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wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em

„Szóstka”  pojedzie
przez miasto
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Gwiazda NBA 
poprowAdzi treNiNG

str.  3

Spotkanie odbędzie się 
już w najbliższą sobotę 18 
czerwca br. o godz. 15.00 na 
Wzgórzu Wolności, na sta-
dionie Gryfa Wejherowo.

Podczas meczu odbędzie 
się zbiórka pieniędzy dla Ka-

rola Barcza, dwunastoletnie-
go mieszkańca Wejherowa, 
chorego na eozynofilowe za-
palenie przewodu pokarmo-
wego, chorobę Leśniowskie-
go-Crohna i padaczkę.

/raf/

Zagrają dla Karola
WEJHEROWO | Samorządowcy Powiatu Wejherow-

skiego oraz Księża ciężko trenują przed czekającym ich w 
sobotę meczem charytatywnym.

Wspólne sprzątanie 
i wiele atrakcji str.  6
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FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Nie ma miejsc? Nie szkodzi
Brakuje wolnych miejsc na parkingu przed Pałacem Przebendowskich i Keyserlingków w Wejhero-

wie? Temu kierowcy w niczym to nie przeszkadza, jest przecież trawnik. W końcu to mercedes, ma więc 
prawo do miejsca „VIP-owskiego”...

A na poważnie przypominamy: tak się NIE parkuje!

Fot. Czytelnik Bartłomiej

Co słychać?
Przechadzający koło 

cokołu, na którym 
stoję, pytają mnie od 

pewnego czasu, co 
słychać u boha-

terów, którymi 
za jmowałem 

się przez 
kilka lat? 
D ł u g o 
się ocią-

gałem, aż 
w końcu zostałem 

zmuszony. Zagrożo-
no mi zrzuceniem 

z cokołu. Po 
prostu. Zatem 
zaczynam od 
prezia. Ma się 

wyśmienicie, a nawet 
jeszcze lepiej. Rządzi 
nieprzerwanie od osiem-
nastu lat. W zasadzie to 
jeszcze dłużej, gdy zali-
czymy mu członkostwo 
w Zarządzie Miasta. 
Jak zwykle w trakcie 
kadencji, wszyscy się 
zastanawiają, co dalej? 
Spieszę donieść, że we-
dle wszelkich znaków na 
niebie i ziemi, bardziej 
na ziemi, zostanie znów 
wybrany na kolejną ka-
dencję i dociągnie z rzą-
dzeniem do dwudziestu 
czterech lat. Można się 
z nim spierać, lub go nie 

Radzieckim. Nie zazdrosz-
czę Wielkiemu Matematy-
kowi. Musi się użerać ze 
Starym Przewodniczącym, 
czyli swoim bezpośrednim 
poprzednikiem. Chyba mają 
obaj kłopoty kompetencyj-
ne, no ale to problem prezia. 
Karierę Wielki matematyk 
zrobił niebywałą. Od funkcji 
przewodniczącego Rady, po-
przez stanowisko wiceprezia 
ds. nazwijmy to gospodar-
czych, aż do nadzoru nad 
oświatą i kulturą. Znaczy, 
że facet zna się na wszyst-
kim. Dla kariery odszedł 
nawet z partii, co w nazwie 
ma obywatelskość. Z ko-
lei Gruby Zastępca prezia, 
stał się Grubym Zastępcą 
przewodniczącego. Zauwa-
żam, że jego wpływ na bieg 
wydarzeń w mieście, nadal 
jest niezwykle znaczący. 
Jak można zauważyć, wła-
dza ma się dobrze, o sobie 
wzajemnie pamięta. Wielki 
Woźny rządzi nieprzerwanie 
od kilkunastu lat i każdy wi-
dzi, a niektórzy nawet czują 
jego stalowe dłonie. W za-
sadzie to taki żelazny kanc-
lerz, choć ma się rozumieć 
w odpowiedniej proporcji, 
bo jeszcze wpadłby w samo-
zachwyt. A co u Śpiewają-

cego Skarbnika? No, jedno 
pewne, że w chórze już nie 
śpiewa. Za to bardzo zgrab-
nie liczy cyferki i zbiera 
punkty na przyszłość. W mo-
jej ocenie to niezły kandydat 
na następcę. Wiedzie kogo? 
Jak nie wiecie, to pomyśl-
cie, albo przeczytajcie raz 
jeszcze moje dywagacje od 
początku. Spoza magistratu 
przypomnę Wielkiego Bu-
downiczego. Nadal stawia 
domy, ale w Wejherowie 
jakby mniej. Za to jego sto-
sunki z preziem chyba uległy 
ociepleniu. Małe Telewizory 
trzymają monopol na rynku 
telewizji kablowej. Do tego 
dochodzi sprzedaż Interne-
tu, telefonii i prowadzenie 
Twojej Telewizji Morskiej. 
Mój pryncypał, czyli Wielki 
Redaktor, dzielnie trzyma 
ster w coraz większej ilości 
gazet. Do tego zakopany 
został topór wojenny i jego 
gazety można bez proble-
mu spotkać w Ratuszu. Na 
koniec dwa słowa o naszym 
pośle, byłym już teraz ma 
się rozumieć. Na odchodne 
pogodził się z preziem, za to 
skonfliktował z kim innym.  
A teraz te dwa słowa – pisze 
książkę.
Jakub W. 

popierać, ale trzeba podkre-
ślić, że to nie był stracony 
czas dla Wejherowa, a nawet 
wprost przeciwnie. Czy bę-
dzie miał kontrkandydata? 
Z dzisiejszej konfiguracji 
politycznej w mieście i po-
wiecie widać na horyzoncie 
tylko kandydata z partii,co to 
w nazwie ma prawo i spra-
wiedliwość. Można nawet 
z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa podać nazwisko, 
ale po co robić mu reklamę? 
Kolejnym bohaterem moich 
opowieści, nie rzadko zło-
śliwych, był Stary Zastępca. 
Aby rozpoznać o kogo cho-
dzi powiem, że dziś jest Sta-
rym Przewodniczącym. Już 
wiecie o kogo chodzi? Tak, 
tak, to ten, o którym myśli-
cie. Niektórzy nazywają go 
obecnie trzecim wicepre-
zydentem. Podziwiać nale-
ży jego siły witalne, a stan 
jego zdrowia wskazuje, że 
jest w o wiele lepszej kon-
dycji niż Leonid Breżniew 
w końcówce swoich rządów 
genseka w byłym Związku 

Urząd Miasta Rumi prostuje nieprawdziwą 
informację podaną 14 czerwca 2016 r. przez 
TVP 3 Gdańsk w programie „Panorama”, do-
tyczącą liczby wydanych decyzji w ramach 
realizacji Programu „Rodzina 500 plus”. 

 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta Rumi wydał 885 decyzji, a nie tylko 41. 
Przyjęto nie 3000, ale 3251 wniosków oraz 
wypłacono świadczenia na łączną kwotę 
1229386 zł.

Wyjaśnienie UM Rumi
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Zawodnik będzie treno-
wał z dziećmi i młodzieżą, 
zachęcając jednocześnie do 
zainteresowania się cieka-
wą o widowiskową grą, jaką 
jest koszykówka. W tym roku 
Marcin Gortat zawita do pię-
ciu miast, w rumskim MOSi-
R-ze pojawi się w sobotę 18 
czerwca. W każdym z miast, 
oprócz Campu MG13 (dzieci 
w wieku 9-13 lat), odbędzie 
się także Klinika Jr NBA 
(weźmie w niej udział mło-
dzież w przedziale 14-17 lat). 

W ubiegłym roku trening 
z Marcinem Gortatem przy-
ciągnął fanów koszykówki 
z całego kraju. 

