowo – 
Dąbrówka. A w przyszłości - 
bardzo ważna jest przebudowa 
drogi, łącząca naszą gminę z 
miastem powiatowym. Oprócz 
tego w trakcie budowy jest ka-
nalizacja, równocześnie wy-
mieniamy też gazociąg. Obec-
nie realizujemy to w kierunku 
Kostkowo – Chynowie oraz w 
kierunku Perlina i będziemy 
kontynuować te prace, podłą-
czając kolejne miejscowości. 

Mam nadzieję, że przetarg na tę 
inwestycję uda się ogłosić pod 
koniec bieżącego lub na po-
czątku przyszłego roku. To jed-
nak zależy od tego, czy uda się 
wszystkie formalne procedury 
do tej pory zakończyć. 

W planach jest też reali-
zacja jeszcze jednej du-
żej inwestycji turystycz-
nej. Jakiej? 

- Przygotowujemy się do bu-
dowy kanału łączącego Jezioro 
Żarnowieckie z morzem. Nie bę-
dzie to oczywiście sam kanał, ale 
zostanie też wybudowana cała 
infrastruktura. 

No i kąpieliska...

Tak, w przyszłym roku planuje-
my ważne inwestycje związane 
z budową profesjonalnych ką-
pielisk w Nadolu, wraz z całą in-
frastruktura socjalną i sanitarną. 

Ale turystyka to nie 
wszystko. Zarówno 
przyjezdni, jak i miesz-
kańcy, muszą jakoś 

Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino

W tym roku rozpocznie się 
modernizacja części drogi 
Kostkowo – Dąbrówka

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um



12 sierpnia 2011 r.www.expresspowiatu.pl 3redakcja@expressy.pl

AKTUALNOŚCI
Z TYGODNIA

Uwaga na oszustów

Na terenie powiatu wejherowskiego w ostatnim czasie poja-
wili się dwaj oszuści, którzy podszyli się pod pracowników 
gazowni. Mogą się oni podszywać także za pracowników  
innych fi rm i urzędów oraz podawać się za członków rodzi-
ny. Policja apeluje o ostrożność.

Zakorkowana „szóstka”

Dziś w Rumi odbędzie się nadzwyczajna konferencja w 
sprawie Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, 
której budowa ma rozładować gigantyczne korki, tworzą-
ce się na krajowej „szóstce”. W konferencji weźmie udział 
m.in. 12 przedstawicieli samorządów. 

Oznacza to, że na tory nie wy-
jedzie niemal 3 tys. pociągów, 
przez co do pracy nie dojedzie 
około 300 tys. pasażerów! 
Turyści, podróżujący koleją, 
również będą musieli zmienić 
swoje plany na ten dzień. 
Środowy strajk potrwa 24 go-
dziny i może się okazać do-
piero pierwszym z całej serii 
strajków. Po nim planowane 
są bowiem kolejne negocjacje, 
mają się odbyć w ciągu kolej-
nych 7 dni. Jeżeli do północy 
24 sierpnia nie dojdzie do po-
rozumienia, strajk generalny 
zostanie wznowiony.
W najbliższą środę nie będą 
kursować pociągi, obsługiwa-
ne przez Przewozy Regional-
ne. Turyści mogą mieć więc 
problem z dojazdem Półwy-
sep Helski. Na trasie Gdynia-
Hel kursują bowiem wyłącze-
nie pociągi tego przewoźnika. 
Analogicznie sytuacja wyglą-
da na trasie Gdynia-Tczew- 
Elbląg. Warto zaznaczyć jed-
nak, że część taboru PKP PR 

BOJANO | Ksiądz Mirosław 
B., który do niedawna był pro-
boszczem parafi i Św. Jadwigi 
Królowej w Bojanie, chce do-
browolnie poddać się karze. 
Przypomnijmy, że duchowny 
został zatrzymany, gdy wraca-
jąc z obchodów Dni Gniewina 
prowadził samochód po spo-
życiu alkoholu. 
Wniosek o ukaranie księdza 
Sąd Rejonowy w Wejherowie 
miał otrzymać w tym tygodniu 

od policji.
To nie pierwszy konfl ikt księ-
dza Mirosława B. z prawem. 
Niedawno został on skazany 
za rozpijanie i molestowanie 
seksualne 15-letniej dziewczy-
ny, a niedługo po ogłoszeniu 
wyroku został złapany do kon-
troli drogowej w Czymanowie 
– alkomat wykazał wówczas 
0,3 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu (norma w 
Polsce wynosi 0,2 promila). 

Policjanci uniemożliwili mu 
dalszą jazdę autem, które ode-
brała osoba, wskazana przez 
duchownego. Za popełnio-
ne wykroczenie ksiądz stra-
cił prawo jazdy na pół roku. 
Poza tym zostanie ukarany za 
jazdę pod wpływem alkoholu. 
Ksiądz skorzystał więc z moż-
liwości dobrowolnego podda-
nia się karze (taką możliwość 
dopuszcza polskie prawo).

(r.)

NA SYGNALE | Wejherow-
scy policjanci przeprowadzili 
w minionym tygodniu akcję 
„Trzeźwy poranek”. Tylko w 
czasie pierwszych dwóch go-
dzin funkcjonariusze zatrzy-
mali aż 6 kierowców, prowa-
dzących swe auta po spożyciu 
alkoholu. Z tego czterech za-
trzymanych miało poniżej 0,5 
promila alkoholu w organi-
zmie, co jest wykroczeniem. 
Dwaj kierowcy popełnili na-
tomiast przestępstwo kiero-
wania pojazdem w stanie nie-
trzeźwości. 

Już podczas pierwszych kon-
troli przed godziną 6: rano na 
terenie gminy Szemud został 
zatrzymany pierwszy kieru-
jący pod wpływem alkoholu. 
Kierowca mercedesa został 
poddany badaniu trzeźwości 
przez policjantów, które wy-
kazało, że mężczyzna miał 
prawie 2 promile. Kolejny 
nietrzeźwy kierowca został 
zatrzymany przed godziną 7 
rano na terenie gminy Cho-
czewo. Cyklista miał prawie 
1,5 promila. Pozostali czte-
rej kierowcy znajdowali się 

w stanie po spożyciu alkoho-
lu. Zostali zatrzymani także 
wczesnym rankiem na terenie 
gmin Gniewino i Szemud.
Niebawem kierowcy kieru-
jący pod wpływem alkoho-
lu zostaną przesłuchani oraz 
usłyszą zarzuty. Za popełnio-
ne przestępstwo grozi kara 
pozbawienia wolności nawet 
do lat 2. Za kierowanie po-
jazdem po spożyciu alkoholu 
grozi kara aresztu, grzywny 
nawet do 5 tys. złotych oraz 
10 punktów karnych.

(r.)

Nietrzeźwi za kierownicą

Ksiądz chce się poddać karze W środę strajk generalny na kolei
KOMUNIKACJA | Ci, którzy w najbliższą środę chcą się gdzieś wybrać kole-
ją, mogą mieć spory problem. Tego dnia pracownicy Przewozów Regional-
nych zorganizują bowiem strajk generalny. 

należy do Urzędu Marszałkow-
skiego i te składy wyjada na tra-
sy, z tym, że będą obsługiwane 
przez innego przewoźnika.
Ale są też dobre wiadomości 
dla podróżnych - strajk nie do-
toczy innych przewoźników, co 
oznacza, że kolejki SKM będą 
jeździć zgodnie z rozkładem. 

Normalnie kursować będą też 
pociągi należące do PKP Inter-
city, Kolei Mazowieckiej oraz 
Arrivy. 
Dodatkowo PKP Intercity bę-
dzie honorować bilety Przewo-
zów Regionalnych w pociągach 
Tanich Linii Kolejowych. 

(raf)

SKM-ki w środę będą kursować według normalnego rozkładu
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Problem dotyczy dwóch rum-
skich placówek oświatowych 
– Szkoły Podstawowej nr 6 
oraz Szkoły Podstawowej nr 
1. W tej pierwszej sytuacja 
jest gorsza, ponieważ już dziś 
wiadomo, że rok szkolny za-
cznie się tam nie 1, a dopie-
ro 19 września. W SP1 prace 
są bardziej zaawansowane, 
ale szanse na oddanie sal lek-
cyjnych do użytku do koń-
ca sierpnia też są niewielkie. 
Dlatego dyrektor szkoły przy-
gotowała rozwiązanie awa-
ryjne – dodatkowe sale w po-
bliskim budynku Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
- Jestem w trakcie organizo-
wania nowego roku szkol-
nego – wyjaśnia Irena Ko-
paczewska, dyrektor SP1. 
– Patrząc na postęp prac bu-
dowlanych nie wierzę, żeby 
ten fragment obiektu, gdzie 
miały być nowe sale lekcyj-
ne, został oddany do użytku 
w tym miesiącu. Jeżeli na-
wet wykonawca zakończy 
budowę, to potem przecież 
muszą być zrobione przeglą-

Wyścig z czasem 
w rumskich podstawówkach
EDUKACJA | W Rumi nie wszyscy uczniowie szkół podstawowych rozpoczną naukę 1 września. 
W Szkole Podstawowej nr 6 dzieci zasiądą w szkolnych ławach niemal trzy tygodnie później. 

dy, trzeba uzyskać wszystkie 
zezwolenia dopuszczające to 
do użytku. Moim zdaniem nie 
uda się tego zrobić na czas, 
dlatego przygotowałam dodat-
kową salę lekcyjną w budynku 
MOSiR-u. 

Tempo robót nie podoba się 
też władzom miasta ani rad-
nym. 
- Nie jestem zadowolona z po-
stępu prac ani w Szkole Pod-
stawowej nr 1, ani w Szkole 
Podstawowej nr 6 – mówi Elż-

bieta Rogala Kończak. - Dla-
tego podjęłam decyzję o wy-
powiedzeniu umów, ale na to 
nie zgodził się wykonawca. 
Jestem w trakcie negocjacji z 
wykonawcą, aby ustalić spo-
sób i termin dokończenia po-

szczególnych etapów robót. 
Szkoły muszą przez 2 lata 
funkcjonować w trakcie prac 
budowlanych i remontowych, 
które muszą być prowadzone 
w taki sposób, żeby nie zakłó-
cać zajęć lekcyjnych. W ubie-

głym roku szkoły sobie poradzi-
ły, na pewno poradzą sobie także 
w przyszłym roku szkolnym. 
Niedawno wśród mieszkańców 
Rumi zaczęto powtarzać infor-
mację, że prace budowlane w 
placówkach oświatowych zosta-
ły wstrzymane z powodu ogło-
szenia przez wykonawcę upa-
dłości fi rmy. Na szczęście te 
rewelacje nie potwierdziły się. 
- W Szkole Podstawowej nr 1   
robotnicy są na miejscu i pracu-
ją – wyjaśnia Elżbieta Rogala-
Kończak. - Zapewniono nas, że 
do końca sierpnia część budynku 
dla klas młodszych (od strony ul. 
Świętopełka) zostanie ukończo-
na i oddana do użytku. Dzieci 1 
września powinny więc tam nor-
malnie rozpocząć naukę. Jeśli 
zaś chodzi o resztę prac, to jest 
przesunięcie w harmonogramie 
robót, ale nie jest zagrożony ter-
min końcowy. 
 Zagrożony jest natomiast koń-
cowy termin zakończenia ro-
bót w Szkole Podstawowej nr 6.  
Uczniowe SP6 rozpoczynają  rok 
szkolny nie 1, ale 19 września. 
Jest realna szansa, że do tego 
dnia (19 września) obiekt sto-
łówki zostanie oddany do użytku 
i to umożliwi pracę szkoły. 
Wielu mieszkańców, patrząc na 
postępy prac, ma jednak poważ-
ne wątpliwości, czy wykonawca 
dotrzyma terminów. 
Władze miasta uspokajają jed-
nak, że inwestycje będą na bieżą-
co kontrolowane i zostaną ukoń-
czone na czas.  
- Wciąż prowadzimy rozmowy 
i negocjacje z wykonawcą – tłu-
maczy Elżbieta Rogala-Koń-
czak. - Jeżeli będzie się wywią-
zywał z umowy i dalsze prace 
będą prowadzone sprawnie i rze-
telnie, to najprawdopodobniej 
podejmę decyzję o podpisaniu 
aneksu do umowy, która umożli-
wi przesunięcie terminu oddania 
obiektu   na marzec przyszłego. 
Ale wszystko zależy od tego, jak 
dalej będą iść prace.

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl
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W SP 6 rok szkolny rozpocznie się dopiero 19 września
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Pieniądze do wzięcia

Zbliża się ostateczny termin składania 
wniosków o dofi nansowanie w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Kaszubska Droga”. 

POWIATOWE
INFORMACJE

Tiry jeżdżą po miastach

Po uruchomieniu elektronicznego systemu opłat na 
krajowej „szóstce” i zainstalowaniu bramek, które au-
tomatycznie pobierają opłatę od przejeżdżającego pod 
nią samochodu, kierowcy TIR-ów zaczęli jeździć dro-
gami miejskimi i gminnymi, aby uniknąć płacenia. 

BEZPIECZEŃSTWO | 
Wejherowscy policjanci 
uczestniczyli w akcji „Bez-
pieczny poniedziałek”, któ-
rej celem było podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa 
kierowców i pieszych na 
przejazdach kolejowych 
i na respektowaniu znaku 
„STOP”
W poniedziałek o godzinie 
9 policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego wejhe-
rowskiej Komendy Powia-
towej, wspólnie z funkcjo-
nariuszami z Posterunku 
Policji w Luzinie wzięli 
udział w ogólnopolskich 
działaniach „Bezpieczny 
poniedziałek”, które odby-

ły się na przejeździe kole-
jowym w Luzinie. Podczas 
prowadzonej akcji mundu-
rowi rozdawali ulotki.
Celem akcji było pod-
noszenie świadomości o 
zagrożeniach, wynika-
jących z niezachowania 
szczególnej ostrożności na 
przejazdach kolejowych, 
kształtowanie zachowań, 
utrwalanie postaw społecz-
nie pożądanych. Podczas 
kampanii przypomina-
no kierowcom i pieszym, 
że przejazd kolejowy to 
skrzyżowanie linii kole-
jowej z drogą i ma takie 
samo znaczenie,  jak skrzy-
żowanie drogowe.       (dd)

EDUKACJA | Nowa klasa 
o profi lu sportowym po-
wstanie w jednej z wejhe-
rowskich szkół średnich. 
Chodzi o wyłowienie 
młodych talentów, które do 
tej pory przepadały z racji 
zbyt rzadkich treningów.
IV Liceum Ogólnokształ-
cącym w Wejherowie 
dysponuje nową salą gim-
nastyczną z siłownią, salą 
judo i taneczną. Posiada 
też dwa boiska treningowe 
oraz zewnętrzny fi tness, 
dlatego też od września w 
placówce będzie można 
się kształcić w klasie spor-
towej. Program naucza-
nia obejmie 10 godzin 
wychowania fi zycznego w 
tygodniu oraz zwiększoną 
liczbę godzin z biologii i 
języka angielskiego. Oferta 
została skierowana do mło-
dzieży, która jest sprawna 
fi zycznie i wykazuje wolę 

uprawiania sportu. Dyrek-
cja szkoły chce stworzyć 
taki system szkolenia, aby 
intensywne treningi i roz-
wój talentu sportowego 
szedł w parze z systema-
tyczną nauką. Klasa spor-
towa przygotuje uczniów 
zarówno do dalszych eta-
pów nauki, jak i rozwinie 
w profesjonalny sposób ich 
zainteresowania sportowe.  
Absolwenci klasy spor-
towej będą przygotowani 
pod względem sprawno-
ściowym do podjęcia nauki 
na Akademii Wychowania 
Fizycznego na kierunkach: 
wychowanie fi zyczne, tre-
nerskie, instruktorskie, tu-
rystyka czy fi zjoterapia. Z 
powodzeniem mogą konty-
nuować naukę w szkołach 
służb mundurowych, a tak-
że rozwijać profesjonalną 
karierę sportową. 

