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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

WEJHEROWO | Profesjonalną pracownię 
diagnostyki, obsługi i naprawy samocho-
dów otwarto w tym tygodniu w Wejhe-
rowie. Uczniowie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 w Wejherowie – a do 
placówki uczęszcza ich ponad 1 tys. - będą 
mogli uczyć się zawodu w praktyce. Ozna-
cza to, że po zakończeniu edukacji w szkole 
będą mogli od razu podjąć pracę w zawo-
dzie, gdyż fach będa znać nie tylko z teorii, 
ale też będą już mieć niezbędne doświad-
czenie. 

Nowy wymiar 
edukacji zawodowej

str. 5
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A jednak się stało, ale w naszej 
redakcji. Tydzień temu zawitał 
do nas chochlik i zamienił tekst 
pod tytułem. Zamiast poniż-
szego felietonu, zamieścił stary 
„numer”, jeszcze z kwietnia. 
Przepraszam i dziś już bez po-
myłki. 

Tak się śpiewali kibice repre-
zentacji Polski w piłce nożnej 
przez ostatnie lata. Teraz już 
tak nie śpiewają, i oby jak naj-
dłużej to trwało. Za to w poli-
tyce chyba trzeba Polakom tak 
zaśpiewać? Od niedzieli 24. 
maja histeria graniczy bowiem 
z gniewem i radością. „Jedna” 
Polska, ta po prawej na mapie, 
pieje z radości, „druga” rwie 
włosy na głowie. Oceniam, że 
jedni i drudzy zachowują się jak 
pseudokibice sportowi. Tacy 
kibice, czyli pseudo, uwielbia-
ją swoją drużynę tylko wtedy, 
gdy ona wygrywa. W innym 
przypadku odżegnują ją od 
czci i wiary. Przecież Polska 
ma nowego prezydenta, czyż 
nie? Został wybrany w demo-
kratycznych wyborach, o ile 
zdążyłem się zorientować? 
Nikt nie głosi głupich teorii 
o fałszerstwie wyborczym, 
choć podejrzewam, że gdyby 
wygrał ten drugi kandydat, to 
znaleźliby się spece od nagon-
ki na „nieuczciwe” komisje. Co 
wydarzy się w ciągu najbliż-
szych pięciu lat, chyba każdy 

o tym myśli? Jedni oczekują, że 
prezydent Andrzej Duda spełni 
wszystkie swoje obietnice wy-

borcze. Od razu ogłaszam, że 
tego nie zrobi. Każdy kan-
dydat na prezydenta Stanów 
Zjednoczonych spełnia swo-

je obietnice zaledwie w pięciu 
procentach. Powtarzam: w pię-
ciu procentach! Tamten ma 
władzę zdecydowanie większą 
od naszego, kieruje bowiem 
administracją amerykańską. 
Nasz jednak w dużej mierze, 
jak mawiał klasyk, to strażnik 
żyrandola. Oceniam, że nasi 
prezydenci nie realizują swoich 
obietnic nawet w pięciu pro-
centach. Co prawda prezyden-
ci Lech Wałęsa i Aleksander 
Kwaśniewski byli w uprzywi-
lejowanej sytuacji. No, ale oni 
rządzili w czasie zmian ustro-
jowych. Jeden stał na straży 
zmiany ustroju gospodarczego 
i wyprowadził wojska radziec-
kie a drugi wprowadził nas do 
NATO i UE. Te cztery decyzje 
z punktu widzenia naszego 
kraju, to więcej niż dwa razy 
po sto procent realizacji obiet-
nic. Dziś już nie jest tak prosto. 
Trzeba się wysilić, aby zrobić 
coś pożytecznego. Do tego 
jak przekonać Sejm i Senat? 
Oto jest pytanie! Skoro jedni 
uważają, że prezydent Andrzej 
Duda spełni swoje obietnice, 
to drudzy są pewni, że tego nie 
zrobi i ja właśnie do nich nale-
żę. Nie będę się teraz pastwił 
nad tymi pomysłami wybor-
czymi. Życzę oczywiście Pola-
kom, aby wszyscy byli szczę-
śliwi, bogaci, młodzi i zdrowi. 
I niech idą na emeryturę nawet 
w wieku…A, w jakim tam 
sobie wymarzą. Oczywiście 
niech wszyscy żyją w Polsce 
ba, nawet niech wszyscy tu 
wrócą. Przy okazji zamknie się 
granice w grupie z Schengen, 
bo po co to komu? I tak dalej 

i tym podobnie. Czy jednak 
zupełnie nie da się zrealizo-
wać pomysłów zgłoszonych, 
nie tylko przez prezydenta 
elekta, ale także przez pozosta-
łych dziewięciu kandydatów 
z pierwszej tury? Dużo należy 
zmienić, bo Polska nadal nie 
jest krajem mlekiem i miodem 
płynącym. Na szczęście dziś, 
a piszę to we wtorek po drugiej 
turze wyborów prezydenckich, 
oglądałem wywiad z prezesem 
NBP, czyli profesorem Mar-
kiem Belką. Padła diagnoza 
stanu rzeczy i recepta na po-
zytywne zmiany. Jak to miło 
posłuchać czasami mądrych 
ludzi. Pan profesor i prezes za-
razem dwukrotnie stwierdził, 
że płace rosną w naszym kraju 
zdecydowanie zbyt wolno. Za-
tem jeśli jakiemuś rządowi, no 
i prezydentowi przy okazji, uda 
się doprowadzić do szybszego 
wzrostu płac, to może to być 
panaceum na wszelkie nasze 
bolączki. Jak to zrobić to mnie 
za bardzo nie interesuje, bo się 
na tym kompletnie nie znam. 
Zatem słuchajcie pseudokibice 
polityczni. Nic się w niedzielę 
24. maja nie stało złego, a czy 
dobrego to dopiero zobaczy-
my. Trzeba tylko zabrać się 
do roboty i odnosi się to do 
nowego prezydenta, polityków 
wszelkiej maści, urzędników, 
tak zwanych pracowników 
umysłowych i fi zycznych 
w tym szczególnie do związ-
ków zawodowych, rolników 
i górników. Gdy przestaniemy 
narzekać, tylko zajmiemy się 
naprawianiem tego co złe i nie 
psuciem tego co dobre, to kraj 
powszechnej szczęśliwości 
(dla dzieci i wnuków ma się ro-
zumieć) mamy w zasięgu ręki. 

Polacy, nic się nie stało
Jakub W. 

Polacy, nic się nie stało

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl
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MGR. WITOLD KRUSZYŃSKI, 
Kierownik Działu 
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Środki zewnętrzne z Mini-
sterstwa na tego typu dzia-
łania w wysokości miliona 
złotych to pokaźny zastrzyk 
fi nansowy. To pierwsze tak 
duże środki dla Rumi na za-
dania związane z rozwojem 
bazy sportowej od kilku lat.

Dofi nansowanie, które 
otrzymał rumski samorząd 
związane jest z kolejnym 
etapem rozbudowy obiek-
tów sportowych przy ul. 
Bukowej. Wcześniej zbu-
dowano w tej lokalizacji 
boisko w ramach programu 

Milion dla Rumi!
INWESTYCJE | Rumia otrzymała milion złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę 
boiska wraz z infrastrukturą sportową przy ul. Bukowej. 

„Orlik”, zaś od początku ka-
dencji nowe władze przygo-
towywały się konsekwentnie 
na obsługę kolejnych etapów 
rozbudowy. 
Po otrzymaniu dofi nansowania 
samorząd miasta Rumi przej-
dzie niezwłocznie do budowy 
boiska piłkarskiego z nie-
zbędnym „wyposażeniem”- 
profesjonalną nawierzchnią 
syntetyczną, mini trybunami, 
piłkochwytami, ogrodzeniem, 
wiatami dla zawodników itp. 
Kosztorys inwestorski za-
kłada realizację tego zadania 
w kwocie 1,7 mln zł, otrzyma-
ne dofi nansowanie to 1 mln zl, 
resztę środków zabezpieczy 
miasto. Natomiast kwota, któ-
rą miasto będzie zobligowa-
ne przeznaczyć na to zadanie 
będzie po przetargu zapewne 
niższa i wówczas poznamy 
rzeczywisty koszt inwestycji.
 - Cieszymy się oczywiście 
z otrzymanego dofi nanso-

wania i podejmujemy dalsze 
konsekwentne starania w celu 
pozyskiwania kolejnych środ-
ków zewnętrznych z różnych 
źródeł- zaznacza burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny.
Departament Infrastruktury 
Sportowej w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki również 
ofi cjalnie potwierdził fakt 
milionowego dofi nansowania 
rumskiego wniosku złożo-
nego w dniu 27 lutego br. na 
zadanie pod nazwą „Przebu-
dowa boiska sportowego wraz 
z infrastrukturą w Rumi przy 
ul. Bukowej”. 
(opr. raf)

przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj

gwe24.pl
Boisko z prawdziwego 
zdarzenia wraz z infra-

struktura powstanie 
przy ul. Bukowej
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RUMIA | W Rumi wpro-
wadzono strefy, w których 
kierowcom nie wolno prze-
kraczać prędkości 30 km/h. 
Jednocześnie została zmie-
niona organizacja ruchu na 
kilku skrzyżowaniach. 

