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wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em

„Szóstka”  pojedzie
przez miasto

Na zdjęciu Skatepark w Jano-
wie, który został zmoder-

nizowany w tym roku 
w ramach budżetu 

obywatelskiego.

Zgłosili aż
60 pomysłów 

str.  4

Tłumy w muzeach 
i na koncertach str.  8-9

DZIEŃ DZIECKA | 
Najbliższe dni w powiecie 
wejherowskim będą obfito-
wały w liczne atrakcje, a to 
ze względu na zbliżający się 
Dzień Dziecka. Co prawda 
przypada on 1 czerwca, ale 
świętowanie zaplanowano 
nie tylko na ten dzień. 

Wejherowo

W środę 1 czerwca w Parku 
Miejskim im. A. Majkowskiego 
w godzinach popołudniowych 
odbędzie się wielka impreza nie 
tylko dla dzieci, ale dla całych 
rodzin. Będą to dwie godziny 
(od godz. 16.00 do 18.00) pod 
znakiem sportu. 
Podczas Integracyjnych Igrzysk 
Sportowych „Olimpiada Uśmie-
chu” wezmą udział drużyny: KS 
Tytani Wejherowo, Wejherow-

skie Stowarzyszenie Sportowe, 
ZHP Hufiec Wejherowo, SIM 
PCK Wejherowo, Straż Miej-
ska, Drużyna z Widowni. Prze-
widywane konkurencje: skoki 
w workach, rzut ringo, słodki 
konkurs kulinarny, przeciąga-
nie liny, bieg z jajkiem, skoki 
na piłce. Dodatkowe atrakcje: 
podróż żółtą syrenką, zlot mo-
tocyklistów, gry i zabawy spor-
towe, pokaz pierwszej pomocy, 
klaun z cukierkami, pokaz sztuk 
walki karate oraz boksu, zumba 
dla każdego, przygoda z nutą 
języka angielskiego i pierwszy 
krok kickboxingu. 

Rumia

W niedzielę, 29 maja o godz. 
15.00 rozpocznie się „Popołu-
dnie Jacka i Agatki, ich rodzi-
ców, dziadka i babki”. Miejsce: 
Park Miejski w Rumi Janowie. 

W programie: gimnastyka dla 
wszystkich, pokazy ptaków 
drapieżnych, spektakl dla 
dzieci „Cztery mile za piec” 
– wystawia Teatr Władca La-

lek, zabawy z Gosią Samosią 
i Myszką Miki, koncert zespołu 
Durys Band. 
Natomiast w środę, 1 czerw-
ca, o godz. 13.00 rozpocznie 
się Dzień Dziecka w Miej-
skim Domu Kultury w Rumi. 
W tym roku święto najmłod-
szych w Dworku pod Lipami 
odbywać się będzie na dwóch 
scenach. Na ganku przy wej-
ściu głównym będzie pierwsza 
z nich, a na niej koncert Córki 
Miniaturki czyli 6-letniej Na-
talki Górskiej. Będzie także 
mini talent show, w którym 
będzie mogło wziąć udział każ-
de dziecko, które będzie miało 
ochotę przed szerszym gronem 
powiedzieć wierszyk, czy za-
śpiewać piosenkę. Zaplano-
wane są również gry, zabawy 
i malowanie twarzy. Natomiast 
w budynku odbędą się wystę-

py teatralne grup dziecięcych. 
Wystąpi „smerfiasta” grupa 
z Miejskiego Domu Kultury, 
którą prowadzi Agnieszka Ska-
wińska. Na tej samej scenie zo-
baczyć będzie można dzieciaki, 
które uczestniczą w zajęciach 
teatralnych prowadzonych 
w Stacji Kultura. 

Reda

W niedzielę 29 maja z okazji 
Dnia Dziecka odbędzie się Eko 
Festyn. Organizatorzy zapra-
szają wszystkie dzieci z Redy 
na tę zabawę. W programie: 
darmowe dmuchańce, anima-
cje, konkursy, zabawy, nagrody, 
eko warsztaty z grupą Reshtki 
(zbudujemy zabawki z praw-
dziwych opon!), wizyta gigan-
tycznych maskotek i szczudla-
rzy, malowanie twarzy, kucyki, 
wóz straży pożarnej, stoiska, 
a także EKO Gra Miejska. Roz-
poczęcie - o godzinie 12:00 
w Rodzinnym Parku nad rzeką 
Redą. /raf/

Będzie się działo!
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Mój dzień 
Ósmy raz młodzież szkolna z popu-

larnej „Samochodówki” przema-
szerowała tydzień temu ulicami 
Wejherowa i uczciła moją pamięć. 

Nie ma co ukrywać, że przy 
okazji promowała swoją 

„budę”, ale cel uświęca 
środki. Wszak nie za 

długo rekrutacja do 
szkół średnich. Gim-

nazjalistom zostało 
niewiele czasu 

na podjęcie 
ostatecznych 
decyzji. Wy-
bór mają 
przebogaty. 

Mimo potęgującego 
się niżu demograficzne-

go w tej kategorii 
wiekowej, wej-
herowskie ogól-
niaki, technika 
i zawodówki 

mają się całkiem nieźle. Składa się na 
to kilka przyczyn. Po pierwsze woje-
wództwo pomorskie nie odczuwa tak 
niżu, jak inne regiony kraju, a powiat 
wejherowski jest na dodatek w czo-
łówce. Pewnie tutaj ludzie bardziej się 
kochają, czyż nie? Po drugie poziom 
nauczania w „Sobieskim”, „Budow-
lanych”, „Elektryku”, „Samochodów-
ce”, „Redzie”, u „Hipolita” i u ”Ksią-
żąt Pomorskich” rośnie z roku na rok. 
Należy nadmienić, że to nie jest pełna 
lista szkół ponadgimnazjalnych w na-
szym powiecie. Po trzecie oferta edu-
kacyjna jest coraz bogatsza. Po czwar-
te młodzież z ościennych powiatów 
wybiera naukę w naszych szkołach. Po 
piąte i ostatnie odnoszę wrażenie, że 
chyba popularność nauki w szkołach 
Trójmiasta spada. Nie muszę ukrywać, 
że z uwagi na to, iż „Samochodówka” 
nosi imię Jakuba Wejhera, jest memu 
sercu najbliższa.  Nie dość tego, to 
największa szkoła tego typu w całym 
powiecie. Nie chcę się jednak narażać 
władzom powiatowym oraz dyrekto-
rom pozostałych szkół i promocji tej 
szkoły prowadzić nie będę. Drodzy 
gimnazjaliści. Wybierajcie dalszą na-

