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wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em

„Szóstka”  pojedzie
przez miasto

W Wejherowskim Centrum 
Kultury odbywają się warsz-
taty, które z mieszkańcami 
prowadzi prof. dr hab. inż. 
arch. Piotr Lorens z Wydzia-
łu Architektury Politechniki 
Gdańskiej. 

- Służą one wypracowaniu 
nowego program rewitalizacji 
miasta, rozumianego nie tyl-
ko jako odnowa budynków, 
ale przede wszystkim jako in-
westycja w człowieka i próba 
zmierzenia się z trudnościami 
społecznymi i gospodarczy-
mi, z którymi boryka się cześć 
społeczności Wejherowa – 
mówi prof. Piotr Lorens. 

Jak podkreśla profesor pra-
ce prowadzone są bez wa-
runków wstępnych i tylko od 
tego, co zostanie wypraco-
wane i wymyślone w ramach 
tych warsztatów, zależeć bę-
dzie ostateczna konstrukcja 
nowego Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Wejhe-
rowa do roku 2022. W trakcie 
warsztatów z udziałem przed-
stawicieli różnych środowisk 
miasta omówiono strukturę 
Programu Rewitalizacji i har-
monogram spotkań warsz-
tatowych. Uczestnicy zajęć 
pracowali nad ankietami ma-
jącymi na celu: identyfikację 

kluczowych zjawisk i czynni-
ków kryzysowych, określenie 
źródła problemu - czynników 
degradacji, określenie naj-
ważniejszych potrzeb ob-
szaru w sferze praktycznej, 
określenie skali potrzeb rewi-
talizacyjnych oraz określenie 
potencjałów obszaru .

Kolejne warsztaty odbędą 
się w dniach 3 czerwca, 15 
czerwca, 21 czerwca oraz 5 
lipca – zawsze o godz. 17.00 
w sali konferencyjnej WCK. 
W trakcie najbliższych warsz-
tatów 3 czerwca odbędzie się 
spacer studyjny, po którym 
nastąpi weryfikacja diagnozy 

czynników i zjawisk kryzyso-
wych oraz zostaną doprecy-
zowane cele rewitalizacji.  

Profesor Piotr Lorens za-
chęca mieszkańców Wejhero-
wa do aktywnego uczestnic-
twa w tych warsztatach, bądź 
uczestnictwa w badaniach an-
kietowych na ten temat, któ-
re będą dostępne na stronie 
miasta Wejherowa. Lokalny 
Programu Rewitalizacji Mia-
sta Wejherowa do roku 2022 
będzie kontynuacją programu 
rewitalizacji z powodzeniem 
zrealizowanego w latach 
2008-2015. 

/raf/

Powstaje nowy program rewitalizacji
WEJHEROWO | Ruszyły prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Wejherowa do roku 2022. 

Boniek i Lubański 
na rozgrzewce
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Czwarty
Jutro wielkie święto. Nadaremno 
jednak szukać go w kalendarzach. 

Nie do pomyślenia byłaby taka 
sytuacja w Francji 14. lipca, 

czy 4. lipca w USA. I to 
obojętnie, czy rządzi we 

Francji lewica, prawica 
lub gaulliści, a w USA 

demokraci albo re-
publikanie. Zresz-

tą, nawet gdyby 
nad Sekwaną 
do władzy do-

szła skrajna prawica 
Marine Le Pen, a w USA 

prezydentem został 
Donald Trump, to 
i tak nikomu nie 

przyszłoby do głowy kontestować 
najważniejszego święta narodowego. 
Wiem, wiem, my już mamy dwa święta 
narodowe, czyli 3. maja i 11. listopa-
da. Jednak odzyskanie suwerenności, 
a może i pełnej niepodległości, jakie 
miało miejsce, umownie rzecz jasna, 4. 
czerwca 1989 roku zasługuje na szcze-
gólne podkreślenie. Wszak po zrywach 
w latach 1956, 1968, 1970, 1976 i 1980, 
w końcu wyrwaliśmy się ze szponów 
wielkiego brata. Tyle przelanej krwi, 
tyle lat więzienia dla opozycjonistów i 
dziś jacyś szaleni ministrowie nakazu-
ją urzędnikom państwowym oraz służ-
bom mundurowym pracę w ten dzień 
wielkiego zwycięstwa „Solidarności” 
w wyborach do Sejmu kontraktowego 
i zajęcia dziewięćdziesięciu dziewięciu 
miejsc w Senacie na sto możliwych. 
Potem zmiana ustroju państwa i cał-

kowite przestawienie wektorów go-
spodarczych na rynkowe, wejście do 
NATO i w końcu do Unii Europejskiej. 
I to wszystko w ciągu zaledwie piętna-
stu lat! Dziś, po dwudziestu siedmiu la-
tach, tak zwani politycy chcą zawrócić 
kijem Wisłę. Małość, drogie panie i pa-
nowie posłowie i senatorowie z „prze-
wodniej siły narodu”, to nie kwestia 
wzrostu, to STAN UMYSŁU. Mimo 
tego wszystkiego, jutro w stolicy Pol-
ski i wielu miastach i gminach będzie-
my mięli do czynienia z marszami, fe-
stynami i koncertami dla uczczenia tej 
wielkiej rocznicy. Jednocześnie będzie 
to niestety protest przeciwko fałszowa-
niu historii i łamaniu polskiej konstytu-
cji. Nie wiem, czy i koło mnie ktokol-
wiek zamanifestuje, aby przypomnieć, 
szczególnie młodym wejherowianom, 
że jeszcze trzydzieści cztery lata temu 

żyliśmy w „czarnej nocy” stanu wojen-
nego a dziś jesteśmy, mimo wszystko 
państwem demokratycznym? Niejedno-
krotnie podkreślałem, ale nie zaszkodzi 
ponownie, że o raz odzyskaną wolność 
i demokrację trzeba dbać i ją ze wszech 
miar pielęgnować. Nic nie jest dane raz 
na zawsze. NIC. Obywatele Rzeczypo-
spolitej podpisują petycję do Marszał-
ka Sejmu RP, w sprawie ustanowienia 
dnia 4. czerwca świętem państwowym. 
Gorąco popieram tę inicjatywę i nama-
wiam PT moich czytelników do złoże-
nia podpisów. Dla ułatwienia podaję 
link do strony internetowej, gdzie moż-
na to zrobić najszybciej:
www.secure.avaaz.org/pl/petition/Sza-
nowny_Pan_Marek_Kuchcinski_4_
czerwca_swietem_panstwowym_pod-
pisz_apel/?fxdhtjb 

Jakub W.

Odbędzie się ona w niedzie-
lę, 5 czerwca 2016 r., w Pa-
naceum NZOZ Poradni Me-
dycyny Rodzinnej w Rumi 
przy ul. Katowickiej 16.  

– Apelujemy do naszych 
mieszkańców, aby wzięli 
udział w kolejnej, już 28., 
edycji akcji oddawania krwi, 
organizowanej przez burmi-
strza Michała Pasiecznego 
- mówi Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Rumi, który także jest hono-
rowym krwiodawcą. - Nasza 
krew pomoże potrzebują-
cym.

Po oddaniu krwi, każdy ho-
norowy dawca będzie mógł 
wylosować upominek ufun-
dowany przez sponsorów. 
Rumskie firmy jak zwykle 
wspierają akcję i przekazały 
na ten cel m. in. atrakcyjne 
gadżety, słodycze, owoce, 
kupony ze zniżkami oraz vo-
uchery.

