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Opozycja
Będzie to jeden z moich najkrót-
szych felietonów, o ile nie naj-

krótszy. Skoro tydzień temu 
zamieściłem opowieść o rzą-
dzących na czele z preziem, 
to gwoli sprawiedliwości 

dziś powinienem o opozy-
cji. Zatem szukam kto stoi na jej 
czele? Czy to jest były kandydat? 
Ależ skąd. Może to były prezes 
klubu fubolowego? Też nie. No, 
to może były przewodniczący 
klubu radnych platformianych? 
Nic z tych rzeczy. Szefa nie ma, 
bo i nie ma drużyny. Poszukam 

jeszcze wśród radnych pisow-
skich, bo ponoć w Radzie Mia-
sta jest ich dwóch. Jeden chyba 
współpracuje z władzą, a drugi 
z mamą stanowi opozycję na 
niby. Jest takie powiedzenie – 
„jest, a jakoby go nie było”. Do 
naszej opozycji natomiast pasu-
je sformułowanie odwrotne – „ 
nie ma jej, a jakoby była”. Po 
głębokiej analizie tematu dosze-
dłem do wniosku, że w Wejhe-
rowie dziś mamy do czynienia 
ze zjawiskiem „dwa w jednym”. 
Co to oznacza? Otóż faktyczną 

i najsilniejszą opozycję sta-
nowi nikt inny, tylko sam 
prezio. Rano wstaje, robi 
przedziałek i mówi: dziś je-
stem preziem. Innego dnia 
wstaje, robi ten sam prze-
działek i mówi: dziś jestem 
opozycją. Tak, proszę sza-
nownych państwa, to takie 
swoiste alter ego. Nasz pre-
zio w fenomenalny sposób 
rozprowadził panów, star-
tujących w wyborach jako 
opozycja. Rozstawił ich po 
kątach i robi z nimi co dusza 
zapragnie. Muszę przyznać, 
że to majstersztyk. Wiem, 
że prezio czyta moje felie-
tony, tak więc niniejszym 
chylę przed nim czoła. Panie 
prezio, jeśli pan nie wierzy, 
proszę wyjrzeć przez okno. 

Czyż nie jestem w ukłonie? 
Przez wiele poprzednich lat 
opozycja wobec rządzących 
była. Raz lepsza, raz gorsza, 
lecz była. Krzykliwa, czasa-
mi nieudolna, innym razem 
znów merytoryczna, ale 
prezio musiał mieć się cały 
czas na baczności. Czy dzi-
siejsza sytuacja polityczna 
w mieście daje zatem gwa-
rancję stabilizacji? Twier-
dzą, że nie. Każda bowiem 
władza musi swoją opozy-
cję. W innym przypadku, jak 
uczy historia, kończy się to 
katastrofą. Nie zawsze jest 
to katastrofa tak „piękna” 
jak Titanica, gdzie ponoć do 
końca grała orkiestra.
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Podróże w czasie są jeszcze 
niemożliwe? Ale nie w Wej-
herowie! Już w najbliższy 
weekend będzie tu można 
się „przenieść w przeszłość” 
i cofnąć w czasie aż o 400 
lat i zobaczyć, jak Rzeczpo-
spolita wyglądała w okresie 
Potopu Szwedzkiego. 

Niezwykłe i widowiskowe 
wydarzenie rozpocznie się 
już dziś, w piątek 24 czerw-
ca. Do Wejherowa zjadą się 
miłośnicy rekonstrukcji i już 
po raz trzeci każdy będzie 
mógł obejrzeć jeden z naj-

większych spektakli histo-
rycznych w Polsce, czyli 
„Jak to na Pomorzu zdrajcy 
ze Szwedem próbowali się 
bratać”. 

Organizatorem wydarze-
nia jest Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycz-
nych Pułk Czarnieckiego, 
przy współpracy z Wejhe-
rowskim Centrum Kultury 
oraz pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Wejherowa. 
Całe wydarzenie odbędzie się 
w różnych miejscach miasta, 
ze szczególnym uwzględnie-

niem Placu Jakuba Wejhera 
oraz Parku Miejskiego, gdzie 
rozegrają się trzy bitwy. 

Już w piątek 24 czerwca 
na polanie Parku Miejskiego 
powstanie obozowisko woj-
skowe oraz XVII–wieczne 
kramy rzemieślnicze i ku-
pieckie prezentujące wyra-
biane wówczas towary. Zo-
baczymy  również turniej 
szabli bojowej, turniej łucz-
niczy i kulinarny. Możliwe 
będzie zwiedzanie z prze-
wodnikiem Kalwarii Wejhe-
rowskiej oraz podziemi ko-

ścioła klasztornego pw. św. 
Anny, gdzie spoczywa zało-
życiel miasta wraz z rodzi-
ną. Planowany jest również 
przemarsz z pochodniami, 
fireshow oraz pokaz tańca 
brzucha.

W tym roku  odprawiona 
zostanie również msza św. 
w rycie trydenckim (po łaci-
nie), nowością są także kon-
certy trzech zespołów mu-
zyki dawnej oraz niedzielna 
bitwa w formie ataku na wóz 
kupiecki.

Rafał Korbut

Historyczna 
rekonstrukcja
WEJHEROWO | Blisko 150 rekonstruktorów, inscenizacja trzech bitew, wieczorny 
przemarsz wojsk ulicami miasta z pochodniami, a także zwiedzanie XVII-wieczne-
go obozowiska – to tylko wybrane atrakcje trzeciej już Rekonstrukcji Historycznej. 

Szczegółowy pRogRam:

piąteK, 24 czeRwca:

12.00•	  Przyjazd grup i rozbijanie obozowiska

Sobota, 25 czeRwca:

10.15 - 10.30•	  - Przemarsz z obozowiska na miejsce 
pierwszej bitwy
10.30 - 11.15•	  - Oficjalne rozpoczęcie Wydarzenia i pre-
zentacja grup; Bitwa Dzienna - rekonstrukcja walki ofi-
cerów wiernych Koronie ze zdrajcą Sarpskim i jego po-
plecznikami - Plac Jakuba Wejhera
11.30 - 12.45•	  - Msza Święta w Rycie Trydenckim (po ła-
cinie) - Sanktuarium Pasyjno - Maryjne - Klasztor
13.00 - 19.00•	  - Kramy z pamiątkami i wyrobami histo-
rycznymi, także kramy rzemieślników i lokalnych twór-
ców - Park Miejski
13.00 - 19.00•	  - Atrakcje dla dzieci - zabawy plebejskie, 
kucyki - Park Miejski
14.00•	  Możliwość zwiedzenia Kalwarii Wejherowskiej 
z przewodnikiem - Rozpoczęcie trasy przy obozowisku
14.00•	  - Turnieje szabli bojowej, łuczniczy i kulinarny - 
Park Miejski
13.00 - 17.00•	  - koncerty Zespołów Muzyki Dawnej 
(Góra Trolla, Tabulatura) - Park Miejski
20.15 - 20.30•	  - Prezentacja grup i przygotowania do bi-
twy - Plac Jakuba Wejhera
20.30 - 21.20•	  - Bitwa wieczorna, obrona miasta przed 
Szwedami - Plac Jakuba Wejhera
21.30 - 22.00 •	 - Przemarsz ulicami miasta z pochodnia-
mi - Start: Plac Jakuba Wejhera
22.10 - 22.40•	  - Pokaz tańca brzucha oraz pokaz fire-
show - Park Miejski

Niedziela, 26 czeRwca:

10.00 - 16.00 •	 - Kramy z pamiątkami i wyrobami histo-
rycznymi, także kramy rzemieślników i lokalnych twór-
ców - Park Miejski
12.00 - 13.00•	  - Bitwa Dzienna - Atak na wóz kupiecki/
taborowy - Park Miejski
13.00 - 13.30•	  - Wręczenie nagród dla zwycięzców kon-
kursów oraz zakończenie wydarzenia - Park Miejski

Konkurs ma charakter otwar-
ty i skierowany jest zarówno 
do debiutantów, jak i dojrza-
łych autorów, mieszkających 
na terenie województwa po-
morskiego. Celem konkursu 
jest inspiracja i popularyzacja 
twórców literatury, ujawnienie 
ich talentów, stworzenie moż-
liwości publikacji najlepszych 
utworów, a także uczczenie 70. 
rocznicy powstania Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie.

Prace (oznaczone katego-
rią i grupą wiekową) należy 
dostarczyć w trzech egzem-

plarzach maszynopisu oraz 
dodatkowo na płycie CD lub 
przesłać na adres: Miejska 
Biblioteka Publiczna 84-200 
Wejherowo ul. Kaszubska 14 
z dopiskiem: „Powiew Weny ” 
do 7 października 2016 roku.

Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród nastąpi 26 paź-
dziernika 2016 roku o godz. 
17.00

Nagrody finansowe funduje 
Prezydent Miasta Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, 
a nagrody rzeczowe - Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 

/raf/

Biblioteka 
– brama w czasie
WEJHEROWO | Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-

herowie ogłasza XI  Edycję Wejherowskiego Konkursu Li-
terackiego „Powiew Weny”. Temat tegorocznego konkursu 
brzmi: „Biblioteka jest bramą w czasie”.
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W centrali Kaszubskie-
go Banku Spółdzielczego 
w Wejherowie odbył się finał 
konkursu „Bank Wiedzy”. 
Konkurs ten organizowany 
jest od kilku lat i cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem 
wśród szkół i młodzieży z po-
wiatu wejherowskiego i kar-
tuskiego.