(dd)

Dobre perspektywy 
dla sportowców

Policjanci na przejazdach
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Wciąż nie milkną krytyczne 
głosy mieszkańców Zagórza i 
Szmelty (południowych dziel-
nic Rumi) odnośnie trwającej 
budowy trasy Leśna-Cegiel-
niana. Mieszkańcy nie zgadza-
ją się na to, aby ta droga była 
realizowana według wybrane-
go wariantu, który zakłada wy-
jazd na krajową „szóstkę” tyl-
ko w jednym kierunku i ruch 
jednokierunkowy pod wia-
duktem w okolicy rumskiego 
dworca SKM. 
W ubiegłym tygodniu Józef 
Reszke, starosta powiatu, ka-
tegorycznie stwierdził, że nie 

ma możliwości wprowadze-
nia zmian w projekcie i droga 
zostanie wybudowana tak, jak 
to zaplanowano. Jednocześnie 
Reszke zaproponował alter-
natywne rozwiązanie – budo-
wę drogi za rumskim urzędem 
miasta, która rozwiązałaby 
problem i usprawniła ruch. 
Okazuje się, że budowa tej 
trasy jest możliwa, a władze 
Rumi są przychylnie nastawio-
ne do tego pomysłu. 
- Decyzja starosty powiatu w 
sprawie trasy Leśna-Cegielnia-
na jest niepodważalna – mówi 
Elżbieta Rogala-Kończak, 
burmistrz Rumi. - Jeśli chodzi 
natomiast o drogę za Urzędem 
Miasta Rumi, to właściciel 

działki, znajdującej się przed 
UM, ma duże plany względem 
tego terenu. Chce, aby powsta-
ły tam wysokie budynki miesz-
kalne. Ale powstanie tej inwe-
stycji będzie uwarunkowane 
wybudowaniem drogi i tunelu 
pod torami łączącego ul. Pił-
sudskiego z nowym odcinkiem 
ul. Towarowej. To będzie mu-
siał wykonać właściciel terenu 
za własne pieniądze, ponieważ 
będzie to droga wewnętrzna. 
Wszystkie te aspekty zosta-
ły ujęte w planie zagospoda-
rowania, który jest już  wy-
łożony i czekamy na uwagi. 
Jeśli uwag nie będzie dużo to 
uchwalimy go jeszcze w tym 
roku. Gdy tylko plan wejdzie 

w życie (a powinno stać się to 
bardzo szybko, bo cała proce-
dura jego uchwalania jest już 
w końcowej fazie), nic nie bę-
dzie stało na przeszkodzie, by 
inwestor rozpoczął budowę tej 
inwestycji i drogi. Dodam, że 
w planie jest zapisany również 
konkurs architektoniczny, w 
ramach którego zostanie wy-
łoniony projekt zagospodaro-
wania pierzei ul. Sobieskiego 
aż do wiaduktu. A następnie 
według projektu, który wygra, 
będzie prowadzona inwesty-
cja. Jeszcze jest za wcześnie, 
by mówić o dokładnych termi-
nach, ale powstanie tej trasy w 
niedalekiej przyszłości jest jak 
najbardziej realne.

Szansa na powstanie 
nowej trasy
DROGI | Z budowanej właśnie trasy, która połączy Redę z Rumią, będzie można wy-
jechać na krajową „szóstkę” tylko w kierunku Wejherowa. Ale pojawiła się szansa 
na budowę kolejnej drogi, która rozwiązałaby ten problem i usprawniła ruch.

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

Trasa Leśna-Cegielniana powstanie 
według obowiązującego projektu
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Akredytacja to przede wszyst-
kim bezpieczeństwo opie-
ki. Dostosowanie funkcjono-
wania szpitala do wymogów 
standardów akredytacyjnych, 
pozwalające na redukcję ry-
zyka, związanego z hospita-
lizacją, na standaryzowanie 
funkcjonujących w szpitalu 
procedur medycznych, orga-
nizacyjnych i technicznych, 
a w efekcie służy poprawie 
bezpieczeństwa świadczo-

nej opieki medycznej. Takie 
standardy dla lecznictwa za-
mkniętego spełnił Szpital Spe-
cjalistyczny w Wejherowie. 
Placówka jest jedną z sześciu 
szpitali w województwie po-
morskim, która może szczy-
cić się certyfi katem akredyta-
cyjnym. Natomiast w całym 
kraju jest tylko sto akredyto-
wanych szpitali na ponad 700 
zakładów. 
- Pierwszy certyfi kat uzyska-
liśmy w 1997 roku na okres 
3 lat, potem staraliśmy się o 
kolejną w 2008 roku, a teraz 

wystąpiliśmy o przedłużenie 
certyfi katu na kolejne 3 lata 
– mówi dyrektor szpitala An-
drzej Zieleniewski. 
W przygotowaniach do akre-
dytacji wzięli udział wszyscy 
pracownicy szpitala. Działania 
miały na celu zwiększenie za-
dowolenia pacjentów, a także 
podkreślenie bezpieczeństwa 
realizowanych procedur. Była 
to już trzecia wizyta akre-
dytacyjna, poddająca szpital 
sprawdzianowi jakościowe-
mu. Oceny placówki według 
nowych, znacznie bardziej 

Były okazją do udoskona-
lenia współpracy WOPR
-u z innymi jednostkami 
ratowniczymi i zabezpie-
czającymi. W trakcie pro-
wadzonej akcji policjanci 
zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia, a strażacy wraz z 
płetwonurkami wyciągnęli 
osoby tonące z wody. 
- Podjęta akcja ratownicza 
w formie ćwiczeń miała 
uświadomić kąpiącym się 
ludziom, że woda to bar-
dzo niebezpieczny żywioł, 
z którym nie ma żartów 
– mówi komendant OSP 
Mirosław Józefowicz.
Scenariusz ćwiczeń prze-
widywał uratowanie trzech 
topiących się osób w jezio-
rze Zawiat. W szkoleniu 
uczestniczyli ratownicy 
WOPR z powiatu wej-
herowskiego, ratownicy 
medyczni z fi rmy Falck, 
strażacy z OSP w Orlu i 
funkcjonariusze Policji z 

Wejherowa. Do podjęcia 
czynności ratunkowych 
ekipy wykorzystały łódź 
wiosłową, karetkę pogoto-
wia, wóz gaśniczy z łodzią 
motorową, motocykle i 
samochód patrolowy.
Obecnie w powiecie wej-
herowskim działa tylko 
jedno strzeżone przez 
ratowników miejsce do 
kąpieli w Bieszkowicach. 
Gmina Wejherowo zamie-
rza więc otworzyć drugie 
kąpielisko w Orlu. Ratow-
nicy sprawdzają z płetwo-
nurkami dno jeziora, choć 
woda jest bardzo zanie-
czyszczona. 
– Istnieje możliwość kąpa-
nia się w Orlu, ale tylko do 
50 metrów od brzegu, bo 
dalej trzeba nasypać żwiru 
na glinę – mówi Janusz 
Groth. – Natomiast na je-
ziorze Zawiat planuje się 
stworzyć prawdziwe ką-
pielisko.                       (dd)

W minioną sobotę na po-
lach świecińskich odbyła 
się rekonstrukcja legendar-
nej bitwy. Była to już szósta 
edycja spotkania mieszkań-
ców i turystów pod Świeci-
nem. Do walki stanęły woj-
ska polskie i krzyżackie, 
wspierane przez kaszub-
skich chłopów, tak jak 549 
lat temu. Na plenerowej 
imprezie pojawiły się brac-
twa rycerskie z całej Polski. 
Były pokazy średniowiecz-
nych tańców, uzbrojenia ry-
cerskiego i musztry, pokazy 
kaskaderskie z mieczem i 
drwalem, a także zawody 
łucznicze. Bractwa zapre-
zentowały artylerię i wóz 
taborowy oraz wystąpiły 
z koncertem muzyki daw-
nej. Po zamknięciu obozu 
dla zwiedzających, przygo-
towano inscenizację bitwy. 
Widzowie obejrzeli, jak w 
1462 roku w nocy z 16 na 
17 września rozegrała się 
krwawa bitwa wojny trzy-
nastoletniej pod wsią Świe-
cino. Wojska krzyżackie 

Na polu bitwy Polaków i Krzyżaków
HISTORIA | Dużo emocji przeżyli pasjonaci historii, którzy obejrzeli re-
konstrukcję bitwy pomiędzy wojskami polskimi a oddziałami krzyżacki-
mi z 1462 roku, z okresu wojny 13-letniej w Świecinie koło Wejherowa.

zostały rozgromione przez pol-
skich żołnierzy. Jak wyjaśnili 
organizatorzy, przyjęło się, że 
śmierć poniosło trzy czwarte 
Krzyżaków. Bitwa była wiel-
kim sukcesem, a jej następ-

stwem było zdobycie Gniewu 
i powrót do wiślanego handlu. 
Organizatorem inscenizacji jest 
Bractwo Rycerskie spod Nor-
dowej Gwiazdy z siedzibą w 
Świecinie.                         (dd)

Na imprezie pojawiły się bractwa rycerskie z całej Polski

Szybsza pomoc 
dla tonących

BEZPIECZEŃSTWO | Na jeziorze Zawiat przepro-
wadzono ćwiczenia ratunkowe. 

 Ćwiczenia udoskonalają współpracę WOPR-u z inny-
mi jednostkami ratowniczymi

Certyfi kat za lepsze 
leczenie i mniej zakażeń
ZDROWIE | Jakość usług i opieki medycznej w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Wejherowie potwierdził minister zdrowia. Placówka bowiem 
otrzymała Certyfi kat Akredytacyjny. 

restrykcyjnych od poprzednich 
standardów, dokonali wizytatorzy 
z Ośrodka Akredytacji Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia z Krakowa. Podczas 
przeglądu sprawdzano większość 
miejsc pobytowych pacjenta. Wi-
zytacja odbywała się na oddzia-
łach szpitalnych oraz w miejscach 
świadczących usługi medyczne - 
aptece, archiwum, Centralnej Ste-
rylizacji i Zakładzie Diagnostyki. 
Przejrzano infrastrukturę szpital-
ną, zabezpieczającą w gazy me-
dyczne, energię, wodę i gospo-
darkę odpadami. 
Przeprowadzane zostały wy-
wiady z dyrekcją, persone-
lem i pacjentami oraz dokona-
no przeglądu dokumentacji. Po 
skończonej wizytacji Minister-
stwo Zdrowia udzieliło akredy-
tacji na podstawie pozytywnej re-
komendacji Rady Akredytacyjnej. 
- Pracownicy są przyzwyczaje-
ni do tego, że ciągle wdrażamy 
nowe standardy, które służą bez-
pieczeństwu pacjentów – dodaje 
Jolanta Jelińska, pełnomocnik ds. 
jakości szpitala.
Choć wejherowski szpital nie zy-
skał bezpośrednio dodatkowych 
środków fi nansowych z akredyta-
cji to oprócz renomy i niewątpli-
wej dumy, zdobył inne wymierne 
korzyści. Standaryzacja umożli-
wia mu lepszą i efektywniejszą 
pracę, pozwala na objęcie pa-
cjentów bezpieczną i wielopłasz-
czyznową opieką, minimalizuje 
ryzyko popełnienia błędów i wy-
stąpienia działań niepożądanych.

Wejherowski szpital otrzymał Certyfi kat Akredytacyjny

Daria Dunajska
d.dunajska@expressy.pl
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SPOŁECZEŃSTWO
UWAGI, OPINIE

Taniej za prąd dla fi rm

Niższą cenę za energię i gwarancję jej utrzymania w przy-
szłym roku otrzymają małe i średnie fi rmy, które skorzy-
stają z najnowszej propozycji Grupy ENERGA. W ramach 
oferty pod nazwą Smart Fit  można obniżyć cenę energii 
elektrycznej o 40 zł za jedną megawatogodzinę.

Pieniądze na ekologię

Mieszkańcy gminy Wejherowo mogą się starać o 
dofi nansowanie na usunięcie pokryć dachowych, ele-
wacji i budowli, zawierających rakotwórczy azbest z 
budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wysokość 
dofi nansowania wynosi 50 procent kosztów. 

Coraz więcej osób nie wyobra-
ża sobie codziennego życia bez 
dostępu do internetu. Tymcza-
sem na mapie Polski wciąż są 
„białe plamy” – miejsca, gdzie 
o szerokopasmowym dostępie 
do tej ogólnoświatowej sieci 
teleinformatycznej można tyl-
ko pomarzyć. Dlatego na Po-
morzu wdrażany jest program, 
którego głównym założeniem 
jest stworzenie sieci, która ma 
dotrzeć do wszystkich miesz-
kańców naszego regionu. 
Uroczyste wręczenie decyzji 
o przyznaniu dofinansowania  
dla projektu „Szerokopasmo-
we pomorskie - budowa sieci 
szkieletowo - dystrybucyjnej 
na terenie województwa po-
morskiego” z udziałem mar-
szałków Mieczysława Struka 
i Wiesława Byczkowskiego, 
odbyło się w tym tygodniu w 
gdańskim urzędzie marszał-
kowskim.
Łączna wartość dofi nansowa-

W tym roku już po raz czwarty 
Polski Czerwony Krzyż wraz z 
Grupą Muszkieterów ze skle-
pów Intermarché i Bricomar-
ché, organizują kampanię ho-
norowego krwiodawstwa pod 
hasłem „Zbieramy krew dla 
Polski”. Jest to największa tego 
typu akcja w naszym kraju.
Wejherowska kampania od-
będzie się w piątek 19 sierp-

nia od godziny 9 do 12.30. Po 
raz pierwszy Grupa Muszkie-
terów postanowiła podarować 
honorowym krwiodawcom i 
uczestnikom akcji edukacyj-
nych profesjonalne apteczki sa-
mochodowe. Będzie je można 
wygrać oddając krew lub bio-
rąc udział w rodzinnym kon-
kursie rysunkowym na plakat 
promujący kampanię „Zbie-

ramy krew dla Polski”. Am-
bulans do poboru krwi pojawi 
się w Wejherowie na parkin-
gu przy sklepach Intermarché 
i Bricomarché. Na krwiodaw-
ców będą czekać pracownicy 
publicznej i wojskowej służby 
krwi oraz wolontariusze PCK, 
którzy odpowiedzą na pyta-
nia, związane z honorowym 
krwiodawstwem. - Co minu-

tę w Polsce potrzebny jest litr 
krwi, której brakuje w szpita-
lach, dlatego angażujemy się  w 
akcję zbierania krwi – powie-
działa Eliza Orepiuk, kierow-
nik Dyrekcji Komunikacji i In-
formacji Grupy Muszkieterów.
W dotychczasowych edycjach 
kampanii udało się zebrać 4392 
litry krwi od ponad 9,5 tys. osób. 
          (dd)

Oddaj krew z muszkieterami
AKCJA | Już niedługo, bo 19 sierpnia będzie można oddać krew dla chorych na parkingu Intermarche przy ul. 
I Brygady Pancernej. Osoby, które przekażą krew wezmą udział w losowaniu apteczek samochodowych.