- Znaleźliśmy się w Rumi 
dzięki burmistrzowi, który 
wyszedł z inicjatywą takiego 
spotkania – mówił podczas 
pierwszego w Rumi trenin-
gu Marcin Gortat, zawodnik 
grający w lidze NBA. - Bar-
dzo nam zależało, aby konty-
nuować pracę na Wybrzeżu, 
więc skorzystaliśmy z zapro-
szenia władz miasta. Staramy 
się organizować takie trenin-
gi w ten sposób, aby co roku 
było miasto, które gości nas 
po raz pierwszy. Jesteśmy 
szczęśliwi, że mogliśmy się 
bawić w tak sportowej at-
mosferze. Bardzo się cieszy-
my z udanej imprezy i mam 
nadzieję, że nie jest to nasza 
ostatnia wizyta tutaj.

I faktycznie – nie była ostat-
nia, o czym każdy będzie 
mógł się przekonać już w so-
botę, oglądając na żywo Mar-
cina Gortata, prowadzącego 
trening z dziećmi i młodzieżą. 

Koszykarz podkreśla, że naj-
ważniejsze w całej akcji są 
właśnie dzieci.

- Dojeżdżają tu z całego 
kraju, z różnych miejscowo-
ści – tłumaczy koszykarz. - 
Nieważne, gdzie odbywa się 
Camp, bo dzieci i tak przyja-
dą. Tu, w Rumi, mamy świet-

ną salę, dobrze wyposażoną, 
a i kibice dopisali. W tych 
treningach chce uczestniczyć 
coraz więcej osób, ale jeste-
śmy ograniczeni wielkością 
hal sportowych, w których 
Campy się odbywają. Stara-
my się organizować to tak, 
aby dzieci z tego jak najwię-

cej wyniosły, aby dobrze się 
bawiły i aby zarazić je pasją 
do koszykówki.

W młodszej grupie wieko-
wej głównym motywem była 
zabawa w koszykówkę, połą-
czona z rywalizacją. Bardziej 
zaawansowana młodzież 
wzięła udział w profesjonal-

nym treningu – identycznym 
jak na zapleczu najlepszej ligi 
świata. 

Młodzi sportowcy z całego 
kraju trenowali z ogromnym 
zaangażowaniem i przy fan-
tastycznym dopingu publicz-
ności. Marcinowi Gortatowi 
towarzyszyły gwiazdy NBA 

i reprezentacji Polski. 
Jak będzie tym razem? 

Przekonajcie się sami już 18 
czerwca w Rumi!

Gortat Camp w Rumi roz-
pocznie się będą o godz. 12:00 
i potrwa do 15:00. Klinika zaś 
odbędzie się w godz. 16:00-
18:00. Rafał korbut

Gortat Camp po raz kolejny
RUMIA | Już jutro Rumia po raz drugi będzie gościć Marcina Gortata, znanego polskiego koszykarza, który jako jedyny Polak 
w historii NBA awansował do jej finału.

Wójt nie ukrywa, że jest za-
dowolony z takiego wyniku 
głosowania. 

- Jednomyślność radnych 
cieszy, bo nie wszyscy po-
chodzą z klubu Gospodar-
na Gmina - mówi Henryk 
Skwarło, włodarz gminy 
Wejherowo. - Myślę jed-
nak, że przekonało ich 
sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu. 
Zresztą radni na co dzień ob-
serwują życie, które toczy się 
w poszczególnych miejsco-
wościach naszej gminy, więc 
zdają sobie sprawę z tego, że 
gmina się rozwija.

W 2015 roku władze gminy 
Wejherowo postawiły na roz-

budowę kanalizacji sanitarnej. 
Realizowały też sporo przed-
sięwzięć związanych z budo-
wą sieci wodociągowej, a tak-
że modernizacją nawierzchni 
dróg. W sumie na inwestycje 
samorząd przeznaczył ponad 
27 proc. budżetu. DA

Wójt z absolutorium
GM. WEJHEROWO | Stuprocentowym poparciem wśród 

radnych cieszy się wójt gminy Wejherowo. Henryk Skwarło 
otrzymał w środę jednogłośne absolutorium z tytułu wykonania 
ubiegłorocznego budżetu.
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Dni Redy wystartowały już 
w piątek, kiedy to odbyła się 
uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
z udziałem miast partnerskich 
– Waldbronn, Okręgu Wileń-
skiego, Lublińca i Łowicza. 
Zgromadzeni uczcili minutą 
ciszy pamięć niedawno zmar-

łego Arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego, Honorowego 
Obywatela Redy, wygłoszono 
także referat okolicznościowy 
„Honorowy obywatel Miasta 
Redy śp. abp. Tadeusz Gocłow-
ski we wspomnieniach.”

Głównym punktem porządku 

obrad było wręczenie medali 
,,Zasłużony dla Miasta Redy”, 
które otrzymali Mirosław Ro-
żyński, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 6 oraz Jan Skrobul 
– dyrektor Zespołu Szkół nr 2 
w Redzie.

Inne przyznane nagrody i wy-
różnienia dotyczyły głównie 
działalności sportowej i kultu-
ralnej. I tak, nagrody Burmistrza 
Miasta za osiągnięte w 2015 r. 
wyniki w działalności na rzecz 
kultury otrzymały Katarzyna 
Zielińska z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Redzie i Aleksan-

dra Radzimińska z Miejskiego 
Domu Kultury. Uhonorowano 
też sportowców, którzy w ubie-
głym roku odnosili sukcesy. 

Kolejne nagrody – sportowe 
zegarki – otrzymali uczniowie 
Gimnazjum nr 1 w Redzie, któ-
rzy – pod opieką trenerów Ilo-
ny Myszk i Krzysztofa Jędrze-
jewskiego, również z tej okazji 
nagrodzonych – zdobyli tytuł 
Międzynarodowego Mistrza 
Polski w ogólnopolskim Fi-
nale w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych Szkół Gimna-
zjalnych. 

W imieniu Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Redzie wy-
stąpiła jej wiceprzewodniczą-
ca, wręczając na ręce Tomasza 
Wiśniewskiego nagrodę, przy-
znaną po raz pierwszy przez 
Młodzieżową Radę Miejską 
dla Miejskiego Domu Kultury 
w Redzie.

Drugi dzień święta miasta 
upłynął pod znakiem rodzin-
nego festynu i muzyki. Sta-
dion MOSiR Reda zapełnił 
się straganami, dmuchańcami, 
wesołym miasteczkiem i ga-
stronomią. Wieczorem na sce-

nie na stadionie miejskim jako 
gwiazda tegorocznego święta 
miasta zagrał zespół TABB & 
SOUND’N’GRACE. Wcze-
śniej wystąpili Target, Colored 
i Natalia Capelik-Muianga. 

Trzeci dzień – to przede 
wszystkim gry i zabawy spor-
towe. Zorganizowano m.in. 
turniej baśki oraz turniej „wy-
miataczy”. Odbyły się również 
zawody ministrongman. 

Podsumowując – to był week-
end pełen rozrywki, uśmiechu, 
muzyki i doskonałej zabawy. 

Rafał korbut

Wielkie święto miasta 

REDA | Przez trzy dni Reda obchodziła 
swoje święto. Organizatorzy przygoto-
wali dla mieszkańców wiele atrakcji: 
festyn, konkursy, zabawy i koncerty. 
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W Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie odbyło się 
podpisanie umów w związ-
ku z przekazaniem dotacji 
celowej z budżetu powiatu 
na finansowanie lub dofi-
nansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. Pieniądze na 
ten cel pochodzą z wpływów 
uzyskanych z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska 
i kar pieniężnych pobiera-

nych na podstawie ustawy.
W uroczystym podpisaniu 

udział wzięli Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski, 
Jacek Thiel, członek za-
rządu  oraz przedstawicie-
le wnioskodawców, którzy 
otrzymali dofinansowania 
na określone zadania.

– Co roku staramy się 
wspierać ochronę środowi-
ska i gospodarkę wodną – 
mówi Gabriela Lisius. – Pie-

niądze, które otrzymujemy 
za niszczenie środowiska, 
przekazujemy co roku na 
cele proekologiczne. Środ-
ków z tytułu kar jest każde-
go roku mniej, co świadczy 
o tym, że ludzie coraz bar-
dziej dbają o środowisko na-
turalne.