Uczestnicy musieli opa-
nować dość szeroki zakres 
wiedzy. Konkurs przebiegał 
w 4 etapach. Etap I (szkol-
ny - indywidualny) obejmo-
wał zadania praktyczne (test 
składający się z zadań mate-
matycznych, logicznych oraz 
zadań teoretycznych dotyczą-
cych historii, działania i ofer-

ty Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego). Etap II (szkolny 
- grupowy) wymagał nagrania 
przez trójkę uczniów, którzy 
najlepiej zaliczyli etap I, krót-
kiego filmu na temat oferty, 
historii i działalności Kaszub-
skiego Banku Spółdzielczego. 
Etap III to już etap finałowy 
(bankowy - indywidualny) - 

obejmował zadania praktycz-
ne (test składający się z zadań 
matematycznych, logicznych 
oraz zadań teoretycznych dot. 
historii, działania i oferty ban-
ku). Finał obejmował również 
etap IV (bankowy – grupo-
wy). Tu uczestnicy musieli 
rozwiązać zarówno zadania 
teoretyczne, jak i praktyczne 

Rozbili „Bank Wiedzy”
KONKURS | 367 uczniów z 11 szkół z powiatów wejherowskiego i kartuskiego wzięło 
udział w konkursie „Bank Wiedzy”, zorganizowanym przez Kaszubski Bank Spół-
dzielczy. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. 

– do rozwiązania przez druży-
ny na wyznaczonych stanowi-
skach.

W konkursie brali udział 
uczniowie ze szkół gimnazjal-
nych. 

- Te szkoły działają w miej-
scach, gdzie znajdują się od-
działy naszego banku – wyja-
śnia Monika Gałka, dyrektor 
oddziału w Bolszewie. - Kon-
kurs ma na celu propagować 
wiedzę bankową i rozwijać 
umiejętności matematyczne. 
Chcemy, aby dzieci kojarzy-
ły naszą markę, nasze logo, 
oraz żeby Kaszubski Bank 
Spółdzielczy nie kojarzył im 
się tylko ze „sztywniakami”, 
którzy siedzą w garniturach 
i liczą słupki, ale jako miejsce 
pozytywne i przyjazne. Jako 
miejsce, gdzie pracują osoby 
bliskie i przyjazne, mogące 
pomóc rozwiązać rozmaite 
problemy, związane z banko-
wością i finansami. Z jednej 
strony jest to więc promocja 
naszego banku, z drugiej edu-
kowanie młodych ludzi, aby 
w przyszłości łatwiej im było 
korzystać z oferty bankowej. 
Tak, aby np. otwierając swo-
je pierwsze konto, nie mieli 
jakiejś wewnętrznej blokady, 
że trzeba do kogoś się udać, 
poprosić o poradę, itd. 

W finale udział wzięło  35 
uczniów. Po teście komisja 
złożona z pracowników banku 
oraz 2 uczniów ze szkół, które 
nie zakwalifikowały się do fi-

nału szkolonego, oceniała na 
7 stanowiskach 3 drużyny.

Drużyny miały do rozwiąza-
nia zadania sprawnościowe tj. 
zwijanie monet w rulony, czy 
ustawianie wieży z klocków 
Jenga o określonym czasie, 
zadania teoretyczne z dzie-
dziny bankowości tj. przy-
pasowanie odpowiedniego 
wizerunku do banknotu lub 
dopasowanie odpowiedniej 
waluty do kraju, ale również 
zadania logiczne.

Wszystkie drużyny poradzi-
ły sobie świetnie z zadaniami. 
Różnica punktów była nie-
wielka, ale udało się wyłonić 
zwycięską szkołę - Gimna-
zjum nr 1 w Wejherowie. Na-
grodą za zajęcie I miejsca był 
laptop.

Wyniki indywidualne: 
I miejsce – Wojciech Za-

rychta z Gimnazjum nr 1 
w Wejherowie, otrzymał Lap-
top Lenovo w zestawie z tor-
bą, podkładką, słuchawkami 
i myszką

II miejsce - Krzysztof Mel-
zer z Gimnazjum w Bolsze-
wie, otrzymał tablet

III miejsce – Wiktoria Na-
wroca z Gimnazjum nr 1 
w Wejherowie, otrzymała 
smartfon

Ponadto przyznane zostały 
wyróżnienia Patrycji Tomczak 
z Gimnazjum w Bolszewie 
i Hubertowi Boratyńskiemu 
z Gimnazjum w Strzebielinie.
Rafał Korbut
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Inicjatywa nie jest nowa, 
bo analizowana była przez 
ostatnie kilka miesięcy. 
Uchwałę intencyjną w spra-
wie połączenia Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej Gminy Wejhero-
wo miejscowi radni podjęli 
w trakcie ostatniej sesji. 

- Samorządowe instytucje 
kultury działają bardzo pręż-
nie, ale trzeba też wiedzieć, 

że ich działania wzajem-
nie się przeplatają – mówił 
w trakcie obrad wójt Henryk 
Skwarło. - Z praktycznego, 
gospodarskiego punktu wi-
dzenia wynika, że przeka-
zanie ich zadań i majątku 
w dysponowanie przez jedno 
kierownictwo, jedną księgo-
wość przyniesie pozytywne 
efekty. 

Na razie nie wiadomo, na 

jakich zasadach funkcjono-
wać będzie połączona in-
stytucja kultury i kto będzie 
nią kierował. Pewne jest jed-
nak to, że zanim dojdzie do 
faktycznej fuzji Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej Gminy Wejhero-
wo niezbędna będzie między 
innymi opinia Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku. anna dalecka

GOK i biblioteka 
pod jednym szyldem
GM. WEJHEROWO | Taki pomysł pojawił w gminie Wejherowo. Miejscowi samo-

rządowcy chcą połączyć samorządowe instytucje kultury, aby w bardziej optymalny 
sposób wykorzystać ich potencjał.
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p. Andrzeja Lange
 pracownika Urzędu Miasta Rumi

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy 
najgłębszego współczucia

       
    

  
składają

Michał Pasieczny Burmistrz Rumi
Ariel Sinicki Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

PANI
WIOLECIE 

PODOLSKIEJ
Dyrektorce Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

im. Teodora Bolduana w Wejherowie

łącząc się bólu, wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

OJCA
składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady 

Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Obchody święta gminy Wej-
herowo rozpoczęły się już 
w ubiegłą niedzielę Przeglą-
dem Chórów Amatorskich, ale 
główne atrakcje zaplanowano 
na najbliższy weekend. 

Sporo działo się będzie w so-
botę, 25 czerwca. Najpierw zor-

ganizowany zostanie spływ 
kajakowy, a potem odbędzie 
się Gminny Dzień Talentów. 
Na brak atrakcji nie powinni 
narzekać również miłośnicy 
pokazów siłowych. Z myślą 
o nich zorganizowane zostaną 
zawody strongmanów. 

Dla fanów muzyki organiza-
torzy Dni Gminy Wejherowo 
przygotowali koncerty. Na sce-
nie w Bolszewie, jako pierw-
sza, zaprezentuje się Orkiestra 
Dęta Gminy Wejherowo. Naj-
większe przeboje grupy The 
Beatles zaprezentuje zespół 

The Beatlmen. Gwiazdą wie-
czoru będą Pączki w Tłuszczu 
z Tomaszem Karolakiem na 
czele.

Na finał kilkudniowej impre-
zy przygotowano Rodzinny 
Rajd Rowerowy i rozgrywki 
w Baśkę. /da, RaF/

Karolak zaśpiewa 
na dniach gminy
GM. WEJHEROWO | Przegląd Chórów Amatorskich, Gminny Dzień Talentów i Ro-
dzinny Rajd Rowerowy – to tylko niektóre z licznych atrakcji Dni Gminy Wejhero-
wo. Gwiazdą tegorocznej edycji imprezy będzie Tomasz Karolak, który na scenie 
zaprezentuje się wraz z zespołem Pączki w Tłuszczu.

pRogRam dNi gmiNy wejheRowo: 

Sobota, 25.06: 
godz. 11.00 •	 - Spływ kajakowy (jezioro Orle, przystań)
godz. 15.00•	  - Gminny Dzień Talentów (ArtPark Bolszewo)
godz. 16.25 •	 – Strongman. W programie pokazy Strong Man, 
konkurencje barkowe, konkursy dla publiczności, wybory 
najsilniejszego człowieka pikniku (kobiety oraz mężczyźni), 
spacer farmera, spacer buszmena, przerzucanie opony, pod-
noszenie auta osobowego i wiele innych. 

Występ grupy tanecznej z GOK 
Koncerty plenerowe: 

godz. 19.00•	  - The Beatlmen     
– największe przeboje grupy The Beatles
godz. 20.30 •	 - Tomasz Karolak – aktor i muzyk, którego  
nie trzeba przedstawiać, z zespołem Pączki w Tłuszczu. 
podczas trwania imprezy w godz. 9.00 – 15.00•	  w ArtParku  
w Bolszewie będzie stał autobus krwiodawstwa PCK.   
Oddaj krew – uratuj życie!