Pamiętaj: zgłaszając się 
do oddania krwi powinieneś 
być zdrowy, wypoczęty i po 
lekkim posiłku. Nie możesz 
być po spożyciu alkoholu.

Stosowanie się do po-
niższych zaleceń pozwoli 
zmniejszyć ryzyko wystą-
pienia złego samopoczucia 
po oddaniu krwi: przed od-
daniem krwi pij dużo pły-
nów, najlepiej wodę mine-
ralną (lepsza jest woda bez 

gazu); nie pal papierosów 
i nie pij alkoholu (bezpo-
średnio przed oddaniem 
krwi i dzień wcześniej). 

Aby oddać krew należy 
posiadać dokument ze zdję-
ciem potwierdzającym toż-
samość (dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy, legi-
tymacja ubezpieczeniowa, 
legitymacja szkolna lub stu-
dencka). 

/kor/

Twoja krew ma moc!
RUMIA | Latem zdarza się więcej wypadków, tymczasem wielu krwiodawców jest na 

urlopach. Każda kropla krwi jest na wagę złota, więc tym lepiej, że nadarza się okazja 
wzięcia udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi. 

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

„Ekologiczne”
 parkowanie

Takie zdjęcie przysłał do naszej 
redakcji Czytelnik, mieszkaniec 
Wejherowa. „Tak się parkuje - 
zgodnie z prawem ekologi - na 
ulicy Kołłątaja w Wejherowie” 
- napisał autor fotografii. 

Dziękujemy za zdjęcie i zachę-
camy wszystkich do wysyłania 
do nas zdjęć, najciekawsze opu-
blikujemy. 
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Do Gniewina przyjechał 
więc Zbigniew Boniek, pre-
zes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, Włodzimierz Lubań-
ski, wybitny polski piłkarz 
(w 2003 roku został uznany 
za najlepszego polskiego pił-
karza 50-lecia UEFA!), znani 
komentatorzy Włodzimierz 
Szaranowicz oraz Dariusz 
Szpakowski, nie zabrakło 
też władz samorządowych 
szczebla wojewódzkiego 
(w uroczystościach uczest-
niczył Ryszard Świlski, 
członek zarządu wojewódz-
twa pomorskiego) oraz lo-
kalnego. Gospodarzem tego 
niezwykłego wydarzenia 
był  Zbigniew Walczak, wójt 
gminy Gniewino. 

- My jesteśmy szczególnie 
związani z turniejem Euro, 
w zeszłym roku przez mie-
siąc byli u nas Hiszpanie, 
tu szlifowali końcówkę for-
my – mówi Zbigniew Wal-
czak, wójt gminy Gniewino. 
- W tym roku rozpoczynamy 
„Rozgrzewką przed Euro”. 
Najważniejszym punktem 
„rozgrzewki” jest oczywi-
ście nadanie kompleksowi 
sportowo-konferencyjnemu 
im. Włodzimierza Lubań-
skiego, wybitnego piłkarza 
nie tylko Polski, ale i Euro-
py. Wówczas były nieco inne 
czasy, do tego doszła kontu-
zja i inne okoliczności, które 
spowodowały, że Lubański 
nie grał w największych klu-
bach Europy. A z pewnością 
powitałyby go z otwartymi 

ramionami. Dlaczego on bę-
dzie patronem? Ponieważ 
był ambasadorem naszego 
projektu, poza tym jest to 
człowiek, który brał udział 
w wielu projektach sporto-
wych realizowanych przez 
Ambasadę Polski w Brukse-
li. Tam się zaczęła nasza zna-
jomość i przez Euro 2012 po-
prosiłem go, aby był naszym 
ambasadorem. To wielki 
piłkarz ogromnego talentu, 
skromności i wiedzy. 

- Dla mnie to, że jestem 
patronem tego obiektu, jest 
wielkim wyróżnieniem nie 
tylko osobistym, ale też pol-
skiego piłkarstwa – powie-
dział z kolei Włodzimierz 
Lubański. - Takie obiekty 
powinny powstawać, po-
nieważ właśnie tu, podczas 

przygotowań do różnych im-
prez, mamy okazję zobaczyć 
przyszłych medalistów Euro-
py, świata i Igrzysk Olimpij-
skich. Życzę, aby ten ośrodek 
był cały czas używany i aby 
tu kształcili się przyszli pol-
scy reprezentanci. 

Nadanie CS-K w Gniewi-
nie imienia Włodzimierza 
Lubańskiego miała radosną 
i jednocześnie bardzo spor-
tową oprawę. Po przemar-
szu parady wokół stadionu, 
w której uczestniczyli mło-
dzi sportowcy i orkiestra, 
wyświetlono krótki film, 
przybliżający sylwetkę Wło-
dzimierza Lubańskiego. Na-
stępnie sam Lubański, wraz 
ze Zbigniewem Bońkiem 
i Zbigniewem Walczakiem, 
odsłonili tablicę informują-

cą o tym, że Centrum od tej 
chwili nosi imię tego piłka-
rza-legendy. 

- To wyjątkowy dzień, bo 
nie jest żadną tajemnicą, 
że Włodek Lubański jest 
piłkarzem, na którym się 
wychowałem, który był dla 
mnie wzorem – powiedział 
Zbigniew Boniek, były re-
prezentant kadry Polski 
i prezes PZPN. - Włodku: 
nauczyłeś nas, jak być pił-
karzem. 

Po uroczystości rozegrano 
mecz pomiędzy oldboyami 
PZPN, a byłymi piłkarza-
mi wybrzeżowych klubów, 
Arki i Bałtyku Gdynia oraz 
Lechii Gdańsk. Na murawie 
boiska zobaczyliśmy m.in. 
Tomasza Kłosa, Piotra Świer-
czewskiego, Marka Koźmiń-

skiego, Grzegorza Nicińskie-
go, Piotra Rzepkę, Piotra 
Klechę, Stefana Majewskie-
go, Macieja Szczęsnego, 
Radosława Majewskiego, 

Andrzeja Juskowiaka... Spo-
tkanie poprowadził Michał 
Listkiewicz, a komentował 
je Dariusz Szpakowski.

Rafał korbut

Rozgrzewka przed Euro!
GNIEWINO | Zbliżają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2016, o Gniewinie znów staje się coraz głośniej. Zjechało się tam wiele oso-
bistości świata sportu, aby uczestniczyć w oficjalnym nadaniu  Centrum Sportowo-Konferencyjnemu imienia Włodzimierza Lubańskiego. 
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę 

adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego 
funduszu, ukierunkują  gdzie można uzyskać 

szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można 

skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki, 
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl.

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 działający 

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

Przygotowywanie 
zdrowych kanapek 
i sałatek, warsztaty 
chemiczne, segre-
gacja śmieci, zbiór-
ka zużytych baterii 
i starych telefonów 
komórkowych – to 
przykłady akcji, 
w których uczestni-
czyli uczniowie SP2 
w Redzie. Wiele ro-
dzin zaangażowało 
się też w zbiórkę elek-
trośmieci. Podsumo-
waniem tegorocznych 
działań był Tydzień 
z Ekologią, kiedy to 
w różnych projektach 
udział wzięły wszyst-
kie klasy od 0 do VI.

Odbył się też finał 
dwóch konkursów: 
M i ę d z y s z k o l n e g o 
Konkursu Wiersza Ekolo-
gicznego „Ekologia wierszem 
pisana” dla klas I – VI oraz 
Międzyszkolnego Konkursu 
Plastycznego EKO MALO-
WANKA dla klas O – III. 
W obu konkursach licznie 
reprezentowane były szkoły 

i przedszkola Redy i Rumi.
Tydzień z Ekologią został 

zakończony uroczyście trady-
cyjnym przemarszem uczniów 
klas młodszych ulicami Redy 
pod hasłem: „Zielony dzień – 
nadzieja dla Ziemi”.