Na ulicach Kujawskiej, Ka-
towickiej, Oksywskiej i Chy-
lońskiej została wprowadzona 
strefa ograniczonej prędkości 

do 30 km/h.  Jednocześnie 
zrezygnowano z określenia 
pierwszeństwa na wszystkich 
skrzyżowaniach i obowiązuje 
na nich tzw.  „zasada prawej 
strony”.
Z uwagi na liczne zalety stref 
„30” gmina Rumia będzie 
sukcesywnie wprowadzać 
takie  oznakowanie w kolej-
nych dzielnicach miasta.

oGraniczenia pręDkoŚci, 
róWnorzęDne skrzyŻoWania
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Uczniowie tej szkoły oraz za-
wodnicy Wejherowskiego Klu-
bu Karate będą mogli korzystać 
z tej sali pod koniec tego roku.
Nowo powstająca sala o po-
wierzchni blisko 450 m kw. 
będzie posiadała zaplecze spor-
towe. Wjazd do niej będzie 
znajdował się od ul. Spacero-
wej, gdzie powstaną także do-
datkowe miejsca parkingowe.
- Sala sportowa stworzy dzie-
ciom i młodzieży dodatkowe 

warunki do uprawiania sportu 
– powiedział Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa.
Olga Tomaszewska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 9 pod-
kreśla, że właśnie spełniają się 
marzenia uczniów i ich rodzi-
ców.
-  To dobra inwestycja, bo in-
westujemy w młode pokolenie 
– mówi Olga Tomaszewska. – 
Przy tak dużej liczbie uczniów 
szkoły, z sali gimnastycznej, 

którą dysponujemy, nie mogą 
korzystać wszystkie klasy. Bu-
dowa nowej sali z pewnością 
ten problem rozwiąże.
Także Bogdan Tokłowicz, 
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa przyznaje, że jest 
to inwestycja długo oczekiwa-
na przez uczniów tej szkoły 
i mieszkańców Wejherowa.
– Nowo powstająca sala sporto-
wa stworzy dodatkowe warunki 
do uprawiania sportu – mówi 

Bogdan Tokłowicz. – Trady-
cją tej szkoły są zajęcia karate, 
które prowadzi Karate Klub 
Wejherowo. Inwestycja będzie 
kosztować 1,9 mln zł, a otrzy-
maliśmy zapewnienie, że na po-
łowę tej kwoty miasto otrzyma 
dofinansowanie.
Jak mówi Mirosław Ellwart, 
prezes Karate Klub Wejherowo, 
sala będzie pierwszą na Pomo-
rzu dojo, czyli miejscem trenin-
gów sportów walki. (raf)

Powstaje sala sportowa
WEJHEROWO | Przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie wmurowano akt erekcyjny 
pod budowę nowej sali sportowej. 
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WEJHEROWO | Rozpoczęła 
się jedna z najważniejszych 
inwestycji drogowych - „Wę-
zeł Działki”, którą realizuje 
Urząd Miejski w Wejherowie. 

Inwestycja obejmuje budowę 
nowej ulicy na odcinku od ul. 
Sucharskiego do istniejącego 
skrzyżowania na drodze krajo-
wej nr 6 na wysokości Powia-
towego Urzędu Pracy. „Węzeł 
Działki” jest elementem budo-
wy Zachodniego Połączenia 
Drogowego Wejherowa. 

Jak mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhero-
wa, „Węzeł Działki” to układ 
drogowy, który obejmuje bu-
dowę nowej ulicy wraz z dwo-
ma rondami na odcinku od ul. 
Sucharskiego-Sobieskiego do 
istniejącego skrzyżowania na 
drodze krajowej nr 6 na wy-
sokości Powiatowego Urzędu 
Pracy. Nowo wybudowana 
ulica ma przebiegać między 
ogródkami działkowymi, 
a Osiedlem Sobieskiego. 
- Zaplanowane na ten rok in-
westycje - „Węzeł Działki” 
i połączenie Lelewela-Na-

drzeczna są elementami bu-
dowy Zachodniego Połącze-
nia Drogowego Wejherowa, 
który usprawnią ruch w całej 
zachodniej części miasta – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Tymi 
inwestycjami wybiegamy da-
leko w przyszłość w rozwoju 
miasta. Dzięki ominięciu cen-
trum Wejherowa i rozbudowie 
systemu dróg ruch samocho-
dów będzie dużo płynniejszy 
i mniej uciążliwy. Powstanie 
całego połączenia jest zaplano-

wane na kilka lat i będzie reali-
zowane przez miasto etapami, 
gdyż to ogromne i ambitne 
zadanie. 
Strategiczny ciąg komunika-
cyjny powstanie od ul. Strzelec-
kiej przez las do skrzyżowania 
z ul. Sucharskiego-Sobieskie-
go, dalej przez Węzeł Działki 
do skrzyżowania na drodze 
krajowej nr 6, następnie przez 
nową ul. Karnowskiego do ul. 
Przemysłowej i dalej do ul. 
Ofiar Piaśnicy, a potem przez 
ul. Lelewela i Nadrzeczną do 
ul. Chopina. 
(raf)

Węzeł Działki uspraWni ruch
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Powstający węzeł usprawni 
ruch drogowy w mieście
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W Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera 
w Wejherowie uczy się ponad 1 
tys. młodych osób. Część z nich 
nie będzie kontynuować nauki, 
tylko po zakończeniu szko-
ły będzie wchodzić na rynek 
pracy. I właśnie ci absolwenci 
powinni być przygotowani do 
zawodu nie tylko teoretycznie, 
ale też praktycznie. Dlatego tak 
ważne jest, aby mieli do dyspo-
zycji profesjonalną pracownię 
i sprzęt, gdzie będą mogli zdo-
być niezbędne umiejętności. 
- Gratuluję pani dyrektor dą-
żenia do celu. Jak widać gdy 
bardzo czegoś się chce, to deter-
minacja i wytrwałość owocuje 
właśnie w postaci takich dzieł 
– mówiła podczas otwarcia pra-
cowni Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego. - Tę 
piękną pracownię mamy dziś 
także dzięki zaangażowaniu 
wielu osób, którym zawdzęcza-
my to, że mogliśmy realizować 
program „Pomorze – dobry kurs 
na edukację”. Ponad 2 mln zł to 
ogromna kwota, ale jestem pew-
na, że było warto. I że zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele, 
będa to wykorzystywać w taki 
sposób, że pracę później każdy 

z uczniów znajdzie. 
W nowej pracowni będą odby-
wać się zajęcia praktyczne dla 
techników samochodowych 
z zakresu elektrotechniki, elek-
troniki, diagnostyki i silników. 
Otwarta pracownia to dopiero 
pierwszy etap, gdyż na piętrze 
powstaną kolejne sale. Poza tym 
– jak zapowiada starosta Ga-
briela Lisius – powiat ma dalsze 
plany rozwoju edukacji zawodo-
wej. Przy innych szkołach także 
warsztaty i pracownie mają zo-
stać odtworzone. Powiat właśnie 

ADAM KRAWIEC, 
dyrektor Departamentu Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego

Powiat wejherowski, jeśli chodzi o wspie-
ranie edukacji, zdecydowanie wyróżnia 
się spośród innych w naszym wojewódz-
twie. Teraz mamy nową, już ostatnią per-

spektywę pozyskania funduszy unijnych, 
na llata 2014-2020 i trzeba dołożyć wszelkich starań, aby te 
środki połączone z udziałem budżetu i powiatu, i państwa, 
wykorzystać. Mamy ponad 51,5 mln euro na tzw. „twarde” 
projekty (jak np. Wyposażenie tego pomieszczenia), ale 
mamy też 25 mln euro na tzw. „miękkie” projekty. I warto, 
aby te środki także były wykorzystane z pożytkiem. Edukacja 
zawsze jest po coś, edukacja przygotowuje uczniów do życia 
społecznego i gospodarczego. Udział pracodawcy w życiu 
szkoły jest dziś niezbędny. Apeluję więc, aby włączać się w to 
przygotowanie koncepcji, z która powiat będzie występował 
w ramach konkursu w nowej perspektywie fi nansowej. My 
zawsze mamy dylemat – czy inwestować w warsztaty szkol-
ne, czy raczej nawiązać współpracę z pracodawcami. A po-
wiat wejherowski tak dobrze współpracuje z przedsiębiorca-
mi, równiez w kontekście edukacji, że tutaj tego dylematu 
nie mamy. Cieszę się, że po tylu latach szkolnictwo zawodo-
we na mapie edukacji znów zajmuje ważne miejsce. 

Wykształcą fachowców
WEJHEROWO | Ponad 2 mln zł kosztowało wybudowanie i wyposażenie nowej pracowni wraz z niezbędną infrastrukturą. Obiekt został 
ofi cjalnie oddany do użytku. 

