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STr. 12

Ludzie kultury 
i sportu wyróżnieni

POWIAT | Odznaczenia ministerialne, wyróżnienie senatu rp, medale „Za zasługi dla powiatu wejherow-
skiego” oraz Nagrody remusa wręczono osobom, które szczególnie zasłużyły się w takich dziedzinach, 
jak kultura i sport. Uroczysta sesja rady powiatu Wejherowskiego w większości poświęcona była właśnie 
wręczeniu nagród, medali i wyróżnień i – jak podkreśla starosta Gabriela lisius – doskonale wpisała się 
w obchodzone niedawno Dni Kultury powiatu Wejherowskiego.

CENTRUM KULTURY 
MA JUŻ 25 LAT

Kilkugodzinny happening, 
zakończony spektaklem „Sen 
Królowej Matki”, w którym 
w role aktorów wcielili się 
pracownicy Wejherowskiego 
Centrum Kultury - to wydarzenie 
zapoczątkowało obchody 
ćwierćwiecza istnienia centrum. 
Wejherowskie Centrum Kultury 
powołane zostało uchwałą Rady 
Miasta Wejherowa 4 września 
1990 r. 

STr. 3
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ma już lat dziewięćdziesiąt 
pięć. Impreza była udana, 
gości co nie miara od woje-
wody począwszy na księdzu 
dziekanie skończywszy. Przy 
okazji otworzono pracownie 
fotografi czne a pani starosta 
zadeklarowała, że wybuduje 
nową halę sportową. Szkoła 
ma się dobrze, więc gratuluję 
jej sukcesów i trzymam kciuki 
za dalszy rozwój tym bardziej, 
że nosi imię Jakuba Wejhera. 
Znaczy się moja szkoła. Oka-
zuje się przy okazji, że szko-
ły zawodowe w Wejherowie 
i w Rumi, te co mają imiona 
od dwóch Roszczynialskich, 
wywodzą swoją historię 
z tego samego pnia co samo-

chodówka. Zatem za pięć lat 
stulecie powinny obchodzić 
wszystkie trzy szkoły naraz. 
Tylko elektryk będzie miał 
się z pyszna. Byłem świad-
kiem pożegnania starego 
sztandaru i powitania nowe-
go. Na obu widnieją napisy, 
że szkoła nosiła i nosi moje 
imię. Wzniosła chwila, trze-
ba przyznać. Otrzymałem 

w prezencie piękną książkę 
pod znamiennym tytułem „70 
– lecie … a może więcej?” 
Kilka dni później w nowej auli 
wejherowskiego liceum ze-
brała się Rada Powiatu na uro-
czystej sesji. Trwają bowiem 
obchody Dni Kultury Powia-
tu. Wręczano mnóstwo meda-
li wszelakich i nagród także. 
Trochę to nudne było wyda-
rzenie, ale za to zdolnościami 
kabaretowymi popisywał się 
przewodniczący tejże Rady. 
Asystentka przekazywała mu 
kwiaty (kwieciem do góry), 
a tenże „mąż stanu” uparcie 
odwracał do góry nogami i ło-
dygę pod nos podtykał obda-
rowywanym. W dzisiejszych 
czasach to już rzadkość, taki 
brak ogłady. Może by go tak 
wysłać na szkolenie? Tutaj też 
dostałem prezencik w postaci 
pierwszego numeru „Wejhe-
rowskiego Rocznika Kultural-
nego”. Wypalił dobry pomysł 
czwór porozumienia, jak po-
wiedział dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko Pomorskiej w Wejhe-

rowie, i pierwszy tego owoc 
dostaliśmy do rąk. Chwalę się, 
gdyż tam też i o mojej rodzi-
nie piszą Danuta Dettlaff i Jan 
Paweł Dettlaff w artykułach 
„Kaplica Mariacka w puckiej 
farze rodowym mauzoleum 
Wejherów” oraz „Dom Wej-
herów, związek osobowości, 
idei, miejsca i czasu. Kato-
lickość trydencka w odnowie 
Kościoła na ziemi puckiej”. 
Rocznik ma ponad dwieście 
stron i oprócz Muzeum zawie-
ra treści dotyczące działalności 
Miejskiej Bibliotek Publicznej 
w Wejherowie im. Aleksandra 
Majkowskiego, Filharmonii 
Kaszubskiej – Wejherowskie-
go Centrum Kultury (obcho-
dzi właśnie 25 lecie, życzę sto 
lat!) oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Fry-
deryka Chopina w Wejhero-
wie. Szkoda tylko, że reszta 
Polski w ruinie…

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl

Jakub W. Jakub W. 

Przepraszam moich 
drogich czytelników, 

że zawiodłem ty-
dzień temu. Cóż, 

nawet pomniki 
chorują. Może 

nawet tym 
b a r d z i e j , 
bo wszak-
że stoją 

na wietrze, 
w deszczu, w słońcu ale 
i w zimnie. Musiałem 

mikstury stosować, 
dostarczone mi 
przez miejskich 
u r z ę d n i k ó w, 
bo nadal stoję 
blisko siedzi-

by prezia. Mimo choroby 
skorzystałem z zaproszeń, 
które obfi cie spływają 
pod cokół, na którym sto-
ję. W dwa dni odwiedzi-
łem szkołę mego imienia 
i przycupnąłem w kąciku 
na uroczystej sesji Rady 
Powiatu, jaka miała miej-
sce w Liceum imieniem 
króla Jegomości Jana III 
Sobieskiego. Szkoła, zwa-
na popularnie samocho-
dówką, wymyśliła sobie, 
że istnieje siedemdziesiąt 
lat. Już widzę i słyszę obu-
rzenie, że sobie wymyśliła. 
Po trosze tak, gdyż stare 
zapisy sugerują, że chyba 

Mego Imienia

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

dziurAWy PrOBLeM
Tak wygląda ul. Inwalidów na Osiedlu 1000-lecia – nierówne chodniki ze starych, popęka-
nych płyt, dziury w jezdni. Idąc tą ulica trzeba bacznie patrzeć pod nogi, żeby nie potknąć się 
o wystająca płytę lub nie skręcić kostki w jakiejś dziurze. Kierowcy też maja niewiele lepiej, 
bo niszczą zawieszenia swoich aut na tych wybojach. Remont ulicy jest niezbędny!
Mieszkaniec Wejherowa
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Najpierw jednak odbyła się 
zwyczajna sesja rady powia-
tu, podczas której podjęto 
stosowne uchwały odnośnie 
przyznania nagród i odzna-
czeń. 

- Ta sesja była w znacznej 
mierze poświęcona spra-
wom kultury, działalności 
artystycznej i sportu – wyja-
śnia Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego. 
- Podjęliśmy szereg uchwał 
dotyczących wyróżnienia 
osób aktywnych w tych 
dziedzinach. Nagradza-
my te osoby za działalność 
społeczną, kulturalną i ar-
tystyczną. Dlatego w tym 
gronie znaleźli się malarze, 
pisarze, osoby pomagające 
innym, czyli działające spo-
łecznie, są też sportowcy. Ta 
sesja świetnie wpisuje się 
w Dni Kultury Powiatu Wej-
herowskiego, jakie niedaw-
no obchodziliśmy. 

Medale, przyznane przez 
Kapitułę, otrzymało 10 osób, 
kolejne 4 osoby wyróżniono 
Nagrodami Remusa (przy-
znaje je Zarząd Powiatu), 
2 osoby zostały odznaczo-
ne przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
i 1 osoba Medalem Senatu 
RP. 

- To grono, które zostało 
przedstawione na uroczy-
stej gali i odznaczono, jest 
znakomite – dodaje starosta 
Gabriela Lisius. - Każdy 
w swojej dziedzinie jest naj-
lepszy i każdy zasłużył na to 
wyróżnienie. (RaF, PS)

Nagrody dla zasłużonych
POWIAT | Kilkanaście osób, które w szczególny sposób zasłużyły się w propagowanie i roz-
wój kultury i sportu, zostało nagrodzonych. Wyróżnienia odebrali podczas uroczystej sesji Rady 
Powiatu Wejherowskiego. 

Wyróżnienie Senatu RP 
otrzymał, z rąk senatora Kazi-
mierza Kleiny, Andrzej Arendt, 
rzeźbiarz - za całokształt 
twórczości.

Odznaczenia Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go otrzymali Stanisław Janke, 
pisarz - za całokształt twór-

czości oraz ks. Jerzy Osowicki, 
proboszcz parafii w Górze - za 
odnowienie zabytkowego 
kościoła.

Medal „Za zasługi dla powia-
tu wejherowskiego” otrzy-
mali: Mirosław Lademann, 
Eugeniusz Walkusz, Andrzej 
Sobieraj, Krystyna Lasko-
wicz, Chór „Harmonia”, Julian 

Damaszk, ks. Marek Barański, 
Aleksander Widyński, Tadeusz 
Podgórski, Zofia Kuterska.

Nagrodę Remusa wrę-
czono Adamowi Heblowi 
oraz Patrykowi Mudlawowi, 
kabareciarzom, działaczom 
na rzecz kultury kaszubskiej, 
oraz Maciejowi Tamkunowi, 
malarzowi.

