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W Polsce co godzinę ktoś 
dowiaduje się, że jest chory 
na białaczkę. Jedną z osób 
dotkniętych tą chorobą jest 
Patrycja Krawczyk z Redy. 
Szansą dla niej na dalsze ży-
cie jest znalezienie niespo-
krewnionego dawcy szpiku 
kostnego i przeszczep tego 
szpiku. 

Dla wielu pacjentów prze-
szczepienie szpiku od dawcy 
niespokrewnionego to jedy-
na szansa na wyzdrowienie. 
Niestety, znalezienie odpo-
wiedniego dawcy jest nie-
zmiernie trudne, na swojego 
„genetycznego bliźniaka” 

wciąż czeka więc wielu pa-
cjentów. I to pomimo tego, 
że na całym świecie jako 
potencjalni dawcy zarejestro-
wanych jest już 27 milionów 
osób. 

Wśród oczekujących na 
przeszczep jest także 33-
letnia Patrycja z Redy. Cho-
ruje na ostrą białaczkę limfo-
blastyczną. 

Akcja rejestracji potencjal-
nych dawców szpiku i komó-
rek macierzystych odbędzie 
się w niedzielę 10 lipca w Fa-
bryce Kultury przy ul. Łąko-
wej 59 A w Redzie w godz. 
10.00 – 16.00. /raf/

Pomóż Patrycji i innym
REDA | Już w najbliższą niedzielę, 10 lipca, w Redzie 

odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpi-
ku i komórek macierzystych. Zapisz się – może uratujesz 
komuś życie!
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606 112 745

Nasz reporter czeka na Państwa 
telefony od poniedziałku 
do piątku w godz. 1000 - 1400

DLA cZytELnIkÓW

Zachęcamy naszych Czytelników do 
przesyłania zdjęć oraz interesują-
cych tematów. Najciekawsze opubli-
kujemy na łamach naszej gazety, na na-
szym portalu gwe24.pl oraz na naszym 
profilu facebookowym fb.com/gwe24

e-mail: k.pasieka@expressy.pl

Uwaga! cZEkAJĄ nAGRoDy! :)

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 

A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?
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Kelner

Kamil, nasz Czytelnik przysłał nam zdjęcie na którym widać bezmyślnie zaparkowany pojazd... 
Sytuacja miała miejsce pod Wejherowskim ZUS-em. Kierowca pozostawił pojazd na chodniku 
i spokojnie udał się na zakupy, nie przejmując się innymi.

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Parking? E tam, stanę obok!

Trwa nabór do szkół ponadgimnazjal-
nych. Młodzież i rodzice drapią się po 

głowach, jaką przyszłość wybrać? Ży-
cie pokaże, czy wybiorą dobrze. 

Szkoły prześcigają się w po-
mysłach na otwieranie nowych 
kierunków. Starają się jak mogą, 
aby nadążyć za zmianami na ryn-

ku pracy, jak również za modą na określone 
zawody. Rynek na Wybrzeżu „wsysa” nie-
mal każdą ilość absolwentów w zawodach 

związanych z turystyką. Szczególnie 
w sezonie letnim, ma się rozumieć. Ze 
świecą jednak szukać wykształconych 
kelnerów. Niemal wszyscy, którzy ob-
sługują klientów w knajpach i knaj-

peczkach, to osoby przyuczone do zawodu 
byle jak i byle gdzie. Bez przerwy słyszy się, 
że żarcie OK, ale gdyby tak jeszcze kelner był 
jak należy? Jedna ze szkół w naszym powie-
cie próbuje od pewnego czasu stworzyć klasę 
technikum w zawodzie kelnerskim. Oczywi-
ście bezskutecznie. Absolwenci gimnazjów 
wybałuszają oczy, gdy ktoś proponuje im na-
ukę w tym zawodzie. Rodzice również kręcą 
nosami. No, bo niby czego tam będą uczyć? 
Przecież to taki prosty zawód. Wystarczy prze-
cież wziąć talerz i zanieść do stolika klienta, 
prawda? Otóż, nie prawda! Wejdźmy do byle 
jakiej restauracji. Nikt nas nie wita. Siadamy 
gdzie chcemy. Blat stołu pozostawia wiele do 
życzenia, a i sam stół się kołysze. Krzesełka 
skrzypią. Zanim ktoś do nas podejdzie, mija-
ją wieki. Gdy już tak zwany kelner zdecyduje 
się nas nawiedzić przy stoliku, to się dopiero 
zaczyna. To, że mało który zna języki obce na 
przyzwoitym poziomie, to już norma. Najgor-
sze chyba jednak jest to, że nie potrafią dobrze 
mówić po polsku. Nie patrzmy już w ogóle na 
to, jak zapisuje nasze zamówienie. Od błędów 
ortograficznych, aż się roi. Spróbujcie zapytać 
o szczegóły związane z potrawami. Niewiele 
więcej się dowiecie, niż to co jest napisane 
w karcie dań, dumnie nazywanej menu. Gdy 
byśmy chcieli dopasować wino do potraw, to 
padnie pytanie kelnera: a co Państwo sobie ży-
czą? Okazuje się, że to my musimy znać się na 

winach, a przecież nie każdy z nas jest Mar-
kiem Kondratem. Dziś już wiem, dlaczego ten 
słynny aktor zajął się importem win i sprze-
dażą tychże? Otóż biedaczysko miał szczęście 
zagrać kelnera w słynnym filmie Janusza Ma-
jewskiego pod tytułem „Zaklęte rewiry”. Do-
brze pojął, jak ważny i trudny to zawód, ten 
kelner właśnie. Każdemu polecam obejrzenie 
tego filmu, jeśli są tacy jeszcze w naszym 
kraju. Wracam do opisu zachowania kelnera 
w knajpie. Gdy dochodzi do przynoszenia po-
traw, to raz postawi nam z lewej strony a in-
nym razem z prawej. Podobnie gdy zbiera ta-
lerze po jedzeniu. Na koniec przychodzi nam 
zapłacić. Co się wtedy dzieje, nie będę pisał. 
Powiem tylko jedno. Najgorsze wyniki są na 
maturach z matematyki. Dziwne, że doskona-
le potrafią liczyć napiwki. Jestem przekonany, 
że w tym momencie wiele osób podrze gazetę 
i z obrazą zadzwoni do Wielkiego Redaktora. 
A, proszę bardzo. Mam pełną świadomość, 
że mocno przejaskrawiłem. Chciałem tylko 
zwrócić uwagę na bezmyślność rodziców, że 
nie potrafią przekonać swoich pociech do wy-
boru zawodu kelnera. Ci sami rodzice wielo-
krotnie narzekają na obsługę w restauracjach, 
w których próbują coś zjeść na przyzwoitym 
poziomie. Na koniec przepraszam tych kel-
nerów, których moje zarzuty nie dotyczą. 
Smacznego.

Jakub W.

DyŻuR REPoRtERA
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W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie przedsta-
wiciele władz starostwa po-
wiatowego podpisali umowę 
z marszałkiem województwa 

pomorskiego na dofinanso-
wanie projektu. Dokument 
asygnowali marszałek Struk, 
starosta wejherowski Gabrie-
la Lisius oraz członek zarządu 
powiatu Jacek Thiel. Z budżetu 

1,4 mln zł na nowoczesną bibliotekę
POWIAT | Niemal 4 mln zł ma kosztować budowa Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie. Nowoczesny obiekt ma pełnić 
wiele funkcji – będzie to zarówno multimedialna biblioteka, czytelnia, jak i miejsce wielu spotkań i wydarzeń kulturalnych. 

GAbRIELA LISIuS, 
starosta wejherowski

- Ten długo wyczekiwany mo-
ment się spełnił i w końcu pod-
pisaliśmy umowę z marszałkiem 
na dofinansowanie. Złożyliśmy 

też wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, aby pozyskać kolejne pienią-
dze i jesteśmy po rozmowie z ministrem Jarosła-
wem Sellinem. Są jeszcze nasze partnerskie gmi-
ny i miasta i myślę, że będą chciały się włączyć 
w ten projekt. Choćby gmina Luzino, gdzie miesz-
kał prof. Labuda. Na dziś to wszystko jest w fazie 
uzgodnień. 
To ma być bardzo nowoczesna, interaktywna 
forma. Nie chcemy budować typowej biblioteki 
z czytelnią, ale placówkę, która będzie też dla tu-
rysty, który chce poznać nie tylko zbiory profeso-
ra, ale też Kaszuby: jakie są zwyczaje, kultura, ję-
zyk. 

mIEcZySŁAW StRuk, 
marszałek województwa 
pomorskiego: 

- Blisko 1,5 mln zł to też forma za-
chęty, aby inne jednostki teryto-
rialne – m.in. z powiatu wejhe-
rowskiego i puckiego – mogły 

wspomóc tę wielką ideę. Bo przecież zbiory prof. 
Labudy, jego myśli przelane na papier, jego bi-
bliografia a także prace naukowe nie są tylko do-
brem miasta Wejherowa czy powiatu wejherow-
skiego, ale wielkim dziedzictwem kulturowym 
całych Kaszub, wielkim dobrem całego Pomorza. 
Dofinansowanie jest ważnym impulsem, aby pro-
jekt w końcu się zmaterializował. Wcześniej były 
problemy, np. który obiekt przeznaczyć na ten 
cel. Bo zbiory muszą być w godnym miejscu i mu-
szą być dostępne dla tych, którzy interesują się 
odrębnością kulturową Kaszub. Wejherowo jest 
takim miejscem. Na mapie miasta przybędzie do-
datkowy, atrakcyjny obiekt który z pewnością bę-
dzie przyciągał tysiące turystów.