AnnA WiLk, 
dyrektor ZSP4

W grudniu 1999 roku uchwałą rady po-
wiatu zapadła decyzja o likwidacji warsz-
tatów w Zespole Szkół Samochodowych. 
W 2007 roku, gdy zostałam dyrektorem 
szkoły, była tylko jedna sala, w której co 
prawda stały maszyby, ale były już stare 
i wyeksploatowane. Kształcenie zawo-

dowe na poziomie technikum coraz bardziej podupada-
ło. Mieliśmy bardzo złe wyniki w zdawalności egzaminów. 
Dlatego z całą dyrekcją od początku dążyliśmy do tego, aby 
szkonictwo zawodowe miało gdzie rozwijać się praktycznie. 
Pierwsze, co zrobiliśmy, to w 2008 roku z garażu zrobiliśmy 
cztery pracownie. Po to, aby móc cokolwiek robić – bo prze-
ciez technika nie wykształci się przy pomocy tablicy i kredy. 
W 2010 r. po długich zabiegach udało nam sie odzyskać 
część zlikwidowanych warsztatów i tam powstała pracownia 
elektrotechniki i elektroniki. Wreszcie połączyliśmy te dwie 
części z budynkiem szkoły. I teraz, po 15 latach, z mozołem 
wracamy do korzeni. We wrześniu 2014 r. została podpisana 
umowa z wykonawcą na budowę wielostanowiskowej ra-
cownię diagnostyki, obsługi i naprawy samochodów. I etap, 
czyli właśnie pracownię diagnostyki, zakończono 11 maja 
2015 r. Wyposażona jest w trzy stanowiska z podnośnikami 
i kanał z pełną linią diagnostyczną. Oprócz tego jest też za-
plecze, szatnie, itd. Na piętrze, w II etapie, powstaną dwie 
pracownie fototechnika. Cieszę się, że wreszcie udało nam 
się stworzyć doskonałe warunki do kształcenia zawodowe-
go. Spełniło się to, o czym od zawsze marzyłam – mam do 
dyspozycji salę diagnostyki z prawdziwego zdarzenia, gdzie 
pełna liczba uczniów zgodnie z zasadami BHP i podstawa 
programową będzie mogła kształcić sie praktycznie.

bierze udział w kolejnym pro-
jekcie, dotyczącym szkolnictwa 
zawodowego. 
- Liczymy na to, że do roku 2020 
uda nam się zbudować bądź 
rozbudować kolejne warsztaty 
– mówi Wojciech Rybakowski, 
członek zarządu powiatu wejhe-

rowskiego. - Skorzysta na tym 
sześć zespołów szkół. W tym 
pięć przewidujemy do rozbudo-
wy, zas pracowni (jeśli wszystko 
się uda) pozyskamy aż czterdzie-
ści. To jest nasz plan maksimum 
i będziemy robić wszystko, aby 
go zrealizować.
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Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. 
z 2015 poz. 782) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 28 
kwietnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Szemudzie, ul. Kartuska 13, wywieszony został na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym oraz nieruchomości przeznaczo-
nych do zamiany:
• działka nr 174/1 i działka nr 175/1 obręb Kamień gm. Szemud, 
będące własnością Gminy Szemud, przeznaczone do sprzeda-
ży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zago-
spodarowania nieruchomości sąsiedniej – działek nr 168/2, 
170/1, 145/2 obręb Kamień gm. Szemud;
• działki nr 108/6 obręb Bojano gm. Szemud, będącej własno-
ścią Gminy Szemud, przeznaczonej do zbycia w drodze zamia-
ny na rzecz właścicieli działek nr 89/4 i 89/6 obręb Bojano gm. 
Szemud.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieru-
chomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami, tzn. które spełniają jeden z wa-
runków:
• przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości 
z mocy w/w ustawy lub odrębnych  przepisów,
• są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości po-
zbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 
r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, 
powinny złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w Urzę-
dzie Gminy w Szemudzie w terminie do 04 sierpnia 2015 r.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemu-
dzie, ul. Kartuska 13, pokój nr 2  tel. (58) 676-44-38.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SZEMUD

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski
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W środę  17 czerwca 
w Kolegiacie Świętej Trójcy 
w Wejherowie poseł, który 
był także wiceprzewodni-
czącym krajowego sztabu 
wyborczego przedstawił ku-
lisy kampanii prezydenckiej. 
Wejherowskie spotkanie na-
zwano „Jak zwyciężyliśmy?” 
i jego głównym celem było 
omówienie kulisów kam-
panii prezydenckiej. Kolej-
ne spotkania z tego cyklu 

mają zostać zorganizowane 
19 czerwca w Kościerzynie 
i Kartuzach.

Dużą część wejherowskie-
go spotkania poświęcono na 
omówienie celów i przebie-
gu kampanii prezydenckiej. 
Jarosław Sellin kilkakrotnie 
podkreślał, że doprowadze-
nie do zwycięstwa Andrzeja 
Dudy było wyjątkowo trud-
ne z powodu nieprzyjaznych 
publicznych i prywatnych 

mediów i wrogości ze strony 
części władz samorządowych 
i konkurencyjnego ugrupo-
wania. Według posła Selli-
na wybory udało się wygrać 
dzięki nowoczesnej kampa-
nii, walorom osobistym An-
drzeja Dudy i nastawieniu na 
spotkania z ludźmi. 

- Wyborcy poznali polityka, 
którzy lubi kontakt z ludźmi. 
To naprawdę nie jest częste 
w polityce - podkreślał poseł.

W trakcie wejherowskiego 
spotkania wręczono także pa-
miątkowe dyplomy osobom 
najbardziej zaangażowanym 
w wybory prezydenckie. Py-
tania zadawane z sali doty-
czyły takich spraw jak jedno-
mandatowe okręgi wyborcze, 
sposoby finansowania partii 
politycznych z budżetu pań-
stwa. Pytano także o kata-
strofę smoleńską.

(GB)

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

FELIETON | Zgodnie z zapo-
wiedzią sprzed tygodnia, ten 
felieton będzie o tym co, moim 
zdaniem, wynika z porażki B. 
Komorowskiego dla Platformy 
Obywatelskiej. A wynika wiele 
i całe szczęście, że jej kierow-
nictwo zdaje sobie z tego 
sprawę.

O tym, że przegrana Komorow-
skiego jest przede wszystkim po-
rażką Platformy Obywatelskiej, 
pisałem w poprzednim felieto-
nie. Nie wiem dlaczego, niektó-
rzy prominentni politycy PO, tuż 
po wyborach temu zaprzeczali. 
Chcieli w ten sposób zagłuszyć 
swoje nieczyste sumienie? Za-
wiódł ich instynkt samozacho-
wawczy? Trzeba było w czasie 
kampanii chodzić po domach, 
spotykać się ze zwykłymi ludźmi 
na ulicach, tak jak ja to robiłem, 
by dowiedzieć się, jak oceniają 
oni to, co się w i wokół PO dzie-
je. Nie jestem naiwnym idealistą. 
Po tylu latach czynnej obecności 
w polityce, nie tylko krajowej, 
dobrze wiem, że krytyka nie za-
wsze jest sprawiedliwa i obiek-
tywna. Ale tym razem musiałem 
moim rozmówcom przyznawać 
rację. Komorowski, mimo iż 
startował jako „kandydat oby-
watelski”, był z PO kojarzony 
i wbrew temu, co mówili jego 
konkurenci, wcale się od związ-
ków z nią nie odcinał. Może i po-
winien, ale dobrze wiedział, że 
gdyby to zrobił, straciłby swoją 
wiarygodność. Przecież wszyscy 
wiedzieli, że to PO rekomendo-
wała go na kandydata i to ona ro-
biła mu i finansowała kampanię. 
Oddanie proporca partyjnego na 
początku ostatniej debaty telewi-

zyjnej, było spontaniczną reakcją 
na złamanie ustaleń sztabów obu 
kandydatów i zachowanie nie fair 
konkurenta. Nie mam złudzeń, 
że Dudzie chodziło o to, by cho-
ciaż na chwilę wyprowadzić Ko-
morowskiego z równowagi i ten 
cel osiągnął. Jeżeli Komorowski 
był wprost utożsamiany z PO, to 
oczywiście płacił za wszystkie jej 
grzechy, zaniedbania i zaniecha-
nia. W kampanii wyborczej bar-
dzo powierzchownie oceniano 
jego dokonania jako Prezydenta 
RP, z którymi rzecz jasna można 
się było zgadzać, albo nie. Na ten 
temat przeprowadziłem wiele 
bardzo rzeczowych, poważnych 
rozmów i dobrze wiem, że zdania 
wśród Polaków są w tej sprawie 
mocno podzielone. Jednak Ko-
morowskiego przede wszystkim 
oceniano przez pryzmat działań 
rządu, jego niepopularnych de-
cyzji, afery podsłuchowej i że-
nujących wypowiedzi polityków 
obozu rządzącego. Przyznaję ja 
ich nie broniłem, bo co tu bro-
nić? Jedyne co mogłem zrobić, 
to przepraszać za ich arogancję, 
butę i niecenzuralny, nieprzy-
zwoity język i robiłem to, na wła-
sny rachunek, zanim uczyniła to 
publicznie pani premier. Dobrze, 
że doszło do dymisji niesław-
nych „bohaterów” afery podsłu-
chowej. Mówili potem w me-
diach, że odchodzą dla dobra 
partii. Oczywiście lepiej późno, 
niż wcale, ale śmiem twierdzić, 
że gdyby zrobili to wcześniej, 
Komorowski tych wyborów by 
nie przegrał. Oczyszczenie się ze 
wszystkich, którzy nie potrafią 
dotrzymać wysokich standardów 
etycznych, nie tylko na szczeblu 
krajowym, to dziś najważniejsze 
i najpilniejsze zadanie jakie stoi 
przed PO. Jeżeli tego nie zrobi, 
z kretesem przegra jesienne wy-
bory.