ukę gdzie chcecie, oby tylko w naszym 
powiecie. Możecie zostać kucharzami, 
informatykami, elektrykami, elektro-
nikami, ekonomistami, spedytorami, 
logistykami, fryzjerami, specjalista-
mi od eksploatacji portów i terminali, 
organizacji reklamy, architektury kra-
jobrazu, obsługi turystycznej, geode-
tami, sprzedawcami, fototechnikami, 
mechanikami pojazdów samochodo-
wych, blacharzami samochodowymi 
i specami w wielu innych zawodach. 
Dla tych, którzy nie planują jeszcze 
wybierać zawodu, pozostaje bogata 
oferta w klasach licealnych. Dla każ-
dego chętnego miejsce się znajdzie. 
Jest tylko taki maluteńki, tyciuteńki 
warunek. W trakcie trzyletniej bądź 
czteroletniej nauki musicie się troszkę 
pouczyć, aby na koniec dobrze zdać 
maturę a w szkołach zawodowych 
zdobyć odpowiednie kwalifikacje. To 
jednak odkryciem nie jest, gdyż jak 
świat światem ucznia szkoła „gnębi”, 
a on broni się jak tylko potrafi. Jeszcze 
raz dziękuję „Samochodówce” za pa-
radę i hołd mi złożony. Do zobaczenia 
za rok.

Jakub W.

REKLAMA                                                 3/2016/DB
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W tym roku realizowany 
jest budżet obywatelski me-
tropolitalny, bowiem Rumia, 
Trójmiasto i kilka innych sa-
morządów z Pomorza przy-
stąpiło do przedsięwzięcia 
razem i przyjęło wspólny 
harmonogram działań. 

W pierwszej edycji BO ru-
mianie złożyli 45 wniosków, 
w drugiej – 37, jednak jeden 
był zgłoszony po terminie 
i nie mógł być rozpatrywany.  

- Za pierwszym razem moż-
na było zgłaszać tylko pro-
jekty inwestycyjne – mówi 
Hanna Szymońska, naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatel-
skich rumskiego magistratu. 
- Projekty prospołeczne po-
jawiły się w kolejnej edycji, 
jednak nie cieszyły się wów-
czas zbyt dużą popularno-
ścią. 

Powodzenie trzeciej edycji 
to zapewne częściowo efekt 
skutecznego promowania BO. 
W szkołach odbyły się debaty 
zachęcające do udziału w BO, 
w urzędzie miasta przygoto-
wano konsultacje, w których 
każdy z mieszkańców mógł 
wziąć udział, złożyć wniosek 
i wyjaśnić ewentualne wąt-
pliwości. Ponadto odbył się 
happening, podczas którego 
dzieci – podopieczni Miejskie-
go Domu Kultury – przebrały 
się za smerfy i przy pomocy 
zabawnych historyjek zachęca-
ły przechodniów do składania 

wniosków. 
- Cieszymy się, że mieszkań-

cy wykazali się takim zaanga-
żowaniem i pomysłowością 
– dodaje Hanna Szymońska. 
– Pod względem liczby wnio-
sków wyprzedziliśmy Wejhe-
rowo, Puck, czy Władysławo-
wo. 

A pomysły są zróżnicowa-
ne. Miasteczko rowerowe dla 
dzieci, zlot motocyklistów, 
koncerty filharmoniczne dla 
przedszkolaków, budowa lub 
reaktywacja strzelnicy, czy 
plaża nad Zagórską Strugą to 

tylko niektóre z nich. 
W kolejnym etapie wnioski 

zostaną zweryfikowane pod 
względem formalnym i praw-
nym  przez Komisję ds. Budże-
tu Obywatelskiego. Natomiast 
5 września będą opublikowane 
listy projektów zweryfikowa-
nych pozytywnie oraz listy 
projektów zweryfikowanych 
negatywnie, wraz z uzasadnie-
niem. Głosowanie odbędzie 
się w dniach 12 – 25 września 
2016 r.

O tym, że warto składać 
wnioski i głosować w BO ła-

two się przekonać, oglądając 
projekty wdrażane w ramach 
poprzedniej edycji. To m. in. 
wymiana nawierzchni skate-
parku, budowa boiska przy ul. 
Towarowej, czy nasadzenia 
w Parku Żelewskiego.

- Szacujemy, że do końca 
czerwca trzy czwarte z projek-
tów zgłoszonych w poprzed-
niej edycji będzie zrealizowa-
ne – mówi Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. – Zachęcam 
do oddawania głosów w tego-
rocznej edycji, we wrześniu. 

/kor/

Rekordowy budżet 
obywatelski
RUMIA | Aż 60 pomysłów zgłosili mieszkańcy Rumi w tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. 46 z nich to projekty inwestycyjne, reszta zaś – prospołeczne. 
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„Rekowska Górka” to odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 216 (od 
Redy do Rekowa Górnego) pro-
wadzącej w stronę Helu. Jest to 
więc droga bardzo uczęszczana. 
I niestety bardzo niebezpieczna – 
ze statystyk prowadzących przez 
KPP w Wejherowie wynika, że 
w od 2012 roku do końca kwiet-
nia br. na tym odcinku doszło do 
26 wypadków, w których śmierć 
poniosło sześć osób, zaś 50 zosta-
ło rannych. 

A to nie wszystko – policja na 
tym odcinku odnotowała aż 162 
kolizje! Wiele osób  nie zgłasza 
faktu zaistnienia kolizji policji, 
gdyż nie ma takiego obowiązku, 
można więc domniemywać, że 
zdarzeń jest znacznie więcej. 

O tym, że to błędy w budowie 
drogi mogą być powodem tak 
dużej ilości wypadków, mówiło 
się od dawna. Samorządowcy 
z Redy i Pucka od kilku lat apelo-

wali o modernizację tego odcinka 
w taki sposób, aby poprawić bez-
pieczeństwo kierowców. W końcu 
udało się i prace rozpoczęto.

Roboty drogowe potrwają do 17 
czerwca, do tego czasu kierowcy 
muszą się liczyć z utrudnieniami 
w ruchu. 