Nagrodzeni:

REDA | Burmistrz 
Miasta Redy gościł 
w urzędzie Bożenę Ar-
nold, emerytowanego 
profesora materiało-
znawstwa z partner-
skiego Miasta Redy 
z Waldbronn. Bożena 
Arnold przyjechała do 
Redy w celu omówie-
nia rozwinięcia i za-
cieśnienia współpracy 
dwóch miast, poprzez 
np. wymianę chórów, 
czy zorganizowania 
w Waldbronn wysta-
wy redzkich artystów, 
w szczególności malarzy.

Planuje też założyć Koło 
Przyjaźni Redy w Wald-
bronn w oparciu o istnie-
jące tam stowarzyszenia. 
- Dzięki staraniom pani 
Arnold gościmy w ZS nr 

1 oraz w ZS nr 2 młodzież 
gimnazjalną z Niemiec – 
mówi Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy. 

Bożena Arnold spotkała 
się też z dyrektorami redz-
kich szkół oraz przedstawi-
cielami redzkich stowarzy-
szeń. (raf)

Gość z Waldbronn
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Uczniowie nie mogą narze-
kać na brak zajęć dodatko-
wych. Z inicjatywy miasta 
prowadzone są ponadprogra-
mowe zajęcia sportowo-re-
kreacyjne. Są to treningi róż-
nych dyscyplin sportowych: 
piłki nożnej, siatkówki, ko-
szykówki, tenisa stołowego, 
nordic walking, fitness i wie-
lu, wielu innych. Zaintereso-
wani mogą skorzystać także 
z zajęć teatralno-tanecznych 
oraz uczestniczyć w aktywno-
ściach organizowanych przez 
koła turystyczne. Młodzież 
ma możliwość darmowej na-
uki pływania na basenie. Ca-
łość finansowana jest z budże-
tu gminy. 

Warto dodać, że Rumia 
aktywnie wspiera eduka-
cję, wychowanie i opiekę 
dla uczniów niepełnospraw-
nych. W mieście istnieje aż 
16 oddziałów integracyjnych 
w Szkole Podstawowej nr 6 
(71 uczniów) i 8 oddziałów 
gimnazjalnych w Gimnazjum 
4 (20 uczniów). 

Nie brakuje też inwestycji 
w infrastrukturę. Wkrótce 
zakończone zostaną prace 
w obrębie dwóch boisk – przy 
Gimnazjum nr 1 oraz Szkole 
Podstawowej nr 10. – Będą to 
boiska wielofunkcyjne, reali-
zujemy je na wniosek miesz-
kańców, bowiem oba projekty 

przegłosowane zostały w ze-
szłorocznym budżecie oby-
watelskim – mówi Ryszard 
Grychtoł, sekretarz miasta. 
Przewidywany koniec prac 
to druga połowa października 
2015 roku. 

W Rumi funkcjonują trzy 
szkoły podstawowe, trzy 

gimnazja, trzy przedszkola 
i jeden zespół szkół (szkoła 
podstawowa i LO). Do tego 
stanu doliczyć należy pla-
cówki niepubliczne oraz te 
prowadzone przez organ inny 
niż jednostka samorządu tery-
torialnego. W tych ostatnich 
grupach znajduje się dwana-

ście przedszkoli, cztery punk-
ty przedszkolne, jedna szkoła 
podstawowa, jedna publiczna 
szkoła podstawowa oraz dwa 
gimnazja. 

Na finansowanie zadań 
oświatowych w 2015 roku 
Rumia przeznaczyła prawie 

59 milionów złotych. W 2015 
roku coroczna subwencja 
oświatowa wzrosła o 164 ty-
siące złotych. Środki przezna-
czone zostały m.in. na opiekę 
medyczną w szkołach i dofi-
nansowanie stołówek szkol-
nych. 

Rafał Korbut

Miasto stawia na szkoły
RUMIA | Dodatkowe zajęcia, nowe inwestycje, opieka nad dziećmi i młodzieżą – Rumia w wyjątkowy sposób stawia na podnoszenie jakości 
kształcenia w szkołach publicznych. Wszystko dla dobra najmłodszych mieszkańców.

Dalszy wzrost jakości 
życia mieszkańców Pomo-
rza, to główny cel jaki  sta-
wiają sobie kandydaci na 
najbliższą kadencję Sejmu. 
Zarówno listę kandydatów 
jak i tezy  programowe 
przedstawiano podczas 
prezentacji kandydatów 
PO do Sejmu. Wydarzenie 
miało miejsce w ostatnią 
niedzielę września na zmo-
dernizowanych terenach 
stoczniowych w Gdyni. 

Jak stwierdził Przewod-
niczący PO na Pomorzu 
Sławomir Neumann wy-
bór miejsca nie był przy-
padkowy. 

- Nasi oponenci dość 
często w ostatnim czasie 
przyjmowali błędną retory-
kę, że Polska jest w ruinie 
- my swoją postawą i pra-
cą, a także obecnością w tym 
miejscu chcemy pokazać, że 
jest zupełnie inaczej – mówił 
Sławomir Neumann. - Polska 
nie jest w runie co potwierdza 
widok rozwiniętych terenów 

stoczniowych, jak i wiele in-
nych pomorskich inwestycji.

Deklaracja programowa PO 
dla Pomorza zakłada m.in. bu-
dowę drogi ekspresowej łączą-
cej Trójmiasto ze Słupskiem, 
tzw. Trasy Kaszubskiej oraz 

obwodnicy metropolitalnej. 
- Wielkim osiągnięciem jest 

budowa Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej łączącej Gdańsk 
z Kaszubami - – podsumowu-
je Józef Reszke. - W podobny 
sposób powinniśmy połączyć 

wszystkie tereny wchodzące 
w skład Metropolii, między 
innymi przez budowę dodat-
kowych torów kolejowych dla 
SKM z Gdyni do Wejherowa  
oraz budowę drugiego toru 
w kierunku  Lęborka  i Słup-

ska. Deklaracja programowa 
zakłada również rewitalizację 
dawnych linii kolejowych, 
między innymi Kartuzy – Lę-
bork która w dużej części 
przebiega na terenie powiatu 
wejherowskiego. Wpłynie to 

na pewno na poprawę 
jakości życia naszych 
mieszkańców. Nie 
wolno nam także za-
pominać o bieżącym 
wspieraniu wszystkich 
lokalnych projektów, 
które zabiegają o nowe 
środki unijne.

Kandydaci przeko-
nują, że lista Platformy 
Obywatelskiej w nad-
chodzących wybo-
rach to silna drużyna, 
w skład której wchodzą 
zarówno obecni posło-
wie, jak i doświadczeni 
samorządowcy, ekono-
miści nauczyciele oraz 
sportowcy. Liczy się 
partnerska współpraca 
dla dobra Kaszubów, 
Pomorza oraz całej 
Polski i to właśnie mają 

zapewnić kandydaci Platformy 
Obywatelskiej.

Wybory parlamentarne odbę-
dą się już za niespełna miesiąc, 
w niedzielę 25 października.

(raf)

Silna drużyna dla Pomorza
WYBORY | Dwudziestu ośmiu kandydatów do Sejmu, w tym jeden z Wejherowa - Józef Reszke, który wystartuje z pozycji nr 7. Tak prezentu-
je się lista PO w nadchodzących wyborach parlamentarnych z okręgu gdyńsko-słupskiego.
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W Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie odbyła się dru-
ga w tym roku konferencja 
prasowa Metropolitalnego 
Forum Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów 
NORDA. 

Wśród „sezonowych” pro-
pozycji znalazły się m.in. 
wystawy, koncerty, przedsta-
wienia teatralne, biesiady, jar-
marki świąteczne, warsztaty 
artystyczne i zajęcia sportowe 
dla dzieci, maratony fitness, 
regaty i biegi. Gminy zachę-
cają również do skorzystania 
z ofert przygotowanych przez 
placówki kulturalne - muzea, 
skanseny, domy kultury, fil-
harmonie, teatry. Czeka też 
atrakcyjna baza noclegowa. 

Tomasz Fopke, dyrektor 
wejherowskiego Muzeum 
Piśmiennictwa i jednocze-
śnie prowadzący spotkanie, 
przekonywał mieszkańców 
oraz - za pośrednictwem me-
diów - turystów, że Kaszuby 
są piękne i wiele się u nas 
dzieje poza okresem wakacji. 
W swoim wystąpieniu mówił 
o zaletach gmin zrzeszonych 
w „NORDZIE”. 

Oprócz prowadzącego 
przemawiali również Beata 
Rutkiewicz, wiceprezydent 
Wejherowa, Katarzyna Gru-
szecka-Spychała, wiceprezy-
dent Gdyni oraz Jacek Thiel, 
etatowy członek zarządu po-
wiatu wejherowskiego. Beata 
Rutkiewicz mówiła o wyko-
rzystywaniu tradycji w działa-
niach marketingowych miasta, 
w czym wtórował jej Tomasz 
Fopke, wygłaszając krótki re-
ferat pt. Jesień na Kaszubach 
- interesujące połączenie tra-
dycji i nowoczesności.