Archiwalne felietony 
posła można 
przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

Platforma Obywatelska 
na zakręcie Poseł PIS mówił o zwycięstwie

WEJHEROWO | Ponad 60 mieszkańców Wejherowa skorzystało z zaproszenia na spotka-
nie z Jarosławem Sellinem, posłem PiS. 
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W spotkaniu z posłem Sellinem uczestniczyło 60 mieszkańców
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Huczne powitanie lata 
KONCERT | Ukraińska grupa MIRAMI, która ma na swoim koncie 
taki hity jak: „Sexualna niebezpieczna” czy „Summer Dreams” wystąpi 
w Łebie. Koncert  zapowiedziano na 27 czerwca i będzie częścią Powi-
tania Lata w tej miejscowości.

Dla naszych Czytel-
ników mamy wyjątko-

wą atrakcję - możliwość 
wykonania zdjęcia z grupą 
MIRAMI tuż po koncercie. 
Aby wziąć udział w losowa-
niu takiej nagrody musicie 
odpowiedzieć na pytanie 

„Jak nazywa się 
debiutancki album 
grupy?” 

i wysłać odpowiedź 
na adres e-mailowy: 

g.bryszewski@expressy.pl

w piątek 19 czerwca. Kon-
kurs rozwiążemy 22 czerwca, 
szczęśliwe osoby (nagroda 
trafi do 2 Czytelników) otrzy-
mają wiadomość e-mailem 
o sposobach odebrania na-
grody.

    zDjęcie z zespołem 
Dla czytelnikóW 

kOnkurS

Impreza „Powitanie Lata” 
będzie miała miejsce w sobo-
tę 27 czerwca na Skwerze Ry-
baka. O godzinie 20 wystąpi 
główna gwiazda, czyli ukra-
ińska grupa  MIRAMI, która 
zdobyła popularność w Pol-
sce dzięki takim utworom jak 
m.in. „Sexualna niebezpiecz-
na” i „Summer Dreams”. 
W trakcie imprezy zapowie-
dziano również występy lo-
kalnych zespołów oraz inne 
atrakcje. Równolegle do kon-
certów odbywać się będzie  
Festiwal Zapomniane Smaki. 
- W czasie jarmarku zarów-
no mieszkańcy jak i turyści 
dowiedzą się jak zdrowo 
i smacznie gotować posiłki 
dla siebie i całej rodziny. Na 
miejscu będzie można zaopa-
trzyć się i za darmo spróbo-
wać wszystkich produktów 
niezbędnych do utrzymania 
zdrowego trybu życia, a tak-
że wziąć udział w atrakcyj-

nych warsztatach - zapowiada 
Michał Sałata, asystent ds. 
Kultury i Sportu w UM Łeba. 

Express Powiatu Puckiego ob-
jął Patronat Medialny nad Po-
witaniem Lata w Łebie.

Przez trzy dni świętowano 
Dni Gminy Wejherowo. Pierw-
szego dnia w Gościcinie na sce-
nie letniej Gminnego Ośrodka 
Kultury zorganizowano wystę-
py konkursowe „Talenty naszej 
gminy”. Ponad 40 młodych 
artystów zaprezentowało za-
równo wspaniałej publiczno-
ści, jak i profesjonalnemu jury 
pod przewodnictwem Agaty 
Jasińskiej, talenty wokalne, in-
strumentalne, taneczne, a także 
wymagające ogromnej cier-
pliwości sztukę tworzenia or-
giami oraz równie egzotyczną 
- sztukę walki karate. Wszyst-
kim artystom wręczone zostały 
dyplomy uczestnictwa, a tym, 
którzy najbardziej zachwycili 
jurorów także atrakcyjne na-
grody.

Kolejny dzień upłynął pod 
znakiem koncertów i dobrej 
zabawy. W Bolszewie w Art 
Parku na scenie zaprezentowali 
się: Orkiestra Dęta Gminy Wej-
herowo (warto dodać, że orkie-
stra jako jedyna reprezentowała 
Polskę na Międzynarodowym 
Festiwalu orkiestr dętych ama-

torskich Europy Środkowej 
w Chorwacji, gdzie zajęła 6 
miejsce na 12 orkiestr), Ilona 
Stepaniuk z zespołem Roxanne 
Roxette Cover Band i The Last 
Ride. Jako gwiazda wieczoru 
zagrał zespół „Poparzeni Kawą 
Trzy”, który poczęstował przy-
byłych zarówno potężną daw-
ką świetnej muzyki, jak rów-
nież dobrymi trunkami oraz….
częściami garderoby. Długie 
rozstanie z zespołem minęło na 

licznych bisach i bezpośred-
nim kontakcie z fanami pod-
czas podpisywania płyt.

Oprócz tego już od godzin 
południowych na wszystkich 
chętnych czekały specjali-
styczne namioty medyczne, 
w których możliwe było wy-
konanie bezpłatnych badań 
EKG oraz skonsultowanie 
swojego stanu zdrowia z leka-
rzem, pielęgniarką czy diete-
tykiem. 

Na zakończenie święta Gmi-
ny nadal muzyka! Gminny 
Ośrodek Kultury wraz Gmin-
nym Chórem Żeńskim Gau-
deamus stali się gospodarzami 
I Przeglądu Chórów Amator-
skich, który zgromadził lo-
kalne zespoły śpiewacze, jak 
i chóry m.in. ze Szczecina czy 
Koszalina. Wszyscy spotkali 
się na inaugurującej wyda-

rzenie mszy świętej w kościele 
pw. WNMP w Bolszewie skąd 
udali się do Gościcina, gdzie 
prezentowali przygotowane na 
Przegląd utwory. Wszystkiemu 
przysłuchiwała się wspaniała 
publiczność, jak również przed-
stawiciele Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr z Gdańska. 
Na koniec, dyrygenci przyby-
łych chórów otrzymali pamiąt-
kowe statuetki oraz dyplomy, 
które wręczał zastępca Wójta 
Gminy Wejherowo Maciej Mi-
lewski. Czwarte święto gminy 
Wejherowo zakończyło wspól-
ne wykonanie utworu pt. „Ka-
reta Złota”.

(RaF, UGW)

Dni gminy - muzycznie i rozrywkowo
GMINA WEJHEROWO | Koncerty, przeglądy talentów, występy chórów i sporo rozrywki zarówno dla najmłodszych, jak i tych nieco star-
szych - tak obchodzono Dni Gminy Wejherowo.
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Ponad pół tysiąca osób sprzątało Rumię!
Oprócz mieszkańców 

do udziału w akcji zapro-
szono także szkoły, sto-
warzyszenia i organizacje 
pozarządowe czy przed-
siębiorców. Odzew był 
ogromny. Rumianie po raz 
kolejny udowodnili jak 
bardzo identyfikują się ze 
swoim miastem. Sobota, 
przy pięknej słonecznej po-
godzie, była więc w Rumi 
niezwykle energetycznym 
dniem. Uczestnikom akcji 
w trakcie jej trwania wyda-
no ponad 5 tys. worków do 
zbierania śmieci! W kilku-
nastu kwartałach na jakie 
podzielono miasto, pracę 
mieszkańców sprzątają-
cych Rumię koordynowało 
dwadzieścia wyznaczo-
nych osób. Poza ustalo-
nymi kwartałami miasta, 
osobne grupy mieszkańców 
czyściły brzegi Zagórskiej 
Strugi oraz tereny wzdłuż 
linii kolejowej. W akcję 
czynnie włączyło się wielu 
radnych miasta Rumi, bur-
mistrz wraz ze swoimi za-
stępcami czy również biuro 
poselskie Krystyny Kłosin. 
Porządki rozpoczęły się 
o godz. 10:00, trwały do 
godz. 16:00, zaś na zakoń-
czenie akcji przewidziano 
wspólne spotkanie miesz-
kańców miasta w ‘Parku 
Żelewskiego’ w Janowie, 
przy ognisku z licznymi 
atrakcjami. Przygotowane 
dla najmłodszych miesz-
kańców atrakcje w trakcie 
pikniku na zakończenie ak-
cji CZYSTA RUMIA cie-
szyły się ogromnym zain-
teresowaniem do ostatnich 
chwil zabawy.

W trakcie pikniku rozstrzy-

gnięto konkurs na zdjęcie uj-
mujące swoją oryginalnością 
i zaangażowaniem w wyda-

rzenie. Spośród przysłanych 
niemal 300 zdjęć, komisja 
konkursowa wyróżniła czte-

ry. Pierwszą nagrodę otrzy-
mało zdjęcie p. Barbary 
Lewińskiej, drugie miejsce 
zajął Piotr Dzięcielski zaś 
trzecie miejsce zdobył Ad-
rian Melzer. Nagrody i upo-
minki, oprócz uczestników 
konkursu fotograficznego, 
rozdano także uczestnikom 
konkursu dotyczącego wie-
dzy ekologicznej, który po-
pularyzował wśród rumskiej 
młodzieży zagadnienia z za-
kresu ochrony środowiska.  