Co zostanie zmienione? Przede 
wszystkim organizacja ruchu: do 
tej pory w jednym kierunku były 
jezdnie 2+1, zostaną one zwężone 
i niedługo będzie to 1 + 1. Pomię-
dzy jezdniami zostanie założona 
stalowa bariera. Na niespełna 
2-kilometrowym odcinku zosta-
nie też wymienione oznakowanie 
pionowe na bardziej czytelne oraz 
namalowane nowe oznakowanie 
poziome na asfalcie.

Na remontowanym odcinku 
zbędzie odcinkowy pomiar pręd-
kości. 

Modernizacja drogi będzie kosz-
tować ponad 600 tys. zł. /raf/

„Droga śmierci” w remoncie
REDA | Trwają roboty drogowe na ul. Puckiej w Redzie (na od-

cinku zwanym „Rekowską Górką”. Prace mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa na tym bardzo niebezpiecznym odcinku drogi. 

oGŁoSZEnIE
Burmistrza   miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 
680/226/2016  z dnia 23 maja 2016 roku informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, 
wywieszony został wykaz obejmujący lokal mieszkalny wraz z 
udziałem w gruncie, położony w Rumi, stanowiący własność 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego najemców. 

„Burmistrz miasta Rumi 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy 
od Podinspektora do Inspektora 
w Wydziale Inżynierii Miejskiej 

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

PaNu

KazimieRzoWi 
oKRojoWi

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Redzie
wyrazy głębokiego współczucia 

i najserdeczniejsze słowa wsparcia
z powodu śmierci

 SioSTRy
składają

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Ryszard Czarnecki
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami



5|Piatek, 27 maja 2016gwe24.pl/aktualności

Tradycyjnie już nowy auto-
bus został poświęcony na wej-
herowskim rynku. 

- Autobus jest nowoczesny, 
ma klimatyzację, jest dostoso-
wany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, a za kierownicą 
wspaniale się siedzi – mówił 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa po tym, jak za-
siadł na miejscu dla kierowcy. - 
Obecnie to najnowocześniejsze 
autobusy, mieszkańcy podró-
żując nimi będą więc dobrze 
się czuli. Zachęcam do korzy-
stania z komunikacji miejskiej, 
linii jest coraz więcej. Jak będą 
gotowe węzły integracyjne to 
będziemy uruchamiać kolejne 
linie i wprowadzać korekty do 
już istniejących tak, aby miesz-
kańcy mogli się wygodnie po-
ruszać po całym Wejherowie. 

Kierowcami autobusu będą 
na zmianę dwie panie. 

- Ogólnie spółka kupiła od 
1997 roku 36 autobusów – 

mówi Czesław Kordel, prezes 
MZK Wejherowo. - Ten au-
tobus jest IV generacji, czyli 
nowoczesny design, szersze 
i wyższe drzwi, bogate wypo-
sażenie, zwiększające kom-
fort podróży. W Wejherowie 
wszystkie autobusy są nowo-

czesne i wygodne. Ten zapew-
nia komfort nie zarówno pasa-
żerom, jak i kierowcy. Jest tu 
wygodniejsze stanowisko kie-
rowcy, lepsza deska kokpitu, 
więcej wskaźników pokazują-
cych konkretne informacje, ale 
też łatwiejsza obsługa. /raf/

MZK ma „oczko”
Dofinansowanie w wysoko-

ści 50 tys. złotych przekazane 
zostało również do Domu Po-
mocy Społecznej z Ośrodkiem 
Dziennego Pobytu dla Dzieci 
prowadzonego przez Zgroma-
dzenie Sióstr Miłosierdzia.

- Cieszymy się, bo w ten 
sposób zaczynamy coraz bar-
dziej dbać o nasze tradycyjne 
zabytki – mówił w trakcie uro-
czystego podpisania umów do-
tacyjnych prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. - Chcemy, żeby 
one były piękne. W końcu to 
one tworzą przestrzeń miasta. 
Dlatego z wielkim zadowole-
niem przekazujemy środki na 
renowacje.

Dzięki dotacji w Parafii Trój-
cy Świętej zostanie wymie-
niona część dachu. Pieniądze 
z budżetu miasta umożliwią 
również renowację wież zdo-
biących Kościół pw. Św. Le-
ona Wielkiego i Stanisława 

Kostki. Pieniądze, które trafiły 
do Domu Pomocy Społecznej 
z Ośrodkiem Dziennego Po-
bytu dla Dzieci, przeznaczone 
zostaną na wymianę stolarki 
okiennej.

Prace pozwolą nam na ograni-
czenie wydatków związanych 
z ogrzewaniem – zapewnia 

Bożena Piotrowska, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej 
z Ośrodkiem Dziennego Poby-
tu dla Dzieci. - Istotny w tym 
przypadku jest również efekt 
wizualny. Dodatkowo zyskają 
nasi mieszkańcy, którzy będą 
mieli cieplej i przytulniej.

Anna Dalecka

Dotacje na renowacje
WEJHEROWO | o kolejny nowy autobus wzbogacił się miejski zakład Komunikacji 

w Wejherowie. To 21 pojazd marki Solaris, jaki będzie jeździł po ulicach miasta. 

WEJHEROWO | 100 tys. zł trafiło do Parafii pw. Trójcy Świętej, a 50 tys. zł otrzymała 
Parafia pw. Świętego Leona Wielkiego. Pieniądze z budżetu miasta mają zostać przezna-
czone na renowację zabytków. 

Fo
t. 

A
nn

a 
D

al
ec

ka

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t





7|Piatek, 27 maja 2016gwe24.pl/aktualności

- Jesteśmy szkołą 
imienia Jakuba Wej-
hera i w przeddzień 
jego urodzin idziemy 
wszyscy wspólnie, 
aby oddać mu hołd 
i złożyć kwiaty pod 
jego pomnikiem – wy-
jaśnia Anna Wilk, dy-
rektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Wejherowie. - 
Urodziny zawsze wią-
żą się z wesołością, 
więc świętujemy bar-
dzo radośnie. 
Kolorowy pochód po-
przedził XVII Turniej 
„Jakub Wejher i Po-
wiat Wejherowski”. 
Warto przypomnieć, 
że główne uroczysto-
ści związane z Dniem 
Jakuba zaplanowa-
ne zostały na sobotę. 
W ramach imprezy na 
wejherowskim rynku 
zorganizowany zo-
stanie między innymi 
koncert Eweliny Li-
sowskiej. DA

Kolorowy pochód na ulicach
WEJHEROWO | Oryginalne pojazdy, wyjątkowe pokazy i kolorowe transparenty. Tak w telegraficznym skrócie można opisać paradę, która 
przeszła ulicami Wejherowa. Pochód uczniów i nauczycieli tzw. samochodówki zainaugurował tegoroczne obchody Dnia Wejhera. 

