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Odkrycie
sprzed

2,5 tys. lat! 
Piec z wczesnej epoki żelaza odkryli 

archeolodzy w centrum miasta. Znalezi-
sko ma trafić do muzeum, gdzie podda-

ne zostanie szczegółowym analizom. 
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Przygarnij psa! 
Rusza nasza akcja

W godz. 11 - 16 będzie moż-
liwość zapoznania się z ofer-
tą klubów i stowarzyszeń 
sportowych. Patronat nad im-
prezą objęła starosta powiatu 
wejherowskiego Gabriela Li-
sius i prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.
W Parku Miejskim w Wejhe-
rowie zaprezentują się kluby 
sportowe związane ze sztu-
kami walki, tańcem, spor-
tami wodnymi, fittnessem 
i gimnastyką. Swoje dokona-
nia zaprezentują także cykli-
ści i biegacze. Tego dnia pro-
mowany będzie zdrowy styl 
życia, w związku z tym przy-
gotowano stoiska dietetyków, 
trenerów personalnych oraz 

stoiska ze zdrową żywnością. 
Dla uczestników Powiatowe-
go Dnia Sportu przewidziano 
wiele atrakcji i nagród. Zapra-
szamy! /raf/

Święto aktywności i sportu
WEJHEROWO | Miłośnicy zdrowego i aktywnego 

trybu życia będą mogli wziąć udział w Powiatowym Dniu 
Sportu, który odbędzie się już w najbliższą sobotę 27 
sierpnia w wejherowskim parku.
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Dwa tygodnie temu redaktor Ra-
fał Korbut pytał w swoim arty-
kule na pierwszej stronie naszej 
gazety „Wytną czy nie wytną? 
Co z tymi drzewami?” Odpo-
wiadam, że wytną. 4 lutego 2013 
roku, na łamach portalu „male-
trojmiasto.pl” ukazał się poniż-
szy artykuł pod tytułem „Sprze-
ciwiają się barbarzyństwu”. Kto 
nie wierzy, lub nie pamięta, niech 
kliknie na link, który również pu-
blikuję.      http://male-trojmiasto.
pl/artykul/101084/sprzeciwiaja-
sie-barbarzynstwu „Mieszkańcy 
Wejherowa protestują przeciw-
ko planowanej wycince starych 
i pięknych lip przy ulicy 12 Mar-
ca przez starostę Józefa Reszkę. 
Pod topór miałoby pójść aż 60 
wartościowych drzew. Władze 
Wejherowa sprzeciwią się temu 
barbarzyńskiemu planowi.  Na 
wniosek radnych na wtorek, 5 
lutego zwołano nadzwyczajną 
sesję Rady Miasta w tej sprawie, 
aby nie dopuścić do zniszczenia 
niepowtarzalnego charakteru tej 
alei. Przy ulicy 12 Marca okle-
jono już taśmami odblaskowy-

mi, a także ponumerowano 60 
drzew. Zabieg ten ma związek 
z planowaną przez Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie roz-
budową drogi powiatowej na od-
cinku za przejazdem kolejowym 
poprzez skrzyżowanie ulicy 12 
Marca z ulicami Myśliwską do 
skrzyżowania z ulicą Torową 
- na długości 333 metrów. Kto 
kłamie? Podczas wizyty repor-
terów TV Gdańsk starosta Józef 
Reszke starał się tłumaczyć, że 
to tylko inwentaryzacja, która 
ma posłużyć policzeniu wszyst-
kich drzew. Tymczasem Henryk 
Jarosz, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Rady Miasta 
Wejherowa twierdzi, że w doku-
mentach mówi się o wycince 60 
drzew. Na planie (prezentujemy 
go obok tekstu)  rozbudowy uli-
cy 12 Marca rzeczywiście pro-
jektanci na zlecenie starostwa 
oznaczyli 60 lip „krzyżykami” 
z dopiskiem „drzewa proj. do 
wycinki”. Kto więc ma rację, 
a kto kłamie? Czy może starosta 
za publiczne pieniądze zlecił ... 
liczenie drzew przy drodze?! Na-

jazd dziennikarzy spowodował 
zmianę retoryki wypowiedzi sta-
rosty Józefa Reszke. - Owszem, 
opaski pojawiły się, ale z innego 
powodu Wydałem polecenie, 
żeby zinwentaryzować   jest wy-
mysł radnych i prezydenta Wej-
herowa, którzy nie zapoznali się 
do końca z dokumentacją - twier-
dził Józef Reszke. Przed kamera-
mi zaczął mówić o 5-8 drzewach 
do wycięcia. Co innego 
jednak widać, na oficjal-
nych dokumentach, 
które powstały 
- podkreślmy 
- na zlecenie 
i za zgo-
dą starosty. 
Podkreślam: 
na mapce za-
znaczono 60 
drzew z adnota-
cją „drzewa proj. 
do wycinki”. Kto 
ma teraz uwierzyć 
w wyjaśnienia 
starosty Reszke 
i czemu próbu-
je się oszuki-