Pracownicy Urzędu Miasta 
przygotowali także stoisko 
edukacyjne, w ramach któ-
rego informowano o sposo-
bach segregacji odpadów, 
rozdawano ulotki oraz worki 

do segregacji, jak również 
informowano o szkodliwo-
ści spalania odpadów byto-
wych w domowych piecach. 
Niezależnie od ‘roboczej’ 
części wydarzenia, Urząd 
Miasta postawił więc tak-
że na edukację. Akcja była 
wszechstronna.

Jak podsumował burmistrz 
miasta Michał Pasieczny - 
CZYSTA RUMIA będzie ini-
cjatywą cykliczną, a jej ko-
lejne edycje będą rokrocznie 
uatrakcyjniane. Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom, 
stowarzyszeniom, organiza-
cjom pozarządowym szko-
łom za aktywne włączenie 
się w naszą akcję. I to za-

równo podczas sprzątania, 
jak i wysyłki zdjęć z ak-
cji oraz jej upubliczniania. 
Wspólny piknik pokazał jak 
można połączyć przyjemne 
z pożytecznym. Podzięko-
wania należą się również dla 
lokalnych firm – sponsorów 
festynu za wsparcie naszych 
działań. Wszystkim bardzo 
dziękujemy i już dzisiaj za-
praszamy do udziału w ko-
lejnych edycjach akcji CZY-
STA RUMIA .

Wszyscy uczestnicy biorą-
cy udział w akcji otrzymali 
pamiątkowe opaski identy-
fikujące ich udział w wy-
darzeniu. Opasek wydano 
1313.

RUMIA | Przeprowadzona w minioną sobotę 13 czerwca akcja CZYSTA RUMIA okazała się strzałem w dziesiątkę. Ponad pół tysiąca mieszkań-
ców bezpośrednio zaangażowało się w sprzątanie Rumi, jeszcze więcej wspólnie świętowało na zakończenie wydarzenia w ‘Parku Żelewskiego’. 
Zebrano ponad 8 ton śmieci! Akcja będzie miała charakter cykliczny – zapowiada burmistrz miasta Michał Pasieczny, pomysłodawca wydarzenia. 

PODZIĘKOWANIA BURMISTRZA MIASTA 
Dla mieszkaŃcóW i sponsoróW WyDarzenia:

Serdecznie dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Rumi, którzy 
w różnoraki sposób włączy-
li się w akcję CZYSTA RUMIA. 
Wspólnie zebraliśmy ponad 8 
ton śmieci, a zabawa podczas 
pikniku na koniec wydarzenia 
była przednia. Warto zazna-
czyć, iż festyn nie generował 
praktycznie żadnych kosztów 
dla miasta, nie obciążał na-

szego budżetu, ponieważ zo-
stał w głównej mierze sfinan-
sowany przez lokalnych przed-
siębiorców. Za takie wspar-
cie i zrozumienie społecznych 
inicjatyw składam naszym fir-
mom serdeczne podziękowa-
nie. Logo sponsorów i nazwy 
firm przedstawiamy w ramach 
podziękowań w rubryce spon-
sorzy akcji. 
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Ponad pół tysiąca osób sprzątało Rumię!
Barbara Dzięcielska 
- Bardzo się cieszę że taka 
akcja została zorganizowa-
na w naszym mieście. Moim 
zdaniem takie inicjatywy po-
winny odbywać się mini-
mum dwa razy w roku i po-
winny być jak najbardziej na-
głaśniane i rozreklamowana, 
tak aby zachęcić do udziału 
jak najszersze grono miesz-
kańców.

zuzanna robak 
- Świetna inicjatywa, poży-
teczna akcja i super piknik. 
Dużo zabawy dla dziecia-
ków, dmuchane zjeżdżalnie, 
wata cukrowa, popcorn i to 
wszystko za darmo. Dziękuje 
Urzędowi Miasta za zorgani-

zowanie akcji CZYSTA RUMIA, 
jak również pikniku i proszę 
o częstsze takie atrakcje!

Teresa Piechocińska 
- Uważam że cała akcja CZY-
STA RUMIA to bardzo fajny 
pomysł. To pierwsza edycja 
tej akcji, więc pewnie jesz-
cze informacja nie dotarła do 
wszystkich mieszkańców, ale 
i tak udało się zebrać dużą 
ilość różnych odpadów. Miło 
byłoby gdyby zostało to usza-
nowane przez wszystkich 
mieszkańców, zaś sama akcja 
miała swoje kolejne edycje. 
Z kolei festyn był miłą nagro-
dą zarówno dla naszych naj-
młodszych mieszkańców jak 
i osób starszych.

CO SĄDZĄ O AKCJI RODZICE 
maluchóW BiorĄcych W niej uDział 
oraz starsi mieszkaŃcy rumi?

• Kasmal - Katarzyna 
Szmulewska

• Auto Serwis Labuda - 
Mieczysław Labuda

• Sklep Monopolowy „Joy” 
- Nurishah Gostivari

• Spółdzielnia mieszkaniowa 
„Informatyk” Rumia

• TM Budownictwo 
- Wikowski Tomasz

• Agata-Haft 
- Centrum Abraham

KOORDYNATORZY
nr 
kwartału

Imię i nazwisko koordynatora

1 Katarzyna Bromirska

2 Michał Pasieczny

3 Lucyna Szypuła, Teresa Jałocha, 
Jolanta Dobrzeniecka

4 Marek Chodnicki

5 Karolina Rydzewska, Marcin Kaczmarek, 
Małgorzata Łoboz, Michał Kryża

6 Wiesława Krause, Lucyna Oglęcka

7 Ryszard Grychtoł

8 Magdalena Mrowicka

9 Beata Ławrukajti s

10 Agnieszka i Tomasz Urbaniak - Dzienisz

11 Małgorzata Plewińska

12 Dariusz Rybarczyk

13 Marcin Kurkowski (tory kolejowe)

14 Paweł Dąbrowski (rzeka)

Zabezpieczenie medyczne: Iwona Kuba

O akcji rozmawiamy z Michałem Pasiecznym, 
burmistrzem rumi.

- Czy spodziewał się Pan aż takiego odzewu?

- Tak, po cichu liczyłem na to. Od wielu, wielu lat uczest-
niczymy lub organizujemy (przedtem jako Rugby Arka Ru-
mia) różnego rodzaju akcje społeczne, więc wiemy, że lu-
dzie lubią pomagać. Ponadto musimy podkreślić osoby, 
które włączyły się i ściągnęły dużą liczbę osób: Dyrektor  
Lucyna Oglęcka i Pani Wiesława Krauze – 70 osób, radna 
Małgorzata Łoboz była z grupą 20 uczniów z Gimnazjum nr 
1, radna Jolanta Dobrzyniecka - 20 osób, Dyrektor Joanna 
Kwiecińska – Szulc – 20 osób, Hanna Cegielska - 10 osób, 
radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz z całą rodziną. Bardzo 
wartościowe jest to, że cała akcja była społeczna. Nawet 
zapewniająca ochronę medyczną – Iwona Kuba jak i pro-
wadzący festyn Dyrektor Domu Kultury SM Janowo Leszek 
Winczewski również charytatywnie włączyli się w akcję. 

- Pan również sprzątał z dużą grupą dzieci i młodzieży...

- Nasi rugbiści tradycyjnie nas nie zawiedli. Grupą ok 30 
osób sprzątnęliśmy kawał miasta. Od MOSiR-u i pomnika 
Jana Pawła II rozległą dzielnicę Lotnisko oraz teren przy 
Dworcu PKP. To było 5 godzin wspólnej pracy. 

- Nie narzekali, że za długo?

- Sami aż rwali się do pracy. Po 2-3 godzinach chcieliśmy 
najmłodszych odwieźć do domów, ale oni nie chcieli, tak 
bardzo im się podobało. W tej wesołej, pracowitej grupie 
można góry przenosić. Dzieci nawet na gorącym uczynku 
złapały pewnego smakosza trunków, jak wyrzucił butel-
kę w krzaki, a następnie Wiktoria zrobiła fotkę telefonem, 
którą zapewne upublicznimy. Pan się zachował skandalicz-
nie, gdyż dzieciom zwracającym mu uwagę powiedział, że 
ktoś to posprząta…

OGROMNY ODZEW 
o zaanGaŻoWanie

SPONSORZY AKCJI              SPONSORZY AKCJI                    SPONSORZY AKCJI                     SPONSORZY AKCJI
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Program English Teaching, 
w ramach którego zreali-
zowano szkolny projekt, 
został stworzony przez Pol-
sko-Amerykańską Funda-
cję Wolności w 2000 r. Od 
sierpnia 2002 r. krajowym 
operatorem Programu jest 
Nidzicka Fundacja Rozwo-
ju NIDA.

Celem Programu jest 
wspieranie działań na rzecz 
promocji uczenia się języka 
angielskiego i jego lepszej 
znajomości wśród dzieci 
i młodzieży z małych miast 
i wsi. Priorytetem programu 
jest też wspieranie rozwoju 
zawodowego nauczycieli ję-
zyka angielskiego spoza du-
żych aglomeracji miejskich.