Za pracę na rzecz ekologii 
i ochrony środowiska natu-

ralnego szkoła już czterokrot-
nie była nagradzana  tytułem 
Lidera Lokalnej Ekologii. 
Również w tym roku, po pod-
sumowaniu całorocznych 
działań ekologicznych pro-
wadzonych pod patronatem 
Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”, 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Redzie po raz 
piąty uzyskała tytuł Li-
dera Lokalnej Ekologii 
oraz tytuł „Eksperta 
E. E., czyli w trosce 
o środowisko”. Oprócz 
tego, nagrodzone zo-
stały dzieci biorące 
udział w konkursach: 
w konkursie plastycz-
nym „Małe dzieci nie 
chcą śmieci”: Martyna 
Zabiegała – II miej-
sce, Martyna Gawli-
kowska – III miejsce, 
Maja Olender – wy-
różnienie, oraz Mikołaj 
Kondrat – wyróżnienie 
w konkursie fotogra-
ficznym. Koordynato-
rami szkolnych akcji 
ekologicznych były pa-
nie: J. Brojakowska, E. 

Józefowicz, M. Szornak  i G. 
Krzebietke.

Wręczenie nagród i uroczy-
ste podsumowanie  wszyst-
kich projektów odbędzie się 
w czerwcu w Pomorskim Par-
ku Naukowo-Technicznym 
w Gdyni. (um Reda, opr. raf)

Lider lokalnej ekologii
REDA | Już cztery razy Szkoła Podstawowa nr 2 odbierała tytuł  Lidera Lokalnej Ekologii. 
W placówce od lat prowadzonych jest wiele działań i projektów proekologicznych. 
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Specjalnie z okazji Dnia 
Matki zorganizowaliśmy 
konkurs – prosiliśmy, abyście 
przysyłali do nas nas zdjęcia, 
które ukazują, jakie relacje 
łączą Was z Waszymi Mama-
mi.

Aby wziąć udział w naszych 
zmaganiach wystarczyło 
przesyłać do nas w komenta-
rzu (na profilu na Facebooku) 
fotografie, na których wid-
niejecie ze swoimi Mamami, 
polubić a także udostępnić 
post o konkursie publicznie 

na swojej tablicy.
Przy wyłonieniu zwycięz-

ców zespół redakcyjny brał 
pod uwagę oryginalność oraz 
nietypową kompozycję i sy-
tuację, w której zostało wy-
konane zdjęcie.

Znamy już zwycięzców, 
którym wręczyliśmy nagro-
dy. Prezentujemy ich na zdję-
ciach. 

Gratulujemy i zachęcamy 
do udziału w kolejnych na-
szych konkursach!

/kor/

Rozdaliśmy 
mamom 
kosmetyki

FotoGALERIA

KONKURS | No i kolejny konkurs został 
rozstrzygnięty. Poniżej prezentujemy 
zdjęcia zwycięzców. 
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W szranki stanął Michał Pa-
sieczny, burmistrz miasta wraz 
z radnymi Rumi. Uczniowie jed-
nak nie dawali za wygraną i grali 
zacięcie aż do uzyskania remisu.

- Wynik jest satysfakcjonują-
cy – powiedział Marcin Kacz-
marek, członek Komisji Sportu 
Rady Miejskiej Rumi. – A emo-
cje trwały do ostatniej minuty!

- Myślę, że możecie być dum-
ni z wyniku – chwaliła swo-
ich podopiecznych Mirosława 
Grzymkowska, dyrektor SP nr 
10. – Niektórzy z was z pewno-
ścią wyrosną na następców Le-
wandowskiego. 

Z nowym zapleczem sporto-
wym będzie to o wiele łatwiej-
sze. 

- Od początku istnienia nasza 
szkoła zabiegała o bazę spor-
tową, by lekcje w-f prowadzić 
w dobrych warunkach – dodała 
pani dyrektor. – Udało się do-
prowadzić do tego, że mamy 
piękną salę gimnastyczną oraz 

kompleks boisk z bieżnią oraz 
skocznią. 

Należy podkreślić, że boisko 
sportowe zostało wybudowane 
w ramach ubiegłorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego.

- Chciałbym wszystkim pogra-
tulować tego boiska – powiedział 

Michał Pasieczny. – Podzięko-
wania należą się także radnym, 
którzy zwiększyli dofinansowa-
nie do tego obiektu. 

- Jest to wielka zasługa wszyst-
kich – podkreśliła Mirosława 
Grzymkowska. – Cała społecz-

ność lokalna, mieszkańcy Rumi 
przysłużyli się to tego, że teraz 
mamy takie piękne boisko wie-
lofunkcyjne. 

- Niektórzy uważają, że 
w Rumi… buduje się zbyt wie-
le boisk – skomentował Marcin 
Kaczmarek. – Tymczasem tak 
powinno być, bo wszystko za-
czyna się od sportu. To właśnie 
sport pozwala kształtować cha-
rakter oraz organizm młodego 
człowieka. Boisko przy SP nr 
10 powstało z Budżetu Obywa-
telskiego, co najlepiej świadczy, 
że to sami mieszkańcy go chcieli 
i że brakowało im takiego obiek-
tu. 

O tym, że Budżet Obywatelski 
działa i że boisko jest tego dowo-
dem, przekonuje Ariel Sinicki, 
przewodniczący RMR.

- To najlepszy przykład, że 
trzeba składać wnioski, gło-
sować i aktywnie włączać się 
w rozwój miasta – podkreślił 
Ariel Sinicki. /kor/

Boisko dzięki Budżetowi Obywatelskiemu
RUMIA | Wynikiem 6:6 zakończył się mecz drużyny Urzędu Miasta Rumi z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10. W ten sposób 
uczczono otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy rumskiej placówce. 
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- Chciałbym wszystkim 
pogratulować tego 
boiska – powiedział 
Michał Pasieczny. – Po-
dziękowania należą się 
także radnym, którzy 
zwiększyli dofinanso-
wanie do tego obiektu. 
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        PREZyDEnt mIAStA WEJHERoWA
informuje,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
przy: Pl. J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195, dn. 3 czerwca 

2016 r., wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
1. dz. nr 206, obr. 10, KW nr GD1W/00046274/2, o pow. 100 

m2, położona w Wejherowie przy ul. Staffa.

Spotkanie z piłkarzami 
Gryfa Wejherowo zostało 
zorganizowane przez Wejhe-
rowskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Autyzmem oraz 
zarząd klubu. Dzieci i ich ro-
dzice stawili się na stadionie 
Gryfa na Wzgórzu Wolności 
w Wejherowie, gdzie czeka-
li na nich piłkarze, trenerzy 
i zarząd klubu. W spotkaniu 
wzięli też udział Rafał Szlas 
i Bartłomiej Czyżewski, rad-
ni miasta. 

Spotkanie miało formę in-
tegracyjnych rozgrywek, 
a jego celem było pokazanie, 

że niepełnosprawność nie 
wyklucza ze społeczeństwa. 
Najważniejsza była jednak 
dobra zabawa, a tej nie bra-
kowały, o czym świadczyły 
uśmiechy na buziach dzieci 
i zaangażowanie, z jakim ko-
pały lub rzucały piłkę, albo 
„zaliczały” kolejną konku-
rencję, jaką był slalom. 