to byŁ PRAWDZIWy kASZubA
Prof. Gerard Labuda swoją kaszubską tożsamość akcento-
wał przez całe życie. Mieszkający przez wiele lat w Poznaniu, 
mimo fizycznej odległości przez ponad 20 lat z zaangażowa-
niem pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. Był honorowym obywatelem tego miasta, a także 
referentem licznych konferencji poświęconych dziejom i kul-
turze Kaszub, w tym Wejherowa. Szczególną sympatią darzył 
również Gdańsk – siedzibę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go oraz Towarzystwa Naukowego i Biblioteki PAN-owskiej, któ-
rych był członkiem. Szczególnie silnie związki łączyły medie-
wistę ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, gdzie współpra-
cował z ideologami Zrzeszenia – Lechem Bądkowskim i Tade-
uszem Bolduanem. Bardzo bliska była mu również kaszubska 
wieś, Luzino, dziś miejsce pochówku wybitnego historyka.

województwa na ten cel prze-
znaczono 1,4 mln zł. 

- Te pieniądze umożliwiają 
rozpoczęcie realizacji całego 
projektu – mówi Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. - 
W najbliższym czasie ogłosimy 
przetarg i w pierwszej kolejności 
zostanie odrestaurowany zabyt-
kowy budynek, znajdujący się 
przy wejherowskim muzeum. 

W planach jest dobudowanie 
kolejnych dwóch budynków, 
wszystkie zostaną połączo-
ne przeszklonymi łącznikami. 
W efekcie ma powstać nowo-
czesny, wielofunkcyjny obiekt. 

Jak przekonują pomysłodaw-
cy utworzenie Książnicy prof. 
Gerarda Labudy ma na celu 
wzbogacić ofertę kulturową 
i turystyczną regionu. Adaptacja 
budynku na Książnicę pozwoli 
jednocześnie na umieszczenie 
zasobów prof. Labudy w jednym 
miejscu i umożliwi zapoznanie 
się z jego dorobkiem i historią 

regionu Kaszub. W Książnicy 
będzie funkcjonowała także in-
formacja turystyczna. 

Oprócz podpisania umowy 
odbyła się jeszcze jedna uro-
czystość: Ryszard Czarnecki, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego, wręczył akty 
nominacyjne nowym członkom 
rady muzeum. Na czterolet-
nią kadencję powołani zostali: 
Gabriela Lisius, Jacek Thiel, 
Mieczysław Struk, Witosława 
Frankowska, Dorota Muża-
Szlas, Grzegorz Gaszta, Bog-
dan Tokłowicz, Tomasz Rem-
balski, Danuta Pioch, Andrzej 
Romanow oraz prof. Edmund 
Wittbrodt, który wybrany został 
przewodniczącym rady. Wice-
przewodniczącym został Jacek 
Thiel.

Całkowita wartość projektu, 
który realizowany będzie od lip-
ca 2016 roku i potrwa do czerw-
ca 2018 roku, wyniesie ponad 
3,8 miliona złotych.

Jest to pierwszy drogowy etap 
strategicznego systemu komu-
nikacyjnego zwanego „Węzłem 
Zryw”. Docelowo tunelem pod 
krajową szóstką oraz tunelem 
pod torami zostanie połączona 
południowa i północna część 
miasta Inwestycja drogowa 
właśnie wchodzi w decydującą 
fazę realizacji. 

Realizacja strategicznej inwe-
stycji dla Wejherowa oraz całe-
go regionu zaplanowana została 
na kilka lat ze względu na trud-
ny zakres prac i wysokie koszty. 
Prace rozpoczęły się już w 2015 
r. od budowy kanalizacji desz-
czowej, na które miasto uzyska-
ło dofinansowanie w wysokości 
ok. 70 proc. 

Następnie rozstrzygnięto 
przetarg, wyłoniono wykonaw-

cę, podpisano umowę i prace 
ruszyły. 

- Wszystko idzie zgodnie 
z harmonogramem – mówi Be-
ata Rutkiewicz, wiceprezydent 
Wejherowa. - Jesteśmy już po 
etapie wywozu gruntu i najważ-
niejszych prac ziemnych. - Przy-
stąpiliśmy do przebudowy sieci 

podziemnych (wodociągowej, 
kanalizacyjnej i energetycznej). 
Dużym wyzwaniem jest popro-
wadzenie kanalizacji sanitarnej 
pod krajową „szóstką”, mogą tu 
wystąpić nieprzewidziane oko-
liczności i utrudnienia. 

- To strategiczna i największa 
inwestycja w Wejherowie – wy-

jaśnia Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Bezko-
lizyjne połączenie ul. Sikorskie-
go z ul. Stefczyka i ul. Gryfa 
Pomorskiego dwoma tunelami 
podziemnymi pod torami kole-
jowymi i drogą krajową nr 6 bę-
dzie miało zasadnicze znaczenie 
komunikacyjne dla wschodniej 
części miasta. W tym roku in-
westycja obejmować będzie 
budowę ronda w ulicach Necla 
i Gryfa Pomorskiego, budowę 
ul. Patoka do ronda w ul. Stef-
czyka. W latach 2017-18 wybu-
dowane zostanie po północnej 
stronie kolejne rondo i łącznice 
do krajowej „6” wraz drogą do 
ul. Jaśminowej. Ten etap bę-
dzie realizowany w dwóch czę-
ściach.

/raf/

Budowa węzła zgodnie z planem
WEJHEROWO | Trwa budowa nowego układu drogowego w północnej części Śmiechowa, w zakres którego wchodzi 

budowa trzech rond i 2,7 km nowych dróg z pełną infrastrukturą. Prace są już zaawansowane. 
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Sprawozdanie z wykona-
nia budżetu zostało pozy-
tywnie zaopiniowane przez 
Regionalną Izbę Obrachun-
kową, a Komisja Rewizyjna 
potwierdziła realizowanie 
przez burmistrza miasta za-
sady celowości, legalności, 
rzetelności oraz oszczędno-
ści w dysponowaniu mie-
niem publicznym. Wniosek 
o udzielenie absolutorium 
burmistrzowi wraz z pro-
jektem uchwały przedstawił 
przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Leszek Grzesz-
czyk.

Radni byli jednogłośni 
i uznali, że burmistrz zasłu-
żył na absolutorium. Wło-
darz miasta nie krył z tego 
powodu zadowolenia.

- Od początku kadencji 
współpraca z radnymi ukła-
da się bardzo dobrze, co 
przynosi oczekiwane efekty 
– zapewnia burmistrz Rumi. 
- Inwestycje są realizowane 
na bieżąco, a każde zmiany 
konsultowane. Wszystko 

robimy z myślą o mieszkań-
cach. 

- Absolutorium udzielone 
przez Radę Miejską jedno-
myślnie, i to już po raz drugi 
raz z rzędu podczas tej ka-
dencji, to efekt bardzo dobrze 
układającej się współpracy 
w naszym samorządzie – po-
twierdził po absolutoryjnej 
sesji przewodniczący rady 
miejskiej Ariel Sinicki. - Tyl-
ko konsekwentne, konstruk-
tywne działanie, rozmowy 
oraz szukanie kompromisów 

we współpracy Burmistrza 
ze wszystkimi radnymi oraz 
mieszkańcami naszego mia-
sta, będą powodować pożą-
dane efekty i w konsekwen-
cji nasz wspólny sukces 

W 2015 roku dochody 
Rumi wykonane zostały na 
poziomie 139 mln 715 tys. 
zł, co stanowi 104 proc. pla-
nu. Wydatki miasta wynio-
sły 136 mln 726 tys. zł, czyli 
zrealizowane zostały w wy-
sokości 95 proc. 

/DA, RAF/

Burmistrz wykonał plan
RUMIA | Radni Rumi uznali, że burmistrz Michał Pasieczny dobrze wykonał ubiegłoroczny 
budżet. W związku z tym w trakcie ostatniej sesji przyznali mu jednogłośne absolutorium. 

Konkurs Instant Com-
petition Contest zor-
ganizowany był dla 
młodych kompozyto-
rów-improwizatorów. 
Konkurs przebiegał 
dwuetapowo: do pierw-
szego zakwalifikowano 
21 osób na podstawie 
zgłoszeń, w drugim 
etapie wystąpiło już 11 
osób, zaś laureatami 
zostało pięcioro finali-
stów - w tym wejhero-
wianka Anna Rocław-
ska – Musiałczyk, która 
zajęła trzecie miejsce. 
Nagrody przyznawało 
jury w składzie: Jan A.P. 
Kaczmarek (przewodni-

czący), Ray Costa, Mat-
thias Hornschuh i Rafał 
Paczkowski.