- Kaszuby to piękna trady-
cja, którą pielęgnujemy, ale 
to również nowoczesność – 
mówiła Katarzyna Gruszec-
ka-Spychała, wiceprezydent 
Gdyni. - Chcemy pokazywać 
to, co może być nową kaszub-
skością i bardzo mocno się 
tym chwalić w kraju i zagra-
nicą. To nam się udaje dlate-
go, że bardzo silnie ze sobą 
współpracujemy.

- Do spędzenia lata na Ka-
szubach nie trzeba przekony-
wać, teraz musimy przekonać 
turystów do odkrycia jesieni 
w naszym regionie – dodał 

Jacek Thiel, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego.

- Inwestycja „Szlak Nut Ka-
szubskich” powstawała przez 
kilka lat, od 2009 do 2015 
roku – wyjaśniała z kolei 
Beata Rutkiewicz, wicepre-
zydent Wejherowa. - Czterna-
ście postumentów zostało tak 
wkomponowanych w miejską 

przestrzeń, aby przy okazji po-
dróży za melodią zaprezento-
wać turystom główne atrakcje 
miasta. Powstawaniu szlaku 
towarzyszyło kilka głównych 
założeń, przede wszystkim 
chciano ułatwić zwiedzanie 
miasta i poznawanie jego hi-
storii i tradycji. Wejherowo 
jest też silnie związane z kul-

turą regionu, stąd za elementy 
prowadzące szlak wybrano 
właśnie kaszubskie nuty.

Namacalnym efektem spo-
tkania członków „NORDY” 
jest informator turystyczno-
kulturalny „W rytmie Kaszub”. 
Publikację otrzymali wszyscy 
uczestnicy konferencji. Przy-
bliża ona atrakcje turystyczne 

i kulturalne w gminach zrze-
szonych w „NORDZIE” oraz 
w mieście Gdynia, informuje 
o imprezach, które mają się 
niebawem odbyć na północ-
nych Kaszubach. W środę za-
prezentowano również nową 
mapę ponad 1200 kilometrów 
kaszubskich ścieżek rowero-
wych. (RaF, PS)

Północne Kaszuby stolicą... wypoczynku!
POMORZE | Bogactwo atrakcji dla mieszkańców i turystów nie tylko latem, ale także od jesieni do wiosny, oferują Gdynia i Północne Kaszuby. 
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Każdy, kto miał trochę chę-
ci, mógł w sobotnie popołu-
dnie wziąć udział w Memo-
riale Macieja Kanteckiego, 
który zorganizowano w Par-
ku Miejskim im. Aleksandra 
Majkowskiego w Wejhero-
wie. Imprezę ofi cjalnie otwo-
rzyła Gabriela Lisius Starosta 
Wejherowski oraz Wanda 
Kantecka żona Macieja Kan-
teckiego. 

Na starcie o godzinie 12 
stanęło ponad 100 zawodni-
ków, w tym m.in. Jacek Thiel 
Etatowy Członek Zarządu 
oraz Arkadiusz Kraszkiewicz 
Skarbnik Miasta Wejherowa. 
Wszystkich biegaczy połą-
czył jeden cel, chęć pomocy 
Jadzi. Cały dochód z opłat 
startowych przeznaczony zo-
stał bowiem na dofi nansowa-
nie zakupu protezy dla wejhe-
rowskiej licealistki. Wspólną 
rozgrzewkę przed startem 
zorganizowała Michalina Ro-
mańska  ze stowarzyszenia 
Małe Trójmiasto Biega.

Pierwszy linię mety prze-
kroczył Paweł Reszke, mistrz 
Polski w triathlonie na dystan-
sie Ironman. Miesiąc temu na 
zawodach Triathlon Polska 
2015, na trasie z Borówna do 
Bydgoszczy, wejherowianin 
z klubu UKS Tri-Team Ru-
mia zdobył złoty medal.
 Jednak najważniejszy tego 

dnia, jak podkreślali wszy-
scy, był sam udział, bo jak 
powiedział jeden z uczestni-
ków na mecie, nie wygrana 
była tu najważniejsza, lecz 
szczytny cel. 

Każdy zawodnik biegu 

otrzymał na mecie pamiąt-
kowy medal.

Podczas sobotniego bie-
gu charytatywnego udało 
się zebrać prawie 2 tys. zł. 
Wszystkie pieniądze zo-
staną przekazane na zakup 

kosztownej protezy dla Jadzi 
Dargacz.

Organizatorami biegu byli: 
I LO w Wejherowie, KS Wej-
her, Stowarzyszenie MTB, 
Starostwo Powiatowe i Urząd 
Miejski w Wejherowie.

Biegli by pomóc Jadzi
W sobotę 26 września w wejherowskim parku odbył się II Bieg Przełajowy Pamięci Macieja Kanteckiego. Celem bie-
gu było nie tylko upamiętnienie miłośnika sportu i długoletniego nauczyciela I LO w Wejherowie, ale także zbiórka 
pieniędzy na zakup protezy dla Jadwigi Dargacz. Bieg odbył się pod honorowym patronatem Starosty Wejherowskie-
go Gabrieli Lisius oraz Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. 

Starosta Wejherowski
oraz

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

serdecznie zapraszają

na wernisaż wystawy fotografi cznej pt.
„Wejherowa dawny czar. Miasto i okolice 

w fotografi i Augustyna Ziemensa 
(1867-1948)”.

Uroczystość odbędzie się 
6 października 2015 r., o godz. 18.00

w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a.

W programie:
- powitanie gości,
- słowo o życiu i twórczości Augustyna Ziemensa,
- otwarcie wystawy.

W trakcie wernisażu zaproszony fotograf wykona przybyłym 
gościom zdjęcia aparatem z epoki.

„Zakup kolekcji 300 negatywów szklanych z przełomu XIX i XX 
wieku autorstwa wejherowskiego fotografi ka Augustyna Ziemen-
sa” zrealizowano dzięki wsparciu fi nansowemu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Powiatu Wejherowskiego 
oraz środków własnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Kuratorem wystawy jest Maciej Kurpiewski.

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Wejherowie

zapraszają na otwarcie wystawy

„Przez życie na tarczy 
- Paul Nipkow (1860-1940)

prekursor telewizji”

w dniu 2 października 2015 r., o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów 
Muzeum w Lęborku.

W programie:
- Trzeba marzyć - występ Teatru „Prawie Lucki” 
   (I LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie),
- Prezentacja nt. „Technologie tworzenia obrazu ruchomego - 
  od historii do współczesności” (dr inż. Piotr Szczuko 
  - Politechnika Gdańska),
- Pokaz „kumihimo” w wykonaniu Moniki Król.

Stosownie do treści art. 115 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. 2015.782 ze zm.) 

Starosta Wejherowski zawiadamia

że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. zostało wszczę-
te postępowanie, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania 
z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, poło-
żonej w Rumi obr. 10, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 
53/4, poprzez udzielenie zezwolenia na wymianę przewodów 
i urządzeń, służących do przesyłania energii elektrycznej, ist-
niejącej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, w trybie art. 124 
w zw. z art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jednocześnie Starosta Wejherowski informuje, że w przed-
miotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy. 
W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony 
mają prawo do składania oświadczeń i wniosków dowodo-
wych oraz przeglądania akt sprawy i wypowiadania się co 
do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzanych do-
wodów.

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 i art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedno-
lity Dz. U. 2013.267 ze zm.) w zw. z art. 124 ust. 1 i art. 124 a w zw. 
z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. 2015.782 ze zm.)

Starosta Wejherowski zawiadamia

o wydaniu w dniu 22.09.2015 r. decyzji nr GN.6821.22.2015.MK orze-
kającej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregu-
lowanym stanie prawnym, położonej w Wejherowie obr. 13, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 297 o pow. 842 m2, objętej księgą wieczystą 
KW GD1W/00007449/5, stanowiącej własność Jadwigi Pranczk 
i Klemensa Pranczk, przez udzielenie zezwolenia na przebudo-
wę istniejącej elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV – wymiana sieci 
i przyłączy napowietrznych na kablowe na terenie ww. nieruchomości 
zgodnie z załącznikiem grafi cznym.
Jednocześnie Starosta Wejherowski informuje, że strony mogą zapoznać 
się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia 
w siedzibie tut. Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami pok. 228 w dniach pn. – pt. w godz. 8.00-
15.00, tel. 58 572 94 77.

INFORMACJA OBWIESZCZENIE
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O tym, że gotowanie jest łatwe 
i przyjemne będą mogli prze-
konać się ci, którzy w najbliż-
szą sobotę 3 października od-
wiedzą Port Rumia Centrum 
Handlowe Auchan. Odbędzie 
się tam bowiem pokaz kuli-
narny Roberta Sowy, który 
zaprezentuje swoje kulinar-
ne umiejętności i przeko-
na uczestników, jak szybko 
można w kuchni wyczarować 
pyszne dania. 

Przy specjalnym stanowisku 
w pasażu galerii powstaną 
między innymi takie potrawy 
jak zupa krem z dyni z dodat-
kiem imbiru i mleka kokoso-
wego, polędwica z dorsza 
w sosie z ogórków kiszonych 
czy pikantne udźce z kur-
czaka podane na wykwint-
nej potrawce z soczewicy 
i pomidorów. Przygotowa-
nych przez szefa kuchni dań 
będzie można oczywiście 
skosztować. 