Panu 
KazimieRzoWi 

oKRojoWi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Redzie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SioSTRy

składają:

 Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz z Pracownikami Urzędu

 Radni 
Rady Miejskiej  

w Redzie        

PaNu
KazimieRzoWi 

oKRÓj
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Redzie

łącząc się bólu, wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci

SioSTRy
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady 

Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent 

Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami
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Eucharystię w tej intencji 
urodzaju sprawował pro-
boszcz z Nowego Dworu 
Wejherowskiego ks. Jan 
Czarnecki. Na zaproszenie 
organizatorów – radnego 
Alojzego Formelli, rady 
sołeckiej i OSP Zbycho-
wo odpowiedzieli ponadto 
poseł na Sejm Kazimierz 
Plocke, wójt gminy Henryk 
Skwarło, sekretarz powia-
tu wejherowskiego Marek 

Zielone Świątki 
unikatowo kultywowane
ZBYCHOWO | Święto 
zesłania Ducha Świętego 
w szczególny sposób kulty-
wowane jest w zbychowie. 
Podczas święta zwanego 
„zielonymi Świątkami” 
jak co roku rolnicy modlili 
się o obfite plony. 

Panek, sekretarz gminy Wej-
herowo Ryszard Stachurski, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Redy Jan Lica, radni 
powiatowi i gminni oraz soł-
tysi.
Wszyscy przybyli goście po 
mszy świętowali przy świetli-
cy wiejskiej, podczas którego 
czas umilali im m.in. Orkie-
stra Dęta Gminy Wejherowo, 
Kaszebsci Psote, kaszubski 
stand uper Adam Hebel i wie-
lu innych regionalnych arty-
stów. Najważniejszym punk-
tem wydarzenia było palenie 
„Szturmana” - słomianego 
chłopa mającego symbolizo-
wać biedę. Dokonany przez 
wójta Henryka Skwarło akt 
spalenia kukły, zgodnie ze 
starym wierzeniem, ma za-
pewnić urodzaj na polach, 
nadejście bogactwa i czas 
obfitych zbiorów. Obrzęd jest 
najstarszym i jedynym tego 
typu zjawiskiem etnograficz-
nym zachowanym na Pomo-
rzu. /uGW/
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Tegoroczny Dzień Jaku-
ba połączony był z Nocą 
Muzeów. To sprawiło, że 
popularna impreza zo-
stała wzbogacona o wie-
le różnorodnych atrakcji. 
Z największym jednak za-
interesowaniem spotkał się 
koncert Eweliny Lisow-
skiej. Popularna artystka 
rozgrzała atmosferę, która 

panowała na wejherowskim 
rynku.
Przed gwiazdą wieczoru 
na scenie zaprezentował 
się Marcin Wyrostek z pro-
gramem Tango Corazon. 
W ramach imprezy wręczo-
ne zostały również nagrody 
dla zasłużonych. Finałem 
Dnia Jakuba były pokazy 
ognia. Da

        Tłumy w muzeach 
i na koncertach

WEJHEROWO | Dzień Jakuba za nami. 
Gwiazdą tegorocznego święta miasta była 
Ewelina Lisowska, która na wejherowski 
rynek przyciągnęła prawdziwy tłum. Wiele 
osób odwiedziło też otwarte w nocy muzea 
i Ratusz. 
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        Tłumy w muzeach 
i na koncertach
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Biwak był wzorowany na 
obozie puszczańskim - har-
cerki i harcerze spali pod 
namiotami, a zuchy w pobli-
skiej szkole. Spotkanie za-
częło się w piątek od rozbi-
cia wojskowych namiotów 
i przygotowania obozowiska 
oraz kuchni polowej. W tym 
czasie najmłodsi poznawali 
legendy strażniczek dżungli 
oraz lilii wodnej.

Jednego dnia niemal 200 
zuchenek, zuchów, harce-
rek i harcerzy, którzy dzia-
łają w Wejherowie, Redzie, 
Rumi i gminie Wejherowo 
stanęło do apelu, po któ-
rym w patrolach cześć udała 
się na grę w poszukiwaniu 
i zwiedzeniu niedalekich 
kurhanów z okresu wcze-
snego średniowiecza. Dru-
ga grupa natomiast, została 
zaproszona do zwiedzenia 
grodu średniowiecznego - 
Osady Sławutowo. Tam na 
ich drodze stanęli „średnio-
wieczni” mieszkańcy osady 
- garncarz, zielarka, kowal 
i wojowie.

Zaprosili wszystkich do 
grodu aby poznali zwycza-
je, rzemiosła oraz przedsta-
wili zebranym jak żyli nasi 
przodkowie w średniowie-
czu. Następnie uczestnicy 
złazu wzięli udział w warsz-
tatach filcowania, tkactwa, 
garncarstwa i zdobnictwa 
w skórze. Po zmianie patroli 
harcerskich które wędrowały 
po osadzie i uczestniczyły 
w wędrówce, kucharze za-
prosili wszystkich na pomi-
dorową i kiełbaski.

Niespodziewanie dla zu-
chenek i zuchów po posił-
ku przyjechali ich rodzice, 
którzy nie wiedząc na co 
się piszą, zgodzili się wziąć 
udział w zabawie tematycz-
nej. Kadra zuchmistrzowska 
podzieliła role i zaczęło się 
wielkie budowanie zamku.

Po zakończonej zabawie 
i pożegnaniu zuchów wszy-
scy udali się na grę do lasu, 
a część kadry snuła plany-
...i tak powstał pomysł, by 
dla młodych liderów - za-
stępowych przygotować grę 

Spotkali się na Dreptaku
POWIAT WEJHEROWSKI | Na skraju Puszczy Darżlubskiej odbył się coroczny Złaz Drużyn Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
„Dreptak”, działających w powiecie wejherowskim. 

nocną. Zaraz po mszy świę-
tej, odprawionej przez kape-
lana, oczyszczeni z trosk co-
dzienności zasiedli wszyscy 
do kręgu harcerskiego ogni-
ska. Nie wszystkim jednak 
dane było szybko zasnąć po 
ognisku. Najodważniejsi wy-

ruszyli na nocną eksplorację 
puszczy.