Podarowana  krew może uratować życie innych osób

Miliony na pomorską sieć
TECHNOLOGIE | Do końca przyszłego roku internet ma być dostępny dla 
każdego mieszkańca Pomorza. To założenia programu, który otrzymał po-
nad 37 mln. zł dofi nansowania. 

nia to ponad 37 mln zł. 
Do dofi nansowania wybrano 2 
projekty, które otrzymały naj-
większą ilość punktów podczas 
oceny strategicznej. Zwycięskie 
fi rmy: Telekomunikacja Polska 

Spółka Akcyjna oraz SCOR-
PION-COMPUTER – Cygert 
Marcin, rozbudują na terenie 
województwa pomorskiego 
światłowodową sieć szeroko-
pasmową w warstwie szkiele-

towej i dystrybucyjnej.
Pierwszy z projektów „Szero-
kopasmowe pomorskie – budo-
wa sieci szkieletowo - dystrybu-
cyjnej na terenie województwa 
pomorskiego” złożony przez 

Telekomunikację Polską S.A. 
obejmuje zasięgiem działania 
prawie całe województwo po-
morskie. W ramach projektu 
przewiduje się wybudowanie 
sieci optotelekomunikacyjnej o 
łącznej długości 1.614 km, któ-
ra umożliwi uzyskanie szero-
kopasmowego dostępu do In-
ternetu przez mieszkańców 253 
miejscowości oraz moderniza-
cję istniejącej sieci optoteleko-
munikacyjnej do 58 miejsco-
wości. Łączną wartość projektu 
określono na 156 mln zł, z cze-
go dotacja z RPO-WP wyniesie 
36 mln zł, co stanowi ponad 37 
proc. wartości projektu.
Drugi z projektów „Budowa sie-
ci szkieletowej łączącej miej-
scowości sześciu gmin Woje-
wództwa Pomorskiego: Czarna 
Dąbrówka, Sierakowice, Cewi-
ce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko 
i Łęczyce.” Złożony przez fi rmę 
„SCORPION-COMPUTER” – 
Cygert Marcin swoim zasięgiem 
obejmuje cztery powiaty: lębor-
ski, bytowski, wejherowski i 
kartuski. Łączną wartość projek-
tu określono na ponad 3 mln zł, z 
czego dotacja z RPO-WP wynie-

sie ponad 1 mln zł.
Miejscowości w których po-
wstaną nowe węzły planowane 
w obu projektach, to głównie te-
reny słabe strukturalnie, na któ-
rych wcześniej nie było węzłów 
optycznych, wskazane przez sa-
morząd województwa na pod-
stawie przeprowadzonej inwen-
taryzacji. Zakres planowanych 
sieci jest w dużej części zgod-
ny z projektowaną wcześniej 
przez samorząd województwa 
„Pomorską Siecią Szerokopa-
smową”. Zarząd województwa 
w ubiegłym roku zdecydował 
się samemu nie realizować tej 
inwestycji, a środki dostępne 
na ten cel udostępnić w ramach 
konkursu między innymi ope-
ratorom telekomunikacyjnym.  
Decyzja ta miała na celu umożli-
wienie budowy sieci przez pod-
mioty, które mają doświadczenie 
oraz zasoby ludzkie i sprzętowe 
w tego typu działaniach. Dzięki 
temu sieci będą mogły powstać 
szybciej oraz samorząd nie bę-
dzie ponosił ryzyka, że nie znaj-
dą się podmioty zainteresowane 
korzystaniem z wybudowanej 
infrastruktury. 

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

Łączną wartość projektu 
określono na ponad 3 mln zł
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EDUKACJA | Znów nad-
szedł ten czas, aby poważ-
nie pomyśleć o podręczni-
kach, zeszytach, plecakach, 
piórnikach i jeszcze wielu 
innych rzeczach potrzeb-
nych dzieciom do szkoły. 
Jeszcze kilka lat temu kwo-
ta wyprawki dla dziecka 
uczęszczającego do szkoły 
podstawowej nie przekra-
czała 250 zł. Tymczasem 
gimnazjalista kosztował 
rodziców już o ponad 100 
zł więcej. Można było ciąć 
koszta poprzez zakupienie 
podręczników od starszych 
kolegów. Niestety, 2009 
rok przyniósł niekorzyst-
ne zmiany dla rodziców 
uczniów rozpoczynających 
naukę w szkole podsta-
wowej czy gimnazjalnej. 
Uczeń musiał zakupić 
zupełnie nowe podręczni-
ki, zgadzające się z nową 
podstawą programową. Jak 
się okazało, w niektórych 
przypadkach nowa podsta-
wa programowa polegała 

na zmienieniu, dodaniu lub 
zredukowaniu w książce 
zaledwie kilku zdań i te-
matów. Czy ta zmiana była 
niezbędna? Według Mini-
sterstwa Oświaty tak. Tylko 
zakupienie wszystkich 
nowych książek to jeszcze 
większe wydatki, bo rodzi-
ce co roku wydają nawet 
150zł więcej na wyprawkę 
dla swojego dziecka. Po-
mysł Ministerstwa Oświaty 
odbił się bardzo na portfe-
lach rodziców, więc osoby, 
które chcą zaoszczędzić 
na książkach, powinni ich 
poszukać w księgarniach 
internetowych lub hurtow-
niach, ale także nie zwlekać 
z tym do ostatniej chwili, 
bo im szybciej zakupią 
podręczniki, tym łatwiej w 
większości księgarni otrzy-
mają większy rabat. A jesz-
cze do tego wszystkiego od 
2011 roku VAT na książki 
wzrósł o 5 proc...

Paulina Chyła 
(dziennikarz obywatelski)

Czy nam się to podoba czy 
nie, w tej chwili mamy aż trzy 
prawdy o przyczynach i oko-
licznościach tego tragicznego 
zdarzenia. Przypomnę je w te-
legrafi cznym skrócie. Chrono-
logicznie rzecz biorąc pierw-
sza była prawda rosyjska. To 
ta, która zawarta została w 
bardzo jednostronnym i po-
chopnym jeśli chodzi o wycią-
ganie końcowych wniosków 
raporcie MAK. Głosi ona, że 
do katastrofy przyczynili się 
głównie niedoszkoleni i nie-
doświadczeni polscy piloci, 

którzy ulegając „bezpośred-
nim naciskom” swoich przeło-
żonych, podjęli nieudaną pró-
bę lądowania, mimo przestróg 
miejscowego kontrolera lotów, 
który nie mógł im tego ma-
newru zabronić, mógł ich tylko 
do jego wykonania zniechęcać. 
Druga prawda zawarta jest w 
„białej księdze”, opracowanej 
przez zespół parlamentarny 
kierowany przez posła Anto-
niego Macierewicza. Tu z kolei 
pojawia się wersja o tajemni-
czym „obezwładnieniu” samo-
lotu prezydenckiego gdy był 
on tuż przed lotniskiem na wy-
sokości 15 metrów. Z opraco-
wania tego wynika, że właśnie 
w tym momencie w samolo-
cie przestały działać wszystkie 
urządzenia, co otwiera pole do 
snucia domysłów, że być może 
to jednak był zamach, bo ktoś 
musiał taką sytuację („obez-

władnienie”) zaplanować i 
przeprowadzić. Trzecia praw-
da to ta, która zawarta jest w 
raporcie Millera, omówionym 
przeze mnie w ubiegłotygo-
dniowym felietonie. Tu winę i 
odpowiedzialność za katastro-
fę rozłożono na stronę rosyj-
ską i polską. Raport Millera w 
sposób rzeczowy rozprawia się 
zarówno z prawdą MAK jak i z 
prawdą „białej księgi” ale to ani 
jednych ani drugich nie przeko-
nuje i tak już pewnie zostanie. 
Dlaczego Rosjanie upierają się 
przy swoim raporcie nie trudno 
się domyśleć. Nie pierwszy raz 
ich duma narodowa nie pozwa-
la im przyznać się do błędów 
i zaniedbań, które w świetle 
ustaleń komisji Millera wydają 
się być bezdyskusyjne. Ale dla-
czego politycy PiS, na czele ze 
swoim liderem J. Kaczyńskim 
są hermetycznie zamknięci na 

ustalenia polskich ekspertów? 
Wydaje się to nieracjonalne, 
bo ujawnione w raporcie Mil-
lera fakty mówią same za sie-
bie. Najwidoczniej lider PiS 
uznał, że gra kartą smoleńską 
w kampanii wyborczej może 
się jego partii opłacić. Stąd 
podgrzewanie wciąż silnych 
u nas, ze względu na niedo-
bre doświadczenia historycz-
ne, nastrojów antyrosyjskich. 
I stąd podtrzymywanie narzu-
conego przez PiS podziału na 
„prawdziwych patriotów” i 
„zdrajców” (wiadomo kto jest 
kim). Ale czy jest to dobry spo-
sób na poszerzenie własnego 
elektoratu? Śmiem w to wąt-
pić. Efekt może być odwrotny 
od zamierzonego, bo „kto sieje 
wiatr, zbiera burzę”.

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

Spór o prawdę o katastrofi e pod Smoleńskiem
Dziś, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, wracam do sporu o raport komisji Millera. To de facto spór o 
prawdę o katastrofi e pod Smoleńskiem, a ściślej o przyczyny i okoliczności, które do niej doprowadziły. Do-
dajmy spór coraz ostrzejszy i raczej bez szans na znalezienie konsensusu.

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Ile kosztuje wyprawka?

Dzienny opiekun sprawuje 
opiekę we własnym domu nad 
maksymalnie pięciorgiem dzie-
ci od 20 tygodnia życia do 3 
lat. Rodzice maluchów płacą 
za pobyt i wyżywienie, a za-
trudnienie na umowę zlecenie 
zapewnia Urząd Gminy. Do-
datkowo podlega obowiązkowi 
ubezpieczenia i może korzystać 
z pomocy wolontariuszy. 
- Musimy być przygotowani 
na takie osoby w gminie, któ-
re chcą zapewnić dziecku opie-
kę w warunkach, zbliżonych do 
warunków domowych – mówi 
Krzysztof Sapieha, kierownik 
Referatu Oświaty i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Gminy.
Maksymalne wynagrodzenie 
opiekunki wyniesie 3 złote za 
każdą godzinę sprawowanej 
opieki nad jednym maluchem. 
Pensja zostanie wypłacona 
na podstawie zawartej umo-
wy cywilno-prawnej. Ulegnie 

podwyższeniu o 50 procent po 
objęciu opieką dziecka niepeł-
nosprawnego. Za sprawowanie 
ponad ośmiogodzinnej opieki, 
niania otrzyma więcej bo 4,5 
zł za godzinę, z tym że maksy-
malny czas jej pracy nie może 
przekroczyć 10 godzin dzien-
nie. 
- Wysokość stawki została 
skonsultowana z naszym Sa-
morządowym Przedszkolem w 
Gościcinie i innymi gminami 
– dodaje Krzysztof Sapieha. - 
Należna kwota będzie wypła-
cana miesięcznie na podstawie 
złożonego rachunku, uwzględ-
niającego liczbę dzieci i czas 
pracy. 
Przy okazji rada gminy ustali-
ła plan nadzoru nad żłobkiem, 
klubem dziecięcym i dzien-
nym opiekunem w zakresie 
warunków i jakości świadczo-
nej opieki nad dziećmi do 3 lat. 
Nadzór sprawuje wójt poprzez 
wyznaczone osoby, będzie on 
przeprowadzany w formie wi-
zytacji  i kontroli.

Gminna opiekunka dla maluchów
DZIECI | Radni z gminy Wejherowo ustalili wynagrodzenie dla dziennego opiekuna 
dzieci do 3 roku życia. Za godzinną opiekę nad maluchem niania otrzyma 3 złote.

W Gminie Wejherowo zatrudnienie znajdą opiekunki dziecięce
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d.dunajska@expressy.pl

Wynagrodzenie opiekunki 
wyniesie 3 złote za godzinę
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ZAPOWIEDZI
CO, GDZIE, KIEDY?

Wspaniały sopran i muzyka organowa

17 sierpnia, w Rumi wystąpi niezwykły duet. Aleksander Przeradowski - or-
ganista, klawesynista, kompozytor – zasiądzie za organami, a śpiewać będzie 
Maria Hilla, znana ze wspaniałego sopranu. Koncert odbędzie się w ramach 
cyklu Letnich Koncertów Organowych w kościele p.w. Najświętszej Marii 
Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 26.

To będzie kolejny z koncer-
tów w ramach tegorocznego 
Muzycznego Lata w Wejhe-
rowie. Z recitalem „Na 
krawędzi” wystąpi 
Danuta Błażej-
czyk. Jest 

POEZJA | Już po raz szósty 
Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Wej-
herowie ogłosiła konkurs 
literacki „Powiew Weny”. 
Tegoroczne motto konkur-
sowe brzmi „To się mogło 
zdarzyć tylko w Wejhero-
wie”. Konkurs ma charak-
ter otwarty i skierowany 
jest do autorów, mieszkają-
cych na terenie wojewódz-
twa pomorskiego. Rozgry-
wany jest w kategorii prozy 
i poezji w dwóch grupach 
wiekowych. Kategoria A 
dla osób od 16 do 19 lat 
i kategoria B - powyżej 
20 lat. Pracę konkursową 

należy opatrzyć godłem, 
maskującym tożsamość 
autora. Do koperty głównej 
oprócz tekstów konkur-
sowych należy włożyć 
mniejszą zaklejoną kopertę, 
opisaną tylko godłem, do 
której należy włożyć kartkę 
zawierającą dane osobowe 
i adres autora. Prace należy 
przesłać do 14 październi-
ka pod adresem Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Ka-
szubskiej 14 z dopiskiem: 
„Powiew Weny”. Ogłosze-
nie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi 4 listopada.

(dd)

KONCERT | Na kolejnej 
21 sierpniowej niedzie-
li w parku miejskim w 
Wejherowie odbędzie się 
występ Daniela Gałązki z 
zespołem. Grupa zaśpiewa 
o godz. 17 i jest kontynu-
acją solowej działalności 
Daniela Gałązki, laureata 
wielu konkursów muzyki 
poetyckiej. W listopadzie 
2009 roku ukazała się 
debiutancka płyta gru-
py „Dotykam dachów”. 
Koncert będzie spekta-
klem muzyczno–literac-
kim. Muzycy zaprezen-
tują utwory rozbudowane 
w sferze improwizacji, 
często poszukując no-
wych brzmień, dlatego też 

muzyka Gałązki wymyka 
się z kategorii poezji śpie-
wanej. Podczas koncertu 
swoją poezję przeczyta 
Piotr Brymas, który jest 
autorem większości tek-
stów do piosenek, prezen-
towanych przez zespół. W 
składzie i instrumentarium 
zagrają: Daniel Gałązka – 
wokal i gitara akustyczna, 
Maciej Regulski – gita-
ra klasyczna i elektrycz-
na, Marek Konatkowski 
– gitara basowa, Artur 
Skrzypczak – perkusja i 
instrumenty perkusyjne 
oraz Piotr Brymas – pro-
wadzenie koncertu i autor 
tekstów. 