wać mieszkańców? Remont jest 
potrzebny, ale nie takim kosz-
tem. Mieszkańcy Wejherowa 
uważają, że istnieją metody, by 
przy inwestycjach nie niszczyć 
zieleni. A przynajmniej całego 
pięknego drzewostanu. To już 
kolejny dowód na to, komu tak 
naprawdę leży na sercu dobro 
miasta, a komu jego estetyka, ar-
chitektura, zabytkowość są obo-
jętne. - Nie twierdzę, że remont 
ulicy 12 Marca jest niepotrzeb-
ny. Wręcz przeciwnie. Chodzi 

o to, że nie wierzę, żeby nie 
dało się tego zrobić uni-

kając niszczenia drzew. 
Ile lat one tu są? Prze-

cież szkoda. A takie 
rozwiązanie jest 

pójściem po naj-
mniejszej linii 
oporu. Nie 
chodzi o to, 

żebyśmy się 
kłócili, kto woli szerszą 

ulicę, a kto drze-
wa. Tylko żeby 
znalazło się ja-
kieś rozwiązanie 

optymalne. Drzewa dają nam 
tlen. - mówi pan Józef, mieszka-
jący od kilkudziesięciu lat przy 
ulicy 12 Marca. Gorąca atmos-
fera zapanowała, gdy do Wejhe-
rowa przyjechali reporterzy TV 
Gdańsk, aby nakręcić reportaż. 
- Pan starosta być może nie ma 
pomysłów na realizację swoich 
celów i być może niszczenie do 
łysego - że tak powiem - tej dro-
gi jest jego celem. - oburzał się 
Jarosław Kierznikowicz. Miejski 
konserwator zabytków, przeciw-
ny wycince, poprosił już o opinię 
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
i powiadomił o tych planach 
wojewodę. Opinia Instytutu jest 
jednoznacznie negatywna. Ulica 
12 Marca to piękna aleja lipo-
wa współtworząca zabytkowy, 
chroniony prawem, układ urba-
nistyczno-krajobrazowy miasta. 
Wycięcie 60 drzew - w opinii 
konserwatora zabytków - spo-
woduje bezpowrotną utratę wa-
lorów kulturowych, krajobra-
zowych i przyrodniczych tego 
miejsca. Lipy mogą żyć po kil-
kaset lat, podczas gdy rosnące 