Wymęczeni,ale szczęśliwi 
i usatysfakcjonowani dzień 
później podsumowali złaz 
na apelu. Był to w zasadzie 
ostatni sprawdzian umiejęt-
ności harcerskich przed wy-

jazdem na biwaki i obozy na 
które wybierają się podczas 
wakacji. 

W akcji letniej Wejherow-
sko-Rumskiego Obwodu 
Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej wezmą udział 
4 gromady zuchowe,5 dru-

żyn harcerek i 5 drużyn har-
cerzy organizowana jest też 
wyprawa na Światowe Dni 
Młodzieży do Krakowa pod-
czas których jako wolonta-
riusze wezmą udział w Białej 
Służbie w czasie wizyty Ojca 
Świętego. /raf/
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Szerokie społeczne zaufa-
nie do marki Poczty Pol-
skiej, doświadczenie przy 
wypłatach rent  i emerytur, 
rozwinięta infrastruktura 
i przeszkoleni pracownicy to 
kluczowe zasoby spółki, któ-
re umożliwią jej zapewnienie 
sprawnej obsługi wszystkich 
grup obywateli przy wdro-
żeniu i obsłudze programu 
świadczeń RODZINA 500+. 

- RODZINA 500+ to naj-
bardziej kompleksowy, pro-
demograficzny i prorodzinny 
program w historii Polski. 
Poczta Polska jako narodowy 
operator wyznaczony i je-
dyna w 100 procentach tak 
duża spółka państwowa ob-
sługująca program RODZI-
NA 500+ może być ważnym 
elementem funkcjonowania 
systemu.Naszym celem jest 
odciążenie urzędów pań-
stwowych i  zapewnienie jak 
najlepszej obsługi Rodzinom 
– podkreślił Marek Chibow-
ski, Prezes zarządu Poczty 
Polskiej.

Poczta Polska przygotowała 
dla klientów specjalną stronę 
www.pocztapolskarodzina.pl 
na której znajdują się wszyst-

kie najważniejsze informacje 
o programie i dedykowanych 
dla niego produktach Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Klienci mogą się zapoznać 
z zasadami i warunkami Pro-
gramu oraz pobrać wszelkie 
niezbędne dokumenty potrzeb-
ne do złożenia wniosku do wy-
syłki w Placówce Pocztowej. 
Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie www Poczty 
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Progra-
mu dzięki funkcji video czat. 
Poczta Polska uruchomiła 
również Infolinię - 436 500 
500 - dedykowaną programowi 
Rodzina 500+.Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, Poczta 
doręczy decyzje o przyznaniu 
świadczenia. Beneficjenci, któ-
rzy wybrali Pocztę będą mogli 
skorzystać z jednego z trzech 
sposobów wypłaty środków – 
wypłata gotówki w placówce 
pocztowej, przekazem poczto-
wym lub na rachunek w Banku 
Pocztowym.

Poczta Polska umożliwia 
również pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością np. poprzez 
odebranie wniosku z miejsca 
zamieszkania i doręczenie 
świadczenia w formie gotów-
kowej.

Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie internetowej  
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Pro-
gramu dzięki funkcji natych-
miastowego połączenia wideo 
z tłumaczem języka migowego 
z poziomu przeglądarki interne-
towej, aplikacji mobilnej oraz 
dowolnego urządzenia wypo-
sażonego w kamerę i z podłą-
czeniem do Internetu.

Program 500 plus 
na poczcie

Poczta Polska została partnerem ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi 
programu świadczeń RoDziNa 500+. 

Poczta Polska przygo-
towała dla klientów 
specjalną stronę www.
pocztapolskarodzina.
pl na której znajdują się 
wszystkie najważniej-
sze informacje o pro-
gramie i dedykowanych 
dla niego produktach 
Grupy Poczty Polskiej. 
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- Na 2-godzinne warsztaty 
nauki podstawowych kroków 
tańca zapraszamy do Fabry-
ki Kultury w dniu 3 czerwca 
o godzinie 18.00 – zachęcają 
organizatorzy. 

Czym jest hula? To prosta, 

dostępna dla każdego for-
ma pracy z ciałem. Tańcząc 
go podnosimy wewnętrzną 
energię, która wpływa pozy-
tywnie na będące jednością 
z naszym ciałem: umysł, 
psychikę i emocje. Wzmac-

Zatańcz hawajski taniec hula 
REDA | W ramach cyklu spotkań pn. „poznajmy się”, or-
ganizowanych w projekcie R.e.D.a. Razem, Fundacja 
PiK we współpracy z Fabryką Kultury w Redzie zaprasza 
na warsztaty tańca hawajskiego – hula.

nia ogólną kondycję, stawy 
nabierają giętkości i elastycz-
ności, a mięśnie się wzmac-
niają. Poprawie ulega również 
koordynacja ruchowa i kon-
centracja. Dzięki hula na nowo 
odkrywa się, czym jest radość 
bycia w swoim ciele, wzrasta 
poziom samoakceptacji i po-
czucia własnej wartości. Zy-
skujemy pewność siebie i od-
wagę. Nasze ciało pięknieje, 
twarz się rozjaśnia i pojawia 
się błysk w oku...
/raf/
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Niemal od początku cieszyła 
się ona sporym zainteresowa-
niem mediów, artystów, osób 
publicznych i przedstawicieli 
władz każdego szczebla. Z 
tego względu co roku rzesze 
zwolenników włączają się do 
akcji czytelniczych prowa-
dzonych w domach kultury, 
szkołach i przede wszystkim 
bibliotekach. Nasza książni-
ca także stanęła na wysoko-
ści zadania i po raz kolejny 
przypomniała o konieczności 
czytania najmłodszym. Tym, 
co wyróżniło ją z grona sobie 
podobnych był fakt, że zapro-
szeni goście czytali w języku 
kaszubskim!