  - Formuła konkursu 
polegała na tym, że każ-
dy z nas - uczestników - 
oglądał film animowany 
bez muzyki, po czym 
zaraz wchodził do  sali 
kolumnowej w Łódzkim 
Domu Kultury i tam bez 
możliwości wcześniej-
szego przećwiczenia, 
musiał improwizować 
muzykę do tego  filmu 
– mówi laureatka kon-
kursu Anna Rocławska 
– Musiałczyk. - W każ-
dym etapie film był co-
raz dłuższy i trudniejszy. 

Stres był tym  większy, 
że trzeba było improwi-
zować od razu, na oczach 
publiczności i między-
narodowego jury pod 
przewodnictwem Jana 
A. P.  Kaczmarka. 

/opr. raf/

Kompozytorka nagrodzona
WEJHEROWO | Anna Rocławska – Musiałczyk z Wejherowa zajęła trze-

cie miejsce w konkursie kompozycji Transatlantyk Instant Composition Contess, 
który odbył się w ramach Międzynarodowego Konkursu Transatlantyk w Łodzi. 
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Akcja, promować 
ma przekazywanie do-
brych emocji, wyraża-

nie uczuć oraz empatii. 
Inicjatorem akcji jest 
Jacek Drewa, wejhe-

Przytul misia!
WEJHEROWO | Kampania społeczna 

„Przytul Misie” to akcja, w której Miś będzie 
pojawiać się w różnych miejscach i instytucjach 
w naszym mieście i przytulać ludzi, nie narzu-
cając się przy tym nikomu. 

rowski działacz i animator 
społeczny. Kampania ma 
nakłonić ludzi do chwili 
na uśmiech oraz promocje 
pozytywnych cech zacho-
wań a negowanie agresji, 
pesymizmu, agresji, gnie-
wu czy zawiści. W lekki 
i przyjemny sposób o po-
ważnych sprawach. 

W wydarzenie włączy-
ło się wiele osobistości 
z Wejherowa i okolic. Lu-
dzi znanych i cenionych 
za swoją działalność dla 
społeczeństwa w różnych 
dziedzinach tj. m.in.: poli-
tyka, sport, edukacja. 

Do akcji włączyli się 
również przedstawiciele 
władz miasta oraz powiatu 
wejherowskiego. 

Wydarzenie, ma na celu 
wzbudzić wśród wejhe-
rowian pozytywny od-
biór, dać wiele uśmiechu 
i wzruszeń oraz skłoni do 
refleksji… Wejherowo 
Przytula? I to jak!

/opr. raf/
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

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

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

skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki, 
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB

Drugi etap budowy objął 
odcinek od Parku Kaszub-
skiego do budynku Zespołu 
Kuratorów (dawny budynek 
Ksiąg Wieczystych) przy Są-
dzie Rejonowym w Wejhero-
wie. Nowy trakt spacerowy 
rozpoczyna się przy Filhar-
monii Kaszubskiej, a koń-
czy za budynkiem Zespołu 
Kuratorów. Inwestycja doce-
lowo pozwoli na połączenie 

reprezentacyjnym deptakiem 
wejherowskiego rynku z Fil-
harmonią Kaszubską. 

Jak powiedziała Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa ds. Rozwoju 
Miasta, na długości prawie 
300 metrów położono nową 
nawierzchnię z kostki ka-
miennej i ozdobnej. W ra-
mach przebudowy wykona-
no kanalizację deszczową, 

oświetlenie, zadbano o małą 
architekturę i zieleń – posa-
dzono m.in. 540 krzewów 
ligustru pospolitego. Wy-
mieniona została także wiata 
autobusowa przy targowi-
sku. Koszt całej inwestycji 
to niecałe 500 tys. zł.

- Budowa kolejnego odcin-
ka ul. Sobieskiego podniesie 
niewątpliwie atrakcyjność tej 
części miasta – mówi Beata 

Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Chodnik, 
który funkcjonował dotych-
czas przy ul. Sobieskiego 
był wąski i niebezpieczny 
ze względu na bardzo duży 
ruch w ul. Sobieskiego. Pro-
menada zachęci do spacerów 
mieszkańców między ryn-
kiem a Filharmonią Kaszub-
ską. 

/raf/

Promenada otwarta
WEJHEROWO | Kolejny odcinek promenady wzdłuż ul. Sobieskiego w Wejherowie zo-
stał oficjalnie otwarty. Inwestycja to kolejny etap rewitalizacji Śródmieścia miasta. 
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pl Konkurs zorganizowany 
był przez Kaszubski Bank 
Spółdzielczy z siedzibą 
w Wejherowie. 

Zestaw pomocy nauko-
wych w postaci m. in. wypo-
sażania do sali matematycz-
nej – za zajęcie I miejsca 
- wygrał kolejny już raz Ze-
spół Kształcenia i Wycho-
wania w Rozłazinie.

W kategorii indywidualnej 
wygrali:

I miejsce - Wiktoria Śmi-• 
giecka (Zespół Kształce-
nia i Wychowania w Roz-
łazinie) – nagroda to 500 
PLN

II miejsce - Maciej Ma-• 
tyszewski (Samorządowy 
Zespół Szkół w Kostko-
wie) - nagroda: 300 PLN
III miejsce - Jakub Kwa-• 
śniewski (Szkoła Podsta-
wowa w Ciekocinie) - na-
groda: 100 PLN

- Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom 
a zwłaszcza zwycięskiej 
szkole i trójce uczniów! - 
mówi Dorota Zborowska, 
specjalista ds. marketingu 
Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego. - Już we wrze-
śniu kolejna edycja konkur-
su. /raf/

Umiemy 
Oszczędzać w SKO
WEJHEROWO | Aż 15 szkół podstawowych z powia-

tów wejherowskiego i kartuskiego uczestniczyło w nie-
dawno rozstrzygniętym konkursie „Umiemy Oszczędzać 
w SKO”. Laureatom wręczono nagrody podczas zakoń-
czenia roku szkolnego. 
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burmistrz miasta Rumi 

ogłasza nabór 
na wolne stanowiska pracy: 

Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, w peł-•	
nym wymiarze czasu pracy,
Podinspektor w Referacie Księgowości Budżetowej •	
Wydziału Finansowo-Budżetowego w pełnym wymia-
rze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

oGŁoSZEnIE
burmistrza   miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi Nr 
735/281/2016,  Nr 736/282/2016, Nr 737/283/2016 z dnia 30 
czerwca 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszone zo-
stały wykazy obejmujące lokale mieszkalne wraz z udziałem w 
gruncie, położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz ich najemców. 

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaź-
ni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki nr 23/1 o powierzchni 
0,1013 ha, nr 23/5 o pow. 0,1184 ha, nr 23/6 o pow. 0,1092 ha i 
nr 23/7 o pow. 0,1059 ha położonych w Gniewowie przy ulicy 
Spacerowej. Szczegółowe informacje o nieruchomościach ob-
jętych wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nie-
ruchomościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

1. W każdy wakacyjny czwartek od godz. 15.00 zapraszamy na gry planszowe. Gwarantujemy emocjonują-
ce rozgrywki przy grach planszowych, które będą dostępne od dnia 30 czerwca w  kąciku gier. Zaprasza-
my wszystkich chętnych - na gry  planszowe nigdy nie jest za późno! Przyjdź i przekonaj się sam :)

2. Wystawa „Książkowe znaleziska”. Przyjdź i zobacz jakie skarby można znaleźć w starych książkach.

3. Dnia 19 lipca Dzień Czerwonego Kapturka. Z tej okazji o godz. 11.00 odbędzie się wspólne głośne czy-
tanie bajki.

4. W dniach 1-5 sierpnia odbędą się wakacyjne warsztaty artystyczno-czytelnicze,   zorganizowane w po-
rozumieniu ze świetlicą artystyczno-edukacyjną „Fantazja” z  Wejherowa.

5. Tablica pod hasłem:  „Nowe życie książki!”. Nie możesz zakupić danej książki? Nie jest ona dostępna 
w znanych Tobie źródłach? Napisz tytuł, może ktoś z czytelników ją posiada i podaruje właśnie Tobie!

6. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci.

7. Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży.

8. Bookcrossing – przynieś książki na wymianę i dziel się z innymi lekturą.

9. Letnie nowości wydawnicze i zawsze świeża prasa.

Podczas wakacji ulegną 
zmianie godziny pracy 
biblioteki. 

Wszystkich czytelników 
zapraszamy:
Pn., wt., czw., pt.: 
w godz. 8:00-18:00,
środy:
dzień pracy 
wewnętrznej,
w soboty 
w godz. 10:00-14:00.