W Łęczycach uczniowie 
klas 5 uczestniczyli w dodat-
kowych zajęciach pozalek-
cyjnych z jęz. angielskiego, 
uczestniczyli w wycieczce 

do Społecznego Gimnazjum 
Językowego w Lęborku, 
gdzie obejrzeli przedstawie-
nie o Waszyngtonie, brali 
udział w konkursach szkol-
nych oraz gminnym, przy-
gotowali z uczniami klasy 
6 przedstawienie muzyczne 
„Robin Hood” oraz spraw-
dzali swoje umiejętności 
językowe podczas spotkań 
z native speakerem – Do-
naldem Robsonem.

Końcowym etapem projek-
tu były Dni Kultury Krajów 
Anglojęzycznych, podczas 
których uczniowie przedsta-
wili wyniki wielomiesięcz-
nej pracy całej społeczności 
szkolnej oraz rodzicom. Zo-
stała wystawiona muzycz-
na angielsko-polska wersja 
„Robin Hooda” oraz rywa-
lizowano w quizie brytyj-
skim.  

(raf)

Świat języka 
angielskiego
ŁĘCZYCE | W Zespole Szkół w Łęczycach 
podsumowano realizowany przez cały rok 
szkolny projekt „The World Of English”. 
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Zdrowie jedzenie to przede 
wszystkim slow food, czyli nie-
śpieszne spożywanie posiłków. 
Mają one być celebrowane, 
a nie po prostu konsumowane. 
Zwracajmy uwagę na etykiety, 
na skład produktu, unikajmy 
zbyt długiej listy składników, 
oraz na zwroty takie jak np. 
tradycyjny, domowy, wiej-
ski. Niekiedy po przeczytaniu 
składu, od razu widać, że nie 
wiele on ma wspólnego z rze-
czywistością. Starajmy się 
wybierać produkty z zielonym 
listkiem. Mamy gwarancję, 
że jest to produkt naturalny, 
zdrowy i pyszny. Wybieraj 
świadomie! 
Dlaczego warto „wpuścić” 
trochę ekologii na nasze ta-
lerze? Produkty ekologiczne 
są nie tylko wartościowe pod 
względem zawartych w nich 
składników, ale przede wszyst-
kim nie zawierają szkodliwych 
substancji z pestycydami i na-
wozami sztucznymi oraz nie-
modyfikowanymi genetycznie.
Nie zapominajmy również 
o naszej skórze, włosach i pa-
znokciach. W sklepie przy 

placu Wejhera 13, mamy 
ogromny wybór kosmetyków 
naturalnych, suplementów 
diety, oraz środków do utrzy-
mania czystości w domu reno-
mowanych firm ekologicznych 
z całego świata. Od słynnych 
rosyjskich Babci Agafii, przez 
polskie Sylveco, po wysokiej 
jakości włoskie firmy H&B 
Pharma. 
Kosmetyki na bazie dziko ro-
snących ziół (seria kosmety-
ków Babci Agafii) i Planeta 
Organica obfitują w niesamo-
wite składniki, które tworzą 
wspaniałe, delikatne i efektyw-
ne kosmetyki do pielęgnacji 
ciała i włosów. Nie zawierające 
syntetycznych dodatków, SLS, 
parabenów, silikonów, metali 
ciężkich. Marka ta posiada 
europejskie certyfikaty ECO-
CERT oraz ICEA. 
Kolejna firma to francuska 
NAJEL specjalizująca w pro-
dukcji mydeł Aleppo. To naj-
wyższej jakości oryginalne 
mydła pochodzące z  Syrii 
o różnorodnej zawartości 
olejku laurowego.
„Z serca natury”- to hasło 

włoskiej firmy Venpharma. 
W firmie tej od 40 lat przy-
świeca jeden cel. Wprowadza-
nie innowacyjnych rozwiązań 
w dziedzinie medycyny natu-
ralnej. Wszystkie produkty za-
wierają aktywne, dobroczynne 
dla zdrowia składniki otrzymy-
wane wprost z natury. Na przy-
kład dla dzieci polecamy Forty-
kids. To kompozycja mleczka 

pszczelego, propolisu, porostu 
islandzkiego i witaminy C. pre-
parat wzmacnia system odpor-
nościowy naszych maluchów. 
A dla starszych polecamy Wil-
dyam, który łagodzi objawi 
menopałzy, Articul- zmniejsza 
ból, działa przeciwzapalnie, 
Osteovem- wzmacnia kości 
i wiele, wiele innych. Firma 
H&B stworzyła wyjątkowe 

kosmetyki BEMA, spowal-
niające procesy starzenia się 
skóry, zapobiega odwadnianiu 
się młodej skóry oraz specjalna 
linia do cery wrażliwej i na-
czynkowej. Są to oczywiście 
produkty pochodzenia natural-
nego. Nie zawierają alkoholu, 
barwników, wolne od GMO, 
bez substancji pochodzenia 
zwierzęcego, nie testowane na 

zwierzętach. Nawet opakowa-
nia są wykonane z ekologicz-
nego papieru, a nadruki wyko-
nano tuszem wodnym. 
Nasza polska firma Sylveco, 
produkująca kosmetyki dla pań 
na bazie wyciągu z brzozy- to 
cała gama kremów, szam-
ponów, peelingów, toników, 
mleczek do ciała, zajęła się 
również kosmetykami dla 
najmłodszych. Pamiętając, że 
skóra dziecka jest wyjątkowo 
delikatna, nie posiada jeszcze 
szczelnej bariery lipidowej, 
Sylveco zadbało o linie kosme-
tyków szczególnie łagodnych, 
wzbogaconych naturalną wita-
miną E, olejami i oliwą. 
Zapraszamy wszystkich 25 
czerwca od godziny 11 do 17 
na bezpłatne dermokonsul-
tacje. Każdy klient otrzyma 
próbki produktów Sylveco, 
a przy zakupie powyżej 50 zł 
prezent o wartości ok. 20 zł! 
Wprowadzajmy zdrowe 
nawyki, które z czasem odbu-
dują nasz organizm, starajmy 
się więc nie dostarczać sobie 
dodatkowych toksyn, a efekty 
pojawią się szybciej.

Ekologia w pielęgnacji ciała
WEJHEROWO | Żywność stanowi nasza bazę - ma wpływ na to jak się czujemy, czy chorujemy, czy jesteśmy odporni na bodźce zewnętrzne, a na-
wet na to w jaki sposób radzimy sobie ze stresem. Daje nam energię do działania. 
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Informuje,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 
195, dn. 19 czerwca 2015 r., wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, 
stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargów nieograniczonych oraz w trybie bezprzetargowym: 
 
 1. dz. nr 22/6, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 
części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, prze-
znaczonej pod drogę wewnętrzną, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie,
 2. dz. nr 22/8, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 
części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, prze-
znaczonej pod drogę wewnętrzną, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie,
 3. dz. nr 22/10, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 978 m2, wraz z udziałem 
1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, 
przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie,
 4. dz. nr 22/7, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 
części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2, prze-
znaczonej pod drogę wewnętrzną, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie,
 5. dz. nr 22/9, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 
części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2, prze-
znaczonej pod drogę wewnętrzną, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie,
 6. dz. nr 142/16, o pow. 219 m2, 163/3, o pow. 310 m2, KW nr GD1W/00004020/1, dz. 
nr 131/5, o pow. 57 m2, KW nr GD1W/00040255/1, obr. 8, poł. w Wejherowie przy ul. Nowo-
wiejskiego,
 7. dz. nr 163/2, obr. 8, KW nr GD1W/00004020/1, o pow. 294 m2, poł. w Wejherowie 
przy ul. Nowowiejskiego,
 8. dz. nr 2/5, obr. 9, KW nr GD1W/00108095/6, o pow. 538 m2, poł. w Wejherowie 
przy ul. Nadrzecznej.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

Członkowie klubu pod opieką 
polonistki, p. Iwony Białas 
– Rychlak wśród wejherow-
skiej społeczności promo-
wali praktykę codziennego 
głośnego czytania dzieciom. 
Nauczycielka wraz ze swoimi 
podopiecznymi zorganizowa-
ła w mieście happening.
Wydarzenie rozpoczęło się 
przemarszem dzieci przebra-
nych za postaci z różnych 
książek i bajek. Mali aktorzy 
ochoczo przemierzali ulice 
miasta. Nieśli też transparent 
promujący Ogólnopolski Ty-
dzień Czytania Dzieciom oraz 
Dyskusyjny Klub Edukacyj-
ny ze Szkoły Podstawowej 
w Częstkowie. Wielobarw-
ny korowód zwracał uwagę 
przechodniów, którzy z entu-
zjazmem witali i pozdrawiali 
młodych artystów. Widzowie 
chętnie włączali się do tego 
spektaklu. Z przyjemnością 
podejmowali rozmowy doty-
czące głośnego czytania dzie-
ciom, co świadczy o tym, że 
doskonale zdają sobie sprawę 
z zalet wynikających z tej 

formy wspólnego spędzania 
czasu. Końcowym etapem ak-
cji był Park Miejski im. Alek-
sandra Majkowskiego. Tam 
odbyło się głośne czytanie 
bajek dla dzieci. Najmłodsi 
wejherowianie z zachwytem 
i uwagą słuchali tekstów w in-
terpretacji swoich starszych 
koleżanek i kolegów.
Uczniowie przeprowadzili 
również ankietę wśród przy-
padkowych mieszkańców 