Na podstawie promowa-
nej książki Trzëmôjta w 
sercu kaszëbiznã pòd red. 
Janinë Bòrchmann i Mace-
ja Tamkùna bajki i legendy 
przeczytali: Henryk Skwarło 
- Wójt Gminy Wejherowo, 
Jaromira Labudda, Janina 

Borchmann, Stanisław Janke, 
Roman Drzeżdżon i Maciej 
Tamkun. Podczas spotkania 
dzieci zaangażowane zosta-
ły w konkursy z rozumienia 
przeczytanych tekstów. Sied-
mioro dzieci otrzymało na-
grody książkowe, a wszystkie 
pozostałe obdarowane zostały 
słodkimi upominkami. Łącz-
nie, w spotkaniu uczestniczy-
ło 112 dzieci ze szkół gminy 
Wejherowo. Ponadto w obec-
ności Katarzyny Paczoski 
- dyrektor Samorządowego 
Gimnazjum w Bolszewie - 
upominek z rąk Wójta Gminy 
otrzymał Nikodem Patelczyk 
uczeń II i, który w czasie fe-
rii zimowych, w bibliotece 
przepracował społecznie 40 
godzin. Jego zaangażowanie 
w prace nad inwentaryzacją 
zbiorów bibliotecznych były 
godne szczególnego docenie-
nia.

/uGW/

Cała Polska czyta dzieciom – 
po kaszubsku!
GM. WEJHEROWO | Spotkanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”odbyło się w filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Ta 
popularna w całym kraju inicjatywa od lat podkreśla znaczenie czytania dzieciom dla ich prawidłowego rozwoju i budowania więzi. 
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SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym 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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, sprzedaż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, 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

Sprzedam kamerę tv skype Samsung VG-STC 
4000 oraz mysz bezprzewodową, cena 230zł. 
Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

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

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

Sprzedam komodę olcha szerokość 130 cm, wy-

sokość 93 cm, głębokość 43 cm, cena 280 zł. Tel: 
510-501-955

Sprzedam bryczkę na 1 konia dla 5 osób, do-
kard, stan idealny, hamulec, cena 2200zł. Tel: 
507-724-008

Sprzedam drewno opałowe z transportem od 130 
zł. Tel: 500-640-327

Sprzedam drewno do CO i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-846-927

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 obrotów. Tel: 601-
638-877

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

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, stan idealny, Wejhero-
wo, 505-567-034

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

Kupię militaria (umundurowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, części pojazdów itp..) z 
okresu II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 793 
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Sprzedam kurtkę narciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstawki, stan idealny, cena: 
350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie i kurtki, 

135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

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

Sprzedam krzesełko do karmienia dziecka, zielo-
ne, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne metalowe, 100 
zł, Wejherowo, tel. 505 567 034
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ZBIgNIEW CHUCHAłA

Gdy piszę ten felieton, zosta-
ło zaledwie dwadzieścia dni 
do pierwszego meczu Pola-
ków na Euro 2016. Jak na ra-
zie wiemy tylko, że Wszołek 
złamał rękę, a Krychowiak ma 
kłopoty z kolanem. Z uwagi 
na ważność turnieju, przery-
wam cykl alfabetu naszych re-
prezentantów i przypomnę, 
co też nasi piłkarze osiągnęli 
w rozgrywkach kolejnych mi-
strzostw starego kontynentu.  
O puchar Henri Delauneya, 
byłego zasłużonego działacza 
międzynarodowego ruchu pił-
karskiego, walczą reprezenta-
cje  narodowe poszczególnych 
krajów europejskich od 1959 
roku. Najpierw turniej miał 
nazwę Pucharu Narodów, 
a w 1965 roku został prze-
mianowany na Mistrzostwa 
Europy. Zdobywcą pierwsze-
go Pucharu Narodów zosta-
ła drużyna Związku Radziec-
kiego, która w finale w Pary-
żu pokonała Jugosławię 2:1. 
Co ciekawe, dziś żadne z tych 
państw już nie istnieje. Pola-
cy grali w eliminacjach, dwu-
krotnie przegrywając z Hisz-
panią. U siebie dostaliśmy 
baty 2:4, a na wyjeździe było 
0:3. Dla Polski bramki zdoby-
li Ernest Pohl i Lucjan Brych-
czy. W drużynie Hiszpanii wy-
stępowały wówczas takie sła-

wy jak Luis Suarez, Di Stefano, 
Enrique Gensana czy Franci-
sco Gento. Oni też wbli nam 
te siedem bramek. Finały dru-
giego i zarazem ostatniego 
Pucharu Narodów miały miej-
sce w Hiszpanii w 1964 roku. 
Tym razem zwyciężyli gospo-
darze, pokonując w Madrycie 
ZSRR 2:1. Polska znów pole-
gła w eliminacjach, po dwóch 
porażkach z Irlandią Północ-
ną. W Chorzowie i w Belfaście 
było po 0:2. W 1968 roku za-
planowano finały, już tym ra-
zem Mistrzostw Europy, a nie 
Pucharu Narodów we Wło-
szech. Zanim do tego doszło, 
podzielono  trzydzieści je-
den  zespołów na osiem grup. 
Zdobywca Pucharu Hiszpania 
i gospodarz Włochy też bra-
li udział w eliminacjach. Pol-
ska znalazła się w grupie VII 
razem z Francją, Belgią i Luk-
semburgiem. Zajęliśmy trze-
cie miejsce i oczywiście odpa-
dliśmy z dalszych rozgrywek. 
Udało nam się wygrać z Luk-
semburgiem 4:0 i dwukrot-
nie z Belgią 3:1 u siebie i 4:2 
na wyjeździe. Francuzi okaza-
li się jednak dla nas za mocni. 
Przegraliśmy z nimi w Paryżu 
1:2 i w Warszawie aż 1:4. Na 
dodatek ze słabiutkim  Luk-
semburgiem zremisowaliśmy 
na wyjeździe 0:0. Wówczas 