PROGRAM ZAJĘĆ W OKRESIE LIPIEC – SIERPIEŃ 
W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WEJHEROWIE

obWIESZcZEnIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  pu-
blicznych /t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2016r. 
poz. 23 ze zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

- w dniu 07.07.2016r. na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.04.2016r. 
(uzupełniony dnia 05.05.2016r) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej polegającej na:

buDoWIE DRoGI GmInnEJ
ulicy necla w Wejherowie na odcinku od ul. chmielewskiego 

do ul. Patoka
nA tEREnIE GmIny mIAStA WEJHERoWA

- w obr. 10 na działkach nr ewidencyjny : 263/85, 263/94 (powstałej z podziału dz. 
nr 263/86), 235/14, 231/17 (powstałej z podziału dz. nr 231/4), 823, 228/9, 826, 
264/13 (powstałej z podziału dz. nr 264/10), 230/27, 323/53
- w obr. 20 na działce nr ewidencyjny : 165/3 (powstałej z podziału dz. nr 165/2)
oraz na czasowe zajęcie terenu objętego przebudową istniejącej infrastruktury 
technicznej związanej z realizacją inwestycji:
- w obr.10 na działkach nr ewidencyjny : 264/12 (powstałej z podziału dz. nr 
264/10), 323/54

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy ad-
ministracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie 
Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 
4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne za-
strzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw 
w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postę-
powania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za do-
konane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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To najwyższe niemieckie 
odznaczenie państwowe 
przyznawane obcokrajow-
com. W wydarzeniu uczest-
niczyli m.in.: Konsul Gene-
ralna Republiki Federalnej 
Niemiec w Gdańsku Cor-
nelia Pieper, przedstawi-
ciele władz wojewódzkich, 
samorządowcy, posłowie, 
politycy, władze Politechni-
ki Gdańskiej i wykładowcy, 
przyjaciele, znajomi oraz 
rodzina. W uroczystości 
wzięła udział także staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius.

Profesor Edmund Witt-
brodt w ciągu długoletniej 
działalności, pełniąc funk-
cję m.in. wiceprzewodni-
czącego Komisji Spraw 
Zagranicznych i Integracji 
Europejskiej, przewodni-
czącego Komisji Spraw Unii 
Europejskiej oraz członka 
Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, położył szczególne 
zasługi na rzecz pielęgno-
wania i budowania dobrych 
relacji polsko-niemieckich 
oraz na rzecz wspierania 
środowiska naukowego 
w kraju i poza jego granica-

mi, w tym w Niemczech.
Odbierając odznacze-

nie profesor podkreślił, że 
jest to dla niego wielki za-

szczyt i wyróżnienie, ale też 
ogromne zobowiązanie.

W tym tygodniu profesor 
został przewodniczącym 

Rady Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie. 

/raf/

Krzyż zasługi dla prof. Wittbrodta
POWIAT | W Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta Gdańska odbyło się uroczyste 
wręczenie Wielkiego Krzyża Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec 
prof. Edmundowi Wittbrodtowi. 
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Podczas ostatnich warsztatów 
podsumowano rezultaty dotych-
czasowych spotkań, które odby-
wały się w lutym, czerwcu i lip-
cu w Filharmonii Kaszubskiej. 
W ramach  warsztatów przepro-
wadzono również dwa spacery 
studyjne po obszarze zdegra-
dowanym oraz piknik w Parku 
Miejskim. W trakcie ostatnich 
warsztatów dokonano m.in. we-
ryfikacji opisów „projektów zin-
tegrowanych” jako mechanizmu 
integracji działań w różnych 
sferach oraz doprecyzowano 
ramy finansowe w określeniu 
do planowanych przedsięwzięć 
zintegrowanych. W ramach pro-
jektów zintegrowanych wskaza-
no następujące działania: projekt 
„Wejherowskie Ulice”, projekt 
Centrum Integracyjne „Wodne 
Ogrody” i „Zielone Podwórka”.

Określono też system realizacji 
(wdrażania) programu rewitali-
zacji, a także system monitoringu 

i oceny skuteczności planowa-
nych działań w celu możliwości 
wprowadzania modyfikacji do 
programu. W dyskusji plenar-
nej mieszkańcy zaproponowali, 
aby podmiotem koordynującym 
całość prac nad rewitalizacją był 
Urząd Miejski w Wejherowie, 
zaś  monitorowanie i ocenę po-
stępów w realizacji programu 
prowadziła komisja Rady Mia-
sta z udziałem przedstawicieli 
mieszkańców.  

Na bazie wniosków i ankiet 
wypływających z zajęć warsz-
tatowych zostanie sporządzony 
projekt dokumentu. W połowie 
sierpnia kompletna dokumenta-
cja powinna trafić do zastępcy 
prezydenta Wejherowa  ds. roz-
woju miasta i poddana publicznej 
konsultacji. Po uwzględnieniu 
tych wniosków projekt rewita-
lizacji pod koniec września trafi 
do procedowania w Radzie Mia-
sta. /raf/

Koniec warsztatów, 
pora na wnioski

WEJHEROWO | Dobiegły końca warsztaty związane 
z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Wejherowa, prowadzone pod kierunkiem prof. dr 
hab. inż. Piotra Lorensa z Politechniki Gdańskiej.
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W tym roku dodatkowo 
w trakcie „Aktywnych so-
bót w wejherowskim par-
ku”  prowadzone są darmo-
we zajęcia dla dzieci.

Wakacyjne treningi od-
bywają się w każdą sobotę 
od 2 lipca do 27 sierpnia na 
dolnym tarasie, tj. przy ma-
łej scenie letniej w Parku 
Miejskim im. Aleksandra 
Majkowskiego w Wejhero-
wie. Zajęcia startują o godz. 
10. 

Przybyli ćwiczą pod okiem 
profesjonalnych trenerów 
z Tiger Gym. W zajęciach 
mogą brać udział ludzie 
młodzi, dorośli i senio-
rzy. Warto zaznaczyć, że 
w tegorocznej edycji akcji 
uczestnicy mogą wziąć ze 
sobą dzieci, ponieważ or-
ganizatorzy przygotowali 
dla nich atrakcyjne zabawy 
i różnorodne animacje.

DA

Aktywnie w Parku
WEJHEROWO | Chcesz być fit? Ćwicz na świeżym powietrzu. 
Na cotygodniowe bezpłatne treningi fitness oraz zajęcia 
ruchowe w wejherowskim parku zapraszają władze miasta 
i przedstawiciele klubu Tiger Gym. 

PLAn SPotkAń

Lipiec
9.07 – Pilates
16.07 – Zumba
23.07 – Płaski brzuch
30.07 – Pilates

Sierpień
6.08 – Interwał
13.08 – ABT
20.08 – TBC
27.08 – Maraton zumby

ZAJęcIA DLA DZIEcI
9.07•	  – Zabawy animacyjne z chustą + balonkowe ZOO
16.07 •	 – Zabawy animacyjne (animacja w tańcu) + malowanie twarzy
23.07 •	 – Zabawy animacyjne Bańki XXL + malowanie twarzy + balonkowe ZOO
30.07 •	 – Zabawy animacyjne na dmuchanym zamku mini (smoczyca) + balonkowe ZOO
06.08•	  – Zabawy animacyjne z chustą + malowanie twarzy
13.08 •	 – przy Maratonie Zumby: dmuchane zamki, wata cukrowa, malowanie twarzy,  
bańki XXL, maskotki XXL
20.08 •	 – Zabawy animacyjne (animacja w tańcu) + malowanie twarzy
27.08 •	 – Zabawy animacyjne na dmuchanym zamku mini (smoczyca) + balonkowe ZOO

Rozpoczął się okres wy-
jazdów na kolonie, obo-
zy i wczasy rodzinne. To 
oznacza, że czeka nas 
większe natężenie ruchu, 
zwłaszcza w rejonach miej-
scowości wypoczynko-
wych. W związku z tym na 
drogach można spodziewać 
się wzmożonych kontroli. 
Funkcjonariusze mają re-
agować na wszelkie przy-
padki naruszania przepisów 
ruchu drogowego. Szcze-
gólny nacisk kładli będą na 
sposób, w jaki przewożone 
są dzieci. Mundurowi kon-
trolują autokary, ich stan 
techniczny, wyposażenie 
obowiązkowe, a przede 
wszystkim stan trzeźwości 
kierujących. Dodatkowo 
zwracają uwagę na pla-
cówki, organizujące wypo-
czynek dla najmłodszych. 
Stróże prawa kontrolują 
też place zabaw, podwórka 
i wszystkie inne miejsca, 
w których dzieci i młodzież 
mogą mieć kontakt z alko-
holem. 

Bezpiecznie nad wodą

Wypadkom nad wodą 
sprzyja wysoka temperatu-
ra, brawura, alkohol i brak 
opieki nad dziećmi. Wy-
poczynek nie zmieni się 
w tragedię, jeśli będziemy 
przestrzegać kilku pro-
stych zasad. Najważniej-
sza związana jest z kąpielą 
w miejscach strzeżonych. 
Pod żadnym pozorem nie 
powinno się wchodzić do 

wody w miejscach zabro-
nionych. Jeżeli chodzi 
o dzieci, to powinny one 
zażywać wodnych kąpie-
li tylko pod czujną opieką 
dorosłych.

Obóz lub kolonie

Rodzic powinien spraw-
dzić, kto organizuje pobyt 
dziecka i czy ma ku temu 
odpowiednie kwalifikacje. 
Warto poprosić organizato-
ra o przedstawienie zezwo-
lenia na zorganizowanie 
wypoczynku oraz informa-
cji dotyczących zakwatero-
wania i wyżywienia, opieki 
medycznej, a także peda-
gogicznego przygotowania 
kadry. Dziecku powinno się 
przypomnieć o konieczno-
ści zachowania ostrożności 
w kontaktach z poznanymi 
na obozie osobami.