(dd)

„Na krawędzi” z balladą
KONCERT | Danuta Błażejczyk, wokalistka i interpretatorka piosenki, wy-
stąpi w Wejherowie już w najbliższą niedzielę, 14 sierpnia. 

to artystka, która do swojego 
repertuaru - poza bluesem, stan-
dardami jazzowymi i muzyką 
typowo rozrywkową - włączyła 
nastrojową balladę. 
Na koncercie o balladowym kli-

macie będzie można usłyszeć 
między innymi piosenki 

Bułata Okudżawy, Jac-
ka Mikuły, George’a 
Gershwina, czy Le-

onarda Cohen’a. 

Koncert doskonale wpasowuje 
się w nastrojowe klimaty, pełne 
mądrości, wspomnień, refl eksji i 
zadumy, potrzebne nam wszyst-
kim o każdej porze dnia i roku. 
Na krawędzi tego, co ulotne i nie-
nazwane, co przemija i nie wraca 
nigdy, na krawędzi tego, co wciąż 
każe tęsknić, płyniemy przez ma-
gię poezji i muzyki, by poddać się 
chwili – chwili, która może zmie-
nić całe nasze życie. 
Danuta Błażejczyk jest artystką 
doskonale znaną polskiej publicz-

ności. Przez lata występów na 
scenach zdobyła wiele na-

gród i wyróżnień na 
festiwalach i kon-
kursach piosenki. 
Z jej najnowszych 

osiągnięć warto 
wymienić premierę płyty „A jed-
nak warto”, która została wydana 
w październiku ubiegłego roku 
z okazji XXV-lecia działalności 

artystycznej (wcześniej, we 
wrześniu 2010 roku, odbył się 
koncert jubileuszowy). Woka-
listka otrzymała też odznacze-
nie od Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – pod 
koniec maja tego roku została 
uhonorowana Srebrnym Me-
dalem „GLORIA ARTIS”- Za-
służony dla Kultury Narodo-
wej. 
Znana jest też z wielu recita-
li, spektakli i programów, jak 
np. program „Kolędy Świata”, 
spektakl „Moniuszkowo”, pro-
gram telewizyjny „A Gwiazda 
szła przed nimi” (nagrany
w Jerozolimie dla TVP1 z 
udziałem Ryszarda Rynkow-
skiego), musical FAME D.de 
Silvy i S.Margoshes (zagrała 
w nim rolę Miss Sherman w 
Teatrze Powszechnym w Ra-
domiu i Teatrze Komedia w 
Warszawie), recital „Na kra-
wędzi nocy i dnia” (z udziałem 
Ryszarda Rynkowskiego i Zbi-
gniewa Wodeckiego), i inne. 
Danuta Błażejczyk, której to-
warzyszyć będzie wspaniały 
pianista i aranżer Artur Gru-
dziński, zadba, by urok i kli-
mat tego koncertu pozwoliły 
nam jak najpiękniej go zapa-
miętać. Wstęp na koncert, któ-
ry odbędzie się na scenie let-
niej w Parku miejskim o godz. 
17, jest bezpłatny. 

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

Konkurs literacki Powiew Weny

Zaśpiewa gitarzysta literacki

Prace należy przesłać 
do 14 października 

Wniebowzięcie

W poniedziałek 15 sierpnia  odbędą się uroczystości 
Wniebowzięcia NMP na Kalwarii Wejherowskiej, po-
łączone z poświęceniem ziół i kwiatów. O godz. 9.15 
wyruszy procesja z kościoła klasztornego do kaplicy 
Kajfasza, gdzie mszę odprawi ks. Ireneusz Baryła.
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Jacek Kleyff to legenda 
polskiej muzyki, kabaretu 
oraz człowiek, którego 
poezja i teksty piosenek 
wywarły znaczny wpływ 
na opozycję oraz ludzi 
niezależnych poglądów w 
latach w 70 tych i 80 tych. 
Był jednym z twórców 
słynnego kabaretu Salon 
Niezależnych, którego 
przekaz był adresowa-
ny głównie do pokolenia 
’68. Zjawisko wykraczało 

zdecydowanie dalej niż 
zwykłe ramy gatunku, stąd 
nazywani byli „antykaba-
retem”. Komentowali rze-
czywistość PRL, szydzili z 
propagandy oraz kłamstw 
władzy. Ich najsłynniejsze 
piosenki – „Źródło”, „Ba-
lon” czy „Dobre wycho-
wanie” przegrywane były 
domowymi metodami i 
śpiewane w domowych 
kręgach znajomych. Nie-
które ze zwrotek przeszły 
już do języka potocznego 
i do dziś w nim funkcjo-
nują. Większość tekstów i 
kompozycji jest autor-

stwa Kleyffa. Działal-
ność formacji opiera 
się głównie na tak 
zwanych otwartych 
próbach - happe-
ningach, w których 
tradycyjnie bierze 
udział liczna pu-
bliczność. Określają 
swoje brzmienie, jako 

naturalne z jasnym 
przekazem słownym. 

Jest ono oparte na reggae, 
rocku, muzyce etnicznej 
oraz elementach folku.

Legenda polskiej muzyki 
wystąpi w Sopocie

KULTURA | Polski bard, poeta i kompozy-
tor Jacek Kleyff wystąpi 18 sierpnia o go-
dzinie 19.00 na scenie tarasów Pick&Roll 
Club w Sopocie.
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Wiele propozycji w tym tygo-
dniu przygotowano dla dzieci 
i młodzieży z Rumi. W Miej-
skim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji odbywają się zajęcia 
sportowo-rekreacyjne. W po-
niedziałek różne gry i zaba-
wy (godz. 13 – 15), we wtorek 
zorganizowany będzie Turniej 
Piłki Siatkowej „2” (godz. 18 
– 20), w środę turniej streetball 
(godz. 13 – 15), w czwartek 
gry i zabawy (godz. 18 – 20). 

Zajęcia odbywają się również 
na boisku Orlik 2012 przy ul. 
Stoczniowców 6. W piątek 
(godz. 13 – 15) - piłka siatko-
wa na wesoło, w sobotę (godz. 
11 – 13) - mini gry w piłkę ko-
szykową, w niedzielę (godz. 
16 – 18) - turnieje piłkarskie, 
w poniedziałek (godz.12 – 14) 
– wakacje z piłką, we wtorek 
(godz.12 – 14) - gry i zaba-
wy dla wszystkich, w środę 
(godz.16 – 18) – streetball, w 

czwartek (godz. 15 – 17) - pił-
ka nożna z Orlikiem. 
Natomiast na boisku Or-
lik 2012 przy ul. Świętopeł-
ka 24 od godz. 9 do 11 trwa-
ją rozgrywki piłki nożnej dla 
uczniów szkół podstawo-
wych, zaś od godz. 11 do 13 – 
dla uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. 
Od godz. 14 do 16 zajęcia z 
unihokeja, a od godz. 16 do 18 
zajęcia z siatkówki. 

Wakacje na sportowo
RUMIA | Spędzanie letnich wakacji w mieście wcale nie musi oznaczać 
nudy i siedzenia przed telewizorem czy komputerem. Atrakcji dla naj-
młodszych i dla tych nieco starszych nie brakuje. 

Dzieci i młodzież na zajęcia spor-
towo – ruchowe zaprasza również 
Miejski Dom Kultury. Odbywać 
się będą 18 lipca do 6 sierpnia (od 
poniedziałku do soboty w godz. 
16 – 20) w ZSP Nr 2 przy ul. 
Grunwaldzkiej 57. 
W Domu Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” w po-
niedziałki, środy i piątki trwają 
zajęcia dla dzieci i młodzieży: wa-
kacyjna szkoła tańca (godz. 10), 
warsztaty plastyczne (godz. 11), 
szkółka gitary biwakowej (godz. 
12, tylko do 18 lipca), angielski 
na wesoło (godz. 13) i projekcje 
multimedialne (godz. 13). We 
wtorki organizowane są wyciecz-
ki „SKM-ką zwiedzamy Trójmia-
sto”. Są to wyjazdy do muzeów, 
kina 5D, na bowling, itp. Zbiórka 
zawsze o godz. 9. 

(raf)

Organizatorem jest Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Kaszubska Droga”. Po 
powitaniu uczestników impre-
zy przez prezydenta miasta i 
prezesa stowarzyszenia Danu-
tę Nolbrzak-Hejmowską, na-
stąpi ofi cjalne otwarcie wioski 
historycznej. Od godziny 16 
do 18.30 można oglądać wy-
stawy planszowe, obrazujące 
stanowiska archeologiczne, w 
tym cmentarzyska kurhanowe 

i grodziska na terenie Pomorza. 
Można zobaczyć ekspozycje, 
ukazujące muzea regionalne i 
parki etnografi czne oraz dwory 
i pałace północnego Pomorza i 
Kaszub. Swoją działalność za-
prezentują bractwa rycerskie 
i stowarzyszenia historyczne 
z województwa pomorskiego. 
W wiosce historycznej odbędą 
się degustacje kuchni średnio-
wiecznej i regionalnej, wysta-
wy rzemieślnicze oraz pokazy 
atrakcji historycznych regionu. 
W namiotach zaprezentują się 
stowarzyszenia, gminy, insty-

tucje kultury województwa po-
morskiego oraz stoiska agro-
turystyczne. O godz. 18.30 
rozpocznie się widowisko 
plenerowe Bitwa, w wy-
konaniu Bractwa Rycer-
skiego Kerin z Gniewa. 
W programie m.in. pa-
lenie chaty, pokazy bro-
ni, strojów rycerskich, 
strzelanie ze średnio-
wiecznych kuszy. Od 
godziny 20 do 23 odbędą 
się koncerty zespołów mu-
zycznych Trygław, M 22 oraz 
Timur i jego drużyna. 

Historyczna 
wioska z rycerzami

PIKNIK | W niedzielę 14 sierpnia w amfi teatrze miejskim 
i Pałacu Przebendowskich w Wejherowie odbędzie się 
piknik historyczny. Impreza rozpocznie się o godzinie 15. WARSZTATY | Od 16 do 

19 sierpnia odbędzie się V 
Powiatowo-Gminny Ple-
ner Rzeźbiarski w Łebnie 
dla wszystkich artystów 
rzeźbiarzy oraz chętnych 
osób, chcących zapoznać 
się z tajnikami sztuki rzeź-
biarskiej. Plener ma zasięg 
powiatowy, jednak w przy-
padku wolnych miejsc ist-
nieje możliwość przyjęcia 
uczestników spoza powiatu 
wejherowskiego. Impreza 
rozpocznie się we wtorek o 
godz. 9 na placu przy Wiej-
skim Ośrodku Kultury. 

(dd)

FILM | W sobotę 13 sierp-
nia odbędzie się kolejny 
seans fi lmowy kina pod 
chmurką w Miejskim 
Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Redzie. W 
sali widowiskowej przy ul. 
Łąkowej o godzinie 18 zo-
stanie wyświetlona „Megu-
nica” w reżyserii Lorenzo 
Fonda w ramach Street Art 
Jamu. „Megunica” jest por-
tretem artysty, który swoim 
płótnem uczynił wielkie 
ściany, zapełniając ich 
szarą powierzchnię prze-
wrotną treścią. W scenerii 
wielkich miast nowatorska 
wypowiedź Blu przekracza 
społeczne granice i ogra-
niczenia kulturowe. Choć 
na co dzień unika mediów, 
artysta gotów był podzielić 
się z Fondą swoimi po-
glądami na sztukę i życie. 
Będziesz miał szczęście 
nawiązać z nim znajomość 
na odległość przez internet, 
poznasz jego obsesje i źró-
dła najbardziej niezwy-
kłych inspiracji.           (dd)

Letnie kino 
w Redzie

Rzeźba 
w plenerze

Daria Dunajska
d.dunajska@expressy.pl
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Na konkurs wpłynęło 12 prac. 
Żaden z nich jednak nie speł-
niał wszystkich oczekiwań 
inwestora, dlatego sędziowie 
zrezygnowali z przyznania 
nagrody głównej. W zamian 
wręczono trzy wyróżnienia, 
w wysokości 40 tys. zł (za 
1 miejsce), 25 tys. zł (2) i 15 
tys. zł (3). Dodatkowo jednej 
z prac przyznano pozaregu-
laminowe, honorowe wyróż-
nienie (bez nagrody pienięż-
nej).
Prace oceniał Sąd Konkur-
sowy złożony z architektów 
oraz przedstawicieli Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego, 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku i PKM. 
Pracę, która wygrała, ocenio-
no najwyżej za wykreowa-
nie jednoznacznego znaku 
plastycznego w przestrzeni 
Gdańska. 
- Wyraziste dominanty prze-
strzenne akcentują głów-
ne wejścia do przystanków 
– uzasadniali swoją decyzję 
członkowie Sądu Konkur-

Tak będą wyglądały przystanki PKM
KOMUNIKACJA | Projekt gdańskiego Biura Projektów Budownictwa Komu-
nalnego został rekomendowany do realizacji jako ideowa koncepcja ar-
chitektoniczna przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

sowego. -  Są one nanizane na 
nowe przestrzenie publiczne, 
wyznaczone przez czytelnie 
zaakcentowane „czerwonymi 
dywanami” główne ciągi pu-
bliczne. Ciągi te jednoznacznie 
wskazują na powiązania pomię-
dzy różnymi przystankami ko-
munikacji publicznej w danym 
węźle. 
Projekt ten jest opracowaniem 
ideowym, dlatego uściślenie 
wzorów i geometrii perforacji 

identyfi kujących poszczególne 
przystanki powinno być uzu-
pełniającym zadaniem projek-
towym na etapie projektu bu-
dowlanego.
Ten właśnie projekt – wraz z 
wytycznymi pokonkursowymi 
– zostanie przekazany projek-
tantowi budowlanemu PKM 
jako ostateczna koncepcja ar-
chitektoniczna przystanków Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej.

(r)

Zwycięski projekt przystanków PKM
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To kolejna tego typu budo-
wana jednostka w  stoczni 
CRIST lokującą spółkę na po-
zycji jednego z europejskich 
liderów w tego typu przedsię-
wzięciach. 
Wartość tego bardzo ważnego 
dla przemysłu stoczniowego 
kontraktu wyniesie 150 mln 
euro. Obejmuje on cały pakiet 
obejmujący budowę  platfor-
my z napędem do stawiania 
farm wiatrowych na morzu 
oraz trzech pontonów. Jed-
nostka główna typu „Jack-up” 
będzie wyposażona w dźwig 
nosności 1200 ton, a także 
system pozycjonowania dy-
namicznego DP2. Maksymal-
ny pułap unoszenia platformy 
o wymiarach 130 na 40 m, to 
50 m. Platforma przeznaczo-
na jest do pracy na Morzu 
Północnym. Podpisana przez 
stocznię CRIST mowa wstęp-
na obejmie również budowę 
trzech pontonów do transpor-
tu elementów wież wiatro-
wych na miejsce montażu.
Umowa podpisana zosta-
ła, kiedy na ukończeniu jest 
poprzednia inwestycja, dla 
BHO – Innovation. Budowa-
na obecnie w Gdyni jednostka 
ma zostać oddana do użytku 
zgodnie z planem na przeło-
mie maja i czerwca 2012 r. Jej 
wartość sięga 200 mln euro. 