Pokaz kulinarny to nie jedy-
na atrakcja, jaka czeka na go-
ści centrum handlowego. Od 
3 do 18 października każdy 
będzie miał okazję zdobyć 
książki kucharskie autor-

stwa Roberta Sowy – „Cztery 
pory roku” oraz „Życie kocha 
jeść”. Można w nich znaleźć 
przepisy na łatwe i szybkie 
potrawy, a także na dania 
przygotowane z użyciem re-
gionalnych produktów. Aby 
zdobyć książkę, wystarczy 
dokonać na terenie galerii 
handlowej zakupów łącznie 
za minimum 200 zł i okazać 
paragony w punkcie obsługi 
konkursu. Na uczestników 
zabawy czeka aż 600 egzem-
plarzy.

Wielkie gotowanie z Rober-
tem Sową odbędzie się w so-
botę 3 października w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grun-
waldzkiej 108. Pokaz roz-
pocznie się o godzinie 12.00 
i potrwa do godziny 15.00. 
Zabawa, w której do zdobycia 
są książki kulinarne potrwa 
do 18 października. Paragony 
można wymienić w punkcie 
obsługi konkursu w dniach od 
3 do 18 października w godzi-
nach od 14:00 do 19:00 (od 
poniedziałku do piątku) oraz 
od 11:00 do 19:00 (w soboty 
i niedziele) lub do wyczerpa-
nia się zapasu nagród. 

Wielki pokaz gotowania
Aksamitna zupa krem, aromatyczna ryba czy ragoût z soczewicy – między innymi takich dań będzie 
można skosztować w najbliższą sobotę w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan. Podczas wyjątko-
wego pokazu kulinarnego swoje umiejętności zaprezentuje szef kuchni – Robert Sowa. Spotkanie będzie 
także okazją, aby zdobyć książkę i autograf kucharza. Wstęp wolny!
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Kaszuby silne 
sportowo
Najlepszym tego przykładem są choćby 

zawodowy pięściarz wagi ciężkiej Marcin 
Rekowski (16-2, 13 KO), mistrz Polski 
oraz Dariusz Męczykowski  trener 
zespołu piłki ręcznej  PGNiG Su-
perligi Kobiet. Droga do grona naj-
lepszych w sporcie indywidualnym 
i zespołowych jest zupełnie inna, 
ma jednak wspólny mianownik. 
Potrzebny jest przede wszystkim 
niezłomny charakter i chęć bycia 
lepszym po każdym treningu. 
Krótko mówiąc, im wię-
cej potu na trenin-
gach, tym mniej 
krwi w walce.

- Jako spor-
towiec wiem 
ile wyrzeczeń 
potrzebnych 
jest do osią-
g n i ę c i a 
sukcesu 
– mówi 
M a r c i n 
R e k o w -
ski, po-
gromca m.in. 
Alberta Sosnow-
skiego. – Tu nie 
ma miejsca na 
słabości, potrzebna 
jest wiara w sukces 
i ciężka praca. Takie 
walory dostrzegam 
także w drużynie 
trenowanej przez 
Dariusza Męczy-
kowskiego. Warto 
na nich postawić, 
także 25 październi-

Po wielu latach doczekaliśmy się wreszcie sytuacji, że o Kaszubach mówi się już nie tylko 
w wymiarze walorów kulturowo-przyrodniczych, ale także dokonań sportowych. 

Dariusz Meczykowski i Marcin Rekowski

ka (m.in. mecz z Piotrcowią Piotrków 
Trybunalski).

Droga Marcina Rekowskiego do 
panteonu polskiego pięściarstwa 
nie była łatwa. On sam tylko wie, 
z jakimi problemami musiał się 
borykać. Był nawet moment, że 

zawiesił rękawice na koł-
ku. Z czasem wyszedł 

jego charakter, 
bo tylko dzięki 

swej niezłom-
ności mógł 
założyć pas 
międzyna-
rodowego 
m i s t r z a 
Polski.

- Mam 
w i e l k i 
s z a c u -
nek dla 
Marcina, 

podziwiam 
go zarówno za 

to jakim jest człowie-
kiem, jak i sportow-
cem – mówi Dariusz 
Męczykowski, trener 
superligowego UKS 
PCM. – Bardzo cie-
szą mnie jego sukcesy, 
bo wiem, że na nie po 
prostu zapracował. 

- Wierzę w podwójną 
moc jedynki a więc 11 
z którą startuje w wy-
borach Darek – koń-
czy Marcin Rekowski.
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Starosta Wejherowski 
i 

Komitet Organizacyjny 
mają zaszczyt zaprosić 

absolwentów, sympatyków i przyjaciół 
na uroczystość obchodów 50-lecia 

istnienia wejherowskiego „Elektryka” 
w dniu 16 października 2015 roku. 
Początek uroczystości o godz. 9.00 

w kościele św. Leona Wielkiego 
w Wejherowie.

Zaproszenie

Wcześniej z tej funkcji 
odwołano insp. Krzysztofa 
Lawera – w związku z nie-
prawidłowościami stwier-
dzonymi po kontroli.

Decyzją insp. Mariana Szlin-
gera, pełniącego obowiązki 
komendanta wojewódzkiego 
policji w Gdańsku, komen-
dantem powiatowym policji 

w Wejherowie została insp. 
Beata Perzyńska.

Beata Perzyńska w latach 
2013-2015 zarządzała Ko-
mendą Miejską Policji w So-
pocie, wcześniej Komendą 
Powiatową Policji w Kartu-
zach, a w latach 2008-2010 
była komendantem policjan-
tów nowodworskich.

Wręczenie nominacji Beacie 
Perzyńskiej oraz pożegna-
nie insp. Krzysztofa Lawera 
miało miejsce w budynku 
wejherowskiej komendy, od-
było się bez udziału władz 
wejherowskiego samorzą-
du. Nie zaproszono również 
dziennikarzy.

Krzysztof Lawer i Beata 

Perzyńska wyszli za to na 
scenę w czasie piątkowej, 
uroczystej sesji Rady Powia-
tu Wejherowskiego, zorgani-
zowanej w ramach obchodów 
Dni Powiatu. Krzysztof La-
wer podziękował za współ-
pracę samorządowcom, poli-
cjantom i mieszkańcom.

Oprac. PS

Nowa komendant policji w Wejherowie
POWIAT | Odbyło się już uroczyste przekazanie jednostki policji w Wejherowie pod włada-
nie nowego komendanta powiatowego. Została nim insp. Beata Perzyńska. 

To pierwsze w historii Gmi-
ny tak duże przedsięwzięcie 
wspierające bezrobotnych za-
mierzających otworzyć własną 
działalność gospodarczą.

Podsumowanie rocznej dzia-
łalności wszystkich fi rm odby-
ło się w Dworku Drzewiarza 
w Gościcinie, gdzie w obecno-
ści Wójta Gminy Wejherowo 
ofi cjalnie ogłoszono 100 % 
sukces projektu. Jego warun-
kiem było utrzymanie działal-
ności minimum przez 12 mie-
sięcy, co udało się wszystkim 
benefi cjentom. Szczęśliwym, 
zazwyczaj młodym, biznes-
menom gratulacje i certyfi katy 
wręczył Wójt Henryk Skwar-
ło, który życzył wszystkim 
dalszego rozwoju swoich fi rm 
oraz satysfakcji z pracy.

Wartość całego projektu wy-
nosiła 1.153.270,00 zł. Projekt 
współfi nansowany był  ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w 85 % oraz 
z  Budżetu Państwa w 15 %. 
Benefi cjenci mogli zrealizo-
wać swoje pomysły na biznesy 
dzięki bezzwrotnym  dotacjom 

inwestycyjnym w wysokości 
nawet do 40.000,00 zł oraz 
wsparciu pomostowemu za-
równo doradczemu jak i fi -
nansowemu. Otrzymali rów-
nież pomoc w postaci szkoleń 
dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
doradztwa zawodowego jak 
i poradnictwa ds. przedsiębior-

czości. W efekcie powstało 21 
nowych przedsiębiorstw ofe-
rujących różnorodny wachlarz 
usług i produktów, m.in. Pra-
cownia Tortów Artystycznych, 
Pracownia Psychologiczna, 3 
warsztaty samochodowe, bu-
kieciarnia, 2 fi rmy budowlane, 
Studio Urody i inne.

(UGW)

Biznesowe sukcesy dzięki 
unijnemu wsparciu
GM. WEJHEROWO | 21 nowych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Wejherowo 
powstało dzięki projektowi „Nie wykluczaj się z sukcesu” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Miejski Zakład Komu-
nikacji Wejherowo Sp. 
z o.o. uprzejmie informu-
je, że w związku z uroczy-
stościami, w niedzielę, 4 
października uruchomione 
zostanie specjalne połą-
czenie autobusowe ozna-
kowane napisem „PIA-
ŚNICA”, po trasie: Osiedle 
Kaszubskie – Prusa – Po-
morska – Kochanowskie-
go – I Brygady Panc. WP 
– Ofi ar Piaśnicy – Piaśni-
ca. Przystanek początko-

wy przy szkole nr 11 na ul. 
Prusa, odjazdy w kierunku 
Piaśnicy o godz. 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 i 11.00
Na odcinku od ulicy Prusa 
do przystanku przy ul. Ofi ar 
Piaśnicy autobusy będą za-
trzymywały się na wszyst-
kich przystankach MZK. 