- Najważniejsza była in-
tegracja i wspólna, dobra 
zabawa – mówi radny Rafał 
Szlas. - W ten sposób łamie-
my bariery i pokazujemy, że 
to są przecież tacy ludzie, jak 
inni. Ludzie, którzy też chcą 

żyć aktywnie. Spotkanie na 
stadionie pokazało, że te 
dzieci mogą uprawiać sport 
i dobrze się przy tym bawić. 

- Myślę, że nie będzie to 
ostatnie tego rodzaju spotka-
nie – dodaje Michał Szmyt-
ke, członek zarządu Gryfa 
Wejherowo. Dzieci i ich ro-
dzice byli bardzo zadowoleni 
i myślę, że będziemy to po-
wtarzać. Organizując spotka-
nie tych dzieci z piłkarzami 
chcieliśmy przede wszystkim 
pokazać, że sport łączy, a nie 
dzieli. Zależało nam także 
na tym, aby te dzieci wy-
szły z domu, zaznały trochę 
ruchu, aktywności i zabawy. 
Bo przecież najważniejsze 
w tym wszystkim są właśnie 
dzieci. Myślę, że ta impreza 
otworzyła przed nimi nową 
furtkę. Rafał korbut

Gryf charytatywnie dla dzieci z autyzmem

WEJHEROWO | Wbić bramkę bramkarzo-
wi Gryfa Wejherowo to nie lada gratka 
dla wielu osób. Taką okazję miały dzieci 
cierpiące na autyzm.
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Polub nasz profil na facebooku i bierz udział w konkursach

Czekają atrakcyjne nagrody!

FotoGALERIA

Chcieliśmy, abyście wy-
słali do nas zdjęcia pokazu-

jące, jakie nowe umiejętności 
zdobyły ostatnio Wasze pocie-
chy, czego się nauczyły, co uda-

ło Im się już osiągnąć. Bo prze-
cież każdy dzień jest dla nich 
wielką przygodą, a zdobycie 
nowych umiejętności ogrom-
nym wyzwaniem niezależnie 

od tego, czy są to małe, czy też 
duże już dzieci. 

Publikujemy zdjęcia nadesła-
ne przez naszych Czytelników 
oraz nagrody, jakie otrzymają. 

Zwycięzcom gratulujemy!
Sponsorami nagród są Cen-

trum Handlowe Auchan Port 
Rumia oraz sklep papierni-
czo-biurowy ALGA, ul. 12 

Marca 200 w Wejherowie, któ-
ry zaprasza na zakupy z rabatem 
i do nagród dołącza również 
specjalne kupony zniżkowe. 

/raf/

Dziecięce uśmiechy nagrodzone
KONKURS | Uśmiechy dzieci mają cudowną moc – rozganiają wszystkie czarne chmury i nie sposób ich nie odwzajem-

nić. Niedawno ogłosiliśmy konkurs, w którym można było zobaczyć te uśmiechy dzieci, uwiecznione na zdjęciach. 
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Obie imprezy spotkały się 
z ogromnym zainteresowa-
niem ze strony najmłodszych 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego.

Olimpiada Uśmiechu po-
łączyła zawodników Klu-
bu Sportowego „Tytani”, 
członków Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
i przedstawicieli miejsco-
wego oddziału PCK, a także 
strażników miejskich oraz 
harcerzy. Wszyscy bawili się 
wspólnie z dziećmi i ich ro-
dzicami. 

Imprezę, która zorganizo-
wana została w Wejherowie, 
uatrakcyjniły liczne pokazy, 
gry i zabawy. Przybyli do 
Parku mieli okazję uczest-
niczyć między innymi w za-
jęciach tanecznych, trenin-
gu kickbokserskim, a także 
konkursie pn. „Wakacyjne 
przygody z Anglopolem”. 
Za organizację Olimpiady 
Uśmiechu odpowiadało Wej-
herowskie Centrum Kultury, 
Stowarzyszenie „Naprzód 
Wejherowo” oraz Jacek Dre-
wa. 

Równie udany okazał się Fe-
styn Sportowo-Rekreacyjny, 
który zorganizowany został 
w Redzie. Do udziału w za-
bawie zgłosiło się ponad sto 
osób. Przybyli na płytę głów-
ną boiska Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji nie mogli 
narzekać na brak atrakcji. Or-
ganizatorzy imprezy przygo-
towali dla nich między innymi 
konkurencje sportowe, pokaz 
strażacki i zabawę w chmurze 
piany. Impreza zakończyła się 
dekoracją drużyn i wręcze-
niem nagród. DA

      Najmłodsi świętowali 
i bawili się

DZIEŃ DZIECKA | Jedyny taki dzień w roku za nami. Z okazji 
Dnia Dziecka przygotowano mnóstwo atrakcji. W Wejhero-
wie zorganizowana została Olimpiada Uśmiechu, a w Redzie 
odbył się Festyn Sportowo-Rekreacyjny. 
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Gala, na którą zostali zapro-
szeni wszyscy wyróżnieni 
z całego miasta, odbyła się 
w gościnnych progach Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Rumi. 
Zebrani mogli podziwiać 
program artystyczny, przy-
gotowany przez utalentowa-
nych muzycznie i tanecznie 
uczniów placówki. 
- Nie możemy pomóc każde-
mu, ale każdy może pomóc 
komuś – powiedziała Ire-
na Kopaczewska, dyrektor 
szkoły. – Jak mówią słowa 
piosenki: „Aby żyć, siebie 

samego trzeba dać”. Dlatego 
dziękuję wszystkim wolon-
tariuszom, którzy dają swój 
czas innym. Bezpłatnie, 
z własnego dobrego serca. 
Życzę jeszcze wielu wspa-
niałych przygód, związa-
nych z wolontariatem. 
Uczniowie szkół podsta-
wowych zostali wyróżnieni 
w kategorii „Ósemeczka”, 
gimnazjaliści – w „Ósemce”. 
Jak się okazuje, dobroć nie-
jedno ma imię. Nagrodzono 
aktywność w inicjowaniu 
rozmaitych akcji pomoco-

wych i zbiórek, ale także 
zwykłych, codziennych 

czynności, jak pomoc przy 
odrabianiu lekcji, czy wyda-

waniu posiłków w szkolnej 
stołówce. 

- Sądząc po aktywności, 
mamy w Rumi nie 8, ale 88 
wspaniałych – skomentował 
Marcin Kurkowski, zastępca 
burmistrza, wręczając wy-
różnionym upominki. 
A dlaczego sami zaintereso-
wani lubią pomagać?
- W pomaganiu najlepsze 
jest… pomaganie – powie-
dział Maciek Krawiec ze 
szkoły Podstawowej nr 10. 
– Zamiast siedzieć w domu, 
można zrobić cos dobrego 
dla innych. 
- Najlepsza jest satysfakcja 
– dodała Izabela Czarnecka 
ze Szkoły Podstawowej nr 
1. – No i widzieć szczęście 
osoby, której się coś daje, 
czy pomaga w lekcjach albo 
w bibliotece.

Im nie jest wszystko jedno!
RUMIA | Uczniowie, którzy na co dzień 
zajmują się wolontariatem i pomaga-
niem innym zostali wyróżnieni podczas 
Gali 8 Wspaniałych.