Wielki kontrakt stoczni
INWESTYCJE | Wstępny kontrakt na budowę pływającej platformy z napędem do stawiania farm 
wiatrowych na morzu podpisała stocznia CRIST z HOCHTIEF SOLUTIONS AG. 

Bezpośrednio przy realizacji 
nowej inwestycji pracować bę-
dzie ok. 2 tys. osób.  Zakłada-
ny czas jej realizacji to 20 mie-
sięcy, co oznacza, że jednostka 
będzie oddana do użytku w 
kwietniu 2013 r. Finansowa-

nie prekontraktu będzie opie-
rało się na zaliczkach armator-
skich gwarantowanych przez 
CRIST.
Podpisany właśnie prekontrakt 
lokuje CRISTA na pozycji jed-
nego z europejskich liderów w 

tego typu przedsięwzięciach. 
- Zagospodarowujemy uni-
katową rynkową niszę, choć 
nie rezygnujemy naturalnie z 
budowy innych jednostek – 
mówi Krzysztof Kulczycki, 
współwłaściciel CRISTA. - W 

obliczu azjatyckiej konkuren-
cji w Europie są i będą bowiem 
budowane specjalistyczne jed-
nostki podobne do naszych, 
obsługujące platformy wiert-
nicze oraz statki pasażerskie i 
mega jachty. 

Andrzej Gojke
a.gojke@expressy.pl

O FIRMIE

CRIST stał się znany w 
Polsce z zagospodarowania 
aktywów produkcyjnych, 
w tym wielkiego doku, po 
Stoczni Gdynia SA. Jest 
prywatnym przedsięwzię-
ciem Ireneusza Ćwirko i 
Krzysztofa Kulczyckiego, 
dwóch inżynierów budo-
wy okrętów, będących jej 
wyłącznymi właścicielami 
(dziś to spółka akcyjna). Na 
rynku działa od ponad 20 lat. 
W tym czasie zdążył stać się 
znanym – może nawet bar-
dziej zagranicą niż w Polsce 
– partnerem biznesowym na 
europejskim rynku zajmują-
cym się budową i remontami 
statków morskich i konstruk-
cji stalowych. 
Firma współpracuje z arma-
torami i stoczniami z Polski, 
Holandii, Niemiec, Norwe-
gii, Danii, Francji, Finlan-
dii, Belgii, Islandii i Stanów 
Zjednoczonych.  Spółka 
angażuje ok. 1100 osób, a na 
potrzeby realizacji większych 
projektów angażowani są do-
datkowi pracownicy.  
Crist należy do grona fi rm 
wyróżniających się innowa-
cyjnością, niszowymi pro-
duktami i dobrą organizacją 
łańcucha dostaw. Za sprawą 
zmiany w gospodarce świa-
towej oraz tendencji rozwo-
jowych współczesnej techni-
ki i technologii eksploatacji 
zasobów naturalnych, szcze-
gólnie podmorskich, uczest-
niczy w realizacji projektów 
w dziedzinie specjalistycz-
nych konstrukcji przybrzeż-
nych, transportu morskiego 
i jednostek do eksploatacji 
zasobów morskich. 

Maraton Solidarności

Do piątku 12 sierpnia można zgłaszać chęć 
uczestnictwa w XVII Maratonie „Solidarności”, 
który odbędzie się w najbliższy poniedziałek na 
trasie z Gdańska do Gdyni. Celem jest uczczenie 
ofi ar wydarzeń grudniowych z 1970 roku. 

Zobacz trasę PKM

Już jest gotowa dokumentacja fotografi cz-
na i fi lmowa całej trasy PKM z lotu ptaka. 
Zdjęcia i fi lmy wykonywane były za pomo-
cą specjalnego fotokoptera. Można je zoba-
czyć na stronie www.pkm-sa.pl.
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Wartość tego bardzo ważnego dla przemysłu stoczniowego kontraktu wyniesie 150 mln euro
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W Polsce osoby powyżej 65 
roku życia stanowią ponad 13 
procent ludności kraju. W 2035 
roku kraj będzie zamieszkiwać 
ponad 9,6 mln osób w wieku 
emerytalnym. Inicjatywy skie-
rowane do tej grupy są więc 
wyzwaniem dla samorządów i 
przedsiębiorców. Dlatego też 
oprócz profesjonalnych stoisk 

z ofertą wystawienniczą orga-
nizatorzy targów planują m.in. 
warsztaty zdrowego odżywia-
nia, plastyczne, prezentacje 
sprzętów, pokazy różnych ak-
tywności, porady i konsulta-
cje. - Zapraszamy fi rmy, któ-
re w swojej ofercie posiadają 
produkty lub usługi skierowa-
ne do osób starszych do zapre-

zentowania swojej oferty na 
targach – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor MOPS w Sopocie. 
- Chcemy w jednym miejscu 
zgromadzić różnorodne pro-
dukty i usługi w zakresie ak-
tywności i opieki, które mogą 
poprawić jakość życia senio-
rów. Seniorzy zobaczą wyroby 
i sprzęty medyczne oraz proz-

Będą Targi Seniora
Sopockie Targi Seniora to jedyna impreza wystawiennicza na Pomorzu dedykowana 
seniorom. Jest to impreza otwarta dla wszystkich  mieszkańców Trójmiasta i Pomo-
rza. Tegoroczna druga edycja odbędzie się 5 listopada w hali 100-lecia Sopotu.

drowotne, produkty kosmetycz-
ne i pielęgnacyjne, zdrową żyw-
ność, wygodną i modną odzież 
oraz obuwie, usługi turystyczne 
i uzdrowiskowe, oferty kursów, 
szkoleń i zajęć czy usługi fi nanso-
we. Wśród osób odwiedzających 
targi zostanie przeprowadzony 
plebiscyt na najlepszą ofertę pro-
duktu i usługi dla seniorów. Zwy-
cięzcy otrzymają dyplomy z logo 
oraz nazwą „Przyjazne seniorom” 
– symbolem produktu przyjazne-
go seniorom. Firmy, które chcą 
zaprezentować swoją ofertę na II 
Sopockich Targach Seniora mogą 
zgłaszać się do 9 września 2011 r. 
w biurze organizacyjnym targów 
przy sopockim MOPS-ie.      (dd) Fo
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Warsztaty dla kobiet 
z diagnozą nowotworową

ZDROWIE | Rusza czwar-
ta edycja Plenerowych 
Warsztatów Rozwoju Oso-
bistego dla Kobiet z dia-
gnozą choroby nowotwo-
rowej. Zajęcia odbędą się 
w dniach 12 - 16 września 
2011 r. Organizatorem jest 
Fundacja „Gdyński Most 
Nadziei”. 
Zajęcia warsztatowe po-
prowadzą psychologo-
wie, trenerki umiejętności 
społecznych oraz terapeut-
ki zajęciowe z Centrum 
EKSPRESJI i Fundacji 
„Gdyński Most Nadziei”. 
Podczas zajęć panie, które 
doświadczyły w swoim 
życiu choroby nowotwo-
rowej, będą miały okazję 
przyjrzeć się lepiej samym 
sobie, odkryć swoje talenty 
oraz zastanowić się nad 
obszarami w swoim życiu, 
które chciałyby zmienić 
i świadomie kształtować. 
Będzie to czas zarówno na 
refl eksje jak i intensyw-
ną pracę. A wszystko po 
to, aby lepiej poznać samą 
siebie i uwierzyć we wła-
sne możliwości. Warsztaty 
prowadzone będą w pięciu 

blokach tematycznych. 
Nauczyć się będzie można 
sztuki asertywnego odma-
wiania i wyrażania kryty-
ki, a także przyjmowania 
komplementów. Panie 
dowiedzą się jak budować 
poczucie pewności siebie, 
poznają również sposo-
by kontrolowania emocji i 
wpływania na swój nastrój. 
Wśrod tematów prze-
widziano również spos 
oby mnożenia szczęścia, 
współczesy savoir vivrej. 
Koszt trzydniowych warsz-
tatów, które odbędą się w  
środku wypoczynkowym 
Roma w Łapinie to 350 zł. 
Zgłoszenia przyjmowane 
są do 19 sierpnia 2011 r. od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 - 15.00 bezpo-
średnio w siedzibie Funda-
cji przy ul. Władysława IV 
51 w Gdyni lub mailowo: 
fundacja@mostnadziei.pl. 
Formularz zgłoszeniowy 
do pobrania w siedzibie 
Fundacji lub na www.
mostnadziei.pl na której to 
stronie znaleźć można rów-
nież więcej informacji na 
ten temat.             (ANGO)

Wyższa Szkoła Administra-
cji i Biznesu im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w 
Gdyni rozpoczęła zapisy 
maturzystów na bezpłatny 
kurs przygotowujący do 
egzaminu poprawkowego 
z matematyki. Zajęcia od-
będą się 19 i 20 sierpnia w 
godz. 19.00-24.00. 
Maturzyści, którzy przystę-
pują do egzaminu popraw-
kowego mogą skorzystać z 
intensywnego kursu z ma-
tematyki organizowanego 
pod hasłem „Nie kuj sam, 
przyjdź na nocny kurs do 
Uczelni Kwiatkowskiego”. 
Ekspresowy nocny kurs 
jhest szansa na szybką 
powtórkę i przećwicze-
nie typowych tematów 
maturalnych pod okiem 
profesjonalisty. Zajęcia po-

prowadzone są przez  wy-
kwalifi kowanych nauczy-
cieli matematyki, którzy 
nie tylko pomogą powtó-
rzyć i utrwalić materiał, ale 
udzielą też wielu cennych 
rad, np. jak czytać zadania, 
aby zrozumieć intencję 
autora, jak nie tracić cen-
nych punktów, jak unikać 
pułapek.
Zajęcia prowadzone będą 
w kilkoosobowych ka-
meralnych grupach. Ich 
uczestnicy otrzymają ma-
teriały. Kurs obejmie 10 
godzin lekcyjnych i potrwa 
dwa dni.
Zgłoszenia przyjmuje Biu-
ro Rekrutacji WSAiB im. 
E. Kwiatkowskiego, pod nr 
tel. 50 50 50 184, (58) 660 
74 32, w godz. od 9.00 do 
15.00.                       (Ajot)

Bezpłatne korepetycje

Zgłoszenia przyjmuje 
Biuro Rekrutacji WSA-
iB im. E. Kwiatkowskie-
go, pod nr tel. 50 50 
50 184, (58) 660 74 32

Więcej informacji na stro-
nie www.mostnadziei.pl
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Wydzierżawię lokal handlowy na 
osiedlu w dobrym punkcie w Wej-
herowie o pow. 17m2, cena: 600 zł/
msc. plus opłaty, tel: 501 658 410

Gdynia, ul. Świętojańska, sklep 
60 m2 z zapleczem,  7.500 zł/m-c, 
wieczorem, tel: 603 288 689

Wynajmę pokój umeblowany dla 
jednej osoby w Wejherowie, tel: 
508 847 164

Odnajmę pokój w Wejherowie 
tel: 608 025 391

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Sprzedam Skoda Felicja 1998 r. 
benzyna -gaz, stan techniczny b. 
dobry lub zamienię na nowszy od 
2005r.z dopłata np. VW POLO, tel: 
665 264 111

Sprzedam KIA K2700, rok 98, 
cena: 2500 zł, tel: 500 174 099

Opel Omega kombi 2.0 16v 100 
KW 136KM wk, cz, es, el+p, abs, 
pp, kl, cena: 3500 zł, tel: 530 183 
123

Jeep Grand Cherokee 3.7, gaz, 
2005 r, serwisowany, stan bdb, 
srebrny, cena: 45 500 zł, tel: 602 
761 909

Citroen c1. 2009 rok, 1.0 benz. 
3 - drzwiowy czerwony bardzo za-
dbany abs ,cz, cd, opony zimowe, 
19500 zł, tel: 509 772 220

Ford Eskort, 1.4 ben, niebieski 
metalik, SD, WK, CZ, RK, WT, 
zadbany, cena 2.500 zł, tel: 886 
597 049

KUPIĘ

Kupie VW POLO od 2005 r, kolor 
najlepiej czarny lub zamienię na 
Skodę Felicje – 1998 r. benzyna – 
gaz, stan bez zastrzeżeń – dopłata, 
tel: 665 264 111

Wypadek? Problem z wyplata 
odszkodowania? Zadzwoń tel.792 
039 090 Bezpłatne konsultacje. 
Eventus Dochodzenie Odszko-
dowań

INNE

EDUKACJA
Szkolenie na licencje na taksówkę, 
koszt szkolenia to 350 zł + vat, In-
formacje: Gdynia ul. Morska 190, 
tel: 889 857 949/58 624 39 72

Sprzedam podręczniki do pierwszej 
klasy gimnazjum w bardzo dobrym 
stanie, z płytami CD, cena połowa 
ceny zakupu, tel: 693 684 896

Nauka komputera i programów 
dla seniorów i dzieci, fotografi a 
ślubna,  www.phototimo.com, tel: 
602 302 402

SPRZĘT ELEKTR.
KOMPUTERY

TELEFONY

INNE

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Szukam pracy jako sprzedawca 
sprzętu AGD, RTV lub w sklepie 
meblowym, 23 lat, dyspozycyjny, 

Trójmiasto, tel: 535 551 234

Szukam pracy od zaraz jako 
pracownik budowlany tel. 695 
462 819

Uczciwa 30 letnia dziewczyna 
szuka pracy jako niania, pomoc do-
mowa lub sprzątaczka Sierakowice 
- Kartuzy tel. 694 236 680

Emerytka, lat 62, bez nałogów, 
zaopiekuje się dzieckiem, może 
być niemowle, lub starsza osobą, 
515 654 688

Kolportaż gazet, reklam-ówek, 
Wejherowo-Reda-Rumia, 515 654 
688

Szukam pracy od zaraz, 
tel. 695 462 819

Szukam pracy jako pomocnik 
murarza z Żukowa i okolic, tel. 691 
625 547

Kobieta 41 lat, zaopiekuję się 
dzieckiem u siebie w domu, w wie-
ku powyżej 3 lat (Os. Kaszubskie-
Wejherowo), doświadczenie, tel: 
692 575 818 

USŁUGI
Chwilówka 2 000 zł / chwilówka 
300 zł 100 % przyznawalności.  T: 
515 653 950 lub  www.szybkakasa.
eu

Chwilówka 2 000 zł / chwilówka 
300 zł 100 % przyznawalności.  T: 
507 933 255 lub www.szybkakasa.
eu Wejherowo i okolice!