Powrót z Piaśnicy do Wej-
herowa po zakończeniu uro-
czystości, ok. godz.13.30. 
Przejazdy pasażerów auto-
busami MZK do „Lasu Pia-
śnickiego” są bezpłatne.

UroCZYstośCi w PiaśniCY
GM. WEJHEROWO | Wójt Gminy Wejherowo oraz Proboszcz 
Parafi i chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotłowskiej w Wejherowie, 
przy współudziale Prezydenta Miasta Wejherowa, Wójta Gmi-
ny Krokowa, Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka” i Komitetu 
Opieki nad Mogiłami Piaśnicy serdecznie zapraszają w nie-
dzielę 4 października 2015 roku na „Uroczystość ku czci osób 
pomordowanych w lesie Piaśnickim w latach 1939 – 1940. 

PrOGrAM 
UROCZYSTOŚCI:
- 10.40 – Nabożeństwo 
Oczekiwania – program ar-
tystyczny młodzieży Samo-
rządowego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Bolszewie;
- 11.00 - Uroczystość ku 
czci osób pomordowanych 
w Lesie Piaśnickim:
• podniesienie fl agi pań-
stwowej;

• przemówienie powitalne 
wójta Gminy Wejherowo 
Henryka Skwarło;
• apel pamięci i salwa ho-
norowa; składanie kwiatów 
u stóp ołtarza;
• Msza Święta koncelebro-
wana za poległych w obro-
nie Ojczyzny

W numerze (34) 411 wkradł się chochlik i podał błędną datę 
wydarzenia. Za pomyłkę przepraszamy.
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Każdego roku Rumia prze-
znacza na stypendia dla 
uczniów - łącznie jest to kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. W 
tym roku ich wartość to 50 ty-
sięcy złotych. Kryteria selek-
cji obejmują udział w kon-
kursach rangi wojewódzkiej i 
ogólnopolskiej, a także olim-
piadach tematycznych. Pod 
uwagę brane są także osią-
gnięcia pozaszkolne - publi-
kacje, wystawy, współpraca z 
instytucjami naukowymi czy 
działalność społecznie uży-
teczna.
Podczas uroczystości stypen-
dia wręczali Stanisław Pogo-
rzelski, zastępca burmistrza 
Rumi oraz Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej. 
Zebrani goście na własne 
oczy (i uszy) mogli przeko-
nać się o wyjątkowym talen-
cie rumskiej młodzieży. Gru-
pa uczniów z Gimnazjum nr 
1 wykonała znane utwory – 
„Jak anioła głos” grupy Feel, 
„My Immortal” Evanescen-
ce czy „Radioactive” Imagi-
ne Dragons. Jeden z młodych 
artystów zaprezentował rów-

nież swoje umiejętności w 
zakresie gry na akordeonie. 
Opiekunem grupy jest Beata 
Awsiukiewicz. 
- Cieszy mnie, że nasze mia-
sto może poszczycić się tak 
liczną grupą stypendystów. 
Spośród najlepszych rum-

skich uczniów wybraliśmy 
tych, których nie bez powo-
du nazwać można najwybit-
niejszymi. Wierzę, że w przy-
szłości będą oni godnie repre-
zentowali Rumię – mówi Sta-
nisław Pogorzelski.
- Stypendium to w pewnym 

sensie symbol uznania. Jest 
to oznaka, że dostrzegane są 
nasze osiągnięcia, które wy-
pływają z pasji, nie są w żad-
nym względzie wymuszone 
– mówi Michał Szopiński z 
Gimnazjum nr 1, laureat Wo-
jewódzkiego Kuratoryjne-

go Konkursu Gimnazjalne-
go z informatyki oraz laure-
at Wojewódzkiego Konkursu 
z języka angielskiego w roku 
szkolnym 2014/2015.
Wśród wyróżnionych zna-
leźli się: Michał Szopiński, 
Agata Chomicz, Natalia Da-

widowska, Monika Barszcz, 
Mateusz Mazurkiewicz, Ewa 
Kreft, Ewa Włodarczyk, Ju-
styna Sierakowska, Łukasz 
Bogdanowicz, Jacek Pałubic-
ki, Anna Butowska, Stanisław 
Wilemborek, Piotr Warzocha.
Rafał Korbut

Miasto przyznaje stypendia najzdolniejszym
RUMIA | Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia naukowe 
w 2015 r. odbyło się niedawno w urzędzie miejskim. Odebrali je najzdolniejsi uczniowie. 
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
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Uroczysta inauguracja roz-
poczęła się mszą św. z udzia-
łem zespołu Art’n’Voices 
w parafii pw. Trójcy Świętej, 
którą odprawił ks. dr Łukasz 
Białk. Następnie uroczystość 
przeniosła się do siedziby 
uczelni przy ul. Dworcowej, 
gdzie nastąpiło oficjalne 
otwarcie roku przez prof. dr 
hab. Marcina Plińskiego. Ko-
lejnym punktem programu 
była immatrykulacja studen-
tów i odśpiewanie Gaudeamus 
Igitur. Wykład inauguracyjny 
wprowadzający w tematy-
kę studiów wygłosił prof. dr 
hab. Janusz Erenc.

- Kształcimy przede 
wszystkim mieszkańców 
powiatów wejherowskiego 
i puckiego - mówił rektor 
uczelni prof. dr hab. Mar-
cin Pliński. - Niewątpliwym 
plusem naszej placówki jest 
wysoce wyspecjalizowana 
kadra oraz to, że znajduje-
my się blisko miejsca za-
mieszkania. Studenci two-
rzą nieduże grupy, dzięki 
czemu mają lepszy kontakt 
z wykładowcą, co sprzyja 
przyjaznej atmosferze na 
zajęciach.

- Uczelnia zapewnia do-
bre warunki studiowania, 

proponuje kierunki odpo-
wiadające lokalnym rynkom 
pracy i tworzy swoim ab-
solwentom perspektywy do 
przyszłej pracy zawodowej - 
dodała Gabriela Lisius, Sta-
rosta Wejherowski. - Gratu-
luję wyboru i życzę samych 
pięknych chwil przeżytych 
w murach tej placówki.

Z okazji inauguracji Bog-
dan Sokołek dyrektor biu-
ra poselskiego Kazimierza 
Plocke wręczył rektorowi 
uczelni reprint Konstytucji 
3 Maja.

W roku akademickim 
2015/2016 został urucho-

miony jeden kierunek ofe-
rowany przez Kaszubsko-
Pomorską Szkołę Wyższą 
- socjologia. Po wielu latach 
działalności wejherowska 
uczelnia na trwałe wpisa-
ła się w mapę edukacyjną 
Pomorza i wyedukowała 
ponad 2 tys. absolwentów. 
KPSW bardzo aktywnie po-
zyskuje środki na stypendia 
socjalne, specjalne, a także 
naukowe. Udało się jej po-
zyskać blisko 2 miliony zło-
tych. Dzięki tym środkom 
duża liczba studentów może 
kształcić się za darmo.

(raf)

Chcesz być doskonała? 
Musisz się bardziej posta-
rać. Zmienić kolor włosów, 
odchudzić się, zlikwidować 
cellulit, podnieść owal twa-
rzy. Zrobić trzypiętrowy 
tort i kolorowe kanapki dla 
dzieci niejadków. Wypra-
sować stos koszul. Odnieść 
sukces w pracy i koniecznie 
znaleźć czas dla przyjaciół-
ki, którą rzucił mąż, chociaż 
tak się starała, zrzuciła pięć 
kilo, usunęła cellulit, zrobi-
ła dermabrazję, wypełniła 
zmarszczki, skorygowała 
owal, prasowała koszule, 
robiła kolorowe kanapki dla 
dzieci niejadków, a z tortu 
salto mortale.

- To jest dla wszystkich 
kobiet i dziewczyn, któ-
re żyją ściśnięte własnym 
życiem i tym, jak bardzo 
wyjątkowe nie są. To jest 

szczere, złością pisane ży-
cie zwyczajnej Kasi, która 
bardzo chce być fajna i do-
syć szybko orientuje się, 
że inne są prawa dla niej, 
a inne dla chłopców.Ku-
bryńska niczego nie uda-
je, nie stara się wymyślać 
losów i tła, tylko daje głos 
setkom, tysiącom kobiet, 
które się kiszą we własnych 
głowach, w swoich oczeki-
waniach na własny temat, 
a nie mają komu o tym opo-
wiedzieć. Przygody Kasi 
to przygody bez przygód, 
to właśnie ta szara szmata, 
w której żyją kobiety. Nie 
ma tu akcji z XIX wieku, 
kryminału i reportażu. Jest 
treść, od której po prostu 
robi się lepiej. Że ktoś też 
tak ma - recenzuje książkę 
Małgorzata Halber, autorka 
powieści „Najgorszy czło-
wiek na świecie”. 

Kobieta dość dosKonała. 
Premiera KsiążKowa
Sylwia Kubryńska, blogerka, pisarka i felietoniska „Wyso-
kich Obcasów” wydaje swoją drugą książkę – „Kobieta dość 
doskonała”. Premierę powieści zapowiedziano na początek 
października.