Pieniądze zostały przeka-
zane m.in. na utrzymanie te-
renów zielonych, likwidację 
dzikich wysypisk, wykona-

nie zabiegów pielęgnacyj-
nych koron drzew, konser-
wację i odmulanie rowów 
czy ochronę wód rzecznych 
i jeziornych.

Łączna kwota środków 
przeznaczonych w tym roku 
przez Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego na finansowa-
nie zadań z zakresu ochro-
ny środowiska i gospodarki 
wodnej wyniosła ponad 357 
tys. zł. /raf/

Finansowe wsparcie 
ochrony środowiska
POWIAT | Ponad 350 tys. zł z budżetu powiatu wejherowskiego zostanie wydane na 
likwidację dzikich wysypisk śmieci, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację 
drzew czy ochronę wód. 

Nowe boiska 
wyrastają niczym 
p r z y s ł o w i o w e 
grzyby po deszczu 
w różnych czę-
ściach Rumi. 

- Obiekty spor-
towe, jak miejski 
stadion, czy boiska 
są w naszym mie-
ście bardzo eks-
ploatowane – mówi Marcin 
Kaczmarek, członek Komi-
sji Sportu, Rekreacji i Pro-
mocji Rady Miejskiej Rumi. 
– Boisko przy ul. Bukowej 
było zatem bardzo potrzeb-
ne. Skorzysta z niego wiele 
dzieci, które chcą grać i ak-
tywnie spędzać czas, a nie 
siedzieć przed komputerem. 
Ponadto tworzy się dużo 
organizacji i klubów spor-
towych, które potrzebują 
miejsca do gry. Powstanie 
tego obiektu spotkało się ze 
sporym entuzjazmem tych 
środowisk. 

Inwestycja przy ul. Bu-
kowej objęła budowę 
wielofunkcyjnego boiska 
o nawierzchni z trawy syn-
tetycznej oraz oświetlenie 
tego boiska. 

- Zakres prac był bardzo 
szeroki – mówi Maria Lipiak 
z Wydziału Inżynierii Miej-
skiej Urzędu Miasta Rumi. 
- Powstała trybuna dla wi-
dzów na ponad setkę miejsc, 
dwie wiaty dla zawodników 
rezerwowych i jedna dla 
obserwatorów, piłkołapy, 
ogrodzenie terenu, droga do-
jazdowa, ciąg pieszo-jezdny 

z 8 latarniami i tablica wyni-
ków. Na miejscu ustawiono 
12 stojaków na rowery i 4 
kosze na śmieci. 

Oprócz tego na boisku sta-
nęły oczywiście bramki do 
gry w piłkę nożną i rugby 
oraz 6 słupów oświetlenio-
wych, umożliwiających gra-
nie po zapadnięciu zmroku. 
Ponadto cały obiekt znajduje 
się pod obserwacją 11 kamer 
monitoringu. 

- Wcześniej znajdowało 
się tu boisko gruntowe, czy-
li zwykłe klepisko – dodaje 
Maria Lipiak. – Całkowity 
koszt przebudowy wyniósł 
niespełna 2 425 000 zł. 

Część wydatków udało się 
pokryć dzięki dofinansowa-
niu ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, 
w ramach programu moder-
nizacji infrastruktury spor-
towej. Dotacja wyniosła 1 
mln zł.

- Bardzo dobrze, że uda-
ło się pozyskać tak wyso-
kie dofinansowanie – mówi 
Marcin Kaczmarek. – Bez 
niego pewnie nie udźwignę-
libyśmy ciężaru inwestycji 
o tak dużym rozmachu. 

/kor/

Boisko z milionową 
dotacją
RUMIA | Kolejna duża inwestycja sportowa w Rumi do-
biegła końca. Chodzi o boisko przy ul. Bukowej, które po-
wstało dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 mln zł. 
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W akcję sprzątania włączy-
li się wszyscy: od najmłod-
szych, poprzez młodzież, 
dorosłych, aż po seniorów. 
Każdy „uzbrojony” w ręka-
wiczki i worek zbierał śmie-
ci z chodników, trawników 
i rumskich ulic.

Na czele sprzątających 
stanął pomysłodawca akcji - 
Michał Pasieczny, burmistrz 
miasta. Śmieci zbierali też 
radni oraz miejscy urzędni-
cy. 

- Ponieważ pierwsza edy-
cja akcji sprzątania miasta 
bardzo dobrze przyjęła się 
(wzięło w niej wówczas 
udział ponad pół tysiąca 
osób), postanowiliśmy ją or-
ganizować cyklicznie – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Podczas sprzątania 

udało się zebrać tony śmieci. 
Weszliśmy nie tylko na tere-
ny publiczne, ale zebraliśmy 
odpady również z opuszczo-
nych nieruchomości. Służby 
miejskie nie mogą wchodzić 
na te nieruchomości, a dzięki 
tej akcji udało się je posprzą-
tać. Dzięki „Czystej Rumi” 
poprawiła się estetyka i wize-
runek naszego miasta, jest po 
prostu czyściej. Ale akcja ma 
też wymiar społeczny, inte-
gruje mieszkańców. Rumia-
nie chcą, aby w ich mieście 
było ładniej, czyściej i przez 
to przyjemniej. Są oczywi-
ście tacy, którzy śmiecą. Ale 
mam nadzieję, że zauważą 
dobry przykład. Może ich to 
zawstydzi i zmienią swoje 
podejście. 

- To przedsięwzięcie pro-

mujące ekologię, ale także 
uczące zachowania porządku 
wokół siebie – mówi Beata 
Ławrukajtis, radna miasta 
i jedna z koordynatorek ak-
cji. – Taka edukacja jest po-
trzebna nie tylko dzieciom, 
ale i nam – dorosłym. 

Na potrzeby akcji mia-
sto podzielono na kwartały, 
a sprzątanie w każdym z nich 
koordynowały wyznaczone 
osoby. Wszystko po to, aby 
udało się posprzątać jak naj-
większy obszar miasta.

- Mój wnuczek bardzo lubi 
sprzątać i zbierać śmieci – 
mówi Jolanta Labudda, która 
do akcji dołączyła z 6-latnim 
wnukiem Rafałem, uczniem 
Szkoły Podstawowej nr 1. - 
Jego po prostu denerwuje, 
jak jest brudno. 

10-letni Wojtek skrzyknął 
grupkę kolegów i koleżanek 
ze szkoły.

- Na co dzień nie przepadam 
za sprzątaniem, ale posprzą-
tać raz na jakiś czas miasto to 
co innego –  – tłumaczy Woj-
tek. - Pomyślałem: „czemu 
nie?” i przyszliśmy. 

Wiele osób przyszło z dzieć-
mi. Po to, aby od najmłod-
szych lat uczyć ich odpowie-
dzialności i utrzymywania 
porządku. 

- Warto uczyć dzieci czy-
stości i warto zrobić coś dla 
swojego miasta – mówi Mag-
da Malottke z 4-letnią córką 
Lidią. - Szczególnie, że nas 
to niewiele kosztuje, a przy-
nosi konkretne, widoczne 
efekty. 

Aby połączyć przyjem-

ne z pożytecznym, przed-
sięwzięciu towarzyszyło 
mnóstwo atrakcji. Po połu-
dniu w Parku Żelewskiego 
w Rumi Janowie, jako po-
dziękowanie organizatorów 
dla wszystkich uczestników 
akcji, odbył się piknik. Dla 
tych, którzy wzięli udział 
w sprzątaniu, były darmowe 
zjeżdżalnie dmuchane, wata 
cukrowa i inne smakołyki. 
Oprócz tego zorganizowano 
konkursy ekologiczne, ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek 
i grochówkę. Sprzątający bra-
li udział w losowaniu nagród. 
Uczestnikom pikniku czas 
umilał zespół muzyczny Rit-
mo Latino. Podczas festynu 
w parku stał samochód Ko-
munalnego Związku Gmin, 
w którym przyjmowany był 

zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz drob-
ne odpady niebezpieczne. 
W trakcie imprezy wykonano 
na pamiątkę wspólne zdjęcie 
„z lotu ptaka”.