Przeprowadzki kompleksowe, do-
mów, mieszkań, fi rm i biur, usługi 
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie w Wejhero-
wie, 46 m2, 3 pokojowe z kuchnią, 
os. Kaszubskie, tel: 660 616 605, 
607 782 045

Somonino k/Kartuz, dom do 
remontu, zab. gospod. plus działka 
budowl.- rol. 2500 m2, uzbrojona: 
woda, prąd, kanaliza., 260 tys zł, 
tel: 58 684 11 87, 661 512 563

Gdańsk Osowa, ul. Letniskowa, 
188/1996 m2, media, zaplecze, 
graniczy z jeziorem, wolne, tel: 
504 493 707

Sprzedam lokal handlowy na 
osiedlu w dobrym punkcie w 
Wejherowie o pow. 17 m2, cena: 
38 tys zł, tel: 501 658 410

Somonino k/Kartuz, dom do 
remontu, zab. gospod. plus działka 
budowl.- rol. 2500 m2, uzbrojona: 
woda, prąd, kanaliza., 260 tys zł, 
tel: 58 684 11 87, 661 512 563

Sprzedam działkę ogrodniczą w 
Wejherowie przy ul. Sucharskiego 
485 m2, domek murowany do 
całkowitego remontu, cena: 18 tys. 
zł, tel. 513 014 781

Lewinko, działka rekreacyjna z 
planem zagospodarowania uzbro-
jona w prąd i wodę, otoczona 4-5 
m sosnami, cena 65.900 zł, tel. 692 
229 231

Wydzierżawię lokal handlowy 
na osiedlu w dobrym punkcie w 
Wejherowie o powierzchni 17m2 
cena: 600 zł plus opłaty, tel: 501 
658 410

2 pokojowe ok 45 m2 wys parter 
w 2 piętrowym budynku, pełna 
własność, atrakcyjne, Rumia Ja-
nowo, 240 tys zł, garaż, 25 tys zł, 
sprzedaż, tel: 506 972 999

Sprzedam 3 pokoje, 53 m2 w 
Wejherowie, własnościowe, księga 
wieczysta, duży balkon, cena do 
uzgodnienia, tel: 513 530 224

Sprzedam lokal handlowy na 
osiedlu w dobrym punkcie w 

Wejherowie, 17 m2, cena: 38 tys 
zł, tel: 504 256 177

Sprzedam mieszkanie Gdynia – 
Witomino, 26 m2, własność, 146 
tys zł, tel: 796 851 297

Dom w surowym stanie, atrakcyj-
na lokalizacja w Wejherowie, tel: 
608 083 608

KUPIĘ

ZAMIENIĘ

Sprzedam zadbaną działkę 300 
m2, bez altany, w Gdyni na Obłużu 
(rod.im.reja), 
tel: 886 759 743

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie w Wejhero-
wie, 46 m2, 3 pokojowe z kuchnią, 
os. Kaszubskie, tel: 660 616 605, 
607 782 045

Magazyn 80 m2, wys. 3,2 m, 
murowany, brama wjazdowa, 
Wejherowo, tel: 608 083 608
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Ogłoszenie tygodnia 
Ubranka dla dziewczynki na wiek 2-3 latka, fi rmowe, nie-

zniszczone, spódniczki, sukienki, bluzki, czapeczki, kapcie 

3 pary, tel: 512 918 442, Luzino

TOWARZYSKIE, USŁUGI, PRACA 

(DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY)

79986 9 zł + VAT; 11,07 zł z VAT 72240 2 + VAT; 2,46 zł z VAT

NIERUCHOMOŚCI, MOTORYZACJA, EDUKACJA, 

SPRZĘT ELEKTR., ZWIERZĘTA, RÓŻNE, ŻYCZENIA

Aby nadać ogłoszenie, należy wpisać kod ogłoszenia (ramka poniżej), a następnie podać jego treść, np. EXPMSP: treść (maksymalna 

długość sms-a bez kodu to 120 znaków). Ogłoszenie w zależności od rodzaju należy wysłać na jeden z podanych wyżej numerów.
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transportowe, bagażowe, Rumia, 
Reda, Wejherowo, tel: 509 256 121

Twój prywatny trener,
 tel: 531 755 555

Remonty, wykończenia, 100% 
zadowolonych klientów. Sprawdź 
sam! Tel: 790 490 605

TOWARZYSKIE
Anons do Pana wolnego! Zadbany 
bez zobowiązań, nałogów, uczci-
wy, kulturalny, od 63- 73 lat pozna 
miła, pogodna 64l./164, tel: 516 

578 559

Wdowa 61 lat 172 cm, średniej bu-
dowy, bez nałogów, pozna miłego 
wdowca w stosownym wieku, tel: 
500 179 033

Ja 63 l. wolna, bez zobowiązań i 
nałogów, pan inteligenty, wolny, 
który ma szacunek dla kobiety, z 
kulturą osobistą, zmotoryzowany z 
okolic Wejherowa, Pucka, tel: 661 
769 190

Skromny kawaler lat 41, szczupły, 
abstynent z ruchomościami i 
nieruchomościami, pozna do 
stałego związku inteligentną panią 
o podobnych zaletach, tel: 514 
780 981

Facet po 30tce, wolny, szczupły, 
175, niepalący, z własnym lokum, 
pozna panią celem miłego spędze-
nie czasu, Gdynia, tel: 798 539 486

Wesoła, drobna wdowa pozna 
zmotoryzowanego pana o podob-
nych cechach. Kultura osobista 
ponad wszystko tel. 517 324 144

ZWIERZĘTA
Oddam w dobre ręce 2 młode kot-
ki. Wejherowo, tel: 601 840 894

RÓŻNE

Sprzedam kurtkę motocyklową, 
skórzana, czarna, 168 cm, 170 zł, 
kask Zippa, nowy, czarny, 160 zł, 
kask, szary, nowy, 85 zł, pas skó-
rzany na nerki, tel: 794 163 938

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, 0-8 lat, buciki, spódniczki, 
inne, wannę, kołderkę, stolik z 
Kubusiem + krzesło, rower 21 
koła, górski, k/Wejherowa, tel: 794 
181 999

Zamrażarka 3 szufl adowa, spraw-
na, sprzedam 300 zł, Kartuzy, tel: 
504 304 395

Ubranka dla dziewczynki na wiek 
2-3 latka, fi rmowe, niezniszczo-
ne, spódniczki, sukienki, bluzki, 
czapeczki, kapcie 3 pary, tel: 512 
918 442, Luzino

Kupię każde zboże, ilość min 23 t, 
zapewniam transport, płacę w dniu 
załadunku, tel: 509 942 079

Sprzedam drzwi balkonowe, 100 x 
220, domowy magiel, małą pralkę 
wirnikową, Kartuzy, tel: 603 657 
744

Sprzedam suknie ślubną, rozmiar 
38 40, cena: 200 zł, tel: 510 562 
210

Sprzedam biurko pod komputer, 
olcha, gl 53, dł. 131, wys. 76, stan 
b.dobry, cena: 300 zł, tel: 604 672 

760

Szycie pościeli, prześcieradeł, 
obrusów, serwetek, bankietówek, 
nakładek, Gdynia-Chylonia, tel: 
516 184 694

Sprzedam przepływowy piec ga-
zowy do podgrzewania wody typu 
Vajlant, używany przez rok, cena 
do uzgodnienia, proszę dzwonić 
tel: 668 851 593 po godz 16

Fotel do komputera + stolik 
trzystopniowy do komputera na 
kółkach + kanapo-fotel dwuosobo-
wy sprzedam, fotel 150, stolik 150, 
kanapa 200, tel: 694 898 783

Sprzedam kopaczkę i kosiarkę 
konną, 1000 zł, Ostrzyce, tel: 880 
593 927

Ubranko do chrztu dla dziewczyn-
ki, b. ładne, pelerynka, spodenki, 
buciki, czapeczka oraz bawełniane 
śpioszki i kaftanik, cena: 50 zł, tel: 

512 918 442

Sprzedam suknie ślubną roz 38 - 
40 cena: 250 zł tel: 508 274 302

Sprzedam dwa stoły jeden rozkła-
dany, drugi półokrągły, cena: 50 zł/
szt, tel: 500 761 082

Sprzedam suknie ślubną roz 38-40 
cena: 250 zł tel: 508 274 302

Kupie każde zboże, ilość min 23 t, 
zapewniam transport, płacę w dniu 
załadunku, tel: 509 942 079

Namiot handlowy rozciągany, 2/4, 
boczne ściany, dopinane i 3 stoły 
składane, cena: 800 zł, tel: 502 
056 307

Sprzedam składany lekki rower 
gimnastyczny, cena: 250 zł, tel: 58 
623 85 50

Gazowy podgrzewacz wody 
TERMA elektroniczny stan b.d. 

sprzedam tel: 880 215 385

Sprzedam płyty winylowe, 12 
szt., duże, min. Oz Billy Idol Papa 
Dance Dm i inne oraz 6 małych 
różnych, cena do uzgodnienia, tel: 
503 325 202

We wszystko czego potrzebujesz 
do pielęgnacji dłoni i stylizacji 
paznokci zaopatrzysz się u nas. 
Bogata oferta, dobre ceny, tel: 502 
711 506 

Rusztowania warszawskie 
sprzedam, wynajmę. Wejherowo - 
Gościcino, tel: 668 493 986

Sprzedam duży steper z kolumna-
mi, 130 zł, tel: 502 351 988

Kupię wideo - możliwość nagry-
wania tel. 516 217 957

Sprzedam drzewo opałowe, 
świerk, buk, pocięte tel. 600 676 
350
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Wielki pojedynek

Naprzeciw siebie 20 sierpnia staną Andrzej Wroński 
zwany również „Kaszubskim Turem” oraz były judoka 
Paweł Nastula. Impreza odbędzie się pod hasłem „Wie-
czór Mistrzów” i jest jak najbardziej adekwatny tytuł w 
stosunku do postaci, które zaprezentują się w Koszalinie.

Goście na pikniku

Wioślarska czwórka podwójna w składzie 
Adam Korol, Michał Jeliński, Marek Kolbo-
wicz i Konrad Wasilewski będzie gościem 
pikniku PGNiG Bezpiecznie nad wodą. Pik-
nik odbędzie się 13-14 sierpnia w Gdyni.

Na sportowych arenach
Wakacje z badmintonem

Rozgrywki w badmintona w Redzie okazały się cięż-
kim zadaniem dla uczestników zawodów. To za sprawą 
wietrznej pogody, która towarzyszyła sportowcom do 
końca. Jednak zawodnicy chwycili za rakietki i przystą-
pili do meczów w grupie. Najlepszym okazał się Miko-
łaj Gurski, który nie opuścił żadnego turnieju. Pokonał 
trzech przeciwników wynikiem 25:19, 25:16 i 25:18. 
Drugie miejsce wywalczył Marcin Klawikowski, trzecie 
Aurelia Myszkowiak, a czwarte miejsce Weronika Stanu-
lewicz.

Akademicki Puchar Polski 
Beach Soccer Gdynia 2011

AZS Uniwersytet Gdański wspólnie z AZS Gdańsk i GO-
SiR Gdynia już po raz ósmy jest organizatorem Akademic-
kiego Pucharu Polski w Piłce Nożnej Plażowej. Zawody 
wcześniej rozgrywane były pod nazwa Puchar Zarządu 
Głównego AZS wyłaniają najlepszą drużynę akademicką 
w danym roku. Ostatnie trzy lata to hegemonia Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsk (trzy tytuły 
z rzędu). Kto zdobędzie puchar w tym roku? Do walki o 
prymat najlepszej drużyny akademickiej już zgłosiły się: 
AWFiS Gdańsk, ZUT Szczecin, AZS Łódź, SWPS War-
szawa, Politechnika gdańska, AWFiS Gdańsk i oczywi-
ście gospodarz Uniwersytet Gdański.

Klub Kibica ma pierwszeństwo

Polski Związek Piłki Nożnej po raz kolejny przesunął 
termin sprzedaży biletów na mecz Polska – Niemcy. Do-
datkowo pierwszeństwo w zakupie będą mieć członko-
wie klubu kibica. Pierwotnie bilety miały być dostępne 
w sprzedaży już 1 sierpnia. Następnie termin przesunię-
to o tydzień, po czym PZPN poinformował o ostatecznej 
dacie sprzedaży, jaką jest 11 sierpnia. Bilety będzie roz-
prowadzał Klub Kibica Reprezentacji Polski, o którego 
istnieniu zapewne większość kibiców ma mgliste pojęcie. 
Klub Kibica Reprezentacji to twór, który do życia powo-
łał PZPN 26 lipca. Aby należeć do klubu należy zalogo-
wać się na stronie internetowej www.klubkibicaRP.pl i … 
zapłacić 32 złote. W pakiecie kibic otrzymuje 15% zniżki 
na reprezentacyjne bilety oraz pierwszeństwo w ich naby-
waniu. To właśnie Klub Kibica będzie prowadził sprze-
daż biletów na mecz Polska – Niemcy, który zaplanowa-
no na 6 września a rozegrany zostanie na gdańskiej PGE 
Arenie. Kibice, którzy nie są członkami KK Reprezenta-
cji będą mieli prawo zakupić bilet dopiero po 20 sierpnia, 
oczywiście, jeśli jeszcze pozostaną wolne wejściówki.

Redzkie Orlęta pod wodzą 
Mieczysława Gierszewskiego 
udanie zainaugurowały roz-
grywki IV Ligi Pomorskiej. Na 
wyjeździe nie dali szans druży-
nie Potoku Pszczółki, choć do 
przerwy przegrywali 0:1. Jed-
nak po zmianie stron redzcy 

zawodnicy ruszyli do odważ-
niejszych ataków i stworzyli 
sobie kilkanaście sytuacji pod-
bramkowych.
- Zabrakło jedynie skuteczno-
ści – narzekał Łukasz Król, na-
pastnik Orląt. 
Stan meczu w 49 minucie wy-

równał Tomasz Stępień a zwy-
cięskiego gola zdobył na dwie 
minuty przed końcem meczu 
Tomasz Kila.
W niedzielę szansa na kolejne 
punkty. Na własnym boisku 
Orlęta podejmą Chojniczankę 
II Jantar Pawłowo. To benia-

W przerwie letniej zo-
stałeś nowym zawod-
nikiem Orląt Reda. Jak 
ocenisz swój zespół?

- Myślę, że mamy ciekawy 
zespół. Oprócz mnie do 
drużyny dołączyło jeszcze 
dwóch dobrych zawodni-
ków – Broner i Cirkowski. 
Myślę, że stać nas na dobre 
wyniki. Poza tym atmosfe-
ra w klubie powoduje to, iż 
z przyjemnością przycho-
dzi się na treningi.

Za wami już pierwsza 
kolejka ligowa i pierw-
sze zwycięstwo.

- Dokładnie, udało nam 
się wywalczyć komplet 
punktów na inaugurację. 
Nie było jednak łatwo. Do 
przerwy prezentowaliśmy 
się słabo i przegrywaliśmy 
0:1. Na szczęśnie po zmia-

nie stron było już dużo 
lepiej. Trener Gierszew-
ski dokonał kilku zmian w 
składzie i udało się zdobyć 
dwie bramki. Powinniśmy 
wygrać jednak zdecydowa-
nie wyżej, bo sytuacji było 
sporo.

Kibice pamiętają, że 
zdobywałeś w IV lidze 
sporo bramek. Tak bę-
dzie i w tym sezonie?