Dziecko w domu

Łatwowierność i naiw-
ność dziecka są częstymi 
przyczynami kłopotów. 
Ważne jest, aby nasze po-
ciechy miały wyrobiony 
odruch nieufności wo-
bec osób nieznajomych. 
Ponadto mieszkanie jest 
wspaniałym miejscem do 
organizowania ciekawych 
i bezpiecznych zabaw 
przez dzieci. Pamiętajmy 
jednak, że są rzeczy, któ-
rych nasze dzieci muszą się 
bezwzględnie wystrzegać 
w swoich zabawach.

W wakacje zadbaj 
o bezpieczeństwo

LATO | Dla większości z nas lato jest czasem wypo-
czynku, wytchnienia i relaksu. Aby okresu beztroski nie 
pokrzyżowały niemiłe niespodzianki, trzeba przestrzegać 
podstawowych zasad. Wiedzą o tym doskonale policjanci, 
którzy radzą, co robić, aby wakacje były bezpieczne. 
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W tym roku Kaszubi spo-
tkali się w muzeum Kaszub-
skiego Parku Etnograficznego 
im. Izydora i Teodory Gul-
gowskich we Wdzydzach Ki-
szewskich. Muzeum zostało 
założone ponad 100 lat temu 
przez małżeństwo Gulgow-
skich w kaszubskiej chacie. 
W ten sposób chcieli pielę-
gnować kaszubskie wartości, 
tradycje i kulturę. Udało im 

się, gdyż ich dzieło było i na-
dal jest kontynuowane przez 
następne pokolenia. Wdzydze 
Kiszewskie stały się pewnego 
rodzaju symbolem Kaszub. 

- Tegoroczny zjazd Ka-
szubów we Wdzydzach jest 
w pewnym sensie wyrazem 
wielkiego szacunku dla pań-
stwa Gulgowskich i kolejnych 
pokoleń, które kontynuowały 
ich pionierską wizję - uważa 

Łukasz Grzędzicki, prezes 
ZKP.

Po uroczystej mszy świętej 
uczestnicy przeszli barwnym 
korowodem do Skansenu, 
gdzie zostali powitani przez 
wójta gminy Kościerzyna 
Grzegorza Plechowskiego. 
Podczas zjazdu Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie repre-
zentowała grupa dziesięciu 
tysięcy uczestników, którzy 

zapełnili skansen pieśniami, 
zabawą i kultywowaniem ka-
szubskiej kultury. Na dwóch 
scenach wystąpiły zespoły 
folklorystyczne. Odbył się 
także konkurs kapel, kabare-
tów kaszubskich oraz koncert 
Pawła Ruszkowskiego. Du-
żym powodzeniem cieszyły 
się pokazy dawnych rzemiosł, 
warsztaty rękodzieła ludowe-
go, spotkania z kaszubskimi 

pisarzami oraz rejsy Stolemem 
po tzw. Kaszubskim Morzu, 
czyli Jeziorze Wdzydzkim. 
Po południu miały miejsce 
niezwykle urokliwe koncer-
ty muzyki kaszubskiej we 
współczesnym brzmieniu. 
Wystąpili m.in. kaszubskie 
piosenkarki Damroka, Wero-
nika Korthals i Natalia Szro-
eder oraz Almost Jazz Group, 
która zagrała materiał z płyty 

„Na Kaszebach”, zawierający 
melodie ludowe w jazzowych 
aranżacjach.

Zjazd to największa impreza 
plenerowa, promująca kulturę 
i dorobek Kaszubów orga-
nizowana co roku w innym 
mieście województwa Po-
morskiego. W 2017 roku go-
spodarzem spotkania będzie 
Rumia.  

/raf/

Światowy Zjazd Kaszubów
KASZUBY | XVIII Światowy Zjazd Kaszubów odbył się w minioną sobotę we Wdzydzach Kiszewskich (powiat kościerski). Tysiące osób zje-
chało się na to wielkie święto nie tylko z Polski, ale z całego świata. Już dziś wiadomo, że w przyszłym roku Kaszubi spotkają się w Rumi.

Aplikacja SkyCash pozwo-
li na dokonywanie płatności 
za parkowanie przy użyciu 
telefonów komórkowych. Jej 
użytkownicy nie będą musieli 
tym samym odliczać drob-
nych, szukać parkometru czy 
wracać do samochodu tylko 
po to, żeby włożyć za szybę 
bilet parkingowy. Kierowcy 
będą mogli płacić za postój 
także przy użyciu wiadomości 
SMS oraz szybkich kodów. 

- Podobne systemy działają 
już większych miastach Pol-
ski, również wejherowscy 
radni dopytywali o możliwo-
ści wprowadzenia takiej usłu-
gi w naszym mieście -  mówi 

Beata Rutkie-
wicz, zastępca 
p r e z y d e n t a 
Wejhe rowa . 
- Zatem naj-
prawdopodob-
niej w poło-
wie sierpnia 
w Wejherowie 
ruszy nowy 
system mobil-
nych opłat za 
p a r k o w a n i e 
pojazdów na 
płatnych parkingach. Zapłata 
za postój telefonem komór-
kowym staje się standardem 
w każdym nowoczesnym 
mieście. Myślę, że wejhe-

rowianie docenią wygodę 
i czas, jakie zapewnia to roz-
wiązanie. Oczywiście wciąż 
będzie można uiszczać opłatę 
w parkomacie za pomocą mo-
net. /raf/

Za parkowanie zapłać telefonem
WEJHEROWO | Wejherowscy kierowcy już wkrótce będą mogli płacić za parko-

wanie przy użyciu darmowej aplikacji mobilnej. Usługa umożliwi płacenie wyłącznie 
za realny czas parkowania i zdalne przedłużanie postoju – taką decyzję podjęli podczas 
ostatniej sesji wejherowscy radni. 
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Po wprowadzeniu sztanda-
ru, delegacja uczniów wraz 
z dyrektorem szkoły i z za-
proszonymi gośćmi udała  
się na dziedziniec szkolny. 
Tutaj pod Pomnikiem Pa-
mięci zostały złożone wią-
zanki kwiatów, zapalono 
znicze i została wciągnięta 
flaga na maszt. 

Po powrocie do placówki 
i odśpiewaniu Hymnu Pań-
stwowego uczestnicy uro-
czystości zostali powitani 
przez dyrektora szkoły. Ko-
lejnym aktem wydarzenia 
było przekazanie sztandaru 
nowemu pocztowi sztanda-
rowemu w składzie: Artur 
Łazarski – chorąży, Alicja 
Łukasiewicz, Lucyna Lis 
– członkinie oraz obowiąz-
ków nowemu przewodni-
czącemu Samorządu Szkol-
nego – Oliwi Lejkowskiej. 
W skład nowego pocztu fla-
gowego weszli następujący 
uczniowie: Roksana Mu-
rakowska, Oliwia Grubba, 
Bernard Dymura, Wiktoria 
Krzos, Weronika Merchel 
i Wiktor Śmigiecki.

Uczniem roku 2015/2016 
Szkoły Podstawowej 
w Rozłazinie w zakresie kl. 
I- III został Tadeusz Forme-
la, a IV-VI Łucja Okrój, zaś 
Sportowcem Roku - Paulina 
Milewczyk i Adrian Sto-
jek. Natomiast najlepszym, 
absolwentem roku zosta-
ła Monika Eikmann. Tytuł 
Przyjaciela Szkoły został 
przyznany p. Krystynie 
Stojek za szczególny wkład 
pracy na rzecz rozłazińskiej 

szkoły. Wszyscy wyróż-
nieni uczniowie otrzyma-
li nagrody, które zostały 
ufundowane przez włodarza 
gminy, przewodniczącego 
rady gminy i radnego M. 
Eikmanna. 

Później absolwenci od-
tańczyli poloneza i zapre-
zentowali program wo-
kalno-muzyczny. Po jego 
zakończeniu szóstoklasiści 
podziękowali swoim wy-
chowawczyniom, dyrek-
cji szkoły, nauczycielom 
i pozostałym pracownikom 
szkoły za wszelki trud wło-
żony w ich naukę i wycho-
wanie. Podziękowanie dla 
dyrekcji szkoły i nauczycie-
li w imieniu rodziców prze-
kazała p. Krystyna Stojek. 
Wszystkim nauczycielom 
zostały wręczone róże. Nie 
zabrakło też okolicznościo-
wego tortu. 