W sumie wydano 985 opa-
sek z napisem „Czysta Ru-
mia” oraz ponad 2,2 tys. 
worków na odpady. Zebrano 
5,8 tony śmieci. 
- To mniej, niż w ubiegłym 
roku – mówi Katarzyna Bie-
lińska, naczelnik Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej, 
Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska rumskiego magi-
stratu. - Ale to bardzo dobra 
wiadomość. Oznacza to, że 
mamy mniej dzikich wysy-
pisk, a nasze miasto jest co-
raz czystsze. 
Rafał korbut

Wspólne sprzątanie i zabawa
RUMIA | Około pół tysiąca osób wzięło udział w drugiej edycji akcji „Czysta Rumia”. W sobotnie przedpołudnie tłumy miesz-
kańców stawiły się, aby zadbać o czystość i estetyczny wygląd swojego miasta.
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- Przez te pięćdziesiąt lat dużo 
się działo – mówiła w trakcie 
uroczystości Olga Tomaszewska, 
dyr. SP nr 9 w Wejherowie. - Na-
sza dziewiątka przetrwała próbę 
czasu, niejedną reformę oświato-
wą i różne zmiany programowe. 
Przez ten okres, czyli od 1965 
roku do dnia dzisiejszego, pozo-
stała niezmiennie Szkołą Podsta-
wową nr 9.

Piątkowe uroczystości jubile-
uszowe rozpoczęły się od mszy 
św. Z kościoła pw. Św. Stanisła-
wa Kostki w Wejherowie ucznio-
wie, nauczyciele i zaproszeni 
goście przenieśli się do szkoły, 
gdzie odsłonięte zostały pamiąt-
kowe tablice. Jubileuszowa gala 
zorganizowana została w Filhar-
monii Kaszubskiej. Uroczystość 
była pełna podziękowań, gratula-
cji i wspomnień.
Anna Dalecka

Szkoła ma już pół wieku
WEJHEROWO | Uroczysta gala, pamiątkowe tablice, wspomnienia i podziękowania. 
Wszystko w ramach jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Popularna 
placówka świętowała w piątek 50-lecie istnienia.  
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W bieżącym roku szczegól-
ną uwagę zwrócono na to, co 
było bliskie profesorowi La-
budzie, czyli literaturę i po-
ezję w języku kaszubskim. 
Dzień Kaszubski rozpoczął 
się występem Dawida Pie-
pera, który zachwycił zebra-
nych muzyką elektroniczną. 
Później zaprezentował się 
zespół „K-Buki” z utworem 
„Mamma mia” w języku ka-
szubskim. Po przywitaniu 

gości, przez dyrektor Bo-
żenę Conradi  rozpoczął się 
konkurs recytatorski poezji 
w języku polskim i kaszub-
skim, a także konkurs poezji 
śpiewanej. Uczniów oceniało 
jury w składzie Grażyna Wir-
kus, Beata Fokcińska i Ro-
man Drzeżdżon.

Laureatom zmagań nagrody 
wręczał Wojciech Rybakow-
ski, członek zarządu powiatu 
wejherowskiego. DA

Spotkanie 
z  kaszubszczyzną
WEJHEROWO | Dzień Kaszubski już po raz trzeci zor-
ganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla 
Jana III Sobieskiego. 
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W dniu 10 czerwca w całej 
Polsce uczniowie czyta-
li swoje ulubione książki, 
które przynieśli z domu 
bądź wypożyczyli z biblio-
teki szkolnej. Celem tego 
przedsięwzięcia było przede 
wszystkim promowanie 
czytania dla przyjemności 
i pokazanie nieczytającym 
uczniom, że czytanie jest 
powszechnym zjawiskiem 
wśród ich rówieśników 
i można z niego czerpać 
przyjemności, bo - cytu-
jąc Henryka Sienkiewicza 
- „Gdy ktoś czyta, zawsze 
albo się czegoś nauczy, albo 
zapomni o tym, co mu dole-
ga, albo zaśnie – w każdym 
razie – wygra”.
W wejherowskim „Elektry-
ku” wspólne czytanie odby-
ło się w ogrodzie szkolnym: 

na ławeczkach, na rozłożo-
nych karimatach, uczniowie 
i nauczyciele rozczytywali 
się w swojej ulubionej lite-
raturze.  Akcję niespodzie-
wanie wsparli nauczyciele 
przedmiotów zawodowych, 
którzy przybyli z całymi 
klasami i „zarazili” uczniów 
czytaniem lektur: „Pan Ta-
deusz, i „Zbrodnia i kara”. 
Wszystkie tytuły czytanych 
książek zapisane zostały na 
przygotowanej w bibliotece 
szkolnej planszy, a elemen-
tem dopełniającym były wy-
konane przez nauczycieli bi-
bliotekarzy plakaty z hasłem 
promującym akcję i cytaty na 
schodach w korytarzu szkol-
nym. Organizatorzy wierzą, 
ze zaszczepią w uczniach 
radość czytania... 
/m. olszak, opr. RaF/

Rekordowa liczba 
czytających
WEJHEROWO | „Jak nie czytam, jak czytam” - to ogól-
nopolska akcja, polegająca na ustanowieniu rekordu  ma-
sowego czytania w jednym momencie. Włączył się w nią 
zespół nauczycieli języka polskiego i biblioteki w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. 
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ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego 
specjalisty lub Inspektora – Pełnomocnika ds. inwestycji, 

w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

BuRmIStRZ mIAStA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarzą-

dzenia Nr 700/246/2016 Burmistrza Miasta Rumi 

z dnia 3 czerwca 2016 roku informuję, iż w siedzi-

bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 

okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący 

lokal użytkowy położony w Rumi przy ul. Dąbrow-

skiego 8/2, stanowiący własność Gminy Miejskiej 

Rumia, przeznaczony do oddania w najem w try-

bie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego 

najemcy.

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarzą-

dzenia Nr 704/250/2016 Burmistrza Miasta Rumi 

z dnia 08.06.2016r. informuję, iż w siedzibie Urzę-

du Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 

21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nie-

ruchomości położone w Rumi, stanowiące wła-

sność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 

dzierżawy w formie bezprzetargowej:

- część działki nr 12/2 w rejonie ul. Sobieskiego, 

działka nr 105/2 przy ul. Zdrojowej, część działki 

nr 221/2 przy ul. Różanej, działka nr 113/2 w rejo-

nie ul. Grunwaldzkiej część działki nr 68/1 przy ul. 

Chmielnej, część działki nr 73/3 przy ul. Łąkowej, 

część działki nr 108/2 przy ul. Zdrojowej, część 

działki nr 192/15 przy ul. Kosynierów działka nr 

215/12 oraz działka nr 216/7 przy ul. Św. Józefa, 

na cele działki przydomowej – zieleń ozdobna,

- część działki nr 12/2 w rejonie ul. Sobieskiego, na 

cele działki przydomowej – zieleń ozdobna - pow. 

30m², na cele parkingowe - pow. 170m²,

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

Warsztaty były wyjątkowe i 
różniły się od podobnych zajęć, 
ponieważ odbywały się pod 
okiem profesjonalnej plastycz-
ki, a do tworzenia „małych 
dzieł sztuki” użyto specjal-
nych mas termoutwardzalnych 
FIMO firmy Staedtler, jednaj 
z najstarszych i najbardziej ce-
nionych firm przemysłowych 
w Niemczech, produkujących 
materiały plastyczne. 