- Na razie ze skutecznością 
jeszcze nie jest najlepiej. 
Udało mi się natomiast 
zaliczyć asystę z czego 
również się cieszę. W spo-
tkaniu z Potokiem Pszczół-
ki miałem kilka sytuacji, 
ale piłka nie chciała wpaść 
do siatki. Raz bramkarza 
gospodarzy uratowała po-
przeczka. Myślę jednak, że 
z każdym meczem powin-
no być lepiej. 

Do letniej rywalizacji przy-
stąpiło 15 zespołów podzielo-
nych na trzy grupy. We wtorek 
pierwsze mecze rozegrały dru-
żyny z grupy A i B. Jak zawsze 
nie zabrakło emocji, wspania-
łych bramek i przyjaznej at-
mosfery. Kibice nie mogli tez 
narzekać na liczbę goli, ponie-
waż w pierwszych meczach 
padło ich bardzo dużo, szcze-
gólnie w grupie A.
Doszło w niej do dwóch po-

gromów. Najpierw Tsunami 
uległo Baltom Joga Bonito aż 
1:11. Po trzy bramki w tym 
spotkaniu zdobyli Mateusz 
Filipski i Oskar Mitrosz. Gdy 
wydawało się, że tak wysoki 
rezultat we wtorkowy wieczór 
już nie padnie Skok Stefczyka 
pokonał Fenix Stars 14:2. Do-
minik Korolczuk w tym me-
czu zdobył cztery bramki.
Do rywalizacji przystąpi-
ły także zespoły z grupy B. 

Chopina Wejherowo pokonał 
FC Chylonia 8:2 a Starzy Vi-
kingowie okazali się lepsi od 
Sławi Grabówek zwyciężając 
6:3. Trzy bramki dla zespołu 
z Wejherowa zdobył Tomasz 
Bielawski. 
Dla Starzy Vikingowie po 
dwie bramki zdobyli Krzysz-
tof Klukowski i Adam He-
ring.  
Odnotujmy ponadto, że w gru-
pie A pauzowała drużyna Saga 

Już pierwsza kolejka ligowa 
pokazała, że Orkan czeka nie-
zwykle ciężki sezon. Skom-
pletowanie dobrej jak na trze-
cioligowe warunki kadry nie 
gwarantuje jeszcze kompletu 
punktów w każdym meczu. 
W inauguracyjnej kolejce po-
przeczkę wysoko postawiła 
drużyna Gryfa Słupsk.
- Inauguracyjna kolejka to 
zawsze wielka niewiadoma 
- mówił trener Orkana Szy-
mon Hartman. – Cieszę się, że 
pierwszego meczu nie prze-
graliśmy.
Piłkarze z Rumi nie przegrali, 
bo goście ze Słupska nie stwa-
rzali dużego zagorzenia pod 
bramką Kamila Biecke. Je-
dyne, czym mogli zaskoczyć 
rumskiego golkipera to sta-
łe fragmenty gry. Jednak linia 
defensywna Orkana spisała się 
dobrze, grając pewnie przez 
90 minut.
Niestety na zero zagrali rów-
nież napastnicy Orkana. 
Bramki nie mogli zdobyć ani 
Siemaszko ani nowy nabytek 
drużyny Alimi Babatunde.
Ostatecznie po mało porywa-
jącym widowisku Orkan zre-
misował z Gryfem Słupsk 0:0. 
- Jestem zadowolony z wyniku 
– powiedział po meczu trener 
gości Grzegorz Wódkiewicz. 
– Nasza linia defensywna jest 

MELDUNEK ZE SATRGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardzo dobrze wypadł zespół Błękitnych na inaugurację III Ligi 
Bałtyckiej. W wyjazdowym spotkaniu nie dał szans beniaminko-
wi z Tczewa zwyciężając 4:1. Bramki w tym spotkaniu zdobyli 
Bartłomiej Zdunek, Ariel Wawszczyk i Robert Gajda 80. Jednego 
gola piłkarze Błękitnych zdobyli po strzale samobójczym piłkarza 
Gryfa 2009. 
Ważną informację przekazała internetowa strona klubu. W run-
dzie jesiennej zbliżającego się sezonu piłkarskiego w trakcie me-
czy rozgrywanych przez Błękitnych na stadionie miejskim przy ul. 
Ceglanej 1 zamknięta będzie trybuna od ulicy Jugosłowiańskiej.

Trudny wyjazd Orkana
PIŁKA NOŻNA | Podopieczni Szymona Hartmana już dziś rozegrają kolejny 
mecz w III Lidze Bałtyckiej. Nie będzie to jednak łatwe spotkanie.

mocno przebudowana, więc 
tym bardziej cieszy, że nie 
straciliśmy bramki.
Dziś o godzinie 18.00 w Star-
gardzie Szczecińskim rywa-
lem Orkana Rumia będą miej-
scowi Błękitni. To bardzo 
niewygodny przeciwnik. W 
zeszłym sezonie przed dłuż-
szy czas walczył z Bytovią 
Bytów o awans do II Ligi. 
Doświadczeni zawodnicy za-
pewne zawieszą wysoko po-
przeczkę podopiecznym Szy-
mona Hartmana. To jednak 
Orkan mając w skaldzie Rafa-
ła Siemaszko i Marcusa da Si-
lve będzie faworytem piątko-
wej konfrontacji.

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressy.pl

Rafałowi Siemaszko również nie udało się 
pokonać bramkarza Gryfa Słupsk
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Goście ze Słupska nie stwa-
rzali dużego zagorzenia pod 
bramką Kamila Biecke

Atmosfera to podstawa
ROZMOWA | Z nowym napastnikiem Orląt Reda 
Łukaszem Królem rozmawia Łukasz Krzemiński.

Trener Gierszewski dokonał 
zmian w składzie i udało 
się zdobyć dwie bramki

Spadkowicz z beniaminkiem
PIŁKA NOŻNA | Po zwycięstwie w pierwszej kolejce IV Ligi piłkarze Orląt tym ra-
zem zmierza się z nowicjuszem na tym szczeblu rozgrywkowym.

minek zmagań na czwartoli-
gowym froncie. W pierwszej 
kolejce przegrali na własnym 
boisku z Pomorzem Potęgo-
wo 1:3.
Mecz na redzkim stadionie 
zaplanowano na niedzielę 14 
sierpnia na godzinę 15.00.
Skład Orlęta z meczu w 
Pszczółkach: Elżanowski - 
G. Kila, Waldowski (Maty-
jaszczyk 79’), Broner, Trocki 
- Król, Wasilewski, Morgiel 
(Dworniak 37’), Cirkowski - 
Ziemak (Stępień 29’ - Kulapka 
85’), T. Kila.    Ł. Krzemiński 

Puchar Lata GL6 zainaugurowany
PIŁKA NOŻNA | Na gdyńskiej Checzy rozpoczął się Puchar Lata. Chopina 
Wejherowo z pierwszym zwycięstwem. 

Dinozaury a w grupie B Ej-
smonda Club. 
Trzecia grupa rozgrywki za-
inauguruje dziś. W I kolejce 
pauzować będzie drużyna La-
wiatana. Natomiast na starym 
boisku o godzinie 19.30 JBG 
Gdynia zmierzy się z San Ma-
rino a o 20.45 na boisko wy-
biegną drużyny Babilon Uni-
ted i J.R Pogórze.
Przypomnijmy, iż awans do 
kolejnej rundy uzyskają 2 
pierwsze drużyny z każdej 
grupy oraz 2 najlepsze zespo-
ły z 3 miejsc.                 (luK) 
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Przypomnijmy, że pierwotnie 
spotkanie miało się odbyć już 
3 sierpnia, jednak ostatecz-
nie pojedynek ten przełożono 
na minioną środę. Stadion na 
Wzgórzu Wolności dosłow-
nie pękał w szwach, a piłka-
rze obu drużyn dostarczyli 
kibicom niezapomnianych 
wrażeń. - Takiego meczu 
jeszcze na Wzgórzu Wolno-
ści nie oglądałem, za to wła-
śnie wszyscy kochamy piłkę 
nożną – mówił Piotr – zatwar-
działy kibic wejherowskiego 
zespołu. Te słowa znalazły 
swoje potwierdzenie w ciągu 
120 minut spotkania i rzutach 
karnych pomiędzy Gryfem 
a Zawiszą. Działacze klubu 
stanęli na wysokości zada-

nia, jakim było zorganizowa-
nie takiej imprezy, a nie było 
to takie proste. - Wygraliśmy 
zasłużenie i z tego się najbar-
dziej cieszę. Moi zawodnicy 
zagrali w tym spotkaniu, jak 
równy z równym i dokonali 
tego co nie było łatwe. Zosta-
wili na boisku naprawdę dużo 
wysiłku i serca. Teraz myśli-
my już tylko o najbliższym 
meczu ligowym z Gryfem 
Słupsk i o kolejnym  pojedyn-
ku pucharowym z Sandencją 
Nowy Sącz, które czeka nas 
już w najbliższą środę – mó-
wił Grzegorz Niciński, trener 
Gryfa. - Przede wszystkim 
chciałbym pogratulować ze-
społowi z Wejherowa zwycię-
stwa i świetnej gry. Z mojej 
drużyny nie jestem zadowo-
lony, gdyż nie pokazali się 
dziś z dobrej strony. Popeł-

JUNIORZY | Rocznik 
2000 i 2001 rozegrał w 
ostatnim czasie mecze 
kontrolne. 2001 zagrał z 
ŁKS-em Łódź natomiast 
ich starsi koledzy zmierzy-
li się z Awią Świdnik. 
Rocznik 2001 zagrał z 
łódzkim zespołem trzy 
połowy po 30 minut. Po 
60 minutach gry to młodzi 
wejherowianie prowa-
dzili 5:1. Po dokonanych 
zmianach w zespole Woj-

ciecha Borka gospodarze 
doprowadzili do wyrów-
nania, w samej końcówce 
pojedynku trafi li jeszcze 
dwie bramki, dzięki cze-
mu wygrali ostatecznie 
7:5. Mimo porażki gryfi ci 
zaliczą to spotkanie do 
udanych. Bramki w tym 
meczu trafi li: Jakub Kunz 
(2), Maksymilian Gwizdal-
ski (2) oraz Maciej Cze-
szewski.

Łukasz Nowaczyk

Po pokonaniu Olimpii Gru-
dziądz w rundzie przed-
wstępnej i Zawiszy Byd-
goszcz w rundzie wstępnej 
Pucharu Polski na Gryf 
Orlex Wejherowo czeka 
kolejny przeciwnik. Rywa-
lem podopiecznych Grze-
gorza Nicińskiego będzie 
Sandencja Nowy Sącz. 
To nie zwykle rutynowany 
i ograny już zespół w I Li-
dze. Po dwóch sezonach, w 
których Sandencja uczyła 
się gry na zapleczu Eks-
traklasy teraz podopieczni 
Mariusza Kurasa chcą włą-
czyć się do walki o awans. 
O potencjale zespołu niech 
świadczy, chociaż ostatnie 
zwycięstwo na własnym 
stadionie nad Arką Gdynia 
3:0. To właśnie w Nowym 
Sączu piłkarze czują się 

najlepiej. Na wyjazdach 
nie zawsze pokazują pełnię 
swoich możliwości i w tym 
gryfi ci z Wejherowa mogą 
upatrywać swojej szansy.
Żółto-czarni będą musie-
li zwrócić uwagę przede 
wszystkim na Arkadiu-
sza Aleksandra i Marcina 
Chmiesta. To dwaj bardzo 
groźni napastnicy Sanden-
cji. Piłkarze Gryfa pokazali 
już jednak, że nie zamie-
rzają odpuszczać żadne-
mu rywalowi i powalczą o 
zwycięstwo. W przypad-
ku awansu do Wejherowa 
przyjedzie przedstawiciel 
Ekstraklasy, więc jest, o co 
walczyć.
Spotkanie rozpocznie się w 
najbliższą środę 17 sierpnia 
o godzinie 17.00. 

Ł. Krzemiński 

Będzie to nie lada wyzwanie 
dla podopiecznych trenera 
Grzegorza Nicińskiego, mając 
na uwadze rozegrane 120 mi-
nut w środowym pojedynku 
pucharowym. Wejherowianie 
w I kolejce III ligi Bałtyckiej 
pewnie pokonali przed własną 
publicznością Cartusię Kartu-

zy 4:0 i dzięki temu znajdują 
się na pierwszym miejscu w 
tabeli. Bramki w tym meczu 
zdobyli: Adrian Kochanek, 
Grzegorz Gicewicz i Krzysz-
tof Wicki (2). Gryf Słupsk na-
tomiast w pierwszym meczu 
bezbramkowo zremisował 
z Orkanem Rumia i zajmu-

je jedenaste miejsce w tabeli 
III ligi. - Przed nami bardzo 
trudne spotkanie w Słupku i 
na tym teraz przede wszyst-
kim się skupiamy i jak w każ-
dym spotkaniu oczywiście 
zawalczymy o zwycięstwo – 
przekonuje Grzegorz Niciń-
ski, szkoleniowiec zespołu ze 

REZERWY | Dwie wygra-
ne i jedna porażka to bilans 
ostatnich trzech spotkań 
kontrolnych, jakie roze-
grała piątoligowa drużyna 
rezerw Gryfa Orlex Wej-
herowo przygotowująca 
się zbliżającego się sezonu 
2011/2012. 
W pierwszym meczu bez 
większych problemów 
podopieczni trenera Woj-
ciecha Borka pokonali na 
wyjeździe KS Starzyno 
3:0, bramki trafi li: Seba-
stian Kurdziel, Maciej 
Pliński oraz Krzysztof 
Jezierski. Następnie żółto 
– czarni zmierzyli się ze 
spadkowiczem z IV ligi, 
Startem Mrzezino. W tym 
spotkaniu również gryfi ci 
pewnie pokonali swoich 
rywali aż 5:0, o zwycię-
stwie zadecydowały bram-
ki: Patryka Gniewkow-
skiego, Jarosława Rompcy, 

Dawida Burzyńskiego, 
Bartłomieja Białogrodz-
kiego oraz Sebastiana Kur-
dziela. W minioną sobotę 
w ostatnim sprawdzianie 
przed meczami o punkty, 
wejherowianie zmierzyli 
się z innymj piątoligow-
cem, Wikędem Kębłowo. 
W tym pojedynku padło aż 
jedenaście bramek, a osta-
tecznie to Wikęd wygrał 
6:5, do przerwy to Gryf 
prowadził 3:1. Bramki zdo-
byli: Sebastian Kurdziel 
(2), Łukasz Król, Jarosław 
Rompca oraz Patryk Szlas.
Przed zespołem rezerw te-
raz rozgrywki ligowe. Już 
w najbliższą niedzielę 14 
sierpnia przed własną pu-
blicznością gryfi ci zmierzą 
się z faworytem rozgrywek 
KS Chwaszczyno. Począ-
tek zmagań o godzinie 
12.00.

Łukasz Nowaczyk

Kolejne wyzwanie dla Gryfa
PP | Żółto-czarni pędzą niczym najlepszy japoń-
ski pociąg i są już w gronie 32 najlepszych dru-
żyn w Polsce.