przy ulicy 12 Marca są znacznie 
młodsze. - Uważam, że ta aleja 
jest zbyt cenna, żeby ją wycinać. 
- stwierdza kategorycznie Anita 
Jaśkiewicz-Sojak, miejski kon-
serwator zabytków. Będę bronić 
interesów mieszkańców. Człon-
kowie Rady Miasta postanowili 
zrobić wszystko co w ich mocy, 
aby stare lipy uratować. - Skala 
oznakowanej wycinki, jaką tu-
taj widzę, mnie zaszokowała. 
- mówił radny Zygmunt Hazu-
ka. - Uważamy, że względem 
tej ulicy i tych mieszkańców 
jest to po prostu barbarzyństwo. 
- dodała z kolei Teresa Patsidis. 
- Ta wycinka nie leży w intere-
sie mieszkańców. - Do komisji, 
którą kieruję wpłynęło przed 3 
tygodniami pismo, że Starostwo 
Powiatowe przygotowuje się do 
wycięcia drzew wzdłuż ulicy 
12 Marca. W tym piśmie pisze 
się o 60 drzewach i tyle zosta-
ło oznakowanych. - wyjaśnia 
Henryk Jarosz, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa Rady 
Miasta Wejherowo. Niestety, 
piękno i charakter tej ulicy nadal 
są zagrożone. Dlatego na wtorek, 
5 lutego radni zwołali nadzwy-
czajną sesję Rady Miasta Wejhe-
rowo. Planowana przez władze 
Starostwa Powiatowego wycin-
ka lip doprowadzi do dewastacji 
historycznego założenia, w któ-
rych zieleń była i jest nieodłącz-
nym elementem stanowiącym 
o wyjątkowej, nie tylko w skali 
regionu, wartości. Biorąc pod 
uwagę uwarunkowania histo-
ryczne, okolice ulicy 12 Marca 
powinny być chronione nie tylko 
ze względu na lokalne znaczenie, 
ale także na przynależność do 
dziedzictwa kulturowego.” Co 
w tym tekście jest aktualne, a co 
nie dziś, czyli 26. sierpnia 2016 
roku? Mieszkańcy nie protestują 
przeciw wycince. A, może i wte-
dy nie protestowali? Starostą nie 
jest już Józef Reszke, tylko Ga-
briela Lisius. Pod topór dziś ma 
pójść nie 60, a 50 drzew. Władze 
Wejherowa już nie sprzeciwiają 
się temu barbarzyńskiemu plano-
wi. Nic nie słyszałem o planowa-
nej obecnie sesji nadzwyczajnej 
Rady Miasta w sprawie wycinki. 
Remont ulicy 12 Marca jest po-
trzebny i to nadal jest aktualne. 
Temu, że drzewa dają nam tlen, 
trudno i dziś zaprzeczyć. Wów-
czas przyjechali reporterzy TVP 
Gdańsk. Czy teraz też przyjadą? 
Miejski Konserwator Zabytków 
już nie broni, niby zabytkowej 
alei lipowej. Radnymi już nie 
są Zygmunt Hazuka ani Teresa 
Patsidis. Jedynie Henryk Jarosz 
nadal radzi. Widać też, że ulica 
nie przynależy już do dziedzic-
twa kulturowego. Radna Patsidis 
barwnie opowiadała na rzeczo-
nej sesji nadzwyczajnej o bujnej 
faunie, która zagnieździła się na 
lipach. Tego nie ma co prawda 
w cytowanym w całości artyku-
le, ale pamięć mam całkiem nie-
złą jak na mój mocno podeszły 
wiek. Ptaszki i inne zwierzaki 
co teraz zrobią bez radnej Patsi-
dis? To akurat jest proste. Ptaszki 
udadzą się do muzeum, którym 
była pani radna obecnie kieruje, 
i tam pozostaną jako eksponaty. 
Pytam zatem na koniec. Kto tu 
z kogo robił i nadal robi waria-
ta?     Jakub W.

Lipa czyli pic na muchy fotomontaż
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Spośród wszystkich nade-
słanych propozycji imion 
dla pary bielików wejhe-
rowscy urzędnicy wybra-
li cztery: Andzia i Kuba 
(zdrobnienie od Jakuba za-
łożyciela Wejherowa i jego 
pierwszej żony Anny) oraz 
Maja i Alex (od patrona par-
ku miejskiego - Aleksandra 
Majkowskiego). 

Ruszyło głosowanie: za 
pośrednictwem oficjalnego 
profilu miasta Wejherowo 
na do 31 sierpnia można od-
dać głos. 

Przypomnijmy, że dwa 

bieliki, które znajdują się 
w wejherowskim parku ze 
względu na trwałe okale-
czenia doznane na wolności, 
nie są w stanie samodzielnie 
przetrwać w warunkach na-
turalnych. Przenosiny do 
wolier z ośrodków rehabi-
litacji to dla obu osobni-
ków szansa na rozpoczęcie 
nowego życia w dobrych 
warunkach. Symbolicznym 
początkiem tego nowego 
rozdziału w życiu ptaków 
ma być właśnie nadanie im 
imion. Jakich? Decyzja na-
leży do Was./raf/

Maja czy Andzie? 
Alex czy Kuba?
WEJHEROWO | Już za kilka dni dowiemy się, jakie 

imiona będą nosić bieliki, które niedawno zamieszkały 
w wejherowskim parku. Trwa głosowanie, w którym każ-
dy może wziąć udział – od jego wyników będzie zależało, 
jak nazywać będzie się para ptaków. 

Nowe nazwy ulic
RUMIA | Jachtowa i Gruszkowa – takie nazwy nadano 

dwóm ulicom w Rumi. Radni miejscy dokonali zmian pod-
czas ostatniej sesji na wniosek mieszkańców.

Pierwsza nazwa ulicy – 
Jachtowa – została nadana na 
wniosek właściciela działek, 
które znajdują się przy tej 
dopiero powstającej drodze. 
W rejonie ulic Kapitańska, 
Komandorska, Bosmań-
ska i Admiralska deweloper 
wykupił teren, na którym 
powstanie osiedle domków 
jednorodzinnych. Konieczne 
było więc nadanie nazwy uli-
cy, przy której te domki będą 
się znajdować. 

Druga ulica, która zyskała 
nową nazwę, to Gruszko-
wa. Jest to uliczka w Rumi 
Janowie, odchodząca od ul. 
Dębogórskiej, pomiędzy uli-
cami Kasztanową i Jarzębi-
nową. Co ciekawe, ulica ta 
nieoficjalnie nazywała się tak 
od dawna, znalazła się nawet 
w mapach Gooogle. Oficjal-
nie jednak we wszystkich do-
kumentach mieszkańcy mają 
wpisany adres zamieszkania 
przy ul. Dębogórskiej. 