Masy FIMO to nieograni-
czone możliwości tworzenia. 
Jedynym ograniczeniem jest.... 
wyobraźnia! Materiał umożli-
wia świetną zabawę dla osób 
w każdym wieku. Tworzenie 
figur, postaci i rozmaitych 
kształtów rozwija kreatywność, 
zdolności abstrakcyjnego my-
ślenia i manualne oraz pobudza 
wyobraźnię. Po wykonaniu 
prac utwardza się je poprzez 
wygrzanie w piekarniku. Masa 
twardnieje, zachowując kształt 
i kolory. 

Warsztaty są organizowane w 
różnych szkołach na Pomorzu. 
Ich sponsorem jest hurtownia 
i sklep materiałów papierni-

czych, biurowych i plastycz-
nych ALGA D.T.Polaszek s.j., 
która mieści się przy ul. 12 
Marca w Wejherowie. Tym 
razem odbyły się w Szkole 
Podstawowej w Gościcinie, 
za zgodą dyrekcji placówki, 
pod opieką nauczycieli Anny 
Arciszewskiej oraz Agnieszki 
Smus. Poprowadziła je Joanna 
Kotowicz-Buczyńska, artysta 
plastyk ze Studia Victoria Bra-
min. 

- Dla dzieci to doskonała za-
bawa i jednocześnie okazja do 
rozwijania umiejętności – mówi 
Tomasz Polaszek, właściciel 
firmy ALGA D.T.Polaszek s.j.. 
- Z masy FIMO można robić, 
co się chce: postacie, zwierza-
ki, ubranka, domki, a nawet 
biżuterię. Cała zabawa kończy 
się tym, że jest to wypalane w 
typowym, domowym piekar-
niku. Masa staje się wówczas 
bardzo twarda i bardzo trwała. 
Jest to doskonała zabawa dla 
dzieci i ich rodziców i wspania-
ły sposób na wspólne spędze-
nie czasu. 

Pan Tomasz planuje organiza-

cję warsztatów w kolejnych po-
morskich szkołach. Masę pla-
styczną  FIMO firmy Staedtler i 
inne produkty szkolne, biurowe 
oraz kreatywne można kupić w 

sklepie można kupić w sklepie 
ALGA D.T.Polaszek s.j., który 
mieści się przy ul. 12 Marca w 
Wejherowie (naprzeciw marke-
tu JYSK). Rafał korbut

Kolorowe cuda z masy plastycznej
WEJHEROWO | Wielobarwne motyle, rybki, kotki, ślimaki, koniki, słoneczka i wiele, wiele innych form, i kształtów wykonywa-
ły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gościcinie w ramach warsztatów plastycznych, zorganizowanych przez hurtownię i sklep 
materiałów papierniczych, biurowych i plastycznych ALGA D.T.Polaszek s.j. z Wejherowa. 

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t
Fo

t. 
R

af
ał

 K
or

bu
t

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t
Fo

t. 
R

af
ał

 K
or

bu
t

oGŁoSZEnIE
BuRmIStRZA mIAStA RumI

oGŁoSZEnIE
BuRmIStRZA mIAStA RumI



10 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 17 czerwca 2016

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, Os. Przyjaźni 6, w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zosta-
ło podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych drugich przetar-
gach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kniewie, za-
pisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW 
GD1W/00030050/1, oznaczonych ewidencyjnie:

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w obowią-
zującej prawem wysokości. Wadium należy wnieść w wysokości 10% ceny wywoławczej 
na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934, w termi-
nie do  dnia 28 lipca  2016 roku.

Przetargi odbędą się dnia 01.08.2016 roku  o godz. 1000
w urzędzie Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni  6

w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Nie-
ruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6,  
tel. (58) 677-97-07,  pokój nr 302. 

WycIĄG  Z  oGŁoSZEnIA 
o PRZEtARGAcH uStnycH nIEoGRAnIcZonycH

Lp. Położenie
(obręb)

Nr działki Powierzchnia   
(ha)

Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza 
(bez podatku VAT) 

(zł)

1. kniewo 207/4 0,1042 ha GD1W/00030050/1 51.631,00 zł

2. kniewo 207/5 0,1101 ha GD1W/00030050/1  54.555,00 zł

3. kniewo 207/6 0,0961 ha GD1W/00030050/1 47.618,00 zł

4. kniewo 207/7 0,0960 ha GD1W/00030050/1 47.568,00 zł

5. kniewo 207/8 0,1094 ha GD1W/00030050/1 54.208,00 zł

W imieniu rumskich strażni-
ków Certyfikat Standaryzacji 
i Certyfikacji Straży Gmin-
nych i Miejskich Wojewódz-
twa Pomorskiego “Z miesz-
kańcami i dla mieszkańców” 
z rąk Dariusza Drelicha, wo-
jewody pomorskiego, ode-
brali burmistrz Rumi Michał 
Pasieczny oraz komendant 
Straży Miejskiej Roman 
Świrski.
Program standaryzacji 
i certyfikacji straży gminnych 
i miejskich jest rekomen-
dowany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i został 
wdrożony w 2014 r. Straż 
Miejska w Rumi jest ósmą 
strażą w Polsce, która została 
uhonorowana tym zaszczy-
tem. 
- Należy dodać, że program 
jest dobrowolny, a nadanie 
certyfikatu następuje na wnio-
sek burmistrza po przeprowa-
dzeniu szczegółowej kontroli 
w jednostce przez specjalną 
komisję wojewody i komen-
danta wojewódzkiego policji 
– tłumaczy Roman Świrski. 
- Straż Miejska w Rumi rów-

nież została poddana takiej 
kontroli.
Kontrola dotyczyła wszyst-
kich przejawów działalno-
ści straży, jej organizacji, 
oparcia na właściwych pod-
stawach prawnych, plano-
wania, sprawozdawczości, 
rachunkowości, wyposaże-
nia, wyszkolenia, umundu-
rowania strażników, spraw 
kadrowych, obiegu doku-

mentów, wewnętrznej kon-
troli zarządczej, prawidłowo-
ści sposobów i form działania 
w terenie funkcjonariuszy, 
postępowań mandatowych, 
wniosków do sądu, ewiden-
cji interwencji i wykroczeń, 
dbałości o pojazdy służbo-
we. Sprawdzano również, 
jak wygląda współpraca 
z policją i innymi podmiota-
mi (Państwową Strażą Pożar-

ną, Strażą Graniczną, Strażą 
Leśną, kontrolerami ZKM 
itp.) oraz praca profilaktycz-
na z młodzieżą i spotkania 
z mieszkańcami, a także czy 
podejmowane są inicjatywy 
własne (akcje, konkursy dla 
młodzieży, pokazy tresu-
ry psów itp.). Wnikliwemu 
sprawdzeniu podlegało nawet 
zgodne z przepisami oznako-
wanie i urządzenie komendy 

(w tym szatni, jadalni, sanita-
riatów, biur itp.), a także po-
prawność prowadzenia strony 
internetowej www.sm.rumia.
pl oraz Biuletynu Informacji 
Publicznej.   
- Straż Miejska w Rumi po-
myślnie „zaliczyła” tę wery-
fikację, uzyskując 94 na 97 
możliwych punktów – cie-
szy się komendant Świrski. 
– Spełniliśmy wszystkie wy-
mogi „podstawowe”, wszyst-
kie wymogi „obligatoryjne” 
(76 pkt.) oraz zdobyliśmy 18 
punktów dodatkowych. 
- Bardzo cieszymy się  z tego 
sukcesu – mówi Hanna Szy-
mońska, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich 
rumskiego magistratu, na co 
dzień nadzorująca pracę Stra-
ży Miejskiej w Rumi.  
- Gratuluję przede wszystkim 
mieszkańcom Rumi – dodaje 
Krzysztof Woźniak, przewod-
niczący Komisji Bezpieczeń-
stwa Rady Miejskiej Rumi.  
– Straż Miejska otrzymała 
bowiem maksymalna ocenę 
w tych obszarach, na które 
miała wpływ. Zabrakło tylko 

punktów za brak niedzielnych 
dyżurów i ilość strażników 
przypadającą na mieszkań-
ców. A to oznacza, że rumska 
SM działa zgodnie z ustawą 
oraz według najwyższych 
standardów wprowadzonych 
przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji. 
Krzysztof Woźniak dodaje, że 
Straż Miejska w Rumi istnie-
je od 26 lat i cieszy się coraz 
lepszą opinią. 
- Jest to efekt starań straż-
ników i ich kierownictwa 
oraz działań rady miasta, by 
udowodnić, że Straż Miejska 
służy mieszkańcom i po to 
została powołana – dodaje 
przewodniczący.
Na tym nie koniec sukcesów.
- Komendant wojewódzki po-
licji powołał mnie do komisji 
egzaminacyjnej szkolenia 
podstawowego dla strażni-
ków miejskich z całej Polski 
– dodaje Roman Świrski. - 
Wśród zdających było dwóch 
strażników z Rumi, obydwaj 
pomyślnie zdali egzamin.