Młodzi Szwedzi przyjeżdża-
ją w odwiedziny do Gimna-
zjum nr 1 w Rumi i są gosz-
czeni przez jego uczniów.
- Jesteśmy szczęśliwi, że ta 
wymiana trwa już tak długo 
– przyznaje Andżelika Net-
ter, nauczycielka z Gimna-
zjum nr 1. - Kiedy zaczęłam 
tę akcję w 2009 roku, nikt nie 
sadził, że przetrwa ona aż do 
tej pory. Ale teraz wymiana 
stała się już tradycją i mam 
nadzieję, że tak będzie jesz-
cze przez wiele lat. 
Polscy i szwedzcy ucznio-
wie odwiedzili także rumski 
urząd miasta.
- Ta wizyta to dobra okazja, 
by porozmawiać i wymienić 
się doświadczeniami – pod-
kreślił Marcin Kurkowski, 
zastępca burmistrza. 
Goście, zapytani o wrażenia 
z pobytu w Rumi, odpowia-
dali, że jest tu ładnie i… go-
rąco. Chcieli wiedzieć, czy 
rumianie aktywnie spędzają 
czas i jakie sporty uprawia-
ją. 
- Sport jest stale obecny 
w życiu naszego miasta – po-

wiedział Marcin Kurkowski. 
– Rumia jest nowoczesnym 
miastem, gdzie uprawia 
się wiele dyscyplin oraz 
powstaje wiele obiektów 
sportowych. Moje ulubione 
sporty to piłka nożna i hokej, 
natomiast Michał Pasieczny, 
burmistrz miasta, jest byłym 
mistrzem Polski w rugby. 

/kor/

Ze Szwecji do Polski
RUMIA | 17 uczniów ze szwedzkiego Hultsfred odwie-
dziło Rumię. Wizyta to efekt wymiany międzynarodowej, 
która z sukcesem odbywa się już od 7 lat. 

Goście, zapytani 
o wrażenia z po-
bytu w Rumi, 
odpowiadali, że 
jest tu ładnie i… 
gorąco. Chcieli 
wiedzieć, czy ru-
mianie aktywnie 
spędzają czas 
i jakie sporty 
uprawiają. 
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Wzmianki o wsi znaleźć 
można w źródłach histo-
rycznych z XIII w., a wy-
kopaliska archeologiczne 
z okolic Bolszewa wyka-
zały, że już w czasach 
prehistorycznych żyli tu 
ludzie.
Dziś Bolszewo liczy so-
bie prawie 8 tys. miesz-
kańców i każdego roku 
liczba ta się powiększa. 
Przez wieki na tych te-
renach żyła obok siebie 
ludność żydowska, nie-
miecka i kaszubska. Stąd 
też w Bolszewie i okoli-
cach zobaczyć można za-
bytkowe miejsca i obiek-
ty związane z historią 
tych trzech narodowości.
Jest tu więc XIX-
wieczny, neogotycki ko-
ściół (poewangelicki), 
w którym najstarszym 
zabytkiem jest spizowy 
dzwon z 1661 r., wyko-
nany w gdańskim warsz-
tacie Daniela Tyma. Jest 
cmentarz ewangelicki, 

jest także cmentarz ży-
dowski. Znajduje się 
on w miejscu zwanym 
Żydowską Górką (na 
południe od przejazdu 
kolejowego w kierunku 
Wejherowa). Cmentarz 
bardzo ucierpiał pod-
czas II wojny światowej, 
zachowały się jedynie 
pojedyncze fragmenty 
nagrobków. Warto więc 
umieścić Bolszewo na 
trasie swoich wakacyj-
nych turystycznych wę-
drówek.
Dzisiejsi mieszkańcy 
Bolszewa bardzo lubią 
i cenią swoją wieś, o czym 
może świadczyć wygrana 
sołectwa w plebiscycie 
na Sołectwo Roku 2016. 
Bolszewo ma swoją ofi-
cjalną stronę interneto-
wą (www.bolszewo.net), 
na której można znaleźć 
informacje z życia co-
dziennego wsi, a także 
wiele ciekawostek o jej 
historii.

 - najlepsze sołectwo 2016 roku
Bolszewo 
Jest w powiecie wejherowskim prze-
piękna wieś, leżąca w pradolinie rze-
ki Redy, otoczona zielonymi lasami 
Puszczy Darżlubskiej. To Bolszewo 
- duża i dynamicznie rozwijająca się 
kaszubska miejscowość.

Sołectwo Bolszewo zostało zwycięzcą plebi-
scytu „Dziennika Bałtyckiego” na Sołectwo 
Roku 2016. Plebiscyt honorowym patro-
natem objął Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. Uroczysta gala, 

podczas której zostały wręczone nagrody 
w kategoriach Sołtys Pomorza 2016 i Sołec-
two roku 2016, odbyła się 28 kwietnia 2016 
r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku.

BOLSzEWO - SOŁECTWO ROKU 2016

Bolszewo zostało wybrane naj-
lepszym sołectwem 2016 roku. 
Co złożyło się na ten sukces?

- Przede wszystkim sami miesz-
kańcy. Bo to oni głosowali w ple-
biscycie, wysyłając sms-y; chcie-
li wygrać główną nagrodę, czyli 
5 tys. zł. Razem z Radą Sołecką 
i oczywiście wraz z mieszkańca-
mi mieliśmy plan, aby za te pie-
niądze wyremontować kawałek 
chodnika w naszej miejscowości. 
Chęć zdobycia nagrody to jednak 
nie wszystko – celem plebiscytu, 
który odbywał się pod patronatem 
marszałka województwa – byłą 
też aktywizacja mieszkańców oraz 
zachęcenie ich, aby jeszcze bar-
dziej utożsamiali się z miejscem, 

w którym mieszkają. Na pewno 
było też potrzebne trochę mojej 
i rady sołeckiej pracy, aby przeko-
nać mieszkańców, że warto wziąć 
udział w głosowaniu. Ja, jako soł-
tys, także zająłem wysokie, bo aż 
3. miejsce w województwie. Je-
stem dumny, że zaledwie po roku, 
od kiedy jestem sołtysem, udało 
się odnieść taki sukces.

Jakie walory ma Bolszewo, dla-
czego ludzie po prostu chcą tu 
mieszkać i żyć?

- Pierwszy walor to ekonomia. 
Działki czy mieszkania są tu o wie-
le tańsze, niż w Trójmieście. Drugi 
aspekt to mieszkanie w obszarach 
wiejskich, ale dobrze zagospoda-

rowanych: mamy tu wszystko na 
miejscu - dużo sklepów, galerię, 
hurtownie, szkoły, przedszkola, 
hotel, bibliotekę, niedaleko jest 
też inna instytucja kultury, czyli 
Dworek Drzewiarza. Mieszkańcy 
nie muszą jeździć do Gdyni, żeby 
coś kupić czy załatwić. Mamy też 
swoją perełkę – Art Park. Są tu 
organizowane spektakle, impre-
zy, spotkania, rajdy. Nie brakuje 
miejsc do rekreacji, wypoczynku, 
bliskości przyrody. Kolejne atu-
ty to bardzo mała odległość do 
głównej trasy, czyli dobra komuni-
kacja; miejscowość jest też w 80 
proc. skanalizowani, bieżąca woda 
doprowadzona jest do wszystkich 
posesji. W przyszłym roku chcemy 
osiągnąć 100 proc. skanalizowa-
nia. Cała infrastruktura techniczna 
jest zatem gotowa, a to zachęca 
ludzi, żeby z innych miejscowości 
tu się przeprowadzali, budowali 

domy i mieszkali. Obecnie mamy 
niemal 8 tys. mieszkańców i co-
raz bardziej ta liczba się zwiększa. 
A więc - jeśli mieszkać, to tylko 
w Bolszewie!

Czym dziś Bolszewo się wyróżnia 
pośród innych kaszubskich wsi?