Niedziela, 26 czeRwca:

godz. 11.00 •	 – Rodzinny Rajd Rowerowy na trasie ArtPark  
Bolszewo – Młynki Zbychowo. Cała trasa to ok. 35 km,  
po rajdzie ognisko i pieczenie kiełbasek. 
godz. 13.00•	  – Rozgrywki Baśka (hala widowiskowa w Bolszewie)

Połączenie sił Nadbał-
tyckiego Centrum Kultury 
i Gminy Gniewino zaowo-
cowało bogatym programem 
wydarzeń, które odbędą 
się w najbliższy weekend 
w trzech różnych lokaliza-
cjach, tj.  Gdańsku, Gnie-
winie i Czymanowie. Nad-
bałtycki Festiwal Orkiestr 
Dętych będzie się odbywał 
równolegle z Dniami Gminy 
Gniewino oraz Kaszubskim 
Przeglądem Orkiestr Dę-
tych. Zabawa odbędzie się 
już w najbliższy weekend.

/da/

Velvet i orkiestry dęte
GNIEWINO | Szwedzka wokalistka Velvet będzie 

gwiazdą tegorocznych Dni Gminy Gniewino. Impreza po-
łączona zostanie z III Nadbałtyckim Festiwalem Orkiestr 
Dętych i X Kaszubskim Przeglądem Orkiestr Dętych. 

pRogRam obchodów dNi gmiNy gNiewiNo:

Sobota, 25 czeRwca:

gNiewiNo:
10:00 - 11:00 - Przemarsz Orkiestr ulicami Gniewina   •	
do wieży widokowej

czymaNowo (nad jeziorem Żarnowieckim):
11:45 - 12:30 - konkurs przemarszu paradnego•	
12:30 - 13:00 - wspólne odegranie pięciu hymnów (Zjednoczonej •	
Europy, Polski, Kaszubski, Kociewski i Pieśń Kwidzyniaków)
13:00 - 15:00 - konkurs estradowy•	
17:00 - Rozpoczęcie Koncertu Głównego Dni Gminy Gniewino: •	
Abba Family, Farba, Danzel, Velvet, pokaz sztucznych ogni. 

gdaŃSK:
17:30 - 18:00 - przemarsz orkiestr ulicami Gdańska (początek  •	
przy Zielonej Bramie, koniec przy Centrum św. Jana)
18:00 - wspólne odegranie 5 hymnów przed Centrum św. Jana  •	
(ul. Świętojańska 50)
18:30 - koncert Orkiestry Dętej Morskiego Oddziału Straży Gra-•	
nicznej pod dyr. kapitana SG Jarosława Rywalskiego. 
W trakcie koncertu światowa prapremiera nowej aranżacji na  
waltornię i orkiestrę dętą Bagatelle for Low Horn and Piano   
Hermanna Neulinga. Z OD MOSG wystąpi jako solista autor   
aranżacji Ivan Kravchenko.

Niedziela, 26 czeRwca
czymaNowo

10:00 - 14:30 - dalszy ciąg konkursu estradowego•	
14:30 - 17:00 - X. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych•	
17:00 - 17:30 - występ dziecięcego zespołu muzycznego z Gniewina•	
17:30 - 18:00 - pokaz musztry paradnej z przez OD z Koronowa•	
18:00 - 18:30 - występ OD Surmy Pokucia z Kołomyi•	
18:30 - odczytanie protokołu Jury, wręczenie dyplomów, nagród •	
i pamiątkowych statuetek; zakończenie Festiwalu
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Remonty dróg i inwestycje drogowe
Do jednych z najważniejszych zadań drogo-

wych  zrealizowanych przez powiat w 2015 
r.  należy  przedsięwzięcie pn. „Przebudo-
wa, rozbudowa i remont dróg powiatowych 
w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności 
sieci drogowej w powiecie wejherowskim”. 
Na realizację tego przedsięwzięcia poniesio-
no wydatki w kwocie 6 610 354 zł, z czego 
kwota 3 000 000 zł stanowiła  dofinansowanie 
z „Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój”, kwota 1 548 281 zł to 
udział gmin powiatu i Eko-Doliny. Nakład 
finansowy powiatu wyniósł 2 062 073 zł. 

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowa-
no następujące zadania:

rozbudowa drogi Rumia – Łężyce – • 
Gdynia                              3 166 374 zł
remont drogi powiatowej Linia – Nie-• 
poczołowice                         659 542 zł  
wykonanie nowej nawierzchni na od-• 
cinku Mierzyno – Tadzino   747 785 zł 
przebudowa drogi w miejscowości • 
Kielno                                  643 560 zł  
remont drogi powiatowej na odcinku • 
Rozłazino – Dzięcielec        540 820 zł 
remont drogi powiatowej na odcinku • 
Sasino – Ciekocino              444 854 zł 
remont drogi powiatowej na odcinku • 
Wejherowo – Gniewowo      289 884 zł
przebudowa dwóch zatok autobuso-• 
wych w miejscowości Barłomino                
              117 535 zł

Ponadto na pozostałe remonty i inwestycje 
drogowe wydatkowano kwotę w wysokości 
7 478 968 zł, przy wsparciu gmin w wyso-
kości 2 252 505 zł i udziale środków powiatu 
w kwocie 5 226 463 zł.

Wśród nich należy wymienić m.in.:
przebudowę drogi w miejscowości • 
Kielno                               1 410 002 zł

przebudowę drogi Choczewo – Łętowo • 
w miejscowości Choczewo ulica  Kuso-
cińskiego                             813 677 zł
remont chodników, wjazdów, skrzy-• 
żowań na terenie miasta Wejherowa, 
w tym również poszerzenie zatoki auto-
busowej przy ulicy Prusa, wydłużenie 
pasa lewoskrętu w ciągu ulicy Chopi-
na oraz wymiana sygnalizatorów 
                                             759 372 zł
remont drogi na odcinku Zakrzewo – • 
Linia                                     602 297 zł
przebudowę drogi na odcinku Zelewo – • 
Zamostne                             578 425 zł
budowę ulicy Odrębnej w Wejherowie                                                             • 
              507 981 zł
utwardzenie drogi Gniewowo – Zby-• 
chowo poprzez ułożenie  płyt Jomb        
              369 979 zł
remont drogi na odcinku od mostu • 
w Bożympolu Wlk. do drogi nr 6 
                           109 497 zł

Powiat udzielił również dotacji dla Miasta 
Redy na remont Alei Lipowej w Redzie (300 
000 zł) oraz dla Miasta Rumi na przebudowę 
ulicy Dąbrowskiego w Rumi (500 000 zł).

Bezpieczeństwo o zdrowie mieszkańców
W ramach posiadanych środków powiat 

starał się wspierać finansowo Policję, Straż 
Pożarną jak również Szpital Specjalistyczny 
w Wejherowie. 

W 2015 r. powiat przekazał następujące 
wsparcie finansowe:

dla Komendy Powiatowej Państwo-• 
wej Straży Pożarnej w Wejherowie na 
zakup samochodu zaopatrzeniowego 
z funkcją mikrobusu w kwocie  
              149 900 zł
dla Szpitala Specjalistycznego w Wej-• 
herowie  na zakup sprzętu do endo-
skopowych zabiegów urologicznych 

u dzieci 100 000 zł oraz dofinansowa-
nie remontu oddziału kardiologii                                                
                50 000 zł
- dla Komendy Powiatowej Policji na • 
dofinansowanie zakupu wyposażenia 
pomieszczeń, zakupu radiowozu, zaku-
pu zestawów komputerowych i druka-
rek oraz nagrody dla policjantów 
                                               90 973 zł

W 2015 r. Powiat Wejherowski przekazał 
również pomoc finansową na zadania z za-
kresu ochrony przeciwpożarowej do Gminy 
Łęczyce na dofinansowanie zakupu samo-
chodu pożarniczego dla OSP w Łęczycach 
w wysokości 50 000 zł  oraz do Gminy 
Gniewino w łącznej kwocie 20 000 zł na 
zakup kontenerowego węzła sanitarnego 
oraz remont samochodu pożarniczego OSP 
w Gniewinie. 

Ochrona zabytków
W 2015 r. Powiat Wejherowski przekazał 

także dofinansowanie do prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytkach wpisanych do rejestrów 
zabytków w łącznej kwocie 200 000 zł. 

Dofinansowanie to otrzymał Klasztor Bra-
ci Mniejszych – Franciszkanów w Wejhero-
wie, Parafia pw. Trójcy Św. w Wejherowie, 
Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła w Gó-
rze, Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zwartowie, Parafia pw. Św. Antoniego 
Padewskiego w Łęczycach oraz parafia Św. 
Wawrzyńca w Luzinie.

Edukacja i opieka
Wydatki na oświatę  i wychowanie oraz 

edukacyjną opiekę wychowawczą stanowi-
ły największą część budżetu w 2015 r.