Wejherowa. Po zanalizowa-
niu i opracowaniu jej wyni-
ków okazało się, że prawie 
wszyscy badani czytają 
swoim dzieciom, choć czę-
stotliwość tego działania jest 
różna. Większość dorosłych 
spędza w ten sposób czas ze 
swoją pociechą tylko od cza-
su do czasu. Pozostali robią 
to codziennie lub kilka razy 
w tygodniu. Respondenci 
wskazywali też ulubione 

książki swoich dzieci. Wśród 
najczęściej wymienianych 
tytułów znalazły się: „Kubuś 
Puchatek”, „Dzieci z Buller-
byn” oraz „Czerwony Kaptu-
rek”.
Należy dodać, że to wydarze-
nie staje się powoli tradycją, 
gdyż podobną akcję nauczy-
cielka zorganizowała w ubie-
głym roku.
Happening i tym razem spo-
tkał się z miłym odzewem 
mieszkańców Wejherowa. 
Dzięki ciekawym strojom 
i atrakcyjnej formie przycią-
gnął uwagę przechodniów, 

a tym samym przyczynił się 
do promocji głośnego czyta-
nia dzieciom. To ważne, gdyż 
ten sposób wspólnego spę-
dzania czasu przynosi wiele 
korzyści na każdym etapie 
rozwoju: rozbudza ciekawość 
świata, uczy myślenia i po-
prawia koncentrację uwagi, 
pogłębia więzi łączące ro-
dziców i dzieci, wzmacnia 
poczucie własnej wartości, 
pomaga zrozumieć siebie i in-
nych, a także kształtuje nawyk 
czytania i zdobywania wiedzy 
na całe życie. 
Iwona Białas-Rychlak

Promowali głośne czytanie dzieciom
CZĘSTKOWO | Z okazji obchodzonego niedawno XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom członkowie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjne-
go ze Szkoły Podstawowej w Częstkowie pojechali do Wejherowa, by tam przekonywać mieszkańców, że czytanie dzieciom przynosi wiele korzyści.
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamienię 
na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

SPRZEDAM siedlisko na 
działce 4800m2, w malow-
niczej okolicy(las,rzeka), 
Zblewo. Tel: 695-469-389

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/

m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WEJHEROWO, osiedle Sta-
szica, 2pokoje, 36m, 4 piętro, 
niedaleko centrum, 650 
zł+opłaty+media, od zaraz. 
Tel: 512-684-888

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Honda Civic 1.7 
CTDI, 2002r, zadbany, garażo-
wany. Tel: 506-286-386

FIAT Brava w dobrym stanie. 
1997r. Przebieg 138.000km. 
Silnik 1.4 KAT. Przegląd i OC 
do końca lipca, zadbany. 
Cena 2190zł, do negocjacji. 
Tel: 737-490-210 

BMW e39 540i Kombi 2001r., 
bogata wersja wyposażenia, 
serwisowana w BMW Kwiat-
kowski, cena: 22.000, tel. 792 
613 309

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwieranie 
drzwi, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

SPRZEDAM telewizor 
Samsung 25 cali z tunerem 
do telewizji naziemnej 200 zł. 
Tel: 695-080-230

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od ręki. 
Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazo-
we, woreczki, tel. 501 175 330

PIELĘGNACJA ogrodów, 
tel. 600 160 888

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia, blond la-
seczka, zaprasza sponsorów, 
również sex telefonik, Sopot. 
Tel:  516-494-912

STATECZNY Wejherowianin 
szuka subtelnej partnerki po 
50-tce do stałego związku. 
Tel: 737-376-861

SAMOTNY zadbany 44-lata, 
zapozna miłą Panią do stałe-
go związku. Tel: 786-197-025

ZWIERZĘTA

RÓŻNE
ODDAM darmo rower Wigry 
3, części, stan dobry. Tel: 501-
527-655

BECZKI plastikowe 200l, 
cena 45zł sztuka, bardzo 
czyste. Tel: 511-841-826

PIEC kafl owy oddam. Tel: 
515-411-954

SPRZEDAM zmywarkę 
Whirlpool srebrna 60cm b. 
mało używana 6m-cy, na 
gwarancji stan b.dobry, mo-
del ADP 7442 A+PC6|X, cena 
800zł. Tel: 503-300-245

DREWNO do CO i gałęziów-
kę sprzedam, możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927 

SPRZEDAM rower górski 26 
cali, mało używany 200 zł. Tel: 
695-230-080
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BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190 

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 960 
obr oraz piłę motorową marki 
Makita w bardzo dobrym 
stanie, mało używana. Tel: 
601-638-877

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

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhero-
wo, tel. 789-431-218

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-

567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
   e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

W XXI Mistrzostwach Polski 
Wushu wzięło udział około 300 
zawodników reprezentujących 
kluby z Polski i krajów takich 
jak Białoruś, Rosja, Czechy, 
Słowacja, Norwegia. 
W skład reprezentacji z Gdyni 
weszli: Maksymilian Dzieciel-
ski, Maksymilian Murszew-
ski, Robert Rompczyk, Eryk 
Działo, Michał Szulist, Dariusz 
Dziecielski i Małgorzata Gaj-
kiewicz.
Zawodnicy startowali zarówno 
w konkurencjach tradycyjnych 
form wushu jak i w walkach 
zdobywając pozycje medalo-
we.
Maksymilian Murszewski zo-
stał mistrzem Polski w konku-
rencji form z kijem oraz dwa 
razy stawał na drugim stopniu 
podium w konkurencji form 
ręcznych północnych i połu-
dniowych. Został on również 
najlepszym juniorem w swojej 
kategorii wiekowej. 
Michał Szulist został wicemi-
strzem Polski w konkurencji 
form z kijem i zajął trzecie 
miejsce w formach ręcznych 
północnych. Obaj startowali 

w kategorii wiekowej 12-14 
lat.
Maksymilian Dziecielski, Ro-
bert Rompczyk i Eryk Działo 
niestety tym razem nie zajęli 
medalowych pozycji aczkol-
wiek ich starty w konkurencji 
form należy również uznać za 
udane.
W konkurencji walk z niecier-
pliwością oczekiwaliśmy na 
start naszej zawodniczki Mał-
gorzaty Gajkiewicz, która wal-
cząc z bardzo doświadczonymi 
zawodniczkami ostatecznie 
zdobyła brązowy medal.
Nie zawiódł Darek Dziecielski, 
który wygrał swoją konkuren-
cję w fi nale pokonując w ład-
nym stylu wychowanka trenera 
Roberta Rajewskiego. 
Podsumowując: są to kolejne 
udane dla naszej ekipy zawody. 
Nadmienić należy że praktycz-
nie od 2006 roku nasi reprezen-
tanci nie wrócili z zawodów 
bez medalu. Wróży to bardzo 
dobrze pomorskiemu wushu. 
Być może wśród naszych naj-
młodszych zawodników są 
przyszli reprezentanci kraju na 
Igrzyska Olimpijskie. (KP)

Kolejny sukces Shaolin Kung Fu
GDYNIA | Dwa złote, trzy srebrne i dwa brązowe medale przywieźli zawodnicy Shaolin Kung Fu – Sekcji Chińskich Sztuk Walki z XXI Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski Wushu, które zostały rozegrane w ramach XII Międzynarodowego Festi walu Wushu. 

 
inFOrMACJe O zAPiSACH 
– czekamy na wszystkich: 
dzieci, młodzież i dorosłych:
Shaolin Kung Fu – 
Sekcja Chinskich Sztuk Walki
trener II klasy wushu 
Krzysztof Brzozowski
tel. 608 707 362
e-mail: sekcja2004@wp.pl
www.skf-sekcja.w.interia.pl
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FHU ORLIKPUB PREMIUM

kAMiL GOduLA:
Mecze: 12
W „11”: 3
Pełne 90 minut: 0
Rezerwowy: 9
Czas gry: 440 minut
Gole: 2
Bez kartek na koncie.

Statystyki piłkarzy ściagniętych 
przed rundą wiosenną
Po pierwszej części sezonu 
zespół opuściło pięciu graczy: 
Szymon Zając, Błażej Miszka, 
Maciej Bank, Michał Wię-
cek oraz Jacek Wicon. W ich 
miejsce na Wzgórzu Wolności 
pojawili się: Paweł Brzuzy, 
Michał Wiśniewski, Krzysz-
tof Cysewski, Paweł Czoska, 
Kamil Godula oraz włączony 

do pierwszej drużyny Krzysz-
tof Pestilenz. Jak często poja-
wiali się oni w składzie ekipy 
prowadzonej przez Tomasza 
Kotwicę i z jakim skutkiem ra-
dzili sobie na trzecioligowych 
boiskach? 

źródło: inf. własna / 
90minut.pl

ANALIZA | Gryf Wejherowo dokonał kilku przetasowań w składzie w przerwie zimowej. Na ile były to trafi one posunięcia?

PAWEŁ BRZUZY:
Mecze: 13
W „11”: 11
Pełne 90 minut: 6
Rezerwowy: 2
Czas gry: 900 minut
Gole: 3
Bez kartek na koncie.