Rok akademicki rozpoczęty
WEJHEROWO | XIV inauguracja roku akademickiego w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyż-
szej w Wejherowie za nami. Dla studentów rozpoczął się kolejny rok nauki.  
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BEZPŁATNY 
MAGAZYN 
ROLNIKÓW 
- TARGI 
- PORADY 
- WIADOMOŚCI     
   BRANŻOWE

FELIETON |  To była 
trzecia zagraniczna podróż 
prezydenta Andrzeja Dudy. 
Kto wie, czy nie ważniejsza 
od tych wcześniejszych, 
w Estonii i Berlinie. Ale 
nie będę silił się na ich 
porównywanie. Skupię się 
na wystąpieniu prezydenta 
na forum ONZ.

Było ważne, bo chociaż ONZ 
nie odgrywa takiej roli, o ja-
kiej marzyli jej twórcy, to głos 
stamtąd jest słuchany i ana-
lizowany w najważniejszych 
stolicach świata. Nie mówiąc 
o tym, że przywódcy dwóch 
największych mocarstw, Sta-
nów Zjednoczonych i Rosji, 
akurat w tym samym czasie też 
tam gościli, a nawet spotkali się 
na lunchu, przy jednym stole, 
z polskim prezydentem, co nie 
było zbiegiem okoliczności, bo 
w dyplomacji, szczególnie na 
tym szczeblu, nic nie dzieje się 
przypadkowo. Z tego co wiem, 
zabiegali o to Amerykanie, 
chcąc podkreślić, że Polska jest 
jednym z ich najważniejszych 
partnerów na kontynencie eu-
ropejskim. Wracam jednak do 
wystąpienia prezydenta Dudy. 
Za mało mam miejsca, by 
omówić je w całości. Na pew-
no ważne było przypomnienie 
wkładu Solidarności w polskie 
przemiany, bo o tym, a także 
o jej roli w doprowadzeniu do 
upadku komunizmu, trzeba 
mówić bez końca i przy każdej 
okazji. Tak samo jak zwrócenie 
uwagi, że najbardziej prześla-
dowaną grupą na świecie są 
dziś chrześcijanie. Ograniczę 
się do dwóch fragmentów, któ-
re na mnie zrobiły największe 

wrażenie. Bardzo dobrze, że 
pan prezydent zaapelował o to, 
by „nie (…) łączyć pomocy 
rozwojowej z działaniami, któ-
re inni postrzegają jako narzu-
canie im systemu wartości czy 
ideologii. Dotyczy to zwłasz-
cza kwestii modelu rodziny, 
programów edukacji, wycho-
wania dzieci i ochrony życia. 
Skupmy się na normach, które 
w równym stopniu wszystkim 
przyniosą gwarancję wolności 
i poprawę bytu”. Nie dotyczy 
to tylko tzw. krajów rozwijają-
cych się. Nie jeden raz, w ku-
luarach Sejmu słyszałem, że 
jak nie uchwalimy Konwencji 
„antyprzemocowej”, ustawy 
o związkach partnerskich, to 
UE za karę może nam obciąć 
fundusze. Ja nie dałem się za-
straszyć, chociaż wiedziałem, 
że premier Kopacz bardzo się 
to nie spodoba. I drugi, bardzo 
ważny fragment wystąpienia 
pana prezydenta – „Wiem ile 
kosztowało nas przebycie tej 
drogi, ale wiele przed nami. 
Jako prezydent RP jestem 
przekonany, że energia moich 
rodaków, pracowitość i zmysł 
innowacyjności sprawią, że 
osiągniemy wspólnie w naszej 
ojczyźnie poziom rozwoju, do 
którego aspirujemy wciąż od 
lat. (…) Gdy przyglądam się 
dziejom współczesnej Polski 
przypominam sobie zwięzłe 
hasło pewnego znanego ame-
rykańskiego polityka. Hasło 
pełne wigoru i nadziei: „Yes, 
we can”. Tak. Nam się udaje 
i teraz jest pytanie czy może 
udać się innym. Nie mam wąt-
pliwości, że tak, że kiedyś będą 
mogli wypowiedzieć to samo 
zdanie: nam też się udało” . 
Chciałbym, by mówił to głośno 
i z dumą każdy polski przy-
wódca. Dla mojego pokolenia, 
to potwierdzenie wyboru wła-
ściwej drogi. 

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

Prezydent andrzej duda w onZ

- Jesteśmy instytucją samo-
rządową miasta Wejherowa, 
której przedmiotem dzia-
łalności jest edukacja  arty-
styczna oraz upowszechnia-
nie kultury, sztuki i promo-
cja regionalnego dziedzictwa 
kulturowego - powiedziała 
Jolanta Rożyńska, dyrektor 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury. - Centrum swoje 
istnienie zawdzięcza zmia-
nom, które nastąpiły po 1989 
roku.
Dyrektor Rożyńska przypo-
mniała początki działalności 
WCK oraz budynek, w któ-
rym mieściło się Centrum. 
Pani dyrektor podkreśliła, że 
obecne możliwości działa-
nia zawdzięczają Krzyszto-
fowi Hildebrandtowi,  prezy-
dentowi miasta oraz grupie 
odważnych radnych popie-
rających budowę Filharmo-
nii Kaszubskiej. Dzięki moż-
liwościom, które daje nowy 
budynek, WCK jest liderem 
wielu projektów kultural-
nych, współpracuje z wielo-
ma ośrodkami artystycznymi 
na terenie kraju i wojewódz-
twa oraz zyskało wysoką po-
zycję pośród instytucji kultu-
ry. Zdobywa też wiele nagród 
i wyróżnień.
Z okazji jubileuszu WCK pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt uhonorował dy-
rektor Jolantę Rożyńską Me-
dalem Róży. 
- Bez Wejherowskiego Cen-
trum Kultury Wejherowo 
nie byłoby tym samym mia-
stem – podkreślił prezydent 

Krzysztof Hildebrandt. - Od 
momentu otwarcia nowego 
WCK w organizowanych tu 
imprezach uczestniczyło po-
nad 250 tys. osób. Pokazuje 
to, jak wielka była potrzeba, 
żeby Filharmonia Kaszub-
ska powstała, a także jakie 
mamy społeczeństwo, któ-
re bardzo potrzebuje rozwo-
ju kultury. Dziękuję wszyst-
kim tym, którzy przez 25 lat 
angażowali się w tę działal-
ność i tym, którzy robią to 
dziś. Z całego serca gratulu-
ję Pani Dyrektor, że ma taki 
zespół i potrafi tym zespołem 
kierować. Dzięki temu z chę-
cią tu przychodzimy. 
Prezydent wręczył cztery od-
znaki „Zasłużony działacz 

kultury” przyznane przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Otrzy-
mali je: Waldemar Czaja 
(z-ca dyrektora), Aneta Fitt-
kau, Karolina Pałasz i Elżbie-
ta Czeszejko. 
Uroczystość zakończył spek-
takl „Sen Królowej Matki” 
(miniatura w formie słucho-
wiska inscenizowanego), któ-
ry w oparciu o napisany przez 
siebie scenariusz wyreżysero-
wała Magdalena Hierowska, 
liderka Teatru „Teorikon”, 
na co dzień współpracująca 
z młodzieżą w WCK. 
- Ta baśniowa opowieść, 
przeniesiona w czasy królew-
skie, ma bardzo pozytywny 
ładunek i mówi o tym, czego 

nie chcielibyśmy, aby się sta-
ło. Na pewno nigdy nie chcie-
libyśmy stracić weny i nigdy 
nie chcielibyśmy być ludź-
mi ze słomianym zapałem. 
Z sztuki wypływa  ważny 
wniosek, że nie ma lidera bez 
zespołu – dodaje Jolanta Ro-
żyńska, która w sztuce wystą-
piła w roli Królowej. 
W uroczystości jubileuszu 
wzięli udział m.in. zastępca 
prezydenta Wejherowa Piotr 
Bochiński, Gabriela Lisiur,  
starosta powiatowy dyrekto-
rzy szkół, jednostek samorzą-
dowych, szefowie służb mun-
durowych, duchowieństwo 
a także wielu mieszkańców 
interesujących się kulturą.
(raf)

Centrum kultury ma już 25 lat
WEJHEROWO | Kilkugodzinny happening, zakończony spektaklem „Sen Królowej Matki”, 
w którym w role aktorów wcielili się pracownicy Wejherowskiego Centrum Kultury - to wy-
darzenie zapoczątkowało obchody ćwierćwiecza istnienia centrum. Wejherowskie Centrum 
Kultury powołane zostało uchwałą Rady Miasta Wejherowa 4 września 1990 r. 



Sprzedam tanio. Spodnie 
dziewczęce  kurtki rozm. S i 
M.  Tanio tel.501534260.  

Mam sześcioro dzieci, po-
trzebuje ubrań przyborów 
szkolnych. Z góry bardzo 
dziękuje tel.512-757-719

Drewno do CO i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport 
gratis 782 846 927 

Sprzedam dwa kaski jak 
nowe czarne oraz silnik 7.5 
kw 960 obr 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

Sprzedam fotelik samocho-
dowy 0-13 kg 80 zł, krzeseł-
ko do karmienia  kółka 200 
zł, łóżeczko drewniane 50 
zł, tel. 505-567-034

Sprzedam łyżwy fi 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, róż-
ne zapachy, duży wybór, tel. 