Wśród ważniejszych prac należy wymienić:
kontynuację „Termomodernizacji bu-• 
dynku ZSP nr 2 w Wejherowie”    

1 078246 zł (zadanie to współfinanso-
wano  ze środków Norweskiego Me-
chanizmy Finansowego)
remont budynku pracowni specjali-• 
stycznych i szkoły podstawowej, chod-
nika przy budynku szkoły zawodowej 
w Powiatowym Zespole Kształcenia 
Specjalnego               530 572 zł
remont parkingu przy ZSP nr 2 w Wej-• 
herowie                              212 440 zł
remont piwnic, pracowni gastrono-• 
micznej, 6 sal lekcyjnych oraz instala-
cji wodno- kanalizacyjnej  w ZSP nr 3 
w Wejherowie                    173 141 zł
wykonanie projektów dotyczących • 
rozbudowy szkół zawodowych  o pra-
cownie zawodowe              126 690 zł
remont instalacji elektrycznej w Po-• 
wiatowym Zespole Szkół Policealnych 
w Wejherowie                     114 740 zł

Wydatki na pomoc społeczną i pozosta-
łe zadania w zakresie polityki społecznej 
stanowiły  drugą co do wielkości wartość 
budżetu powiatu i zostały wykonane kwotą 
w wysokości 29 121 689 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:
bieżącą działalność placówek pomocy • 
społecznej i polityki społecznej         
        24 315 340 zł
dotacje dla placówek niepublicznych • 
i organizacji pożytku publicznego          
          4 167 263 zł
remonty i inwestycje          • 639 086 zł 

(zakupiono samochód osobowy na potrze-
by mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Strzebielinku oraz wyposażenie do kuch-
ni głównej również w tej placówce tj. elek-
tryczne kotły warzelne, okapy, wykonano 
również szereg remontów w pomieszcze-
niach Domu Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie).

Jednogłośne absolutorium 
dla Zarządu Powiatu

Podczas XX sesji Rady Powiatu Wejherowskiego udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Wejherowskiego za wykonanie budżetu powia-
tu za 2015 r. Radni byli jednomyślni.

Zaplanowane dochody budżetu w kwocie 149 301 698 zł zostały wykonane w wysokości  155 396 801 zł co stanowi 104% planu. Natomiast 
zaplanowane wydatki w wysokości 152 514 921 zł zrealizowano w wysokości 145 556 989 zł, co stanowi  95% planu.
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Współpraca z instytucjami 
niemieckimi rozpoczęła się 
w 2008 roku i jest efektem duże-
go zaangażowania absolwenta 
szkoły Ryszarda Magulskiego, 
obecnie przedstawiciela Fede-
ralnego Urzędu Administracyj-
nego w Kolonii. Dzięki temu 
licealiści „Sobieskiego” mogą 
uczestniczyć w międzynarodo-
wych seminariach i wymianie 
młodzieży ze szkołą z Oelde.

Realschule w Oelde trwa od 
2010 roku. Przez pierwszy ty-
dzień czerwca kolejna grupa 
młodzieży z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Wejherowie 
przebywała z wizytą u swoich 
niemieckich rówieśników.

Celem wymiany jest przede 
wszystkim integracja mło-

dzieży z Polski i Niemiec oraz 
doskonalenie umiejętności 
językowych. Młodzi ludzie 
mają możliwość doświadcze-
nia życia codziennego w kraju 
sąsiada. W programie wymia-
ny znalazły się między innymi 
wizyta u burmistrza Oelde, 
wspólne gotowanie, zwiedza-

nie stadionu Borussii Dort-
mund, wycieczka do pięknego 
historycznego miasta Münster, 
zabawa w parku wodnym Isha-
ra w Bielefeld, wycieczka ro-
werowa do Stromberg, bowling 
oraz wspólne lekcje.

Rewizytę zaplanowano na 
wrzesień. Warto zaznaczyć, że 

opiekunami wymiany są: Kata-
rzyna Bojke, Anna Kaminska, 
Peter Pasdzior oraz Barbara 
Brinkmann. Projekt wspiera 
finansowo Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży, Staro-
stwo Powiatowe w Wejhero-
wie, a także Rada Rodziców 
I LO. anna dalecka

Z Polski do Niemiec
WEJHEROWO | Z nowymi doświadczeniami i wspaniałymi wspomnieniami z Niem-
czech wrócili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie. Młodzi ludzie 
mieli okazję uczestniczyć w wymianie polsko-niemieckiej.
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Podczas tego wielkiego 
święta koszykówki nie za-
brakło sportowych emocji 
i ducha rywalizacji. Ale li-
czyła się przede wszystkim 
dobra zabawa. Marcin Gortat 
na bieżąco udzielał wskazó-
wek młodym zawodnikom.

- Jest bardzo fajnie – mówi 
Aleks Łada, jeden z uczest-
ników Gortat Campu Rumia 
2016. – Trudno było się tu 

dostać, ale ten trening to 
naprawdę olbrzymia frajda. 
Na co dzień jestem fanem 
koszykówki, kibicuję Wa-
shington Wizzards.

Po południu odbyła się Kli-
nika, czyli zajęcia dla nieco 
starszych, nastoletnich za-
wodników.

- Najważniejsze w całej 
akcji są dzieci i młodzież – 
powiedział Marcin Gortat. - 

Zależy mi przede wszystkim 
na tym, żeby obudzić w nich 
chęć do uprawiania spor-
tu, aby ruszyć ich sprzed 
telewizorów, komputerów 
i tabletów i pokazać, że ak-
tywne spędzanie czasu jest 
dużo ciekawsze. Cieszę się 
bardzo, że z roku na rok 
tych dzieci jest coraz więcej. 
Staram się im przekazywać 
swoje nabyte doświadcze-

nie, umiejętności, przekazać 
ciekawostki, wyjaśnić jak 
zostać liderem. Ale też jak 
grać zespołowo, jak poma-
gać sobie nawzajem. Dzie-
ciństwo jest jedno i dzieci 
muszą mieć świadomość, 
że powinny je wykorzysty-
wać w każdym momencie. 
Trzeba jednak pamiętać, że 
najważniejszą rolę pełni ro-
dzic, który musi wychować 

to dziecko, nikt inny go nie 
zastąpi. 

- Rumia sportem stoi i bę-
dziemy ten sport rozwijali 
– dodaje Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Najważ-
niejsze dla nas jest jednak 
to, aby zachęcić dzieci do 
czynnego uprawiania spor-
tu, aby wyciągnąć je sprzed 
telewizorów i komputerów. 
Taka gwiazda, jak Marcin 

Gortat, jest wzorem do na-
śladowania i magnesem, 
który przyciąga do sportu. 
Chcemy, aby rumskie dzieci 
były wciągnięte w taką pira-
midę szkoleniową, która ma 
stabilny fundament. Chce-
my, aby jak najwięcej dzieci 
uprawiało różne dyscypliny 
sportu. I w tym kierunku 
chcemy iść i chcemy to do-
finansowywać. Rafał Korbut

Marcin Gortat, koszykówka 
i wielkie sportowe show
POMORZE | Druga edycja Gortat Camp Rumia za nami. Po gorącym powitaniu Marcina Gortata przez zebraną w rumskim MO-
SiR-ze publiczność, rozpoczęła się rozgrzewka, a następnie trening. Najpierw z gwiazdą NBA ćwiczyły młodsze dzieci, później 
w treningu uczestniczyła starsza grupa. 
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REKLAMA                                                              95/2016/DB

OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB

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

W zawodach wzięli udział 
uczniowie z klas szkół pod-
stawowych od 4 do 6. W fi-
nałowej rozgrywce wzięło 
udział sześć czteroosobo-
wych drużyn. 

Biorące udział w finale 
drużyny otrzymały upomin-
ki, które wręczali przedsta-
wiciele redzkiego samorzą-
du: Hanna Janiak, sekretarz 
miasta, Teresa Kania, do-

radca burmistrza do spraw 
społecznych i oświaty oraz 
Tomasz Wiśniewski, dyrek-
tor Miejskiego Domu Kul-
tury. 

W związku z tym, że gra  

cieszy się sporym zaintere-
sowaniem jesienią zostaną 
zorganizowane podobne 
rozgrywki w szkołach gim-
nazjalnych.

/UmReda/

Ekologiczne zawody 
w Fabryce Kultury
REDA | W Fabryce Kultury w Redzie rozegrano międzyszkolne zawody w grze ekolo-
gicznej, propagującej segregację odpadów, pod nazwą „EKO-REDA”. 
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Wspólne rozpalenie wiel-
kiego ogniska, w którym 
uczestniczyli zaproszeni 
goście, m.in. starosta wej-
herowski Gabriela Lisius 

oraz tłumy mieszkańców, 
stanowiło oficjalne i rado-
sne powitanie nadchodzą-
cego lata.

/r/
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„Noc Kupały” w Donimierzu
GM. SZEMUD | W niedzielne popołudnie w Donimie-
rzu w gminie Szemud, odbyły się sobótki gminne pn. „Noc 
Kupały 2016”.

W godzinach od 13 do 16 
władze miasta i urzędnicy 
będą rozmawiać z miesz-
kańcami o przygotowy-
wanym właśnie Lokalnym 
Programie Rewitalizacji 
Wejherowa. Jak mówi pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt przeprowa-
dzenie określonych zmian 
w mieście wymaga skon-
struowania programu, który 
w oparciu o przekształcenia 
społeczne, przestrzenne, 
infrastrukturalne i gospo-
darcze, wykreuje określony 
wizerunek miasta, a także 
będzie stymulował kierunki 
tych przemian. Rewitali-
zacja pomaga ożywić całe 
rejony miasta i poprawić 
jakość życia jego miesz-
kańców. Ostateczny kształt 
programu rewitalizacji bę-
dzie w decydującej mierze 
zależał od opinii i pomy-
słów wejherowian. To wła-
śnie uwagi mieszkańców 
pomogą wyznaczyć obszary 
objęte rewitalizacją i za-
planować działania projek-
towe, których mieszkańcy 
oczekują, i w których chcą 
uczestniczyć.