MICHAŁ WIŚNIEWSKI:
Mecze: 14
W „11”: 12
Pełne 90 minut: 9
Rezerwowy: 2
Czas gry: 1000 minut
Bez goli na koncie.
Żółte kartki: 1
Czerwone kartki: 0

krzySzTOF CySeWSki:
Mecze: 4
W „11”: 1
Pełne 90 minut: 1
Rezerwowy: 3
Czas gry: 147 minut
Bez goli na koncie
Bez żółtych kartek na koncie

PAWEŁ CZOSKA: 
Mecze: 13
W „11”: 13
Pełne 90 minut: 7
Czas gry: 1026 minut
Gole: 2
Żółte kartki: 6
Czerwone kartki: 1

Od piątku (12.06), od wcze-
snych godzin porannych, 
oba boiska na stadionie 
Gryfa na Wzgórzu Wolno-
ści są poddawane zabiegom 

pielęgnacyjnym przed II-li-
gowym sezonem. Prace te 
są możliwe dzięki wsparciu 
z wejherowskiego Starostwa 
Powiatowego.

Jak informuje ofi cjalna 
strona Gryfa, kolejna osoba 
postanowiła wspierać żół-
to-czarnych. Tym razem do 
„Klubu 100” dołączył Mate-
usz Schmidt - Radny Miasta 
Wejherowa, który sprawuje 

swoją funkcję od ostatnich 
wyborów samorządowych. 
Członek Zarządu - Michał 
Szmytke - wręczył panu 
Mateuszowi kartę oraz sym-
boliczną wpinkę potwier-
dzające członkostwo.

„KLUB 100” POSZERZA SIĘ

PRACE RENOWACYJNE 
NA BOISKU
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kALendAriuM 
FUTBOLOWE
Gruzja rozbita 4:0 i Polska 
na czele tabeli w elimina-
cjach ME 2016. Po tym me-
czu przyszło otrzeźwienie, 
bo nasi chłopcy nie potra-
fili wygrać w towarzyskim 
meczu ze słabiutką obec-
nie Grecją i zremisowali 
w Gdańsku 0:0. Spójrzmy 
jednak wstecz i dowiedz-
my się jak było z Gruzją 
w poprzednich meczach? 
Do ostatniego meczu gra-
liśmy z Gruzją cztery razy. 
Trzykrotnie w elimina-
cjach a raz towarzysko. 
Zaczęło się 16 czerwca 
1997 roku w Katowicach. 
Ekipa pod wodzą trene-
ra Krzysztofa Pawlaka wy-
grała 4:1. Były to elimina-
cje do MŚ w 1998 roku. 
Bramki dla naszych zdoby-
li Adam Ledwoń z GKS Ka-
towice, Mirosław Trzeciak 
z ŁKS Łódź, Krzysztof Bu-
kalski z KRC Genk i Krzysz-
tof Nowak z Atletico Para-
naense.  
W dru-
ży-

nie wystąpili między in-
nymi Radosław Michal-
ski z Widzewa  Łódź – dzi-
siejszy prezes Pomorskie-
go Związku Piłki Nożnej 
w Gdańsku oraz Ceza-
ry Kucharski z Legii War-
szawa – obecny poseł na 
Sejm i menedżer piłkarski, 
między innymi Roberta 
Lewandowskiego.  Nieste-
ty w rewanżu 11 paździer-
nika 1997 roku w Tbilisi, 
drużyna już pod wodzą 
Janusza Wójcika przegra-
ła z kretesem 0:3. Na bo-
isku przez sześć końco-
wych minut zagrał znów 
Cezary Kucharski, ale już 
jako zawodnik Sportin-
gu Gijon. Na boisku znaj-
dowali się także Marek 
Koźmiński z Brescia Cal-
cio – dzisiejszy wicepre-
zes PZPN, Jerzy Brzęczek 
z Tirol Innsbruck – obecny 
trener Lechii Gdańsk, To-
masz Iwan z PSV Eindho-
ven – dziś dyrektor ds. or-

ganizacyjnych repre-
zentacji Polski, 

oraz Andrzej Ju-
skowiak z Bo-

russii Mon-
chenglad-
bach, któ-
rego naj-
częściej 
widzimy 
i słyszy-
my jak 
komentu-

je mecze 
piłkarskie 

w telewizji. 
Paka była jak 

się patrzy, ale 

wynik beznadziejny. 10 
sierpnia 2011 roku nasza 
drużyna narodowa, tre-
nowana przez Francisz-
ka Smudę była w okresie 
przygotowań do ME, któ-
re rok później rozegrane 
zostały na boiskach Polski 
i Ukrainy. W tym dniu na 
stadionie w Lubinie do-
szło do towarzyskiej po-
tyczki z Gruzinami. Polska 
wygrała 1:0 po bramce 
Kuby Błaszczykowskiego 
w 36. minucie. Z dzisiej-
szych kadrowiczów na bo-
isko wybiegli także Woj-
ciech Szczęsny, Grzegorz 
Wojtkowiak, Tomasz Jo-
dłowiec, Jakub Wawrzy-
niak, Robert Lewandow-
ski, Maciej Rybus i Sławo-
mir Peszko. 11 listopada 
ubiegłego roku doszło do 
pierwszego meczu z Gru-
zją w ramach obecnych 
eliminacji do Mistrzostw 
Europy. Na boisku w Tbi-
lisi padł identyczny wy-
nik jak w ostatnią sobo-
tę w Warszawie, czyli 4:0. 
Łupem bramkowym po-
dzielili się Kamil Glik z To-
rino FC, Grzegorz Krycho-
wiak z Sevilla FC, Seba-
stian Mila ze Śląska Wro-
cław oraz Arkadiusz Milik 
z Ajaxu Amsterdam. Dru-
żyna grała oczywiście pod 
wodzą dzisiejszego selek-
cjonera Adama Nawałki. 
Bilans potyczek z Gruzją 
jest następujący: 4 zwy-
cięstwa, 1. porażka, sto-
sunek bramek 13:4.

Zbigniew Chuchała

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

Pod roboczym hasłem kon-
sultacji „Rowerowa Rumia” 
przedstawiciele Urzędu Miasta 
chcieliby przedyskutować z ro-
werzystami temat obecnego 
funkcjonowania infrastruktury 
rowerowej oraz możliwości 
i potrzeb jej modernizacji czy 
rozbudowy.
Dla wielu rumian rower jest nie 
tylko ułatwieniem i ciekawym 
sposobem na życie, ale wręcz 
codziennością i koniecznością. 
Dlatego użytkownicy dwóch 
kółek będą mieli okazję do 

zgłoszenia swoich pomysłów 
w tematyce związanej zarów-
no z infrastrukturą rowerową 
w Rumi, jak i funkcjonowa-
niem czy wsparciem ze strony 
samorządu dla rumskich śro-
dowisk cyklistów.
Jak zapowiada burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny, wnioski pły-
nące ze spotkania oraz prak-
tyczne uwagi zgłaszane przez 
cyklistów, zostaną wzięte pod 
uwagę przy planach rozbudo-
wy infrastruktury rowerowej 
w naszym mieście. (raf)

Rowerowa Rumia
ZAPROSZENIE | W najbliższy czwartek 25 czerwca w sali nr 100 Urzędu Miasta Rumi o godz. 18:00 
odbędzie się spotkanie z przedstawicielami lokalnych środowisk rowerowych.  

 

POWIAT | 8 fi rm i osób 
otrzymało z rąk Rafała Karcza, 
prezesa Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego, 
wyróżnienia za promocję 
sportu kickboxingu, promo-
wanie zdrowego i aktywnego 
trybu życia oraz za znaczne 
przyczynienie się do sukce-
sów na skalę ogólnopolską 
i międzynarodową zawodni-
ków kickboxingu z powiatu 
wejherowskiego.

Są to osoby i fi rmy, które 
w sposób szczególny przy-
czyniły się do rozwoju klubu, 
a w szczególności dzieci i mło-
dzieży, które osiągają bardzo 
poważne sukcesy w sporcie 
walki – kickboxingu.
Tego dnia tytuł Honorowego 
Członka Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego otrzy-
mali:Janusz Stark – pierwszy 
w historii sponsor Klubu, który 

wspomagał kickboxingu w Po-
wiecie Wejherowskim przez 
4 lata, Barłomiej i Katarzyna 
Komkowscy, Firma Elektrycz-
ne Instalatorstwo i Projekto-
wanie, Firma SOLTAR S.C. 
KiP Bianga, Andrzej Gredecki 
– Dyrektor ZSO nr 2 w Wejhe-
rowie, Pomorska Komunikacja 
Samochodowa oraz członek 
Zarządu PKS, Marek Grzonka
Danuta i Janusz Kramp, Mar-
cin Laskowski – Elektryka 
Pojazdowa w Wejherowie, 
DJ-Projekty – obecny główny 
Sponsor Klubu.
Jak zaznaczyli zgodnie przed-
stawiciele WSS – Rafał Karcz 
i Tomasz Hirsz, tytuł ten będzie 
przyznawany tylko osobom 
i fi rmom, szczególnie zasłu-
żonym dla Klubu i to maksy-
malnie dwa razy w ciągu roku 
kalendarzowego.
(raf)

honoroWe 
tytuły przyznane