W uroczystości uczestni-
czyli uczniowie, nauczy-
ciele, pracownik naukowy 
Muzeum Stutthof - Elżbieta 
Grot, były więzień Obozu 
Stutthof - Karol Gdaniec, 
liczne grono rodziców oraz 
emerytowani nauczyciele 
tej placówki. Uroczystość 
swoją obecnością zaszczy-
cili: wójt gminy Łęczyce 
– Piotr Wittbrodt, zastęp-
ca wójta – Bożena Pruch-
niewska, pracownik gminy 
do spraw oświaty – Iwona 
Reszka, ks. proboszcz Sła-
womir Kozioł, przewodni-
czący rady gminy – Krzysz-
tof Licau i radny Marian 
Eikmann. maciej kaliński

Uroczyście  pożegnali  szóstoklasistów
GM. ŁĘCZYCE | W Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie 
odbyła się uroczystość związana z poże-
gnaniem uczniów dwóch klas szóstych.
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Zainteresowanie tematem wykazali głównie 
posłowie z PiS-u: Dorota Arciszewska-Mie-
lewczyk, Marcin Horała, Jan Klawitter, z PO 
był Stanisław Lamczyk, z KUKIZ-15 Mał-
gorzata Zwiercan. Senatorów reprezentował 
Sławomir Rybicki (PO). Była też Małgorzata 
Gładysz - dyrektor biura i prawa ręka senatora 
Bogdana Borusewicza. Strona samorządowa 
reprezentowała się imponująco. Od marszał-
ka Mieczysława Struka i prezydenta Gdyni 
Wojciecha Szczurka poprzez samorządowców 
z Gdyni, powiatu puckiego i wejherowskiego. 

PORT GDyNIA SIĘ DUSI

Jego sytuację przedstawił wiceprezydent 
Marek Stępa.

- Gdyński port jest jednym z trzech strate-
gicznych portów morskich w kraju i jedynym, 
który nie ma połączenia z systemem dróg 
krajowych. Prowadzi do niego tylko mocno 
przeciążona ruchem Trasa Kwiatkowskiego, 
rozjeżdżana przez zmierzające do portu cięż-
kie transporty. Planowana droga dojazdowa 
do portu jest więc niezbędna dla jego dobre-
go skomunikowania z obwodową Trójmiasta, 
a tym samym z krajową siecią drogową. Trasa 
Kwiatkowskiego, po której odbywa się ruch 
drogowy do portu, jest drogą powiatową, ma 
niskie parametry i niezadowalający stan tech-
niczny, szczególnie na starszej swej części. 

Walka o pozyskanie finansowania na bu-
dowę OPAT-u, czyli praktycznie północnej 

obwodnicy Trójmiasta trwa już ponad 10 lat. 
Sprawa robi się coraz bardziej paląca, po-
nieważ zmienił się sposób funkcjonowania 
dużych portów. Długa linia nabrzeża nie jest 
już tak istotna, ponieważ statki rozładowują 
się coraz szybciej i nie zajmują długo miejsca 
przy nabrzeżu, natomiast coraz ważniejsze są 
dobre połączenia komunikacyjne od strony 
lądu i duże powierzchnie magazynowe, gdzie 
towary mogłyby być składowane, wstępnie 
obrabiane czy uszlachetniane. Pierwsze zała-
twiłby OPAT a drugie tzw Dolina Logistycz-
na, która miałaby powstać na terenach Gdyni, 
Kosakowa, Rumi, Redy i Wejherowa.

ZA STUDIUM ZAPŁACIŁy GMINy

Koszt budowy 14-kilometrowej drogi szacuje 
się na 1,586-1,66 mld zł. Ma zaczynać się ona 
na końcu trójmiejskiej obwodnicy w Chyloni, 
ominąć (zakorkowane nie tylko w sezonie let-
nim) Rumię oraz Redę i połączyć się z drogą 
prowadzącą w stronę Helu. Na razie wydano 1 
mln zł na studium ekonomiczno-środowisko-
we, podczas którego przedstawiono miesz-
kańcom warianty i poddano je konsultacjom. 
Zapłaciło za to 13 gmin - od Jastarni, przez 
Wejherowo, Rumię i Redę po Gdynię - oraz 
samorząd województwa. To miał być ukłon 
w kierunku strony rządowej, która miała sfi-
nansować dalszą budowę. Ale kolejne próby 
kończyły się fiaskiem.

- Kolejne rządy PO i PSL nic nie zrobiły, aby 

wpisać to połączenie na listę pro-
jektów krajowych – przypomina 
posłanka PiS-u Dorota Arciszew-
ska Mielewczyk.

OPAT WAŻNy 
NIE TyLKO DLA GDyNI

- Przyjechaliśmy tu wszyscy 
razem, jednym głosem mówimy 
o rzeczach, które są dla nas waż-
ne. O infrastrukturze drogowej, 
w tym o połączeniu drogowym 
jakim jest Obwodnica Północna 
Aglomeracji Trójmiejskiej i bę-
dąca jej częścią Droga Czerwona, 
mówimy także o połączeniach 
kolejowych oraz o zagadnieniach 
związanych z zagospodarowa-
niem morza – mówił podczas 
spotkania Wojciech Szczurek, 
prezydent Gdyni.
- Spotkanie dotyczyło tematów, 
w których samorządowcy po-
trzebują wsparcia i współpracy 
z przedstawicielami władz kra-
jowych. Chcieliśmy zaprezentować istotne 
dla naszego obszaru tematy i zapoznać z tymi 
sprawami parlamentarzystów, którzy później 
mogą nas wspierać w ich realizacji – zapewnia 
Jarosław Białk, starosta powiatu puckiego. To 
są istotne problemy Pomorza, które przerasta-
ją możliwości finansowe bądź prawne samo-

rządów – mówi pucki starosta Jarosław Białk. 
- Jest na razie ustna obietnica kierownictwa 
infrastruktury, że w tym roku jeszcze mini-
sterstwo zasiądzie do aktualizacji listy planu 
budowy dróg krajowych i autostrad, a OPAT 
się na nim znajdzie - mówi Marcin Horała, po-
seł na Sejm. Anna kłos

Czy OPAT ma szansę realizacji?
REGION | - Dobra komunikacja to krwiobieg. Bez niej się dusimy. Bądźcie naszymi ambasadorami w Warszawie – apelowali 
samorządowcy z konsorcjum Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) do parlamentarzystów i senatorów 
podczas spotkania w Żelistrzewie (w Gminie Puck) 20 czerwca 2016 roku. Jego głównym organizatorem był starosta pucki 
Jarosław Białk przy współudziale prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka i prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Trasa
Trasa drogi dojazdowej do portu Gdynia od ob-
wodnicy zachodniej (tzw. Droga Czerwona), bę-
dzie w pewnej części pokrywała się z Obwodnicą 
Północną Aglomeracyjną Trójmiasta (OPAT), o któ-
rą od lat zabiegają władze miasta wspierane przez 
obywatelskie inicjatywy. 14-kilometrowa OPAT 
to planowane przedłużenie kończącej się w Chy-
loni obwodnicy, które omijając zakorkowaną Ru-
mię i Redę, ma połączyć się z trasą na Hel. Pewne 
opracowania dokumentacyjne dla tej inwestycji 
zostały już wykonane, jak studium ekonomiczno 
– środowiskowe i warianty przebiegu. Pozostaje 
ona nadal ważną inwestycją dla całej północnej 
części województwa. A szczególnie jest istotna, 
poza oczywiście Gdynią, dla Rumi, Redy, Wejhe-
rowa, Pucka, Władysławowa, Jastarni i Helu, które 
współfinansowały prace przedprojektowe związa-
ne z budową. Planowana droga ma zdecydowanie 
charakter ponadlokalny, wobec czego powinna 
być realizowana przez Państwo, a nie samorządy 
lokalne, gdyż one nie mają żadnych szans na sfi-
nansowanie takiego zadania.
Podczas spotkania padło wiele bardzo istotnych 
argumentów przemawiających za budową OPA-
Tu jako zadania rządowego. Fakt konieczności 
powstania obwodnicy nie budzi żadnych wątpli-
wości. Problemem jest, kto ma tę inwestycję sfi-
nansować.



12 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 8 lipca 2016

REKLAMA                                              U/2016/PR

W spotkaniu wzięła udział 
nie tylko zwycięska grupa, 
ale również trzy inne po-
morskie zespoły startujące 
w światowym finale Odysei 
Umysłu w USA. Uczestnicy 
odebrali od Marioli Zmu-
dzińskiej, wiceprezesa Za-
rządu Energa SA, gratulacje 
oraz nagrody ufundowane 
przez spółkę, która wcze-
śniej wsparła wyjazd drużyn 
na finały do Stanów Zjedno-
czonych.   

- Innowacyjność i kreatyw-
ność, a także umiejętność ra-
dzenia sobie z wyzwaniami 
to klucz do sukcesu zarówno 
w życiu, jak i w biznesie. 
Współpraca z zespołem, szu-
kanie rozwiązań złożonych 
problemów, kreatywność 
i zaangażowanie to cechy 
najbardziej dzisiaj cenione 
przez pracodawców, m.in. 

takich jak Energa. Dlatego 
wspierać będziemy młodzież 
w ich twórczym rozwoju   – 
podkreśliła Mariola Zmu-
dzińska, wiceprezes Zarządu 
Energa SA, gratulując sukce-
su uczestnikom tegorocznej 
edycji Odysei Umysłu.

Gdańscy mistrzowie świata 
z Ośrodka Twórczej Psycho-
edukacji DAMB najlepiej 
poradzili sobie z konkurso-
wym zadaniem technicznym 
„Nowe życie rzeczy”, które-
go celem było samodzielne 
zaprojektowanie i zbudowa-
nie pojazdu o samowystar-
czalnym napędzie zdolnego 
do przewiezienia dwóch 
członków drużyny oraz wy-
konania określonych zadań. 
Zwycięski pojazd został 
stworzony od podstaw z od-
padów i części z recyclingu. 
Limit kosztów wynosił 450 

zł, w związku z tym do na-
pędu użyto silniczki od me-
chanizmów wycieraczek sa-
mochodowych, płyty MDF, 
czy nawet szczebelki od 
łóżeczek dziecięcych i frag-
menty węża ogrodowego. Co 
ważne, aby spełnić wymogi 
konkursowe, pojazd musiał 
poruszać się zarówno do 
przodu, jak i do tyłu.