Spotkanie w parku będzie 
okazją do porozmawiania 
o zagospodarowaniu ob-
szaru objętego rewitaliza-
cją. Będzie można zapro-
ponować działania, które 
zintegrują mieszkańców, 
zgłosić pomysł na aktywi-
zację społeczną, a także 
zaproponować  sposób na 
spędzenie czasu wolnego. 
Rewitalizacja daje szansę 
na nowe inwestycje, nowe 

miejsca pracy, zajęcia dla 
dzieci i młodzieży, nową 
ofertę na spędzenia czasu 
wolnego, sąsiedzką integra-
cję i kursy zawodowe. Pod-
czas niedzielnego spotkania 
przygotowaliśmy również 
atrakcje dla najmłodszych. 
Zaprosimy dzieci do projek-
towania dalszych atrakcji 
w Parku Miejskim. Będzie 
można również wziąć udział 
w tworzeniu wielkich ba-
niek mydlanych, czy malo-
waniu twarzy.

Jak podkreśla Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa, przygotowa-
nie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Wej-
herowa do roku 2022 jest 
konieczne i potrzebne do m. 
in. pozyskiwania środków 
unijnych.

- Określenie problemów, 
oczekiwań i potrzeb miesz-
kańców pozwoli na sformu-
łowanie dokumentu bliskiego 
oczekiwaniom mieszkańców 
obszaru zdegradowanego – 
mówi Beata Rutkiewicz. 

W ramach przygotowania 
dokumentu zorganizowano 
cykl warsztatów z udziałem 
przedstawicieli różnych śro-
dowisk miasta, które prowa-
dzi prof. dr hab. inż. arch. 
Piotr Lorens z Wydziału 
Architektury Politechniki 
Gdańskiej. Odbyły się także 
dwa spacery studyjne. Ko-
lejne spotkania rewitaliza-
cyjne zaplanowane zostały 
na 5 lipca, godz. 17 w Wej-
herowskim Centrum Kul-
tury.

 /raf/

O rewitalizacji miasta 
w miejskim parku
WEJHEROWO | Jeżeli chcesz mieć wpływ na zmiany, 
które powstaną w Twoim otoczeniu, zapraszamy na kon-
sultacje społeczne, które odbędą się w najbliższą niedzielę 
w wejherowskim parku. 
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W ramach kampanii 
„Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” w dniach od 29 
maja do 05 czerwca 2015 
r. odbywały się w bi-
bliotekach obchody XV 
Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Czytania Dzieciom 
pod hasłem  przewodnim  
„Czytanie uskrzydla”.  
Uczniowie z  Elektryka  
włączając się w obchody, 
w dniach  01 i 21 czerwca 
2016 r., z  opiekunem p. 
Małgorzatą Olszak, od-
wiedzili hospitalizowane 
dzieci z Oddziałów: Pe-
diatrii i Chirurgii Dzie-

cięcej czytając im bajki, 
wierszyki, opowiadania 
i wspólnie spędzili  czas 
przy rozmowach  i  grach 
planszowych. Dodatko-
wą atrakcją dla chętnych 
było malowanie koloro-
wych wzorów na twa-
rzach, rączkach i nóżkach 
małych pacjentów  przez  
Zuzię Gnech z kl. 1 dT. 

Dzieci obdarowaliśmy 
książeczkami, kolorowy-
mi czapeczkami i liza-
kami. Akcja spotkała się 
z miłym przyjęciem, zos 
taliśmy pochwaleni przez 
rodziców za pomysł tak 

cennej inicjatywy. 
W akcji udział wzięli 

uczniowie: Tomasz Hintz 
– kl. 1 bT,  Aleksander Ja-
giełlo – kl. 1bT,  Maciej 
Macholl – kl. 1 bT, Adam 
Skrzypkowski  - kl. 1 bT, 
Robert Kobiela – kl.1cT, 
Zuzanna Gnech – kl. 1 
dT, Robert Kowalik – kl. 
1 dT, Adrian Kozłowski 
– kl. 1 eT,  Hubert Do-
rawa – kl.1 fT, Michał 
Greń – kl. 2 dT, Kornelia 
Ziętkowska – kl. 2 bLO, 
Weronika Koszałka – kl. 
2 bLO.

małgorzata olszak

Czytali dzieciom w szpitalu
WEJHEROWO | Uczniowie z Elektryka czytali hospitalizowanym dzieciom w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. 

Dodatkowo w zbudowanych 
na czas spotkania ogródkach 
najmłodsi zasadzą nasiona 
fasoli i dowiedzą się, jak po-
stępować, żeby roślina wyro-
sła. Udział w warsztatach jest 
bezpłatny.

Warsztaty organizowane 
w ramach kampanii eduka-
cyjnej „Ekoodpowiedzialni”, 
mają na celu promowanie 
odpowiedzialnych zachowań 
ekologicznych. Organizatorzy 
będą przekonywali, że wystar-
czy mała zmiana codziennych 
nawyków, aby zatroszczyć się 
o naturę i ograniczyć domowe 
rachunki za energię i wodę. 
Przewodnikiem po zasadach 
ekologicznych zachowań bę-
dzie „Ekorodzinka”, która 
pokaże, że każdy domownik 
może zatroszczyć się o środo-
wisko naturalne, nawet dzie-
ci. 

Podczas rodzinnych warsz-
tatów ekologicznych, któ-
re odbędą się w sobotę 25 
czerwca w Porcie Rumia CH 
Auchan, a 26 czerwca w Cen-
trum Handlowym Auchan 
Gdańsk, najmłodsi z rodzi-

cami zostaną zaproszeni do 
„Ekoogródków”. Tam pod 
okiem animatorów ozdobią 
doniczki i zasadzą nasiona fa-
solki, które zabiorą potem do 
domu. Dzieci dowiedzą się, 
jak należy postępować, żeby 
roślina wyrosła. Na cierpli-
wych czeka niespodzianka – 
na listkach rośliny pojawią się 
napisy, przypominające, jak 
ważne są działania proekolo-
giczne.

Spotkania w ramach kampa-
nii „Ekoodpowiedzialni” od-
będą  się w godzinach 11.00-
17.00, 25 czerwca w  Porcie 
Rumia CH Auchan przy ul. 
Grunwaldzkiej 108, a 26 
czerwca  w Centrum Handlo-
wym Auchan Gdańsk przy ul. 
Szczęśliwej 3. Materiały - do-
niczki, materiały plastyczne, 
ziemię i nasiona fasoli - za-
pewnia organizator. Udział 
w warsztatach jest bezpłatny. 

Wszelkie informacje na 
temat kampanii „Ekoodpo-
wiedzialni” oraz materiały 
informacyjne można znaleźć 
na stronie www.ekoodpowie-
dzialni.pl. /raf/

Bądź ekoodpowiedzialny!
RUMIA | O środowisko naturalne należy dbać również 
w wakacje. Przekonają się o tym najmłodsi, którzy w naj-
bliższy weekend wspólnie z rodzicami odwiedzą Centrum 
Handlowe Auchan w Rumii i Gdańsku. 
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NIERUCHOMOŚCI

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Sprzedam Fiata Punto 2000r. Lębork. 
Tel: 783-572-802

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, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKTRO

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

TELEFONY

INNE
Sprzedam kamerę tv skype Samsung 
VG StC 4000 i mysz bezprzewodową, 
cena 180 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam telewizor Samsung 25”z 
tunerem do tv naziemnej, cena 200 zł. 
Tel: 695-230-080

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, usu-
wanie awarii, montaż sprzętu agd, po-

miary, Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

Profesjonalna fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, 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

Blondi o zgrabnym latynoskim tyłeczku 
jędrnych piersiach i aksamitnym ciałku, 
zawsze chętna, kobieca, pozna Panów 
sponsorów. Również sex telefon, fotki, 
filmiki, Sopot. Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam płyty CD. Mistrzowie muzyki 
17 szt. Wojna i broń 6 szt. Zwierzęta 
świata 1,2. Tel: 790-290-835

Sprzedam radioodtwarzacz do kaset 
do Seicento, cena 80zł, Sierakowice. 
Tel: 790-290-835

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

Sprzedam rower Grand Rock 100, koła 
26 cali, trzy letni, cena 350 zł, Wejhero-
wo. Tel: 500-080-271 

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 Dante, 
250 gram, różne zapachy, duży wybór, 
tel. 660 731 138

Kupię militaria (umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, czę-
ści pojazdów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

Złota rączka, drobne naprawy, sprząta-
nie 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 orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

Sprzedam dwa krzesła kuchenne me-
talowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

za emisję

ogłoSzeNie 
RamKowe

Zamów

już od 
   10 zł*

* cena podana przy umowie na min. 6 miesięcy

NAPISZ DO NAS:
reklama@expressy.pl

REKLAMA                             245/2015/DB
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Nie wynik był jednak istot-
ny w tym spotkaniu a cel, 
dla którego się ono odbyło. 
Wszystkim zebranym na 
stadionie Gryfa Wejherowo 
chodziło o pomoc dla ciężko 
chorego dwunastoletniego 
Karola Barcza.

Na stadionie zebrała się licz-
na publiczność, aby oglądać 
to niecodzienne widowisko. 
Przed meczem Strongmani 
zaprezentowali publiczności 
swoje umiejętności. Młodym 
widzom najbardziej podoba-
ła się ostatnia konkurencja, 
gdzie na specjalnie przygoto-
wanej ławce mogli oni sobie 
usiąść a kolejni gladiatorzy 
podnosili ją i robili hono-
rowe kółko z uczestnikami. 
Ostatnimi dwoma osobami 
jakie zostały podniesione byli 
ksiądz Łukasz i starosta wej-
herowski Gabriela Lisius.