/kor/

Strażnicy miejscy z certyfikatem
RUMIA | Jako jedna z zaledwie ośmiu w całej Polsce, rumska Straż Miejska może poszczycić się certyfikatem potwierdzającym 
jakość pełnionej służby. Strażnicy zdobyli 94 na 97 możliwych do uzyskania punktów.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Sprzedam nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

Sprzedam gospodarstwo rolne 8,20ha 
wraz z zabudowaniami. Tel: 661-895-941

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Jestem zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Cho-
pina, długoterminowa umowa, tel. 665 117 
489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, sprzedaż części, pomoc 
drogowa. Tel: 789345593

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

Telewizor Samsug 25”z tunerem do tv na-
ziemnej, cena 200 zł. Tel: 695-230-080

Sprzedam tv skype Samsung VG - StC 
4000 oraz mysz bezprzewodową, cena 
180 zł. Tel: 510-501-955
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NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                 EXP.MTI.

EXP.ROZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZykŁAD:

• Treść SMSa lub MMSa  
  nie może przekraczać 100 znaków. 
• MMS nie może przekraczać 100 kB.

ZAMÓW 
oGŁoSZEnIE 
DROBNE

Regulamin drobnych ogłoszeń jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

• Nie należy używać polskich  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.
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SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod zastaw nierucho-
mości, ekspresowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

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

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, 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 
Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-120-
213

Singel 35 lat, modelowy typ urody, szukam 
4 Pań 26-56 lat, miłych sponsorek, Trój-
miasto. Tel: 735-001-684

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam tanio komodę olcha szerokość 
130 cm, wysokość 93 cm, głębokość 
43cm, cena 260 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam hydrofor wodny GUBEoID wy-
sokość podnoszenia wody 55m, głębokość 
zasysania 8m. Tel: 507-486-424

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

Kupię militaria (umundurowanie, odzna-
czenia, ekwipunek wojskowy, części po-
jazdów itp..) z okresu II Wojny Światowej 
oraz antyki, tel. 793 262 765, e-mail: ekwi-
punekwojskowy@gmail.com

Złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, 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 dziec-
ka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034
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To był jubileuszowy, już 20 
wielki przejazd rowerowy. 
Miłośnicy dwóch kółek wy-
ruszyli w trzech peletonach: 
północnym (z Wejherowa 
przez Redę, Rumię i Gdynię), 
południowy (z Tczewa przez 
Pruszcz Gdański i Gdańsk) 
i zachodni (z Kartuz przez 
Żukowo, Banino i Gdańsk). 
Wszystkie peletony spotkały 
się na Sopockich Błoniach, 
gdzie organizatorzy przy-
gotowali dla uczestników 
mnóstwo atrakcji – konkursy, 
koncerty, loterię szprychów-
kową, i wiele innych. W te-
gorocznej edycji frekwencja 
była rekordowa. 
- W przejeździe wzięło 
udział kilkanaście tysięcy 
osób, mówi się nawet o bli-
sko 20 tys. – mówi Arkadiusz 
Szczygieł, prezes Wejhe-
rowskiego Towarzystwa Cy-
klistów. - Dokładnej liczby 
uczestników nie znamy, po-
nieważ nie liczyliśmy ich, są 
to tylko szacunkowe dane. 

W poprzednich edycjach za-
wsze jechał jeden peleton 
z Wejherowa i drugi z Gdań-
ska. A w tym roku dodatko-
wo ruszył trzeci z Kartuz. 
Organizacyjnie wszystko się 
udało, pogoda też dopisała. 
Podsumowując – wydarze-
nie uważam za bardzo udane, 
była też dobra współpraca 
ze służbami porządkowymi. 
Co ważne, przedstawiliśmy - 
jako rowerzyści - swoje pro-
blemy. 
Arkadiusz Szczygieł podkre-
śla, że nie był to tylko rekre-
acyjny przejazd, ale manife-
stacja. 
- Chcieliśmy pokazać, że 
jest nas naprawdę dużo i że 
infrastruktura powinna być 
wykonywana z uwzględnie-
niem rowerzystów – tłuma-
czy prezes WTC. - Wiele 
pieniędzy wydawanych jest 
na infrastrukturę związaną 
z samochodami, a za mało 
na inny transport, m.in. ro-
werowy. W miastach najważ-

niejsze dla rowerzystó jest 
bezpieczeństwo, z terenami 
służącymi turystyce i rekre-
acji na dwóch kółkach nie 
nie ma problemu. Ale jest 
problem właśnie z dostoso-
waniem całej infrastruktury 
do potrzeb rowerzystów. Nie 
zawsze musi to być oddziel-
na ścieżka, przecież rowerzy-
ści poruszają się też po uli-
cach. Wystarczy, aby jezdnie 
były odpowiednio szerokie 
i aby były wyznaczone pasy. 
Chodnik z dopuszczonym 
pasem dla rowerzystów jest 
popularnym, ale wcale nie 
najlepszym rozwiązaniem. 
Rowerzyści są przecież peł-
noprawnymi uczestnikami 
ruchu drogowego, a jezdnie 
są nie tylko dla samochodów. 
Rower to też pojazd i ma peł-
ne prawo poruszać się ulicą. 
Ale do tego potrzebna jest 
odpowiednia modernizacja 
infrastruktury oraz... kultura 
jazdy. 

Rafał korbut

Rekordowy Wielki Przejazd Rowerowy

POMORZE | To było prawdziwe rowerowe święto. Tysiące rowe-
rzystów z całego Pomorza przejechało w trzech peletonach 
do Sopotu, gdzie odbył się wielki finał. 
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ZBIgNIEW ChuChała

Za nami już mecze z Irlandią 
i Niemcami. Piszę ten felieton 
dzień przed meczem z mistrza-
mi świata. Pierwszy obejrzałem 
na drugim krańcu Polski w to-
warzystwie kolegów, z którymi 
przeżywałem Mistrzostwa Świa-
ta w 1974 roku. Może to dobry 
znak dla naszej drużyny? Wszak 
wówczas zostaliśmy przecież 
trzecią drużyną świata. W nie-
dzielę 12. czerwca, drużyna tre-
nera Adama Nawałki rozegra-
ła doskonały mecz. Jeśli cho-
dzi o grę pozycyjną, to spotka-
nie z Irlandią z całą pewnością 
zostanie zapisane jako jedno 
z najlepszych, jeśli nie najlep-
sze. Co prawda są malkontenci, 
ale to Polska właśnie. Wracam 
do naszego alfabetu piłkarzy 
grających w biało czerwonych 
barwach. Dziś litera „K”. Oj, kło-
poty bogactwa. Wymienię tyl-
ko kilka nazwisk, aby zrobić za-
mieszanie - Kałuża, Kempny, 
Kmiecik, Korynt, Kosecki, Ku-
char, Kupcewicz. Starczy? Szyb-
ko zatem podaję skład pierw-
szej reprezentacji. W bramce 
Hubert Kostka. W obronie Da-
riusz Kubicki, Roman Korynt, 