W skład zwycięskiej dru-
żyny weszli  uczniowie klas 
drugich Gimnazjum nr 33: 
Ada Pleszewska, Kinga Mar-
szałkowska, Hania Golań-
ska, Przemek Kvapil, Julian 
Zdunek, Wiktor Sawaryn, 
Marek Kudła, oraz trenerzy 
Dorota Hazuka-Furgalska, 
Paweł Romanowski oraz Ra-
fał Stencel.
W tegorocznej edycji finału 
światowego udział wzięło 
28 drużyn z Polski, z czego 

Sukces pomorskich gimnazjalistów
EDUKACJA | Niezwykły pojazd zbudowany z odpadów oraz 
ideę jego powstania zaprezentowali gimnazjaliści z Ośrodka 
Twórczej Psychoedukacji DAMB z Gdańska podczas spotka-
nia z zarządem Energa SA. Młodzi konstruktorzy z Pomorza 
za swoją kreatywność otrzymali tytuł Mistrzów Świata i pre-
stiżową nagrodę Ranatra Fusca w zakończonych niedawno 
37. Światowych Finałach Odysei Umysłu w USA.

aż 16 pochodziło z Pomorza.  
Historycznie, spośród 31. 
zespołów Mistrzów Świata 
z Polski, aż 21 pochodziło 
z Pomorza.Polskie zespoły 
odnoszą coraz większe suk-
cesy w konkursie Odyseja 
Umysłu, a tegoroczna edycja 

była pod tym względem wy-
jątkowa. W tym roku w Sta-
nach Zjednoczonych Polacy 
zdobyli aż 11 najwyższych 
lokat (w sumie 9 medali), 
w tym cztery złote, trzy srebr-
ne, dwa brązowe oraz dwie 
nagrody specjalne za wybitną 

kreatywność. Poza drużyną 
Ośrodka Twórczej Psycho-
edukacji DAMB z Gdańska, 
nagrodę Ranatra Fusca otrzy-
mała Anna Pawlicha z Gim-
nazjum nr 4 z Gdyni za stwo-
rzenie unikalnej struktury 
z drewna balsa. (bG)
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WRęcZA nAGRoDę ucZEStnIkom oDySEI umySŁu.



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

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: ślu-
by, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

Sprzedam telewizor kolorowy z pilotem, 14 cali, 
cena 50 zł. Tel: 507-486-424  

Sprzedam gazowy grzejnik wody przepływowe, 
Ariston Junkiers, cena 170 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam komodę olcha, szerokość 130cm, 
wysokość 93cm, głębokość 43cm, cena 230zł. 
Tel: 510-501-955

Kupię starą szafę, szerokość 80-100cm. Tel: 
602-306-210

Sprzedam rower Grand, koła 26 cali, trzy letni, 
cena 350 zł, Wejherowo. Tel: 500-080-271

Sprzedam telewizor Sony 21 cali, cena 40zł. 
Tel: 507-486-424

Czyszczenie, pranie dywanów, tapicerek, my-
cie okien, pralnia chemiczna. Tel: 501-077-273

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

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

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie i kurt-
ki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam lub wynajmę działkę budowlana z 
garażem 616m2, Reda, ul. 12Marca. Tel: 602-
306-210

Sprzedam działkę budowlana, pod lasem 3km 
od Lęborka/Łówcze, 1200m2, cena 33.000zł. 
Tel: 602-306-210

Sprzedam działkę budowlana uzbrojoną 
960m2 lub 1350m2 w centrum miejscowości 
Wyszecino. Tel: 693-485-069

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

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, media przy dro-
dze, tel. 661 582 483

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

MOTORYZACJA

KUPIĘ
Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, sprzedaż części, pomoc drogo-
wa. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50
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Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

Malowanie, cekolowanie, podłogi, remonty 
kompleksowe, doświadczenie wolne terminy, 
solidnie. Tel: 516-655-705 

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504
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Karatecy zdobyli 6 złotych 
krążków, 9 srebrnych i 15 
brązowych w konkurencjach 
kata (sekwencje technik ataku 
i obrony, połączone z określo-
nym poruszaniem) oraz kumite 
(swobodna walka). Trudno wy-
mienić wszystkich zawodników 
startujących w tych zawodach, 
jednak można wyróżnić kilku, 
którzy wywalczyli najwięcej 
medali dla klubu: Marta Pran-
ga 6 lat (6 medali), Aleksander 
Daszke (5 medali), Henio Mu-
dlaff (5 medali), Adrian Necel 
(3 medale), a najmłodszym za-
wodnikiem był Paweł Rokosz 
(5 lat), który wywalczył złoty 
medal. 

Nie sposób pominąć wete-
ranów walk i obiecujących 
zawodników, którzy zarażają 
wszystkich swoim zapałem 
i ambicją, między innymi: Hu-
bert Trzeszczyński, Michalina 
Zychowicz, Tomek i Martyna 
Klamrowscy, Zosia i Mateusz 
Baranowscy, Igor Kotłowski, 
Kacper Hermann, Mikołaj 
Grzenkowicz, Julia Boyke, 
Bartek Baranowski i Filip 
Skwarło. Letni sezon zawo-
dów został zakończony dzięki 
wysiłkom trenerów Rudolfa 
Simenaka, Marii Pieper, Piotra 
Stanulewicza oraz wsparciu 
finansowemu wejherowskiego 
starostwa powiatowego i Urzę-
du Miasta Wejherowa. 

Okres przedwakacyjny dla 
młodych zawodników z sek-
cji Stowarzyszenia Sportów 
Walki Karate Shotokan to 
czas uczestniczenia w wielu 

zawodach organizowanych 
przez Polski Związek Karate. 
Sprawdzane są więc nie tylko 
umiejętności zawodników, ich 
poziom przygotowania, lecz 
także sprawność fizyczna. Za-
wodnicy uczestniczą w jednej 
z najtrudniejszych rywaliza-
cji - walki z samym sobą, ze 
swoimi słabościami, strachem 
oraz stresem. Najlepszym wy-
nagrodzeniem jest oczywiście 
upragniony medal, jednak nie 
zawsze się to udaje. Czasami 
brakuje naprawdę niewiele, 
żeby zająć miejsce na podium. 
Karate to sport, który umoż-

liwia młodemu zawodnikowi 
rozwijać się fizycznie, a każda 
jego przegrana lub wygrana po-
zwala zbierać doświadczenie, 
które zaowocuje w następnym 
turnieju. 

Przed zawodnikami sezon 
jesienny zawodów i obóz 
kondycyjny, który na pewno 
podszkoli młodych karateków 
fizycznie i duchowo. Zawody 
są organizowane przez kluby 
zrzeszone w Polskim Związku 
Karate i World Karate Federa-
tion, która to organizacja apli-
kuje do udziału w Igrzyskach 
Olimpijskich. /opr. raf/

W tej edycji do rywalizacji 
przystąpiło 8 drużyn: Ekipa 
Pazdana, AD Dąbrówka Li-
nia, Manchester United, Mark 
Metal Bolszewo, Vendetta, 
Tibo Tim, AWKS Night Sha-
dows Wejherowo, Max Tim. 

Emocji nie brakowało. Oglą-
daliśmy dynamiczne szarże 

napastników i efektowne 
parady bramkarzy. Walczo-
no zawzięcie o każdą piłkę, 
ostrych strzałów nie brako-
wało, lecz na najwyższym 
stopniu podium uplasowały 
się zespoły:

I – Ekipa Pazdana w skła-
dzie: Paweł Bigus, Waldemar 

Nocny turniej na orliku
LUZINO | Za nami już III edycja turnieju, który rozgry-
wany był nocą na kompleksie boiska Orlik w Luzinie.

Lila, Nikodem Małaszycki, Pa-
tryk Nermann, Paweł Gniew-
skowski, Jakub Becker, Adam 
Pipka, Daniel Formela.

II – Mark Metal Bolszewo 
w składzie: Filip Schornak, 
Bartek Gowiński, Paweł Chy-
ła, Dawid Sychowski, Michał 
Kaj, Kamil Woźniak, Szymon 
Andryskowski, Bartosz Le-
siuk, Rafał Maziarz.

III – Max Tim w składzie: 
Adam Bilicki, Maks Konkol, 
Mirek Joskowski, Marcin He-
ning, Jakub Domski, Patryk 
Malejki, Arek Zieliński, Artur 
Bojke.

Królem strzelców został Arek 
Zieliński, najlepszym bram-
karzem turnieju został Walde-
mar Lilla, natomiast najlepszą 
bramkę turnieju strzelił Jakub 
Dragan.