Europa w latach 
sześćdziesiątych 
XX wieku
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za zwycięstwo przy-
znawano dwa punk-

ty, więc i tak zabrakło-
by nam do Francuzów 

jednego. Polacy w całych eli-
minacjach zdobyli trzynaście 
goli, o jednego mniej od Fran-
cuzów. Straciliśmy natomiast 
dziewięć, to o trzy mniej od 
zwycięzców grupy. Mimo, że 
z Belgią wygraliśmy dwukrot-
nie i oni mięli tyle samo punk-
tów co my, zajęliśmy osta-
tecznie trzecie miejsce. Liczył 
się bowiem stosunek bramek 
i większa ilość zdobytych. Bel-
gowie mięli plus pięć (14 – 9) 
a my plus cztery (13 – 9). Ża-
den z naszych zawodników 
nie wystąpił we wszystkich 
sześciu meczach eliminacji. Po 
pięć spotkań zaliczyli w peł-
nym wymiarze tylko obroń-
cy Zygmunt Anczok i Jacek 
Gmoch, oraz napastnik Wło-
dzimierz Lubański. Ogółem 
we wszystkich meczach wy-
stąpiło dwudziestu ośmiu pił-
karzy. Bramki dla naszej repre-
zentacji zdobywali Janusz Żmi-
jewski -3, Włodzimierz Lubań-
ski, Lucjan Brychczy i Ryszard 
Grzegorczyk po dwie oraz An-
drzej Jarosik, Jan Liberda, Je-
rzy Sadek i Zygfryd Szołtysik 
po jednej. Na koniec najważ-
niejsza informacja. Zwycięz-
cą w trzecich rozgrywkach, 
ale w pierwszych oficjalnych 
Mistrzostwach Europy, zo-
stali Włosi. Finał rozgrywa-
no w Rzymie dwukrotnie. 8. 
czerwca 1968 roku, mimo do-
grywki padł remis 1:1. Dwa 
dni później reprezentacja 
Włoch pokonała ostatecznie 
Jugosławię 2:0 po bramkach 
Rivy i Anastasiego. Co dzia-
ło się w latach siedemdziesią-
tych, będziecie Państwo mogli 
przeczytać za tydzień.

Aby trafić do ścisłego fina-
łu rozgrywek siatkarskich dla 
dziewcząt poniżej piętnaste-
go roku życia każda z drużyn 
musiała przejść przez gęste 
sito eliminacji. Droga roz-
poczynała się mistrzostwami 
poszczególnych województw, 
a zajęcie jednej z trzech czo-
łowych lokat dawało prze-
pustkę do dwustopniowych 
eliminacji na szczeblu cen-
tralnym. W przypadku Aka-

demii Piłki Siatkowej Rumia 
awans do najlepszej ósemki 
w Polsce okupiony był roze-
graniem niemal czterdziestu 
oficjalnych spotkań. Akade-
miczki od początku sezonu 
pokazywały swoją siłę – tyl-
ko w dwóch przypadkach 
schodziły z boiska pokonane, 
wygrywając oczywiście także 
rywalizację w Pomorskiem. 
Nie bez przyczyny więc przed 
rozpoczęciem finału rumianki 

zaliczane były do grona fa-
worytów.

Rola faworyta zawsze ozna-
cza większą presję ciążącą na 
zawodniczkach, szczególnie 
młodych. W pierwszym spo-
tkaniu po drugiej stronie siat-
ki stanęła Gedania Gdańsk. 
Warto wspomnieć, że tylko 
województwo pomorskie 
miało dwóch przedstawicieli 
w Finale Mistrzostw Polski 
Młodziczek. Mecz dwóch 

APS mistrzem!
 
RUMIA | Wielkim sukcesem zakończył się udział Akademii Piłki 
Siatkowej Rumia w Finale Mistrzostw Polski Młodziczek. Pod-
czas rozegranych w Tucholi zawodów rumianki nie pozosta-
wiły złudzeń przeciwniczkom i obroniły tytuł sprzed roku.

znających się bardzo dobrze 
ekip zakończył się podobnie 
jak kilkanaście poprzednich 
w bieżącym sezonie – pew-
nym zwycięstwem rumianek. 
 
akademia Piłki Siatkowej 
Rumia – energa Gedania 
Gdańsk 2:0 (25:14; 25:18)

mVP Paulina Damaske

Po dobrym początku cze-
kał akademiczki drugi mecz 
– z Impelem Wrocław. Bar-
dzo silna drużyna z Dolnego 
Śląska postawiła podopiecz-
nym Roberta Sawickiego  
bardzo wysokie wymagania. 
Na boisku toczyła się za-
cięta walka o każdą piłkę.  

akademia Piłki Siatko-
wej Rumia – impel Wro-
cław 2:0 (25:20; 26:24)  
mVP Weronika Konefke

Dwie wygrane zagwaran-

towały rumiankom awans do 
półfinału. Akademiczkom po-
został wówczas do rozegrania 
ostatni w grupie mecz ze Strefą 
Piłki Siatkowej ze Zbąszynka.  

akademia Piłki Siatko-
wej Rumia – SPS zbą-
szynek 2:1 (25:18; 18:25)  
mVP julia Trościanko 

Kolejny mecz - Akademia 
Piłki Siatkowej Rumia przy-
stąpiła do walki o wejście do 
ścisłego finału Mistrzostw 
Polski. Po drugiej stronie 
siatki stanęły warszawianki 
z MOS Wola. Jeśli słabsza 
postawa w meczu ze Zbą-
szynkiem potrzebna była ru-
miankom aby przygotować 
się do decydujących bojów to 
spotkanie z Warszawą poka-
zało, że są usprawiedliwione.  

akademia Piłki Siatkowej 
Rumia – mKS moS Wola 

Warszawa 2:0 (25:8; 25:14)  
mVP Kamila Bryła

MUKS Dargfil Tomaszów 
Mazowiecki to jedyny zespół 
w Polsce, który mógł powie-
dzieć, że wie jak wygrywać 
z Rumią. Podczas Półfinału 
Mistrzostw Polski w Aleksan-
drowie Akademia Piłki Siatko-
wej Rumia uległa tej drużynie 
2:1. W finale obie ekipy spo-
tkały się ponownie. 

akademia Piłki Siat-
kowej Rumia – muKS 
Dargfil Tomaszów mazo-
wiecki 2:0 (25:20; 25:23) 
mVP Paulina Damaske

Skład aPS: Bryła, Korth, 
Konefke, Duda, Damaske, 
Soczyńska, Trościanko (libe-
ro); Reszka, Paczuła.

Trener: Robert Sawicki
/raf/

końcoWA 
koLEJność: 

Akademia Piłki   1. 
Siatkowej Rumia
MUKS Dargfil Tomaszów  2. 
Mazowiecki 
UMKS MOS Wola Warszawa3. 
Energa Gedania Gdańsk4. 
MKS Łańcut5. 
Impel Wrocław6. 
SPS Zbąszynek7. 
UKS Pomorzanie Szczecin.8. 