- Oprócz walorów, jakie już wy-
mieniłem, na pewno dużą warto-
ścią jest aktywność i inicjatywy 
podejmowane przez mieszkańców. 
Wiele stowarzyszeń prężnie działa 
na naszym terenie: dwa koła go-
spodyń wiejskich, stowarzyszenie 
emerytów i rencistów, bolszewski 
klub rowerowy... Promujemy też 
kaszubszczyznę, m.in. w bibliote-
ce gminnej, gimnazjum, Gminnym 
Ośrodku Kultury. 

Dla wielu osób pierwsze sko-
jarzenia, jeśli chodzi o władze 

samorządowe, to: starosta, pre-
zydenci miast, wójtowie gminy. 
Tymczasem istnieje przecież 
władza na tym najbardziej lo-
kalnym szczeblu: sołtys i rada 
sołecka. Jaki realny wpływ na 
dane sołectwo może mieć i ma 
sołtys? 

- Bardzo duży. Ja osobiście mam 
bardzo dobry kontakt z wójtem 
gminy i instytucjami. Od wójta do-
stajemy – jako sołectwo – budżet 
inwestycyjny i mieszkańcy na ze-
braniach wiejskich decydują, na co 
go przeznaczyć. To coś w rodzaju 
budżetu obywatelskiego. Wszyst-
kie sprawy mieszkańców staram 
się załatwiać jak najszybciej – re-
aguję na każde zgłoszenie miesz-
kańców, rada sołecka też. Bo dla 
mnie mieszkaniec jest najważniej-
szy, ja dla ludzi mieszkających tu 
poświęcam czas.

Jeśli mieszkać, to tylko w Bolszewie!
Z Edmundem Biangą, sołtysem Bolszewa,
 rozmawia Rafał Korbut. 
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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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- To jest ta okazja, gdzie 
my jako samorządowcy, mo-
żemy Wam podziękować za 
waszą codzienną służbę i za 
to, że mieszkańcy nasze-
go powiatu mogą czuć się 
bezpiecznie, bo wiedzą, że 
jesteście – mówiła podczas 

uroczystości Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
- Dzisiaj chcemy wyrazić 
Wam wdzięczność, pogra-
tulować też awansów, wy-
różnień i tak, jak tu wszyscy 
wspólnie stoimy, obiecuje-
my, że będziemy was wspo-

magać, jak czyniliśmy to do 
tej pory.

W ramach uroczystości 
wyróżniono kilkadziesiąt 
osób. Zasłużonym wręczo-
no odznaczenia, nagrody 
i awanse na wyższe stopnie. 
W ten sposób uhonorowano 

Strażacy z awansami i odznaczeniami
WEJHEROWO | Prawdziwy deszcz nagród i awansów spadł na wejherowskich straża-
ków. Wszystko za sprawą powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Środowa uroczystość 
stanowiła doskonałą okazję do podsumowań i podziękowań.

nie tylko strażaków zawodo-
wych, ale i ochotników. 

- Po roku ciężkiej służby 
dzisiaj mogliśmy świętować 
– mówił bryg. Andrzej Pap-
ke, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie. - Jednocze-
śnie zaznaczam, że cały czas 
byliśmy czujni i przygotowa-
ni na usuwanie różnego ro-
dzaju zagrożeń, gdyby takie 
zaistniały.

Anna Dalecka



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 okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

singel 34 lata, modelowy typ urody, 
szuka 2 Pań w wieku 28-58 lat, miłych 
sponsorek, trójmiasto. Tel: 735-001-
684

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

sPrzedam wygodne fotele i stolik. Tel: 
604-061-832

Sprzedam komodę olcha szerokość 
130 cm, wysokość 93 cm, głębokość 43 
cm, cena 280 zł. Tel: 510-501-955

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

mata dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, 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, Wejherowo, 505-567-034

Sprzedam mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

KUPię militaria (umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-
mail: ekwipunekwojskowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, damską, 
rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, 
stan idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, 
tel. 660 731 138

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 

w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrzedam szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034
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SPRZEDAM
sPrzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich Bło-
tach, 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, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

Sprzedam telefon HTC Touch HD, 
komplet dokumentów, 2 rysiki, wyświe-
tlacz bez rys, cena: 100 zł do negocjacji, 
tel. 518 361 651 

INNE

Sprzedam kamerę tv, skype, Sam-
sung VG-STC 4000 oraz mysz bezprze-
wodową, cena 230zł. Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504
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Wejherowski park zaroił 
się od zielonych koszulek 
promocyjnych Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie. Bie-
gom patronował prezydent 
miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz starosta po-
wiatu wejherowskiego Ga-
briela Lisius. 

 Uczestnicy biegu w Wejhe-
rowie mieli do wyboru czte-
ry dystanse: 400 m dla dzieci 

do lat 7, 800 m dla dzieci 
w wieku 7-10 lat, 2000 m 
i 4000 m . Każdy wybierał 
sam dla siebie najbardziej 
odpowiedni dystans. Nie 
biegano na czas, nie prowa-
dzona była klasyfikacja zaję-
tych miejsc, a podstawowym 
celem było dotarcie do mety, 
gdzie nagrodą był okolicz-
nościowy medal, koszulka 
promocyjna i butelka wody. 

Rozgrzewkę prowadziła in-
struktorka TigerGym, a na 
scenie zaprezentowali się 
zawodnicy Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
i Karate Klubu Wejherowo. 
Po zakończonych biegach 
odbyło się losowanie ponad 
100 nagród rzeczowych dla 
uczestników wszystkich bie-
gów. 

 - Już po raz czwarty ob-

serwujemy, jaką popularno-
ścią cieszy się w Wejherowie 
bieganie – mówi organizator 
biegu Michał Jeliński. – Cie-
szę się, że tak dużo naszych 
mieszkańców odpowiedziało 
na zaproszenie do wspólnego 
biegania po parku.  Najwięk-
szym sukcesem jest to, że 
biegają wszyscy – dzieci na-
wet te najmłodsze, młodzież, 
dorośli, seniorzy. Celem bie-

gu jest dobiegnięcie do mety, 
pokonanie swoich słabości 
i udział we wspólnej zabawie. 
To pokazuje, że w Wejhero-
wie lubimy biegać, mamy 
gdzie biegać, a przykładem 
są doskonale przygotowane 
ścieżki parkowe i trasy leśne 
wokół miasta. 

 Organizatorami biegów był 
Klub Sportowy Wejher, Wej-
herowskie Centrum Kultury, 

Urząd Miejski w Wejhero-
wie, Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie przy wsparciu: 
Northpol, ProSport, Olimp 
Resort&SPA, TigerGym, 
Wejherowskiego Stowarzy-
szenia Sportowego, Karate 
Klubu Wejherowo, Muzeum 
Techniki Wojskowej „Gry-
f”w Dąbrówce, Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz PCK.

/raf/

Pobiegło aż 1,3 tys. osób

WEJHEROWO | Około 1300 amatorów biegania pobiegło w Parku Miejskim w Wejherowie w ramach akcji „Wejherowo Biega 2016”. 
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Mimo tego że podopiecz-
ni Piotra Rzepki nie mieli 
już szans na utrzymanie za-
grali z ambicją i zaangażo-
waniem będąc lepszym od 
rywali w każdym piłkarskim 
elemencie. Kibice, którzy 
przybyli na Wzgórze Wolno-
ści w sobotnie popołudnie na 
pewno nie żałowali tej decy-
zji. Trzeba mieć tylko nadzieje 
że za rok druga liga ponow-
nie powróci do Wejherowa. 
Początek meczu prowadzony 
był w szybkim tempie, piłka 
bardzo szybko przechodzi-
ła z jednej na drugą połowę. 
Pierwsi przed szansą zdobycia 
gola stanęli piłkarze Gryfa. Ale 
futbolówka po strzale jednego 
z piłkarzy w żółto-czarnym 
stroju trafiła w poprzeczkę. 