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI elektryczne, insta-
lacja elektryczna, alarmo-
wa, domofonowa, tv, sat. 
naprawy bieżące i awarie.

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

Opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, instala-
torstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

Kotłownie, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy cie-
pła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Grzegorz 

Bryszewski, Krzysztof Handke, 
Piotr Smoliński

SKŁAD: Jagoda Lezner
redakcja@expresspowiatu.pl
www.gwe24.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.gwe24.infonadaj drobne ogłoszenie 
sms-em lub ze zdjęciem mms-em!

Za
m

ów
 d

ro
bn

e 
og

ło
sz

en
ie

 w
 ra

m
ce

 
te

l. 
66

0 
73

1 
13

8 
| e

-m
ai

l: 
d.

bi
es

zk
e@

ex
pr

es
sy

.p
l

510 894 627

Fotograf – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

Samotny zadbany 45 latek 
pozna miłą panią do stałe-
go związku tel. 786197025

SEX-sex-sex to lubie go-
rąca blondi pozna panów 
sponsorów tel. 514120213 
sopot

RÓŻNE

Sprzedam dwa kaski jak 
nowe czarne, silnik 7,5kw 
oraz pile motorowa Makita 
tel.601 638 877

Drewno gałęziówkę do 
pieców CO sprzedam 
782846927  

Sprzedam meble pokojowe 
koloru brązowego koszt 
mebli 800 zł 665 386 268 
dzwonić po 15.

Sprzedam meble pokojowe 
koloru brązowego szero-
kość około 3 metrów koszt 
mebli 800 złotych nr tele-
fonu 665 386 268 dzwonić 
po 15.

Sprzedam dwie sofy stylo-
we 200 zł jedna tel 780 070 
086

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

Sprzedam lub wynajmę 
działkę budowlana  z ga-
rażem 616m2 Reda ul. 
12Marca/ Jaśminowa Tel. 
602306210

Sprzedam działkę siedli-
skową mkw7600,media 
przy drodze i 5000mkw laki-
,Łówcz Górny,782167653

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

OKAZJA! Wynajmę sklep 
spożywczo – monopolowy 
w Rumi, bardzo dobrze 
prosperujący. Udokumen-
towane obroty wg kasy fi -
skalnej. Zysk gwarantowa-
ny, tel. 536 999 149

Do wynajęcia mieszkanie 4 
pokojowe w domku piętro w 
Wejherowie tel 693370251

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

Do wynajęcia mieszkanie 
2pokojowe w domku jedno-
rodzinnym Centrum Wejhe-
rowa tel.693 370 25

ZAMIENIĘ

Zamienię mieszkanie ko-
munalne 64m2,na placu 
Wejhera,1 piętro, kuch. 
łazienka, przedpokój 
2pok.18m2 każdy. Ogrzew. 
opec, na miesz. w bloku 
3-4 pok. może być 4piet.
tel.501804282

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części, tel. 
789 345 593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fi zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

Telewizor Samsung 25”z 
tunerem do tv naziemnej 
200 zł 695230080

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: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

Sprzedam lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 
483

Sprzedam działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898 

Sprzedam kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wej-
herowo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381
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Zdaniem trenera żółto - czer-
wonych Pawła Paździocha 
mecz ten nie będzie należał 
do najłatwiejszych.
- Rywala bardzo dobrze 
znamy, są to młodzi o ambit-
ni zawodnicy – uważa trener 
Paździocha. - Potrafi ą grać 
szybką piłkę. Trenują dwa 
razy dziennie, więc forma 
ich jest  na pewno wyższa 
niż w zeszłym sezonie, ale 
i my się wzmocniliśmy 
także tanio skóry nie sprze-
damy i oczywiście gramy 
o zwycięstwo.
Zespół z Gdańska w ubie-
głym sezonie przegrał 
w Wejherowie różnicą zale-
dwie jednej bramki (32:33) 
dlatego Tytani solidnie przy-
gotowują się do tego spotka-
nia. 
- Trenujemy ciężko za-
grywki i ustalamy taktykę 
na to spotkanie. Wiem, że 
Gdańszczanie na pewno 
przyjadą zmobilizowani 
i chętni rewanżu za ostatnie 
spotkanie, ale my również 
uczynimy wszystko aby dwa 
punkty zostały w Wejhero-
wie – dodaje Paździocha.

Początek spotkania o godzi-
nie 19. Wszystkich serdecz-
nie zapraszamy. Wstęp jak 
zawsze darmowy. Dodatko-
wo w przerwie meczu oraz 
po jego zakończeniu, wo-
lontariusze Hospicjum św. 
Wawrzyńca w Gdyni będą 
rozprowadzać kalendarze 
hospicyjne na 2016 rok. Ze-
brane środki przeznaczone 
zostaną na potrzeby nieule-
czalnie chorych dzieci i do-
rosłych oraz podopiecznych 
hospicjów. 
Termin: sobota, 3 paździer-
nika, godz. 19.00, hala ZS 
nr 1, Wejherowo ul. Śmie-
chowska 36. (raf)

marsZ w GÓrĘ tabeLi 
WEJHEROWO | W najbliższą sobotę Tytani Wejherowo 
staną przed kolejną szansą na zdobycie dwóch punktów 
i poprawienie swojej pozycji ligowej. Tym razem prze-
ciwnikiem będzie niepokonana jeszcze w tym sezonie 
drużyna SMS zPRP ii Gdańsk. 

KALENDARIUM 
FUTBOlOWe

archiwalne 
kalendarium czytaj na
www.gwe24.pl

Zobaczmy dziś, co pisała „Pił-
ka Nożna” trzydzieści lat 
temu, a dokładnie 1 paździer-
nika? Zaczynamy od pierw-
szej strony. Dużą czcionką in-
formacja, że 13. października 
1985 roku odbędą się… My-
ślicie pewnie, że jakieś zawo-
dy piłkarskie? Otóż nie, wy-
bory! Jakie nie piszą, ale za-
pewne do Sejmu, bo Senat 
odrodzi się dopiero za czte-
ry lata. Zresztą i tamten Sejm 
delikatnie mówiąc nie przy-
pominał tego obecnego ani 
przedwojennego. Zostawiam 
politykę, ale to sama „Piłka 
Nożna” wyprowadziła mnie 
na te manowce. Czytajmy da-
lej. „Mundial zostaje w Mek-
syku” napisał ktoś. Nie wie-
my kto, bo pod tekstem nikt 
się nie podpisał. To jednak 
bardzo ważna informacja, bo 
z uwagi na tragiczne w skut-
kach trzęsienie ziemi w Mek-
syku, FIFA brała pod uwagę 
przeniesienie Mundialu gdzie 
indziej. Tym co nie pamiętają, 
bądź nie wiedzą dopowiem, 
że Polacy też zagrali rok póź-
niej na boiskach Meksyku. 
Zostawmy pierwszą stronę 
i zerknijmy na drugą. Jede-

nasta seria I rundy I ligi (dziś 
Ekstraklasy) odbyła się 28. 
i 29. września 1985 roku. Le-
gia wygrała 2:0 z Lechem, Po-
goń-Widzew 1:1, ŁKS – Śląsk 
Wrocław 0:1, Ruch – Górnik 
Zabrze 1:0, GKS Katowice – 
Górnik Wałbrzych 5:0 i Stal 
Mielec –Zagłębie Sosnowiec 
1:0. Grały także dwie wybrze-
żowe jedenastki. Bałtyk Gdy-
nia w składzie Czyżniewski, 
Sieracki, Cirkowski, Kuniczuk 
(Jaskulski), Kotas, Rzepka, 
Bogdziński, Gorząch (Toczek), 
Witowski, Synoradzki, Przy-
godzki, zremisował na swo-
im boisku z Motorem Lublin 
0:0. Lechia grała na wyjeździe 
z Zagłębiem Lubin i wygrała 
1:0 po bramce Oblewskiego. 
Skład Lechii: Stawarz, Grem-
bocki, R. Szewczyk, Salach, 
Oblewski, Małek, M. Kamiń-
ski (Cybulski), Pękala, Mo-
żejko, J. Bąk, Nowicki. W ta-
beli na czele Widzew przed 
Ruchem i Górnikiem Zabrze. 
Czerwoną latarnią było w tej 
chwili Zagłębie Lubin. Zerk-
nijmy jeszcze na stronę jede-
nastą. Tam autor podpisujący 
się skrótem STS przyznał, że 
pierwszy raz o futbolu kobiet 

napisał bez żartów. Rzecz do-
tyczyła pierwszego w historii 
Finału Pucharu Polski Kobiet: 
Czarni Sosnowiec – Pafawag 
Wrocław 2:1. Na koniec infor-
macja o meczach dziewiątej 
serii I rundy II ligi (dziś III ligi). 
W grupie pierwszej i drugiej 
grało po 16. drużyn. Na ostat-
nim miejscu w grupie pierw-
szej znajdujemy naszą lokalną 
Arkę Gdynia z jednym zwy-
cięstwem, dwoma remisa-
mi i aż sześcioma porażkami. 
Arkowcy w tej rundzie prze-
grali w Bytomiu z Szombier-
kami 2:3. Na czele tej grupy 
była Odra Wodzisław przed 
Olimpią Poznań i Stalą Stocz-
nia Szczecin. W grupie dru-
giej na czele Polonia Bytom 
a na końcu Ursus Warszawa. 
Za tydzień znów ciekawostki 
z dawnych lat, choć zapewne 
wszyscy kibice będą już my-
ślami na meczach ze Szkocją 

i z Irlandią.