Później rozpoczął się mecz. 
W obu drużynach wiele zna-
nych postaci z powiatu wej-

herowskiego jak choćby: 
burmistrz Rumi Michał Pa-
sieczny, trener Arki Gdynia 
Grzegorz Niciński, były wie-
loletni prezes Gryfa i radny 
Wejherowa Rafał Szlas, Piotr 
Klecha, Jacek Gafka, radny 
Wejherowa, Dariusz Hebel, 
Marek Budnik, radny Wej-
herowa, Mateusz Schmidt, 
radny Wejherowa, Tomasz 
Groth, radny Wejherowa 
i wielu innych. W drużynie 
samorządowców mieliśmy 
okazję oglądać też radnych 
Rumi: Leszka Grzeszczyka 
(popisał się wieloma bardzo 
udanymi i efektownymi in-
terwencjami), Marcina Kacz-
marka, Tomasza Urbaniaka-
Dzienisza, Piotra Bartelke 
(oprócz występów na boisku 
pomagał Rafałowi Szlasowi 
w roli komentatora. 

Jako pierwsi bramkę strze-
lili Księża, co zmobilizowało 
samorządowców do bardziej 
ofensywnej gry. Po jednej 

z akcji pięknie wypuszczony 
na puste pole przez Dariusza 
Hebla (byłego piłkarza Orka-
na, obecnie pracownika Staro-
stwa) burmistrz Rumi Michał 
Pasieczny wyrównał wynik 
spotkania. Kolejne minuty 
to wymiana ognia pomiędzy 
obiema drużyna, ale to samo-
rządowcy byli bardziej sku-
teczni. W 10 minucie po raz 
kolejny przytomnie w polu 
karnych zachował się Michał 
Pasieczny i strzałem z 14 
metra zdobył drugą bramkę. 
Kolejne akcje Księży znowu 
zatrzymywali obrońcy lub 
dobrze dysponowany bram-
karz Leszek Grzeszczyk, 
a po jednej z kontr - kiedy to 
pięknym podaniem Klecha 
wypuścił Michała Pasieczne-
go, który wygrał pojedynek 
biegowy z obrońcą i kiedy 
miał praktycznie pustą bram-
kę przed sobą - wyłożył piłkę 
Walczewskiego, który pod-
wyższył wynik na 3-1 dla 

samorządowców. Czwartą 
bramkę dla samorządowców 
zdobył grający gościnnie 
Grzogorz Niciński i wyda-
wało się, że wynik meczu 
jest rozstrzygnięty, ale nic 
bardziej mylnego. Księżą re-
gularnie atakowali i stali się 
skuteczniejsi.

Po jednej z kolejnych ak-
cji Księża wyrównali na 
4-4 i kiedy wydawało się że 
mecz może zakończyć się re-
misem, dwie zabójcze kontry 
wyprowadzili samorządowcy 
i bramkach Dariusza Hebla 
i Grzegorza Nicińskiego to 
oni wygrali mecz 6-4.

Na koniec spotkania odby-
ła się seria rzutów karnych. 
W przerwie meczu Rafał 
Szlas rzucając tenisową pił-
kę w trybuny wybrał trzech 
szczęśliwców, którzy mogli 
stanąć oko w oko z bramka-
rzem wykonując rzut karny. 
Podczas meczu wolontariu-
sze zbierali pieniądze do pu-

szek dla Karola, a w przerwie 
odbyła się licytacja prac pla-
stycznych wykonanych przez 
przedszkolaków. 

Tuż po meczu mama Karo-
la podziękowała wszystkim 
bardzo wzruszającym listem, 
który niejednego mocniej 
ścisnął za serce. Po spotka-
niu odbyło się też wręczenie 
pamiątkowych medali. Karol 
również otrzymał taki medal. 
Po dekoracji nastąpiła ostat-
nia z kilku przeprowadzo-
nych licytacji i okazała się 
rekordowa w tym dniu. Ob-
raz był bardzo mocno licyto-
wany przez radnego z Wejhe-
rowa Tomasza Grotha oraz 
burmistrza Michała Pasiecz-
nego i ostatecznie osiągnął 
cenę 800 zł.

- To wspaniałe, że są ini-
cjatywy pomagające osobom 
w jakże ciężkich życiowych 
sytuacjach – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi, 
który od wielu lat wspie-

ra i uczestniczy w akcjach 
charytatywnych. – Cieszę 
się, że mogliśmy również 
i w Wejherowie wziąć udział 
w akcji dokładając „rumską 
cegiełkę” i w dodatku zagrać 
w meczu w tak doborowym 
towarzystwie.

Skład drużyny 
samorządowców:
Damian Reszke, Piotr Sy-

rocki, Maciej Hinz, Piotr 
Klecha, Sławomir Walczew-
ski, Wojciech Kuziel, Tomasz 
Bujak, Jacek Gafka, Marek 
Budnik, Rafał Szlas, Mate-
usz Schmidt, Tomasz Groth. 
– Leszek Grzeszczyk (Mar-
cina Kaczmarka, Tomasza 
Urbaniaka-Dzienisza, Piotra 
Bartelke, Michał Pasieczny

Bramki 
dla samorządowców: 
Pasieczny (2), Walczewski, 

Niciński (2), Hebel
Rafał Korbut

Samorządowcy pokonali księży
POWIAT WEJHEROWSKI | Niebiosa nie pomogły księżom w charytatywnym meczu, w którym starły się drużyny księży i samo-
rządowców. Lepszym zespołem okazali się samorządowcy z powiatu wejherowskiego wygrywając 6-4. 
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         ogłoSzeNie bURmiStRza miaSta RUmi
       o przyjęciu dokumentu

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla 
obszaru  położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od 
północy granicami planowanego węzła oraz trasy obwodnicy północnej 
aglomeracji trójmiejskiej, od zachodu ulicą i dywizji wojska polskiego 
i od południa ulicą dębogórską 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 
353 ze zm.), zawiadamiam o  przyjęciu Zarządzeniem Nr 709/255/2016 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 13.06.2016 roku miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Rumi, dla obszaru  położonego w Rumi, zwanego 
„Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz 
trasy obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywi-
zji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, wymagającego udziału społeczeństwa i możliwości 
zapoznania się z jego treścią;
Z treścią dokumentów oraz ich uzasadnieniem i podsumowaniem, o których 
mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, 
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi.  

Zawody zgromadziły 
w Nowej Soli ponad 600 
uczestników z całej Europy  
(Finlandia, Estonia, Fran-
cja, Łotwa, Litwa, Niemcy, 
Białoruś, Ukraina, Rosja, 
Azerbejdżan, Armenia, Sło-
wacja, Mołdawia, Bośnia 
i Hercegowina, Kosowo, 
Chorwacja, Słowacja, Bel-
gia, Polska). 

Agata podczas tego turnie-
ju została najlepszą Polką 
w kategorii wagowej do 40 
kg młodziczek, wygrywając 
w drodze do finału wszyst-
kie swoje walki przed cza-
sem. 

W finale musiała jednak 
uznać wyższość reprezen-
tantki Finlandii i ostatecznie 
zajęła rewelacyjne drugie 
miejsce. 

Drugie miejsce judoczki 
z Wejherowa daje jej kolej-
ne punkty do rankingu Pol-
skiego Związku Judo i już 
na starcie swojej przygody 
ze sportem  wyczynowym 
Agata jest jedną z najbardziej 
utytułowanych sportowców 
naszego miasta w sportach 
Olimpijskich.

Warto też nadmienić że 
Agata otrzymała w ubie-
głą środę na uroczystej gali 
w AWFIS Gdańsku nomina-

cję do programu JUDO TOP 
TALENT, który wspiera naj-
zdolniejszych sportowców 
Gdańska. /raf/

Agata z Pucharem Polski
WEJHEROWO | Ogromnym sukcesem Agaty Syski  zakończył 
się Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików 
w Judo SOLANIN CUP 2016 „Młoda Europa”, zaliczany do In-
ternational Judo League. 
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powiatu wejherowskiego