Kilka minut później skończy-
ło się szczęście gości, Paweł 
Czychowski mocno uderzył 
nie do obrony z piętnastu me-
trów. Bramkarz Błękitnych nie 
miał nic do powiedzenia, strzał 
napastnika Gryfa był nie tylko 
bardzo mocny ale i zabójczo 
precyzyjny. Nie otrząsnęli się 
jeszcze po starcie pierwszego 
gola zawodnicy ze Stargardu 
a było już 2-0. Dwie minuty 
po zdobyciu pierwszej bramki 
Czychowski po raz drugi wpi-
suje się na listę strzelców. Na 
strzał zdecydował się Krzysz-
tof Wicki, z największym tru-
dem obronił Wróbel wobec 
dobitki był już bezradny. Za-
wodnicy Piotra Rzepki kon-
trolowali przebieg meczu, byli 
zespołem lepszym, szanowali 

piłkę i nie pozwalali gościom 
na rozwinięcie skrzydeł. Jesz-
cze przed przerwą Paweł Czy-
chowski mógł skompletować 
hat-tricka, w 45 minucie piłka 
po jego uderzeniu minimalnie 
przeleciała ponad poprzeczką.  
Druga połowa mogła zacząć 
się wspaniale ale w 50 minu-
cie w zamieszaniu pod bram-
kowym goalkeeper gości do 
spółki z obrońcami nie po-
zwolili aby piłka po raz trze-
ci w tym meczu przekroczyła 
linię bramkową. Kluczową dla 
dalszych losów meczu byłą 
decyzja o wprowadzeniu na 
murawę Piotra Łysiaka i Ad-
riana Klimczaka. Ten drugi 
w 72 minucie po kilkunasto 
metrowym rajdzie pewnym 
strzałem zdobywa bramkę dla 

swojego zespołu, po tym golu 
pewne stało się, że Gryf tego 
meczu nie może już przegrać. 
Wisienkę na torcie, przysło-
wiową kropkę nad i postawił 
Piotr Łysiak, po raz czwar-
ty w tym meczu pokonując 
Wróbla kilka minut przed 
ostatnim gwizdkiem sędziego. 
Gdyby Gryf był tak skuteczny, 
grał z taką pewnością siebie 
w każdym meczu to na pew-
no nastroje na koniec sezonu 
byłyby inne, a tak zwycię-
stwo cieszy. Trzeba spojrzeć 
w przyszłość, a ta wygląda 
tak, że po reformie rozgry-
wek o awans będzie ciężko. 
Z takimi kibicami jednak na 
pewno będzie piłkarzom ła-
twiej powrócić do drugiej ligi. 
Bartłomiej karasz

Zwycięstwo na pożegnanie
PIŁKA NOŻNA | Gryf Wejherowo pewnie pokonał Błękitnych Stargard 4-0 w swoim 
ostatnim meczu w drugiej lidze. Szkoda że przygoda z tą klasą rozgrywek kończy 
się już po roku. 

GRyF WEJHERoWo – 
BŁękItnI StARGARD  4-0 
(2-0) 
 
Bramki: Czychowski 20,23, 
Klimczak 73, Łysiak 88 
 
GRYF: W.Ferra – P.Brzu-
zy, T.Lewandowski, P.Szur, 
M.Dampc – P.Mońka, Ł.Na-
dolski, J.Wicon, K.Jakubow-
ski (67′ A.Klimczak) – P.Czy-
chowski (76′ M.Kuzimski), 
K.Wicki (63′ P.Łysiak) 
 
Błękitni: P.Wróbel – F.Si-
wek, A.Jasitczak, T.Pustel-
nik, A.Wawszczyk – M.Wię-
cek (68′ S.Inczewski), P.Ba-
ranowski, B.Flis (84′ G.Szy-
musik), M.Magnuski, 
B.Zdunek – J.Okuszko

W najbliższą sobotę na obu 
płytach boiska na Wzgó-
rzu Wolności zostanie ro-
zegrany turniej pod nazwą 
,,Fanbala Wejherowo 2016’’ 
Do rywalizacji przystąpią 
zawodnicy z rocznika 2003 
i młodsi. Łącznie w turnieju 
weźmie udział osiem zespo-
łów. Zawody zaczynają się 
o godzinie 9 a kończą o 17. 
Wszystkich serdecznie zapra-
szamy do  dopingowania mło-

dych piłkarzy. Oto pełna lista 
zespołów biorących udział 
w zawodach:
 
1. UKS Jedynka Reda
2. Gryf Słupsk
3. Jeziorak Iława
4. Iras Czaplinek
5. Olimpia Elbląg
6. Gedania Gdańsk
7. Olimpia Grudziądz
8. WKS Gryf Wejherowo

Gdańsk: 
I Liga Wojewódzka C1 
Trampkarz (rocznik 2001): 
24. kolejka 
– Powiśle Dzierzgoń 
– WKS Gryf Wejherowo 3:2
Bramki: M.Gwizdalski, 
K.Baranowski

I Liga Wojewódzka C2 
Trampkarz (rocznik 2002): 
24. kolejka – U-2 Bytów – 
WKS Gryf Wejherowo 0:1 
 
B1 Junior Młodszy Grupa 1 
(rocznik 1999/2000): 
20. kolejka – WKS Gryf 
Wejherowo – MKS Orkan 
Rumia 9:2 

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 
1 (rocznik 2003): 
20. kolejka – Zatoka 95 Puck 
– WKS Gryf II Wejherowo 
2:7 (0:3)
Bramki: bramka samobójcza, 
K.Stolc, K.Słomiński, Marek 
Skrzypiński (trzy), Ł.Stolz
Skład Gryfa: A.Maciejewski, 
J.Bank, M.Dublinowski, 
D.Kwidziński, J.Potrykus, 
W.Potrykus, K.Słomiński, 
K.Stolc, Ł.Stolz oraz M.Fran-

kowski, M.Skrzypiński, 
W.Szwocha

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 
1 (rocznik 2004): 
20. kolejka – WKS Gryf Wej-
herowo – Sztorm Mosty 5:0
Bramki: K.Gruba, K.Mro-
ziński, D.Bluma (dwie), 
M.Szatkowski
Skład Gryfa: M.Pawłow-
ski – J.Rompca, O.Miotk, 
D.Bluma – J.Socha, M.Szu-
kieć, P.Zadrowski – M.Fuhr-
mann, K.Gruba oraz D.Leja, 
K.Mroziński, S.Godziński, 
M.Szatkowski

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 
2 (rocznik 2004): 
16. kolejka – WKS Gryf II 
Wejherowo – Cisowa Gdynia 
0:1 (0:0)
Skład Gryfa: B.Grzenia 
– S.Radtke, K.Karbownik, 
S.Marszała – A.Ekmann, 
K.Lawer, O.Partyka – M.Zie-
lonka, K.Dymarczyk oraz 
J.Pisała, M.Zadomski, S.We-
jer, P.Koszałka, J.Jóźwik, 
N.Gołąbek, J.Szcześniak

I Ogólnopolski turniej 
,,Fanbala Wejherowo 2016”