Radosław Kałużny i Władysław 
Karasiak. Do pomocy powołu-
ję Wacława Kuchara, kapi-
tana drużyny, Henryka 
Kasperczaka i Józefa 
Kotlarczyka. Atak 
stanowić będą 
następujący za-
wodnicy - Józef 
Kałuża, Roman 
Kosecki i Karol 
Kossok. Olbrzymi 
żal, gdy patrzy się 
na tych, którzy po-
zostali w rezerwie. Za-
tem śmiało zaproponuję 
także drugą reprezentację na-
szego kraju na literę „K”. Bram-
karz to Konrad Kornek. Obroń-
cy -  Paweł Król, Juliusz Kruszan-
kin, Władysław Kawula i Marek 
Koźmiński. Pomocnicy - Janusz 
Kupcewicz, Jan Kotlarczyk i Zbi-
gniew Kaczmarek. Napastnicy 
- Wojciech Kowalczyk, Henryk 
Kempny (kapitan drużyny) i Jó-
zef Kohut. To wielka przyjem-
ność mieć tylu znakomitych pił-
karzy do wyboru. A muszę jesz-
cze zapewnić, że z bólem serca 
zostawiłem w odwodzie same 
znakomite nazwiska. Niech wy-

Kosta między słupkami

KALENDARIUm 
fUTbOlOWE

mienię chociaż Zdzisława Kap-
kę, Jacka Kazimierskiego, Ed-
munda Kowala, Janusza Ko-
walika, Jerzego Kraskę, Adolfa 
Krzyka, Cezarego Kucharskie-
go, Zygmunta Kuklę, Kazimie-
rza Kmiecika czy Marka Kustę. 
Jakie kluby reprezentują piłka-
rze mojej pierwszej reprezenta-
cji? Kostka i spółka grali w Gór-
niku Zabrze, Stail Mielec, Le-
gii Warszawa, Aston Villa, Le-
chii Gdańsk, Zagłębiu Lubin, 
Wiśle Kraków, ŁKS Łódź, Pogo-

ni Lwów, Cracovii, Gwar-
dii Warszawa, Gala-

tasaray Stambuł, 
Osasunie Pam-
peluna, Atletico 
Madryt i 1.FC 
Katowice. 
Klubów wię-
cej niż piłka-
rzy, ale to nor-

malne zjawi-
sko, gdyż zmiany 

barw klubowych są 
znane, odkąd funkcjonu-

ją rozgrywki piłkarskie. Za to ja-
kie znakomite drużyny zagra-
niczne się pojawiły w wykazie. 
Co najważniejsze, tacy piłka-
rze jak Kubicki czy Kosecki gra-
li za granicą w pierwszych skła-
dach swych klubów regularnie. 
Kosecki, dziś wiceprezes PZPN, 
zdobył dla Galatasaray dzie-
więtnaście bramek, dla Osasu-
ny osiem a dla Atletico czterna-
ście. Za tydzień litery „L” i „Ł”, 
no i będziemy już wiedzieć jak 
potoczyły się losy naszej repre-
zentacji na ME we Francji. Trzy-
majmy nadal kciuki.

Starszy Strażnik Rafał Karcz 
reprezentował po raz czwarty 
wejherowską Straż Miejską 
podczas Mistrzostw Polski 
w kickboxingu Służb Munduro-
wych, które tym razem odbyły 
się w odległym Sanoku. Karcz 
startował w formułach point-
fighting (walka przerywana) 
oraz kick-light (walka ciągła 
z dozwolonymi kopnięciami na 
uda). W formule pointfighting 
stoczył zwycięski półfinałowy 
pojedynek przed czasem sto-
sunkiem 12:1 z reprezentantem 
OSP Węgrów Wojciechem Ką-
dziela, natomiast do finałowej 
walki z powodu kontuzji nie 

wyszedł Grzegorz Kwiecień 
z KPP Starachowice i Karcz 
mógł już cieszyć się z obrony 
tytułu Mistrza Polski i niepo-
konanego zawodnika od 2013 
roku w  tej formule.

W formule kick-light, Rafał 
Karcz pokonał kolejno w wal-
kach finałowych: Sławomira 
Knioch z Zakładu Karnego 
Wronki oraz Bartosza Fechnera 
z Jednostki Wojskowej z Mię-
dzyrzecza. Oba pojedynki wy-
grane przez niejednogłośną 
decyzję 2:1, dały Wejherowia-
ninowi drugi tytuł Mistrzowski 
na tym turnieju. 

Rafał Karcz do tej pory wy-

walczył 5 tytułów Mistrza Pol-
ski Służb Mundurowych.

W zawodach wzięła także 
udział zawodniczka KTS-K 
GOSRiT Luzino, Patrycja 
Hinc, która reprezentowała 
OSP Zelewo. Patrycja okazała 
się bezkonkurencyjna w wadze 
do 55 kg pointfighting i sięgnę-
ła po tytuł Mistrzyni Polski.

W zawodach w Sanoku wzię-
ło udział łącznie ponad 120 
zawodników reprezentujących 
różne formacje służb munduro-
wych takich jak m.in.: Policja, 
Straż Miejska, Wojsko, Biuro 
Ochrony Rządu, Służba Celna 
i inne.  /raf/

Strażnik mistrzem Polski
WEJHEROWO | Funkcjonariusz wejherowskiej Straży Mieskiej 
okazał się niepokonany na Mistrzostwach Polski Służb Mud-
nurowych w Sanoku.
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Jak to możliwe?? Wszystko 
za sprawą decyzji Komisji 
do spraw Licencji klubowych 
PZPN.

Wyżej wymieniona komisja 
nie przyznała licencji Zawiszy 
Bydgoszcz na grę w pierw-
szej lidze. Co to oznacza? Nic 
innego jak tylko to, że Zawi-
sza może zagrać co najwyżej 
w drugiej lidze, ale ta infor-
macja nie jest potwierdzona. 
Większość udziałów w Zawi-
szy sprzedał były już prezes 
Radosław Osuch, a co z klu-
bem ma zamiar zrobić nowy 
właściciel, nadal nie wiado-
mo. Gdyby jednak stało się 
tak że piłkarze z Bydgoszczy 
zaczną w niższej klasie roz-
grywek niż druga liga to au-
tomatycznie zwalnia się jedno 
miejsce. Warto od razu dodać 
że odwołany został baraż po-

między Wisłą Puławy 
a Kluczborkiem a oba 
te kluby będą w przy-
szłym sezonie występo-
wać w pierwszej lidze.

Pomimo złożonego 
w terminie odwołania 
klubu Zawisza Byd-
goszcz od decyzji nr 
14/1 Komisji ds. Licen-
cji Klubowych PZPN 
z dnia 30 maja 2016 
roku o nieprzyzna-
niu Klubowi licencji 
na udział w rozgryw-
kach I ligi w sezonie 
2016/2017, na podsta-
wie pkt. 5.1.5.5 Pod-
ręcznika Licencyjnego, 
Komisja Odwoławcza 
postanowiła pozostawić 
odwołanie Klubu bez rozpo-
znania – Odwołanie nie speł-
niało wymogów formalnych 

przewidzianych w Podręczni-
ku Licencyjnym.

W drugiej lidze pozostanie 
więc zespół, który zajął 15 

miejsce na zakończenie se-
zonu. Jest to klub Nadwiślan 
Góra, który jednak podzie-
lił los Zawiszy Bydgoszcz. 

Komisja postanowiła 
odmówić licencji na grę 
w rozgrywkach II ligi 
w sezonie 2016/2017 
Klubowi Nadwiślan 
Góra w związku z nie-
spełnieniem kryteriów 
S.01, S.02, P.02, P.08, 
P.09, P.11, I.01 oraz 
F.01, F.03, F.04, F.05, 
F.06 Podręcznika Licen-
cyjnego dla Klubów II 
ligi na sezon 2016/2017. 
Klub nie przedstawił 
szeregu dokumentów 
wymaganych przez 
Podręcznik Licencyjny 
w związku z czym nie 
była możliwa pozytyw-
na weryfikacja wniosku. 