To był mecz ostatniej 
szansy, tylko zwycięstwo 
przedłużało i tak iluzo-
ryczne szanse na zachowa-
nie ligowego bytu. Raków 
w rundzie wiosennej gra 
słabo, nie pomogła zmiana 
trenera i awans do pierw-
szej ligi oddala się z każdą 
kolejką. Gryf z kolei jest 
na drugim biegunie tabeli. 
Desperacko walczy w każ-
dym meczu o punkty aby 
nie spaść zaraz po awansie. 
Remis w tym spotkaniu nie 
urządza żadnej z drużyn, 
trudno się więc dziwić 
że po ostatnim gwizdku 
sędziego na boisku mie-
liśmy 22 zawodników ze 
spuszczonymi głowami. 
Na pewno gorzej czują się 
podopieczni Piotra Rzep-
ki, dla których wynik pod 
Jasną Górą oznacza rele-
gację. Co dalej stanie się 
z klubem ciężko powie-
dzieć. Trzeba na chłodno 
usiąść i przeanalizować 
przyczyny spadku. Przede 
wszystkim wyciągnąć 
wnioski z popełnionych 
błędów. Wróćmy jednak 
do samego meczu który 
był niezłym widowiskiem. 
Pierwsza część spotkania 
była pod dyktando gospo-
darzy. Najlepszą okazję dla 
Gryfa miał Krzysztof Wicki 
w 26 minucie. Mimo asy-
sty dwóch obrońców stoper 
a kiedyś wysunięty napastnik 
uderzył mocno ale piłka po-
szybowała ponad poprzecz-
ką. Raków przeprowadził 
bardzo dobrą akcję w 36 
minucie, która zakończyła 
się bramką. Kamil Sabiłło 
otrzymał świetne podanie 

od Rogali, w polu karnym 
minął Wiesława Ferrę i nie 
pozostało mu nic innego jak 
skierować piłkę do pustej 
bramki. Po zmianie stron 
oglądaliśmy odmieniony 
Gryf co przełożyło się na 
stwarzane sytuacje. W 55 
minucie powinno być po je-
den ale Paweł Czychowski 
przegrał pojedynek sam na 
sam z bramkarzem gospo-
darzy. Dwie minuty później 

Ferra popisał się kapitalną 
obroną po strzale Malinow-
skiego. Chwilę później ko-
lejna stuprocentowa okazja 
dla Gryfa. Ponownie przed 
szansą stanął Wicki uderzył 
z siódmego metra ale piłka 
zamiast do siatki, minęła 
bramkę. Zmarnowana oka-
zja nie załamała żółto czar-
nych, którzy z jeszcze więk-
szą zaciętością atakowali.  
Na dziesięć minut przed koń-

cem dwukrotnie uderzał Car-
linhosa ale bramkarz Gryfa 
nie dał się zaskoczyć. To nie 
był mecz Krzysztofa Wic-
kiego, który na pięć minut 
przed końcem meczu po raz 
kolejny uderzał ponad bram-
ką Kossa. W końcu jednak 
szczęście uśmiechnęło się 
do przyjezdnych. Olbrzymie 
zamieszanie w polu karnym 
Rakowa po dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego. Do końca 

nie było widać gdzie jest pił-
ka, ale najlepiej ustawionym 
zawodnikiem był Przemy-
sław Mońka, który zdobył 
swoją bramkę na wagę re-
misu. Chwilę po tym golu 
spotkanie dobiegło końca. 
Oznacza to że Gryf Wejhe-
rowo obok Okocimskiego 
Brzesko jest drugim zespo-
łem który opuści drugą ligę. 
Bartłomiej karasz

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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express
powiatu wejherowskiego

Tylko jedno zwycięstwo 
w siedmiu rozegranych 
meczach. oto dorobek 
juniorów Gryfa Wejherowo 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych.

Gdańsk: B1 Junior Młodszy 
Grupa 1 (rocznik 1999/2000): 
19. kolejka – WKS Gryf Wej-
herowo – Orlęta Reda 3:6

I Liga Wojewódzka C1 
Trampkarz (rocznik 2001): 
23. kolejka – WKS Gryf Wej-
herowo – Arka Gdynia SI 0:5

I Liga Wojewódzka C2 
Trampkarz (rocznik 2002): 
23. kolejka – WKS Gryf Wej-
herowo – Sztorm Mosty 2:0
Bramki: S.Potrykus, A.Dym-
kowski

I Liga Wojewódzka D1 Mło-
dzik (rocznik 2003): 
23. kolejka – WKS Gryf 
Wejherowo – Arka Gdynia SI 
1:1 (1:0)
Bramka: N.Sroka

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1 
(rocznik 2003): 
19. kolejka – WKS Gryf II 
Wejherowo – Bałtyk Gdynia 
AP 0:1

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 1 
(rocznik 2004): 
19. kolejka – WKS Gryf Wej-
herowo – Stolem Gniewino 0:0
Skład Gryfa: M.Pawłow-
ski – K.Mroziński, O.Miotk, 
D.Bluma, K.Gruba – J.Padeja-
sek, S.Godziński, M.Szatkow-
ski – D.Leja oraz M.Fuhr-
mann, P.Zadrowski, A.Czech, 
J.Rompca, J.Socha 

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 2 
(rocznik 2004): 
15. kolejka – Lider Dębogórze 
– WKS Gryf II Wejherowo 6:0
Skład Gryfa: B.Grzenia 
– J.Szcześniak, K.Karbow-
nik, J.Jóźwik – A.Ekmann, 
K.Lawer, S.Wejer – K.Dymar-
czyk, J.Pisała oraz D.Ewald, 
M.Zielonka, O.Partyka

/Bk/

Gryf Wejherowo spadł z drugiej ligi
PIłKA NOŻNA | To czego tak długo kibice Gryfa nie chcieli przyjąć do wiadomości, stało się faktem. Po 
remisie w Częstochowie z Rakowem 1-1 Gryf spada do trzeciej ligi na dwie kolejki przed końcem rozgry-
wek. Przygoda w drugiej lidze trwała więc zaledwie jeden sezon.

Słaby weekend 
juniorów