Spotkanie sędziował Miro-
sław Miotk, podczas uroczy-
stego zakończenia turnieju 
pamiątkowe dyplomy, medale 
i nagrody rzeczowe wręczał 
Rafał Freitag, organizator za-
wodów. Kolejna edycja noc-
nego turnieju odbędzie się już 
w sierpniu.

/raf/

30 medali karateków
BOLSZEWO | W trzech ostatnich zawodach: GrandPrix Tczewa, 
Gokken Cup oraz Liga Sakura Cup zawodnicy z sekcji Stowarzy-
szenia Sportów Walki Karate Shotokan wywalczyli aż 30 medali. 

Jest to cykl turniejów, który 
ma na celu wyłonić najlep-
szą drużynę w koszykówce 
„Trzech na trzech” w kate-
gorii OPEN mężczyzn w na-
szym kraju. 

Zwycięzcy w tej kategorii 
w każdym z miast otrzymają 
1500 zł oraz oficjalne zegarki 
Tauron Basket Ligi marki Fe-
stina. Ponadto trzy czołowe 
drużyny awansują do turnieju 
finałowego w Łodzi (30-31 

lipca). Dodatkowo zmagania 
będą toczyć się w kategoriach 
OPEN kobiet, a także U18 
i U15 chłopców i dziewcząt. 
Nagrodą w tej pierwszej kate-
gorii będzie 1000 zł, a w ko-
lejnych będzie można wygrać, 
poza medalami i pucharami, 
atrakcyjne nagrody rzeczo-
we - akcesoria sportowe oraz 
sprzęt AGD marki Zelmer.

Rumia jest, po Opolu 
i Gorzowie Wielkopolskim, 

trzecim tegorocznym przy-
stankiem całego cyklu. Za-
wody zostaną rozegrane na 
specjalnie przygotowanych 
boiskach na parkingu przy 
Centrum Handlowym Auchan 
w Rumi. 

Zachęcamy rumskich ko-
szykarzy do wzięcia udziału 
w turnieju. 

Regulamin imprezy oraz za-
pisy na stronie www.pzkosz.
pl. /raf/

Kolejne koszykarskie wydarzenie
RUMIA | Marcin Gortat Camp już za nami, ale to nie koniec koszykarskich emocji 
w Rumi w tym sezonie. Już w najbliższą sobotę rusza turniej dla nieco starszych fanów 
„Kosza”, a właściwie jego Streetball’owej odmiany - ZELMER 3x3 QUEST. 
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Nowy trener wcześniej był 
szkoleniowcem pierwszoligo-
wej Chojniczanki.

- Wielokrotnie był zawod-
nikiem ekstraklasy, mistrzem 
Polski, trzykrotnie zdobył Pu-
char Polski oraz Superpuchar 
Polski – przedstawił Pawlaka 
dyrektor sportowy Gryfa Wie-
sław Renusz. - Oczywiście po-
kładamy w nim spore nadzieje. 
Najważniejsze, aby wycią-

gnąć wnioski z poprzedniego 
– niezbyt udanego – sezonu 
i wyeliminować błędy, jakie 
wówczas wspólnie popełnili-
śmy. Dużym problemem było 
to, że nie wygraliśmy na wy-
jeździe. W Wejherowie prze-
graliśmy tylko jeden mecz, ale 
na wyjeździe nie zwyciężali-
śmy i zabrakło punktów. Ale 
wielu chłopaków nie zawio-
dło i chcieliśmy, aby oni u nas 

zostali. I tak się stało. Chcemy 
doprowadzić do tego, aby ka-
dra byłą bardziej wyrównana 
i aby była większa rywalizacja 
na danych pozycjach. Wów-
czas nie będzie tak nerwowe-
go sezonu, jak ten miniony. 

W zespole Gryfa zaszły 
(i jeszcze zajdą) zmiany ka-
drowe. Wszystkich nazwisk 
zawodników jeszcze nie zna-
my, wiadomo natomiast, że 

Mariusz Pawlak 
nowym trenerem Gryfa
PIŁKA NOŻNA | Znamy już nazwisko nowego szkoleniowca, który w nadchodzącym 
sezonie poprowadzi piłkarzy Gryfa Wejherowo do – miejmy nadzieję – wysokiego 
miejsca w tabeli II ligi. Trenerem został Mariusz Pawlak. 
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piłkarzy szkoli Mariusz Paw-
lak, który podpisał już kontrakt 
z klubem. 

- Od pięciu lat jestem trene-
rem, najpierw w zespole Znicz 
Pruszków, potem Chojniczan-
ka Chojnice – mówi  Mariusz 
Pawlak. - Dziś związałem się 
z Gryfem Wejherowo. Wierzę 
w swoją i zawodników pracę, 
a oglądając trening zawodni-
ków widziałem ich duże za-
angażowanie. Zdajemy sobie 
sprawę, że drużyna opuściła 
szeregi drugiej ligi, ale teraz 
o tym chcemy zapomnieć i żyć 
dniem dzisiejszym i tym, co 
jest przed nami. Znam zawod-
ników, zapoznałem się z tym 
zespołem i wiem, jak mniej 
więcej można ich wykorzystać. 
Najważniejsze, że chłopacy 
chcą grać i wygrywać – jestem 
przekonany, że rozpoczniemy 
pracę i osiągniemy sukces. 
Mam pewne założenia, razem 
z zarządem opracowaliśmy 
plan i rozpoczynamy jego reali-
zację. Skupiam się teraz na za-
wodnikach, którzy są i chcą re-
prezentować Wejherowo. A ci, 
którzy ewentualnie dojdą, to 
zobaczymy nieco później. Jest 
potencjał w tym zespole i teraz 
musimy to razem związać, aby 
to „zatrybiło”. 

Zaczyna się nowy sezon, 
nowa runda. Zarówno zarząd 
klubu, nowy trener, zawodnicy 
jak i kibice wiążą z nim spore 
nadzieje. 

Niedługo przed Gryfem 
pierwszy mecz – w ramach roz-
grywek Pucharu Polski. 

Rafał korbut

PIŁKA NOŻNA | Koniec czerwca to czas ważnych de-
cyzji w wejherowskim Gryfie. Trwają rozmowy i negocja-
cje na temat przedłużenia kontraktów piłkarzy  z klubem. 
Już dziś wiadomo że w przyszłym sezonie nie obejrzymy 
w barwach Gryfa kilku zawodników.

Ruchy kadrowe w Gryfie

Wiadomo już, że kontrak-
ty przedłużą obaj bramka-
rze - Dawid Leleń i Wiesław 
Ferra. Jeśli chodzi o obronę 
to w klubie zostanie Maciej 
Dampc i Przemysław Szur. 
Udało nam się ustalić także, 
że umowy przedłuży Jacek 
Wicon, Piotr Czychowski, 
Krzysztof Wicki.

- Wciąż trwają rozmowy 
i ustalenia z zawodnikami. 
Ostateczne decyzje zostaną 
podjęte dopiero za kilka dni 
po konsultacjach z nowym 
trenerem - tłumaczy Dariusz 

Mikołajczyk, wiceprezes klu-
bu do spraw sportowych.

Po Tomaszu Lewandow-
skim i Dawidzie Tomczaku 
klub opuszczają Kamil Ja-
kubowski, Maciej Koziara, 
Maksymilian Kenner i Piotr 
Okuniewicz. Kto zastąpi 
tych piłkarzy? Testowanych 
jest już kilku zawodników, 
ale jak do tej pory kontrakt 
podpisano tylko z Marcinem 
Kalkowskim, który jest wy-
chowankiem klubu z Wejhe-
rowa.

/bk/

Od porażki w Elblągu rozpoczęli 
piłkarze Gryfa przygotowania do no-
wego sezonu.. Trzon zespołu niewie-
le różni się od tego, który walczył w 
rundzie wiosennej. Z klubu odeszli 
Tomasz Lewandowski, Dawid Tom-
czak, Maciej Koziara. 

Po raz pierwszy można było jednak 
zobaczyć nowe twarze w zespole. 
Cały mecz w Gryfie Wejherowo ro-
zegrali testowani zawodnicy Tomasz 
Wojcinowicz (Arka Gdynia), Piotr 
Karłowicz (Stomil Olsztyn), Bartosz 
Pastusiak-Rzeszut (TSG Pfeddershe-

im, niemiecka Oberliga) oraz Maciej 
Koszałka piłkarz występujący w ju-
niorach Gryfa.

Za tydzień kolejny kontrolny mecz. 
Tym razem kibice nie będą musie-
li się wybierać w daleką podóż aby 
obejrzeć to spotkanie. Jedenastki no-
wego czwartoligowca Orkana Rumia 
i Gryfa Wejherowo dziewiątego lipca 
zmierzą się w Rumi. Kluby te spotka-
ły się również w meczu sparingowym 
przed rozpoczęciem rundy wiosennej 
zeszłego sezonu. Wtedy górą byli pił-
karze z Wejherowa wygrywając 4-1.

Pierwszy sparing i pierwsza porażka
PIŁKA NOŻNA | Nabierają tempa przygotowania do 
nowego sezonu piłkarzy Gryfa. W piątek klub ogłosił, że 
Mariusz Pawlak będzie pełnił funkcję pierwszego trenera. 
W sobotę z kolei odbył się pierwszy z zaplanowanych me-
czów kontrolnych. 