Klub Zawisza Bydgoszcz 
dwa sezony temu grał w Eks-
traklasie, dwa miesiące temu 
rywalizował z Legią War-
szawa w półfinale Pucharu 
Polski a teraz znika z mapy 
piłkarskiej! Na dzień dzisiej-
szy Zawisza nie zgłosił się 
do gry w żadnej klasie roz-
rywkowej i nie wiadomo czy 
w ogóle zagra gdziekolwiek.  
Zawirowania w bydgoskim 
Zawiszy i brak licencji dla 
Nadwiślanu Góra  wykorzy-
stał Gryf Wejherowo, który 
mimo zajętego miejsca na ko-
niec sezonu 2015/16 w strefie 
spadkowej utrzymał się w li-
dze. Władze Bydgoszczy sta-
rają się powołać do życia zu-
pełnie nowy klub, który pod 
nazwą MUKS CWZS Zawi-
sza ma szansę występować 
w czwartej lidze. W związ-
ku z niewystąpieniem WKS 
Zawisza Bydgoszcz S.A. 
o przyznanie licencji na 
udział w rozgrywkach II 
ligi w sezonie 2016/2017 
oraz nieotrzymaniem licen-
cji przez klub sklasyfikowa-
ny na 16. miejscu w tabeli 
rozgrywek II ligi w sezonie 
2015/2016 tj. ZLKS Nad-
wiślan Góra, uprawnionym 
do udziału w rozgrywkach 
jest klub zajmujący kolejne 
miejsce spadkowe w tabe-
li rozgrywek tj. WKS Gryf 
Wejherowo - wyjaśnia w ofi-
cjalnym komunikacie Pol-
ski Związek Piłki Nożnej.  
Kilka tygodni temu działa-
cze, trenerzy, kibice i piłkarze 

pogodzili się już ze spadkiem 
i chyba nikt nie przypuszczał 
tego co wydarzy się w nie-
dalekiej przyszłości. W śro-
dowisku piłkarskim krąży 
powiedzenie że ,,Boisko 
zweryfikuje wszystko”. Tym 
razem wszystko odbyło się 
w siedzibie PZPN. To tam za-
padły decyzje związane z li-
cencjami na sezon 2016/17 
a dziś ogłoszono decyzję 
o tym, że w miejsce Zawi-
szy Bydgoszcz, który nie 
złożył wniosku o przyznanie 
licencji na grę w drugiej li-
dze zagra Gryf Wejherowo. 
W przyszłym tygodniu zbie-
ra się zarząd Gryfa Wejhe-
rowo by zdecydować gdzie 
będzie występował zespół. 
Można jednak spodziewać 

się, że decyzja będzie jed-
na i żółto-czarni nadal będą 
występować w drugiej lidze. 
Po reformie rozgrywek trze-
ciej ligi koszty utrzymania 
zespołu w drugiej i trze-
ciej lidze będą różniły się 
nieznacznie. A gra w wyż-
szej klasie rozgrywkowej 
to zawsze większa pro-
mocja dla klubu i miasta. 
Jak do tej pory zespół opu-
ścił tylko Tomasz Lewan-
dowski. Jak zachowa się 
reszta? Z nieoficjalnych źró-
deł można usłyszeć, że jeśli 
Gryf będzie grał w drugiej 
lidze to większa część piłka-
rzy pozostanie. Kadra, która 
grała w rundzie wiosennej 
wydaje się być gwarantem 
utrzymani. Jeśli do tego 

doszłoby dwóch lub trzech 
zawodników to na koniec 
następnego sezonu Gryf po-
winien zajmować bezpiecz-
ne miejsce. Jedno jest pewne 
wejherowski klub dostał dru-
gą szansę i nie można tego 
zmarnować. Poprzedni se-
zon był dobrą lekcją, z której 
należy wyciągnąć wnioski. 
Dla kibiców zapowiada się 
bardzo ciekawy zbliżający 
sezon. Do Wejherowa zawi-
tają znane marki piłkarskie 
takie jak Polonia Warszawa 
czy GKS Bełchatów. O tym 
kto będzie występował w ze-
spole i przede wszystkim kto 
poprowadzi zespół będziemy 
informować Państwa na bie-
żąco.

bartłomiej Karasz

Niecodzienne 
utrzymanie w lidze
PIŁKA NOŻNA | Patrząc w jaki sposób Gryfowi Wejherowo udało się zachować drugą 
ligę, trzeba rozpatrywać to w kategoriach daru od losu. 
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Dobiegły końca rozgrywki piłkarskie 

w sezonie 2015/16. Warto przyjrzeć się jak 
radziły sobie zespoły w których występowali piłka-
rze Gryfa grający w Wejherowie rundzie jesiennej.
 
gKS pRzodKowo - (Przemysław Kostuch, Kamil Godula, Pa-
weł Czoska)- Długo zespół zajmował pierwsze miejsce w ta-
beli i wszystko wskazywało że wygra trzecią ligę w grupie za-
chodnio-pomorskiej. Zadyszki jednak chyba dostali piłkarze 
w końcówce sezonu i ostatecznie dali się wyprzedzić Vinecie 
Wolin zajmując  ostatecznie drugą lokatę.
 
gaVia choSzczNo – (Grzegorz Gicewicz) – Jedna z bardziej 
barwnych postaci w kadrze Gryfa w rundzie jesiennej. Potem 
jakby nieco ucichło o nim, aż w końcu niespodziewanie wy-
lądował w Gavi. Zespół z Choszczana zajął siódme miejsce 
w klasie okręgowej w grupie Szczecin Płd.
 
KaSzUby połchowo – (Michał Skwiercz) – Kaszuby uzyska-
ły awans do piątej ligi i po 10 latach zagrają w wyższej klasie 
rozgrywkowej niż A-klasa!
 
azS Ug gdaŃSK FUtSal – (Maciej Osłowski) – AZS Uniwer-
sytet Gdański zapewnił sobie awans do Ekstraklasy i w przy-
szłym sezonie będzie rywalizował z najlepszymi zespołami 
w kraju. Wielkie gratulację dla Macieja Osłowskiego i całego 
zespołu.
 
wiKĘd/goSRit lUziNo – (Maciej Szymański) – Nie po-
mógł zespołowi z Luzina Maciej Szymański w utrzymaniu się 
w czwartej lidze. Mimo zwycięstwa w ostatniej kolejce pod-
opieczni Wojciecha Pięty spadli do piątej ligi.
 
bałtyK gdyNia – (Krzysztof Rzepa) – Przed sezonem Bałtyk 
typowany był jako faworyt do awansu ale niestety zawiódł. 
Zbyt łatwo podopieczni Marcina Martyniuka tracili punkty 
i w konsekwencji skończyli sezon na trzecim miejscu ze stratą 
7 punktów do Vinety Wolin.
 
caRtUSia KaRtUzy – (Jakub Giec) – Nie był to udany sezon 
dla piłkarzy z Kartuz. Nie udało im się utrzymać w trzeciej lidze 
w której zajęli 12 miejsce z dorobkiem 30 punktów.
 
aNioły gaRczegoRze – (Sebastian Kowalski, Michał Fier-
ka) – Po rundzie jesiennej sytuacja aniołów nie była najlep-
sza. Druga część sezonu wyglądała już zupełnie inaczej i dzię-
ki temu Anioły Garczegorze wyszły ze strefy spadkowej i będą 
nadal występować w czwartej lidze.
 
coNcoRdia elbląg – (Filip Wichman) – Concordia Elbląg 
uplasowała się w środku tabeli a dokładnie na 8 miejscu. Ligę 
zaś wygrał inny zespół z Elbląga, Olimpia która po pokonaniu 
Motoru Lublin awansowała do drugiej ligi i będzie rywalizo-
wać w przyszłym sezonie z Gryfem Wejherowo.

Jak grali ByLI 
PIŁKARZE GRyFA
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ZBIgNIEW ChuChAŁA

Po dwóch zwycięstwach i jed-
nym remisie zajęliśmy drugie 
miejsce w grupie „C” na Mi-
strzostwach Europy we Francji. 
To wielki sukces. Przed nami, 
w najbliższą sobotę mecz ze 
Szwajcarią. Nie pozostaje mi 
nic innego, jak tylko opowie-
dzieć Państwu historię meczów 
z Helwetami. Graliśmy z nimi 
dziesięć razy, cztery razy zwy-
ciężając, pięć razy remisując 
i tylko raz przegrywając. Sto-
sunek bramek 20:11. Podane 
przeze mnie statystyki wskazy-
wałyby na hegemonię Polaków. 
W aktualnym rankingu FIFA 
nie wygląda to już jednak tak 
obiecująco. Szwajcaria zajmu-
je piętnaste miejsce, a my do-
piero dwudzieste siódme. Cóż 
tam jednak statystyki, liczy się 
gra na boisku. Przecież zarów-
no Niemcy, Irlandia Północna 
i Ukraina też są w tym rankingu 
przed nami. Pierwszy raz zagra-
liśmy towarzysko ze Szwajcarią 
4. czerwca 1939 roku na sta-
dionie Legii w Warszawie. Padł 
remis 1:1. Bramkę dla naszych 
zdobył Leonard Piontek w 29. 
minucie. Wyrównał w 76. minu-
cie Lauro Amado. Nasza repre-
zentacja wystąpiła w składzie. 
W bramce Alfred Krzyk z Bry-
gady Częstochowa. W obronie 

Władysław Szczepaniak z Polo-
nii Warszawa i Edmund Twórz 
z Warty Poznań. Linię pomocy 
tworzyli Wilhelm Góra z Cra-
covii, Erwin Nyc z Polonii War-
szawa i Ewald Dytko z Dębu 
Katowice. W napadzie 
zagrali natomiast 
strzelec bramki Le-
onard Piontek 
z AKS Chorzów, 
z tego samego 
klubu grał Al-
fred Pochopień, 
Edward Cebu-
la i Zygmunt Ku-
lawik ze Śląska 
Świętochłowice, 
oraz Ernest Wilimow-
ski z Ruchu Chorzów. To 
był przedostatni mecz naszej 
drużyny przed wybuchem II 
wojny światowej. Pierwszy raz 
po wojnie, zagraliśmy ze Szwaj-
carami dopiero w 1971 roku. 
To był też mecz towarzyski, wy-
grany na wyjeździe przez na-
szych w stosunku 4:2. W 1972 
roku doszło do rewanżu w Po-
znaniu. Tym razem padł remis 
0:0. 11. maja 1976 roku, gra-
jąc towarzysko na terenie ry-
wala, ponieśliśmy jedyną w hi-
storii porażkę. Szwajcarzy strze-
lili nam dwie bramki, a my tyl-
ko jedną. Za to kto tego gola 
dla nas zdobył? Sam Zbigniew 
Boniek. Następnie doszło do 
potyczek w ramach eliminacji 