Komisja nie przyznała 
mu licencji na grę w dru-
giej lidze. Kto więc zająłby 
ewentualnie miejsce Zawi-

szy? Wszystko wskazuje na 
Gryf Wejherowo. Na dzień 
dzisiejszy to wszystko jed-
nak spekulacje. Trzeba pilnie 
obserwować jak rozwinie się 
dalej sytuacja i jakie będą dal-
sze losy Zawiszy Bydgoszcz. 
Gryf został objęty nadzorem 
infrastrukturalnym i musi 
dostosować swój obiekt do 
wymogów licencyjnych do 
rozpoczęcia sezonu rozgryw-
kowego 2016/2017. Ponadto 
klub ukarany został za naru-
szenie F.01 Podręcznika Licen-
cyjnego, kara wynosi 1000 zł. 
Dwa kluby drugoligowe zo-
stały ukarane ujemnymi punk-
tami w przyszłym sezonie. 
Polonia Bytom rozpocznie 
rozgrywki z czterema punkta-
mi na minusie, Siarka Tarno-
brzeg z jednym.

Bartłomiej karasz

Gdzie zagra Gryf w przyszłym sezonie?
PIłKa NOŻNa | Mimo zajęcia na koniec sezonu 16 miejsca, które oznaczało spadek do trzeciej ligi, pojawiła się iskierka nadzie-
ja, że jednak w przyszłym sezonie w Wejherowie nadal będzie można oglądać mecze na poziomie drugiej ligi. 
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To był dziwny sezon, który 
śmiało można podzielić na dwie 
części. Gryf w rundzie jesiennej 
miał bardzo duże problemy ze 
zdobywaniem punktów. Dobry 
był tylko początek gdzie w czte-
rech meczach Wejherowianie 
zdobyli 8 punktów ( w kolejnych 
15 zaledwie 5 !!) Zespół prezen-
tował się słabo i bezbarwnie. 
Do tego doszła fatalna seria je-
denastu meczy bez zwycięstwa.  
Wszystko zaczęło się od meczu 
z Radomiakiem Radom w Wej-
herowie. Mimo gry w przewa-
dze Gryf nie tylko nie potrafił 
pokonać rywala. Co więcej to 
goście zdobyli na dwie minuty 
przed końcem spotkania bramkę 
za sprawą Leandro i wyjechali z 
kompletem punktów. Słabe wy-

niki i styl gry spowodowały, że 
zdecydowano się po przegranym 
meczu z Polonią Bytom 0:4  na 
zmianę trenera. Dotychczasowe-
mu szkoleniowcowi Tomaszo-
wi Kotwicy podziękowano za 
współpracę a zatrudniono Piotra 
Rzepkę. Nowy trener o wiele 
bardziej doświadczony mający 
za sobą pracę w takich klubach 
jak Odra Opole, Górnik Łęczna 
czy też Arka Gdynia miał w koń-
cu sprawić aby Gryf zaczął grać 
lepiej, bardziej widowiskowo a 
przede wszystkim wygrywać. 
Dopiero pięć kolejek później po 
tej zmianie  udało się w końcu 
zdobyć trzy punkty i pokonać 
Błękitnych Stargard 1-0 po 
bramce Krzysztofa Wickiego. 
Ten mecz nie był jednak prze-

łomowym. Kolejne spotkania 
pokazały, że jeśli nie nastąpią 
znaczące zmiany kadrowe runda 
wiosenna może być jeszcze gorsza. 
W przerwie zimowej działacze 
przystąpili do ofensywy trans-
ferowej. Z zespołu odeszło 13 
piłkarzy (głównie zasilili oni 
zespoły grające w niższych kla-
sach rozgrywkowych), w ich 
miejsce sprowadzono 10 no-
wych, którzy mieli w swoim CV 
o wiele większe doświadcze-
nie niż ich poprzednicy. Żeby 
zgrać praktycznie nowy zespół 
rozegrano szereg sparingów, w 
których żółto-czarni mieli spore 
problemy ze strzelaniem bra-
mek. Druga część sezonu zaczę-
ła się bardzo dobrze od dwóch 
zwycięstw nad Okocimskim 

(walkower 3-0) i Nadwiślanem 
Góra, który był bezpośrednim 
sąsiadem w tabeli 3-0. Gryf w 
tej rundzie spisywał się dobrze 
ale i konkurencja w walce o 
utrzymanie nie spała. Walka o 
ligowy byt stała się bardzo cie-
kawa i długo nie było wiadomo, 
który zespół spadnie a który się 
utrzyma. Co kolejkę jakiś klub 
z dolnej części tabeli sprawiał 
niespodziankę pokonując wyżej 
notowanego rywala. Z racji tego, 
że runda jesienna była dłuższa 
i  trwała 19 kolejek, wiosenna 
była krótsza. Może gdyby było 
na odwrót podopieczni Piotra 
Rzepki utrzymali by się w lidze.  
Jesienią w 19 meczach Gryf 
zdobył zaledwie 13 punktów, 
na wiosnę w 15 spotkaniach 

Podsumowanie sezonu 2015/2016
 
PIłKa NOŻNa | W zakończonym sezonie w drugiej lidze Gryf Wejherowo jako beniaminek nie zdołał się utrzymać. Szesnaste 
miejsce na koniec sprawia, że zaledwie po roku gry na tym poziomie rozgrywek Gryf ponownie będzie trzecioligowym klubem. 

udało się zdobyć tych punktów 
20. Bilans spotkań jest następu-
jący: 3 zwycięstwa 4 remisy 12 
porażek w pierwszej rundzie, 5 
zwycięstw 5 remisów i 5 porażek 
w drugiej. Ostatecznie zabrakło 
czterech punktów do utrzyma-
nia. Oprócz Gryfa Wejherowo 
z ligi spadł Nadwiślan Góra i 
zdegradowany wcześniej Oko-
cimski Brzesko. O ile w rundzie 
jesiennej Gryf przegrywał mecze 
bardzo wysoko (0-4 z Polonią 
Bytom, ROW-em Rybnik czy 
też Puszczą Niepołomice) o tyle 
na wiosnę prawie w każdym 
meczu był równorzędnym ry-
walem. Nie zawsze przekładało 
się to na zdobycze punktowe. 
Czasami brakowało szczęścia 
jak choćby w meczu z Olimpią 
Zambrów gdzie w 86 minucie 
Mateusz Kuzimski nie trafił przy 
wyniku 0:0 rzutu karnego. A cza-
sem szczęście było po stronie 
Gryfa. W pierwszej kolejce Rafał 
Jankowski przestrzelił jedenast-
kę w doliczonym czasie gry dzię-
ki czemu inauguracja rozgrywek 

zakończyła się zwycięstwem 
1-0. Co ciekawe w meczu rewan-
żowym ten sam zawodnik zdobył 
bramkę na 1-1, wykorzystując 
właśnie rzut karny w ostatniej 
minucie. Najlepszymi strzelcami 
zespołu byli Krzysztof Wicki z 
siedmioma bramkami ( Z na-
pastnika stał się stoperem), oraz 
Mateusz Kuzimski, który zdobył 
bramek sześć. Można tylko spe-
kulować czy gdyby skład z rundy 
wiosennej był przez cały sezon 
to miejsce w tabeli byłoby inne. 
Fakty są takie że Gryf Wejhero-
wo zajął przedostatnie miejsce i 
spadł z drugiej ligi. Trzeba wy-
ciągnąć wnioski z tego sezonu, 
zastanowić się co trzeba zmienić 
aby za dwa lata sytuacja się nie 
powtórzyła (zakładamy że przy-
goda Gryfa z trzecią ligą potrwa 
tylko rok i powróci on do drugiej 
ligi). Patrząc na to co się dzieje 
odnośnie przyznawaniu licencji 
przez PZPN nie można wyklu-
czyć że Gryf się jednak utrzyma 
kosztem Zawiszy i Nadwiślanu.

Bartłomiej karasz