Kolejne mecze juniorów
PIŁKA NOŻNA | Cztery zwycięstwa i dwie porażki 
w ten weekend zanotowali juniorzy Gryfa Wejherowo. Na 
uwagę zasługują rozmiary w jakich wygrywały roczniki 
1999/2000, 2003 i 2004.
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zBigniew ChuChAŁA

Wydawać by się mogło, że 
w najlepszych w dotychczaso-
wej historii latach polskiej pił-
ki, nasi piłkarze musieli zagrać 
w finałach Mistrzostw Europy. 
Nic bardziej mylnego. W okre-
sie od 1972 do 1984 roku bia-
ło czerwoni przegrali wszyst-
kie eliminacje do walki o ty-
tuł najlepszej drużyny Stare-
go Kontynentu. Nie pomogli 
finaliści Pucharu Zdobywców 
Pucharów z Górnika Zabrze, 
ani półfinaliści Pucharu Euro-
py Mistrzów Krajowych z Le-
gii Warszawa. Młodym czytel-
nikom przypomnę, że Górnik 
Zabrze zagrał w finale w Wied-
niu w 1970 roku. Przeciwni-
kiem naszej drużyny był Man-
chester City. Górnicy prze-
grali 1:2. Do dnia dzisiejszego 
żadna polska drużyna nie za-
szła w tych rozgrywkach (dziś 
to Puchar Europy) tak daleko. 
Z kolei Legia w półfinale (dziś 
to Puchar Mistrzów) odpadła 
po dwumeczu z Feyenoordem 
Rotterdam – 0:0 w Warszawie 
i 0:2 w Rotterdamie. Potem 
byliśmy mistrzami olimpijski-
mi w 1972 roku i wicemistrza-
mi w 1976 roku, oraz trzecią 
drużyną świata w 1974 i 1982 
roku. Okazuje się, że to było 
za mało, aby zagrać w fina-
łach ME w Belgii (1972), w Ju-
gosławii (1976), we Włoszech 
(1980) i we Francji (1984). Za-
nim opowiem o naszym udzia-
le w eliminacjach, z kronikar-
skiego obowiązku przypomnę 
mistrzów Europy z tamtych lat. 

W 1972 i 1980 roku mistrzem 
została drużyna RFN, w 1976 
roku Czechosłowacja, a w 1984 
roku Francja. W eliminacjach 
do ME w Belgii nasza drużyna 
zajęła drugie miejsce w gru-
pie za późniejszymi mistrzami 
Europy, czyli drużyną RFN. Pa-
miętam mecz z Niemcami na 
nieistniejącym już dziś stadio-
nie 10 - lecia w Warszawie. Ga-
docha strzelił na 1:0, ale po mi-
nucie Gerd Muller wyrównał. 
Potem Niemcy strzelili jesz-
cze dwa gole i skończyło się na 
1:3. Co innego jednak zaprzą-
tało wówczas głowę kibiców 
i selekcjonera Kazimierza Gór-
skiego. Winnym porażki został 
okrzyknięty Jan Tomaszewski. 
Faktycznie mecz mu nie wy-
szedł, ale tak naprawdę to za-
wiodła po prostu cała drużyna. 
„Za karę” Jan Tomaszewski nie 
pojechał na Igrzyska do Mona-
chium i ominął go złoty me-
dal. Kazimierz Górski dosko-
nale znał jednak wartość tego 
bramkarza i w eliminacjach 
do MŚ w RFN, późniejszy bo-
hater z Wembley już stał mię-
dzy słupkami. W kolejnych eli-
minacjach do szczęścia brako-
wało już bardzo niewiele. Za-
jęliśmy drugie miejsce w gru-
pie za Holandią. Mięliśmy tyle 
samo punktów co ta drużyna. 
U siebie wygraliśmy z nimi 4:1, 
przegrywając na wyjeździe 0:3. 
Na dodatek Holendrzy zdoby-
li w całych eliminacjach czter-
naście bramek, tracąc osiem, 
a nasza drużyna strzeliła tyl-

Mistrzostwa 
bez Polaków

KalendariUm 
fUtbOlOWE

ko dziewięć , tra-
cąc pięć. Szkoda też, 

że w ostatnim meczu 
tylko zremisowaliśmy 

z Włochami 0:0. Niektórzy do 
dziś uważają, że zwycięski mecz 
z Holendrami 4:1 na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie, był naj-
lepszym spotkaniem polskiej 
reprezentacji w całej historii 
naszego futbolu. Faktycznie był 
to wspaniały mecz, a gole Laty, 
Gadochy i Szarmacha (2) naj-
wyższej próby. W tym meczu 
po prostu wszystko się udawa-
ło. Cóż, ja uważam jednak, że 
najlepszy mecz nasza druży-
na rozegrała zwyciężając Ar-
gentynę 3:2 na Mistrzostwach 
Świata w 1974 roku. Rzecz gu-
stu, a o gustach przecież się nie 
dyskutuje. W eliminacjach do 
mistrzostw w 1980 roku gra-
liśmy w grupie znów z Holan-
dią oraz z NRD, Szwajcarią i Is-
landią. Ponownie drugie miej-
sce za Holendrami. Tym razem 
byliśmy gorsi o jeden punkt. 
W naszej reprezentacji grali 
wówczas obok siebie, dzisiej-
szy selekcjoner Adam Nawałka 
i prezes Zbigniew Boniek. Ho-
lendrów znów pokonaliśmy 2:0 
i zremisowaliśmy z nimi w Am-
sterdamie 1:1. Tym razem na 
przeszkodzie do awansu stanę-
ła porażka z NRD w Lipsku 1:2 
i remis z tą drużyną w Chorzo-
wie 1:1. Kolejne eliminacje do 
ME we Francji przegraliśmy już 
w fatalnym stylu. Trzecia dru-
żyna świata pod wodzą Anto-
niego Piechniczka  wygrała tyl-
ko jeden mecz z Finlandią na 
wyjeździe 3:2. Kolejno przegra-
liśmy potem z Portugalią 1:2, 
zremisowaliśmy z Finlandią 
i ZSRR po 1:1 i na koniec dwie 
porażki z ZSRR 0:2 i Portugalią 
0:1. Nikt wtedy nie przypusz-
czał, że pierwszy raz zagramy 
w finałach Mistrzostw Europy, 
dopiero w 2008 roku.

W ten sposób samorząd po-
wiatu wejherowskiego podsu-
mował projekt pn. „Promocja 
zdrowia, opieki i wychowania 
poprzez rozbudowę infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej 
szkół”. 

- W ramach powyższego 
przedsięwzięcia powstało 
dziesięć sfer rekreacji, które 
znajdują się przy wszystkich 
naszych szkołach powiato-
wych – mówi Wojciech Ry-

bakowski, członek 
zarządu powiatu wejhe-
rowskiego. - Zakończył 
się okres operacyjności 
projektu, ale sfery na-
dal funkcjonują i będą 
funkcjonować. 

Gościem specjalnym 
Dnia Rekreacji był Michał 
Rzeszewicz, konsul honorowy 
Królestwa Norwegii. Projekt 
samorządu powiatu wejhe-
rowskiego został zrealizowa-

ny przy wsparciu udzielonym 
przez Islandię, Liechtenstein 
oraz Norwegię. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia wy-
niosła 8 mln zł. 

Anna Dalecka

Rekreacja i sport 
to zdrowie
POWIAt | Gry zespołowe, konkursy sportowe, pokazy taneczne 
i zabawy na świeżym powietrzu. W szkołach ponadgimnazjal-
nych zorganizowany został Dzień Rekreacji. 
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