Szwajcaria

KALENDARIUm 
fUTbOlOWE

do ME w 1980 roku. Dwukrot-
nie wygraliśmy po 2:0. Kolejny 
mecz miał miejsce w 1984 roku. 
Na wyjeździe zremisowaliśmy 
1:1. W 2001 roku znów grając 
na boisku przeciwnika wygrali-
śmy pewnie 4:0. Bramki dla Pol-
ski strzelili Emmanuel Olisade-
be, Bartosz Karwan, Jacek Krzy-
nówek, oraz z karnego dzisiejszy 
komentator Polsatu Tomasz Haj-
to. Ostatni mecz towarzyski miał 
miejsce 17. listopada 2014 roku 
we Wrocławiu, już pod wodzą 
dzisiejszego selekcjonera Ada-

ma Nawałki. Nasi grali po 
ciężkim sezonie i tyl-

ko zremisowali 2:2. 
Zobaczmy, kto 
z dzisiejszych re-
prezentantów 
wówczas wy-
stąpił. Trener 
w trakcie me-
czu dokonał 

sześciu zmian. 
Z ówczesnego 

składu szansę na 
grę w sobotę mają: 

Artur Boruc, Thiago Cio-
nek, Kamil Glik, Artur Jędrzej-
czyk, Grzegorz Krychowiak, To-
masz Jodłowiec, Piotr Zieliński, 
Robert Lewandowski, Łukasz 
Fabiański i Arkadiusz Milik. Po 
nazwiskach widać, z jaką kon-
sekwencją trener Nawałka se-
lekcjonował skład dzisiejszych 
ćwierćfinalistów Mistrzostw Eu-
ropy. Gole w tym meczu strze-
lili Artur Jędrzejczyk i Arkadiusz 
Milik. Nie miałbym nic prze-
ciwko temu, gdyby w sobotę ci 
sami dwaj zawodnicy znów dali 
znać o sobie. I tym optymistycz-
nym akcentem kończę, życząc 
wszystkim przyjemnych wrażeń 
w czasie oglądania meczu. Trzy-
majmy kciuki.

Finał „Dysku Pomorskie-
go” rozegrano już po raz 
ósmy, a młodzi reprezentan-
ci powiatu wejherowskiego 
już siedem razy stawali na 
najwyższym stopniu podium 
w tej rywalizacji. W tym 
roku powiat wejherowski 
zgromadził 529 punktów, 
wyprzedzając w sportowej 
walce 7  innych powiatów. 
Na drugim miejscu uplaso-
wał się powiat pucki z 524 
punktami, natomiast na trze-
cim znalazł się powiat gdań-
ski, który uzyskał 523 punk-
ty. Walka o czołowe lokaty 
była w tym roku niezwykle 
zacięta i do ostatniej kon-
kurencji nie wiadomo było 
jaka będzie kolejność koń-
cowa tych zawodów.  Celem 
tej imprezy było wyłonienie 
uzdolnionej młodzieży do 
szkolenia w systemie kadr 
wojewódzkich w kategorii 
młodzika oraz propago-
wanie „królowej sportu” 
w całym województwie po-
morskim. Pomysłodawcą 
i koordynatorem tej spor-

towej akcji jest Jarosław 
Ścigała, wiceprezes Pomor-
skiego Okręgowego Związ-
ku Lekkiej Atletyki w Gdań-
sku, a współorganizatorem 
Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Gdańsku 
oraz Urząd Marszałkowski 
w Gdańsku. W finale VIII 
edycji „Dysku Pomorskie-
go” wystartowało około 300 
zawodników i zawodniczek 
w trzech kategoriach wie-
kowych. Atrakcją imprezy 
było spotkanie z Krzysz-
tofem Kaliszewskim, tre-
nerem Anity Włodarczyk, 
która jest wicemistrzynią 
olimpijską, mistrzynią 
Świata, rekordzistką Świata 
oraz  najlepszą obecnie na 
świecie zawodniczką w rzu-
cie młotem. Zawody poka-
zały, że województwo po-
morskie ma duży potencjał 
uzdolnionej młodzieży do 
dalszego szkolenia w klu-
bach. Powiat wejherowski 
ponownie udowodnił że jest 
najlepszy w województwie 
pomorskim, utrzymując się 

siódmy rok z rzędu na naj-
wyższym stopniu podium. 
W nagrodę trzy najlepsze re-
prezentacje powiatów, czyli 
powiat wejherowski, pucki 
oraz gdański wezmą udział 
w konsultacjach szkolenio-
wych w Centralnym Ośrod-
ku Sportu w Cetniewie, 
a najlepsi zawodnicy oraz 
zawodniczki mogą trafić do 
Kadry Województwa..

W skład reprezentacji 
powiatu wejherowskiego 
wchodziły dzieci i młodzież 
ze szkół: Szkoły Podsta-
wowej nr 4 z Redy, Szkoły 
Podstawowej nr 11 z Wejhe-
rowa, Szkoły Podstawowej 
nr 6 z Wejherowa, Szkoły 
Podstawowej Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego 
z Wejherowa, Szkoły Pod-
stawowej z Luzina, Samo-
rządowej Szkoły Podstawo-
wej z Bolszewa, Gimnazjum 
nr 1 z Rumi Samorządowe-
go Gimnazjum z Kostkowa 
oraz Samorządowego Gim-
nazjum z Bolszewa. 

/raf/

Siódmy raz z rzędu najlepsi 
w województwie
POWIAT WEJHEROWSKI | Lekkoatleci z powiatu wejherowskiego po raz siódmy 

z rzędu generalną klasyfikację Finału Wojewódzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej „Dysk 
Pomorski” o „Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego”.

W zawodach startowały 52 
kluby z całej Polski. Ogółem 
w konkurencjach indywi-
dualnych startowało ponad 
700 zawodników około 100 
drużyn.

Zawodnicy rywalizowali 
w konkurencjach męskich 
i żeńskich: kata indywidu-
alnego, kumite indywidual-
nym, ko-go kumite, fuku-go 
kata drużynowego, kumite 
drużynowym i en-bu.

Sędziowie uczestniczyli 
natomiast w kursie sędziow-
skim przed zawodami, który 
prowadził Sensei Włodzi-
mierz Kwieciński 8 Dan.

XXVII Mistrzostwa Polski 
Seniorów, Młodzieżowców 
Juniorów i Juniorów Młod-
szych w Karate

Tradycyjnym Orlen 2016, 
zostały objęte honorowym 
patronatem: Prezydenta So-
potu Jacka

Karnowskiego, Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka i Woje-
wody Pomorskiego Dariu-
sza Drelicha. 

Sukcesy karateków
WEJHEROWO | W Hali 100-lecia Sopotu zostały rozegrane XXVII Mistrzostwa Polski Senio-
rów, Młodzieżowców Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym Orlen 2016.

W XXVII Mistrzostwach 
Polski Seniorów, Młodzie-
żowców, Juniorów i Juniorów 
Młodszych w Karate Trady-
cyjnym ORLEN 2016 brało 
udział pięcioro zawodników 
z Karate Klub Wejherowo. 

Odnieśli spore sukcesy: 
I miejsce - Sławomir Damps 

w kumite indywidualnym 
w kategorii junior młodszy 
(rocznik 2001, 2002)

III miejsce - Wiktoria Bara-
nowska w kumite indywidual-

nym w kategorii junior młod-
szy (rocznik 2001, 2002)

IV miejsce - Wiktoria Bara-
nowska w fuku-go kategorii 
junior młodszy (rocznik 2001, 
2002).

/raf/
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Był to ostatni start zawodników 
z Wejherowa i Luzina w bieżą-
cym sezonie 2015/2016. Do-
datkowo odbył się także turniej 
najlepszych kickboxerów w for-
mule pointfighting w Polsce bez 
podziału na kategorie wagowe 
- Pointfighting Elite Cup, gdzie 
trener Rafał Karcz wywalczył 3 
miejsce.

Dodatkowo skład kadetów 
starszych - Zuzia Kalbarczyk, 
Oliwer Laskowski, Kacper 
Macholl i Filip Stark - zdobyli 

brązowy medal w konkurencji 
drużynowych Mistrzostw Polski 
w kickboxingu w gronie kade-
tów, tuż za drużynami z Często-
chowy oraz zwycięzcami - XFi-
ght Piaseczno, gdzie zawalczyła 
wypożyczona do tamtejszej dru-
żyny na czas mistrzostw, zawod-
niczka z Luzina Paulina Stenka. 
Teraz zawodnicy będą przygo-
towywać się Mistrzostw Świa-
ta Kadetów, które odbędą się 
w Irlandii. Zuzia i Filip zawalczą 
jako Reprezentanci Polski. /raf/

16 medali dla kadetów 
z Wejherowa i Luzina

KICKbOXING | 10 złotych, 1 srebrny i 5 brązowych 
medali przywieźli reprezentanci Wejherowskiego Stowarzy-
szenia Sportowego oraz KTS-K GOSRIT Luzino z Pucharu 
Polski w kickboxingu kadetów, który odbył się w Pułtusku. 

wyNiKi pUchaRU polSKi 
w KicKboxiNgU SpRawdź Na NaSzej StRoNie
www.gwe24.pl
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