zbigniew 
Chuchała

Błoto, pył, głęboki piasek, 
duże kamienie i strome zjaz-
dy – wszystko to niestraszne 
uczestnikom, którzy wyznają 
zasadę „im mniej asfaltu, tym 
lepsza zabawa”. Pojedyncza 
pętla ma długość 25 kilome-
trów. Przewyższenia sięgają 
138 metrów. 
- Jest to kolejne duże wyda-
rzenie sportowe, jakie będzie 
miało miejsce w naszym mie-
ście – mówi Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi. – Zawo-
dy z serii MTB Garmin Series 
to wyzwanie dla doświadczo-
nych kolarzy górskich. Je-
stem przekonany, że w Rumi 
zbierze się śmietanka najlep-
szych sportowców. Zawodni-
kom życzę udanego przejaz-
du, a kibicom niezapomnia-
nych emocji – dodaje. 
Zawody podzielone są na 
dwa dystanse – mini (25 km) 
i midi (50 km). Linia startu/
mety znajdować będzie się 
przy ulicy Jana III Sobieskie-
go, na wysokości ulicy Po-
lnej. Biuro zawodów umiej-
scowiono tuż obok startu. 
Program imprezy: 8:00-10:00 

- wydawanie pakietów star-
towych w biurze zawodów; 
10:30 – ofi cjalne otwarcie 
zawodów; 11:00 – start po-
szczególnych dystansów; 
14:15 – ceremonia wręczania 
nagród.

MTB – z języka angielskiego 
mountain biking, czyli kolar-
stwo górskie. Jest to dyscypli-
na polegająca na ściganiu się 
na długiej, wytrzymałościo-
wej trasie o zmiennym profi lu 
i nawierzchni. Na tory wyści-

gowe ze względu na swój nie-
jednorodny charakter najczę-
ściej wybierane są tereny le-
śne lub górskie.  
Dodatkowe informacje o im-
prezie można znaleźć na 
www.mtbseries.pl (raf)

Rowerowe szaleństwo po lasach
RUMIA | W najbliższą niedzielę (4 października) lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wokół Rumi 
zamienią się w ekstremalny tor wyścigowy dla miłośników dwóch kółek. Impreza sportowa odbędzie się 
w ramach cyklu MTB Garmin Series. 
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Weekendowy pojedynek 
w Tychach zakończył się ko-
lejną porażką Gryfa Wejhero-
wo w 2. lidze. Tym razem żół-
to-czarni ulegli na wyjeździe 
miejscowemu GKS-owi 0:1. 
Gola na wagę trzech punk-
tów strzelił Michał Grunt 
w 65. minucie, po dośrodko-
waniu z lewej strony i strza-
le „z główki”. W pierwszej 
połowie doskonale uderzył, 
sprzed pola karnego, Maciej 
Osłowski, lecz piłka nie wpa-
dła do siatki, bo interwenio-
wał bramkarz GKS-u.
– Wiadomo było przed me-
czem, że GKS będzie pro-

wadził grę, a my będziemy 
grali z kontry. Myślę, że ten 
plan realizowaliśmy – powie-
dział Tomasz Kotwica, trener 
Gryfa, w czasie pomeczowej 
konferencji. – Chcieliśmy 
wywieźć jakiekolwiek punk-
ty, nie udało się i trzeba pra-
cować dalej, myśleć optymi-
stycznie – dodał. Był wyraź-
nie załamany złą passą pro-
wadzonego przez siebie ze-
społu, lecz – to widać – robi 
wszystko, aby Gryf zaczął 
zwyciężać.
Piłkarze Gryfa Wejherowo 
znaleźli się w bardzo trud-
nej sytuacji. W ligowej tabe-

li zajmują już trzecie miej-
sce od końca, z dorobkiem 
9 punktów po 10 meczach. 
Spotkanie na pięknym sta-
dionie GKS-u obejrzało 6 ty-
sięcy 684 widzów. – Grali-
śmy z naprawdę bardzo do-
brym zespołem, niesionym 
publicznością. [...] To był taki 
mecz, w którym jakby poraż-
ka była wkalkulowana – po-
wiedział Kotwica.
Do tej pory Gryf w 2. lidze 
dwa razy wygrał, trzy razy 
zremisował i pięciokrotnie 
przegrał. Bilans bramek to 11 
zdobytych i 15 straconych. 
Niżej w tabeli plasują się je-

dynie ROW 1964 Rybnik 
oraz Błękitni Stargard Szcze-
ciński. Prowadzi Stal Mie-
lec, przed Siarką Tarnobrzeg 
i Wisłą Puławy. GKS Tychy 
jest 4. Do końca rundy jesien-
nej pozostało 9 spotkań. Jest 
więc jeszcze o co walczyć 
przed zimową przerwą.
W niedzielę o 14 w Wejhero-
wie odbędzie się mecz Gry-
fa z Polonią Bytom (10. po-
zycja), tym razem u siebie. 
W pojedynku z GKS Tychy 
w bramce zagrał Ferra, nie 
zaś, jak ostatnio, Wichman. 
Który z nich będzie bronił 
w weekend?

Gryfi ci przegrali kolejny 
mecz w 2. lidze
WEJHEROWO | Piłkarze Gryfa Wejherowo przegrali na wyjeździe z GKS Tychy 0:1 (0:0). Bramkę zdobył 
Michał Grunt w 65. minucie, po dośrodkowaniu z głębi pola i trafi eniu głową. W pierwszej połowie groź-
nie strzelił Maciej Osłowski, lecz nie zdołał pokonać bramkarza gospodarzy. Żółto-czarni w tym momencie 
plasują się w tabeli na trzeciej pozycji od końca. W niedzielę o 14 mecz „u siebie” z Polonią Bytom.

(wypowiedź przytoczona w oryginalnym brzmieniu, zareje-
strowana na konferencji po meczu w Tychach):

TOMASZ KOTWICA, trener 
GrYFa weJHerowo, mÓwi 
o PorażCe Z GKs tYCHY 
i straCie KoLeJnYCH PUnKtÓw

„Przede wszyst-
kim gratulacje 
dla trenera [prze-
ciwników]. Jeśli 
chodzi o mecz, 
myślę, że zagra-
liśmy na miarę 
swoich możliwo-
ści i był to niezły 
naprawdę mecz 
w naszym wy-
konaniu. Spełni-
liśmy założenia, 
które mieliśmy 
spełnić. Wiado-
mo było przed 
meczem, że GKS 
będzie prowadził 
grę, a my będziemy grali 
z kontry. Myślę, że ten plan 
realizowaliśmy.
Szkoda tej straconej bramki 
w drugiej połowie po do-
środkowaniu, natomiast 
myślę, że odgrażaliśmy się 
cały czas, przez całe spotka-
nie, i ten wynik do końca nie 
był pewny. Szkoda tych sy-
tuacji, które stworzyliśmy, 
szczególnie w pierwszej po-
łowie, bo w drugiej połowie 
już takie zagrożenia pod 
bramką nie stwarzaliśmy.
Mogliśmy tutaj sprawić nie-
spodziankę, chcieliśmy wy-
wieźć jakiekolwiek punkty, 
nie udało się i trzeba pra-
cować dalej, myśleć opty-
mistycznie, bo to był taki 
mecz, w którym jakby 
porażka była wkalkulowa-
na. Graliśmy z naprawdę 
bardzo dobrym zespołem, 
niesionym publiczno-
ścią, także mamy kolejne 
mecze, kolejne cele i na 
tym trzeba się skupić i już 
za tydzień zrobić wszystko, 

żeby u siebie zdobyć trzy 
punkty.
Sposób grania GKS-u Tychy 
od tamtego momentu z Po-
lonią Bytom za dużo się 
nie zmienił, wiedzieliśmy, 
że prowadzą grę, że często 
Glanowski wchodzi w linię 
obrońców i obrońcy środko-
wi grają bardzo ofensywnie. 
Na pewno wiedzieliśmy, 
że będziemy potrzebować 
w środku pola trzech za-
wodników, którzy będą 
dużo biegać, żeby zneutra-
lizować te zejścia bocznych 
pomocników do środka.
Na pewno pomógł nam ten 
mecz z tego względu też, 
że nie mogliśmy liczyć na 
publiczność, ale myślę, że 
z tym nie mieliśmy proble-
mów i dobrze się wprowa-
dziliśmy w mecz. Dlatego 
szkoda, odnośnie meczu, że 
tak to się potoczyło, ale my 
mamy swoje cele, a GKS 
Tychy ma swoje cele, trochę 
odmienne, także na pewno 
trzeba walczyć w następ-
nych meczach”.

fo
t. 
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