Kolejne sparingi rezerw

Doświadczenia juniorówW II kolejce Gryf Słupsk
III LIGA | 13 sierpnia Gryf Orlex Wejherowo rozegra kolejne spotkanie ligowe. W II 
kolejce gryfi ci zmierzą się na wyjeździe ze swoim imiennikiem Gryfem Słupsk. 

Wzgórza Wolności. W ubiegłym 
sezonie najbliższy przeciwnik żół-
to – czarnych zajął 13 miejsce w 
tabeli i tylko dzięki świetnej grze 
w rundzie rewanżowej utrzymał 
się w lidze. 
Oto inne pary II kolejki spotkań: 
Kaszubia Kościerzyna - Cartusia 
Kartuzy, Błękitni Stargard Szcze-
ciński - Orkan Rumia, Lechia II 
Gdańsk - Drawa Drawsko Pomor-
skie, Gwardia Koszalin - Bałtyk 
Koszalin, Chemik Police - Koral 
Dębnica, Dąb Dębno - Kotwica 
Kołobrzeg, Gryf 2009 Tczew - 
Pogoń Barlinek.  

Łukasz Nowaczyk

Gryf Orlex Wejherowo - Zawisza Bydgoszcz 3-3 pd. k. 4-3 

Bramki: 1:0 - Łukasz Krzemiński (2), 1:1 Kamil Majkowski 
(18), 2:1 - Mateusz Toporkiewicz (48), 2:2 - Wojciech Okiń-
czyc (63), 2:3 - Rafał Piętka (112), 3:3 - Jarosław Felisiak (120) 

Karne: 0-1 Rafał Piętka, 1-1 Dawid Pomorski, (1-1 Szymon Ma-
ziarz - obroniony), 2-1 Tomasz Kotwica, 2-2 Adrian Błąd, (2-2 
Piotr Kołc - obroniony), 2-3 Patryk Klofi k, 3-3 Przemysław Ko-
stuch, (3-3 Kamil Majkowski - przestrzelił), 4-3 Paweł Politowski 

Gryf: Ferra - Politowski, Kostuch, Kochanek, Olesz-
czuk (75 Pomorski) - Krzemiński, Kotwica, Kołc, Szy-
mański, Gicewicz (58 Felisiak) - Toporkiewicz (77 Wicki) 
Zawisza: Zapała - Kanik, Jankowski, Maziarz, Cuper - Maj-
kowski, Piętka, Jackiewicz, Masłowski (63 Klofi k) - Wójcicki, 
Okińczyc (105 Błąd)

Wielkie piłkarskie święto
PUCHAR POLSKI | Organizacyjnie idealnie, a piłkarsko jeszcze lepiej, tak pokrótce moż-
na podsumować środowy mecz Gryfa Orlex Wejherowo z Zawiszą Bydgoszcz. 

niali masę błędów, które z zim-
ną krwią wykorzystywali gry-
fi ci – podsumował po meczu 
Janusz Kubot – szkoleniowiec 
Zawiszy Bydgoszcz. Dzięki 
temu zwycięstwu żółto – czar-

ni awansowali pierwszy raz w 
historii klubu do 1/32 Pucharu 
Polski. W tej rundzie wejhero-
wianie zmierzą się z kolejnym 
pierwszoligowcem Sandencją 
Nowy Sącz. 

Łukasz Nowaczyk
l.nowaczyk@expressy.pl

Awans do 1/32 Pucharu Polski to historyczna chwila dla wejherowskiego klubu
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STADION | Stadion w 
Gdańsk był dostępny dla ki-
biców w sobotę i wzbudził 
podziw. Liczba osób, które 
zwiedziły obiekt sięgnęła 80 
tysięcy.
PGE Aren prezentuje się 
wspaniale. Z każdego miejsca 
na stadionie doskonale będzie 
widać poruszających się po 
murawie piłkarzy. Ta zresztą 
prezentuje się równie idealnie.
Trójmiasto może być dumne 
z obiektu, z którego oddaniem 
było przecież tyle problemów.
Pierwsze mecze rozegra na 
stadionie miejscowa Lechia, 
ale prawdziwym testem dla 
PGE Areny będzie wrześnio-
we spotkanie reprezentacji 
Polski z drużyną Niemiec. To 
właśnie wtedy zapewne sta-
dion zapełni się do ostatniego 
miejsca.                          (luK)

BIEGI | W poniedziałek na 
trasę z Gdyni do Gdańska 
wyruszą biegacze, by po raz 
kolejny ścigać się w Marato-
nie Solidarności. Zawodnicy 
wystartują z Gdyni. 15 sierp-
nia. Zbiórka planowana jest 
pod pomnikiem Ofi ar Grudnia 
70. Pół godziny później start 
ostry. Na mecie w Gdańsku 
zawodnicy spodziewani są w 
okolicy godziny 12:30. Na-
tomiast o 14.30 planowana 
jest dekoracja zwycięzców i 
wręczenie nagród. Współor-
ganizatorami imprezy są Mi-
nisterstwo Sportu Warszawa, 
Urzędy miast: Gdańsk, Gdy-
nia, Sopot, Urząd Marszał-
kowski Woj. Pomorskiego.

(luK)  

SIATKÓWKA | Redzki 
turniej siatkówki dwójek z 
rocznika 1998 i młodszych 
zgromadził pięć zespołów. Na 
boisku w Miejskim Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
zagrały Zozole, Team Bro-
thers, Smerfetki, Canarinhos 
i FC Leśna. Utworzono jedną 
grupę, aby każdy z zespołów 
rozegrał mecz ze wszystkimi 
uczestnikami turnieju. Najlep-
szą drużyną okazał się Team 
Brothers, który wygrał cztery 
spotkania, zdobywając 12 pkt. 
Team pokonał Zozole 21:2, 
Smerfetki  21:5, Canarinhos 
21:16 i GC Leśną 21:18. Dru-
gie miejsce zajęła FC Leśna z 
9 pkt, a trzecią lokatę zdobyło 
Canarinhos z 6 pkt.           (dd)

PGE Arena 
w pełnym blasku

Maraton 
Solidarności

Siatkarski 
Team Brothers

Na boisku Orlika zawod-
nikom towarzyszyły spore 
emocje, aby skutecznie tra-
fi ać do kosza. Ekipa z Gdy-
ni konsekwentnie walczy-
ła o punkty do klasyfi kacji 
generalnej. Trzy zespoły 
rozegrały mecze i rewanże 
w jednej grupie. Niedzielni 
Kierowcy zdobyli 7 punk-
tów w meczach 30:25. Dru-

W każdym województwie 
została wyłoniona najlepsza 
drużyna dziewcząt i chłop-
ców, która pojedzie na obóz 
szkoleniowy. Wojewódz-
two pomorskie reprezentują 
dziewczęta z SP Jezierzyce 
i chłopcy z ZS Nr 1 Reda. 
Przed nimi mecze półfi na-
łowe w Kluczborku, które 
zadecydują o awansie do 
wielkiego fi nału i szansie 
na Puchar Tymbarku, tytuł 
Mistrzów Polski U-10 i wy-
jazd na stadion Ajaksu Am-
sterdam. 
- Pod koniec kwietnia 85 ty-
sięcy dzieci w całej Polsce 
wybiegło na boiska, aby od 
rozgrywek w swoich gmi-
nach i powiatach rozpocząć 
wielką piłkarską przygodę 
z Turniejem Piłki Nożnej – 
mówi manager Marek Ku-
leta. - Najlepsze drużyny 
spotkały się fi nałach wo-
jewódzkich, aby rywalizo-
wać o wyjazd na 12-dniowy 
obóz szkoleniowy w Klucz-
borku.
W województwie pomor-
skim najlepszy okazał się 
zespół chłopców ZS nr 1 
Reda, który dodatkowo zo-
stał wzmocniony o najlep-
szych zawodników z oko-
licznych klubów piłkarskich. 
W zespole grają - Patryk 
Rudowski, Kacper Tom-
czak, Mateusz Piwowarski, 
Łukasz Dakus, Jakub Kreft, 
Adrian Petk, Jarosław Cy-

Kilkudziesięciu mężczyzn z 
terenu dwóch zaprzyjaźnio-
nych powiatów udowod-
niło, że gwiazdą boiska 
zostać można w każdym 
wieku, a radość ze wspól-
nej gry jest z pewnością 
taka sama.
Dobiegła końca I Runda 
Pomorskiej Ligii Oldbojów 
o Puchar posła Kazimierza 
Plocke. 
Przez pół roku 7 ama-
torskich drużyn powiatu 
puckiego i wejherowskie-
go rywalizowało o tytuł 
najlepszej drużyny w piłce 
nożnej. 
Po kilkunastu rozegranych 
meczach wszyscy dobrnęli 
do spotkań fi nałowych wy-
łaniających ostatecznych 

zwycięzców ligi. Pierw-
sze miejsce zajęła drużyna 
Puck I, drugie Bolsze-
wianka Bolszewo, trzecie 
Władysławowo I, czwarte 
Amator Gościcino, piąte 
Władysławowo II, szóste 
Hel, siódme Puck II. Naj-
lepszym bramkarzem roz-
grywek został Mieczysław 
Stomski drużyny Puck I, a 
tytuł najlepszego strzelca 
zdobył Krzysztof Szczygieł 
z Bolszewa. Na zakoń-
czenie turnieju głos zabrał 
minister Kazimierz Plocke, 
który pogratulował wszyst-
kim zawodnikom wytrwa-
łości i życzył dalszych 
sukcesów w następnych 
rozgrywkach kolejnego se-
zonu.                 (red. luK)

Na zawodach nie zabrakło 
trenerów miejscowych grup 
młodzieżowych miejscowych 
drużyn. Swoich sił próbowało 
prawie 130 uczestników. Do 
Redy przyjechali m.in. człon-
kowie klubu walki Feniks, 
Arki Rugby i żołnierze Aka-
demii Marynarki Wojennej. 
Nie zabrakło również repre-
zentacji MOKSiRu. Pierwsza 
runda turnieju została roze-
grana w systemie pucharo-
wym. Rozegrano 9 spotkań. 

Zwycięzcy par dostali się do 
trzech grup rywalizacyjnych. 
Awans uzyskiwali zwycięzcy 
grup oraz drużyna z najlep-
szym bilansem punktowych 
i bramkowym. Po rozegra-
niu fazy grupowej na pozy-
cje liderów wysunęli się Za-
kon Syjonu i UKS 95 II. Oba 
zespoły wygrały mecze gru-
powe, nie tracąc ani jednego 
gola. W półfi nałach MOKSiR 
Reda zremisował z Zakonem 
Syjonu 1:1, w rzutach kar-

Piłkarskie zwycięstwo UKS 95 II
PIŁKA NOŻNA | Na boisku Orlika w Redzie został ro-
zegrany turniej piłkarski w kategorii open. O miano 
najlepszego zespołu walczyło 18 drużyn piłkarskich.

nych 5:6, a Paczkery przegrały 
z UKS 95 II  0:3. W meczu o 
trzecie miejsce MOKSiR po-
konał Paczkerów 1:0. Finał za-
kończył się zwycięstwem UKS 
95 II 4:1 nad Zakonem Syjo-
nu. Mistrzowie zagrali w skła-
dzie: K. Lieder, P. Morgiel, P. 
Brzostek, P. Ukleja, M. Taube, 
J. Chowałko. Najlepsze zespo-
ły otrzymały medale, puchary 
i nagrody rzeczowe. Ponadto 
przyznano nagrody indywidu-
alne. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Błażej Skitek. 
Na super piłkarza wybrano Ja-
kuba Chowałko. Liderzy dosta-
li ofi cjalne piłki polskiej ekstra-
klasy.                                  (dd)

Grand Prix koszykarzy 
KOSZYKÓWKA | W Redzie zakończyły się koszykar-
skie zmagania o tytuł najlepszej drużyny turnieju 
Streetball. Jak co roku było sporo emocji.

Piekielnik. W klasyfi kacji ge-
neralnej prowadzą Niedzielni 
Kierowcy z 16 pkt. Na drugiej 
pozycji znajdują się Pantalony 
II z 11 pkt. i na trzecim podium 
Calm Street z 4 pkt. Na ostat-
nim turnieju stawiła się tylko 
drużyna Pantalony II, więc or-
ganizator postanowił przyznać 
koszykarzom z Gdyni 5 punk-
tów. Tym samym ekipa zrówna-
ła się w klasyfi kacji generalnej 
z prowadzącymi Kierowcami.    
              (dd)

Niedzielni Kierowcy zdobyli 
7 punktów w meczach 30:25

gie miejsce zajęli Pantalony II z 
3 pkt i wynikiem 28:32, a trze-
cie – Calm Street z 2 pkt i sumą 
33:34. W składzie zwycięskiej 
drużyny zagrali: M. Andru-
szyński, K. Andruszyński i M. 

Oldboje na półmetku
PIŁKA NOŻNA | Nie tylko młodzi chłopcy grają 
amatorsko w piłkę nożną. 

Poseł Kaziemierz Plocke wręcza puchar Krzyszto-
fowi Szczygłowi z Bolewianki Bolszewo
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Piłkarze z powiatu 
na obozie szkoleniowym

Już 12 sierpnia piłkarscy mistrzowie z województwa pomorskiego z Zespołu 
Szkół nr 1 w Redzie rozpoczną obóz szkoleniowy największego ogólnopolskie-
go turnieju piłki nożnej dla dzieci „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbar-
ku” czyli Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców. 

gert, Błażej Jachimek, Krzysz-
tof Nowicki, Cezary Siepetow-
ski, Michał Wiśniewski, Adam 
Pienkowski, Maciej Czeszew-
ski, Fabian Urbański, Michał 
Sławski i Krzysztof Gniła. Już 
dzisiaj wyjeżdżają na obóz 
szkoleniowy do Kluczborka w 

województwie opolskim, aby 
pod okiem profesjonalnych tre-
nerów doskonalić swoje umie-
jętności na treningach.  Doszli-
fują formę i podniosą poziom 
gry. Wśród 10-latków wyłonią 
się największe piłkarskie ta-
lenty, którymi zajmą się trene-

rzy. Jednak najważniejsze będą 
mecze półfi nałowe, rozgrywa-
ne systemem każdy z każdym, 
które zadecydują o awansie. 
W każdej grupie premiowane 
są tylko dwa pierwsze miejsca. 
Na młodych sportowców cze-
kają również dyskoteki, wy-

cieczki, gry terenowe i konkur-
sy. Organizatorem turnieju jest 
Polski Związek Piłki Nożnej, a 
sponsorem Tymbark. Patronat 
honorowy objęło UEFA Gras-
sroots, Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej i Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. 

Daria Dunajska
d.dunajska@expressy.pl
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NABÓR | WKS Gryf Wej-
herowo prowadzi nabór do 
sekcji piłki nożnej w roczni-
kach 2001. Szczegółowych 
informacji na temat naboru 
do poszczególnych roczni-
ków udziela Wojciech Bork. 
Kontakt z trenerem możliwy 
jest pod numerem telefonu: 
606 351 019. WKS Gryf Wej-
herowo prowadzi nabór do 
sekcji piłki nożnej w roczni-
kach 2002, 2003, 2004 i 2005. 
Szczegółowych informacji 
na temat naboru do poszcze-
gólnych roczników udziela 
Stefan Machaliński. Kontakt z 
trenerem możliwy jest pod nu-
merem telefonu: 600 244 072. 

Graj w Gryfi e
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