Do rady miejskiej wpłynął 
więc wniosek o nadanie na-
zwy ulicy. Mieszkańcy nie 
wskazali jednak żadnej kon-
kretnej nazwy, radni zapropo-
nowali więc, aby ulica nazy-
wała się Morwowa. Jeszcze 
przed sesją mieszkańcy po-
prosili w piśmie, aby nadać 
ich ulicy tradycyjną nazwę, 
którą się posługują już od 
dawna, czyli właśnie Grusz-
kowa. Argumentowali także, 
że nazwa – choć nieoficjalna 
– funkcjonuje w mapach Go-
ogle i nawigacjach. 

- Skonsultowałem tę kwe-
stię z naczelnikiem wydziału 
i nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby wprowadzić na-
zwę Gruszkowa, skoro sami 
mieszkańcy wyrażają taką 
wolę – powiedział Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 

Uchwałę podjęto jednogło-
śnie. 

/raf/
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Prace archeologiczne przy 
skrzyżowaniu ulic Wniebo-
wstąpienia i Reformatów 
trwają już od kilku tygodni. 
Badania wykopaliskowe są 
jednym z elementów robót 
związanych z planowaną 
budową nowej siedziby 
wejherowskiego sądu. Na 
jakim są etapie?

- Właściwie już cały plac 
został odsłonięty z na-
warstwień współczesnych 
- mówi Kamil Adamczak, 

jeden z archeologów. - 
Do tej pory udało nam się 
zlokalizować fundamenty 
budynków mieszkalnych, 
które wcześniej tu funkcjo-
nowały. Jeżeli zaś chodzi 
o prehistoryczne odkry-
cia, to odsłoniliśmy duży 
obiekt, który najprawdopo-
dobniej jest reliktem pieca 
z wczesnej epoki żelaza.

Wszystko wskazuje na 
to, że znalezisko pochodzi 
z okresu około pięciuset 

lat przed Chrystusem, więc 
ma bardzo duże znaczenie 
poznawcze. Teraz zostanie 
szczegółowo przebadane, 
podobnie jak pozostałe od-
krycia.

- Obecnie jesteśmy w trak-
cie przygotowywania do-
kumentacji rysunkowej 
i fotograficznej – zapewnia 
Kamil Adamczak. - Będzie-
my też inwentaryzować za-
bytki, a po ich wyeksploro-
waniu przewieziemy je do 

muzeum i poddamy szcze-
gółowym analizom arche-
ologicznym.

Warto zaznaczyć, że to 
nie jedyne cenne odkrycie 
archeologiczne, do którego 
doszło w ostatnim czasie 
w Wejherowie. Blisko trzy 
lata temu na skrzyżowaniu 
ulic Reformatów i Wniebo-
wstąpienia archeolodzy na-
tknęli się pochówek z wcze-
snej epoki brązu. 

Anna Walk

Archeologiczna sensacja
WEJHEROWO | Piec z wczesnej epoki żelaza odkryli archeolodzy w centrum miasta. 
Znalezisko ma trafić do muzeum, gdzie poddane zostanie szczegółowym analizom. 
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kARbon

Taki psi los ... znaleźć się na ulicy, błąkając, żebrząc o jedzenie. Bez da-
chu nad głową bez nadziei na lepsze dni. Na szczęście ktoś zwrócił uwagę, 
komuś serce zadrżało i Karbon trafił do schroniska. Ma dach, miskę pełną 
jedzenia, a czasem nawet i człowieka dla siebie. Czasem to jednak zdecydo-
wanie za mało. Gdzieś musi być dom dla Karbona, jakieś dobre serce i czułe 
dłonie, które pozwolą mu dojść do siebie po zakażeniu jelit. Jest jeszcze 

chudziutki, ale bardzo radosny. W schronisku żartobliwie nazywają go „Makarena”, bo na widok czło-
wieka cieszy się całym sobą i sprawia wrażenie, jakby tańczył. Bardzo lgnie do człowieka i potrzebuje 
jego bliskości. Karbon jest niesamowicie urokliwym psem, który błąkał się po Puzdrowie w gminie 
Sierakowice. Od 8 kwietnia 2016 roku przebywa w schronisku. Jest przygotowany do adopcji. 

HAntER

Zadbany, mądry psiak - mix rasy myśliwskiej. Trafił do schroniska 8 marca 
2016 roku z miejscowości Łubiana (gmina Kościerzyna). Najprawdopodob-
niej się zgubił, ale nikt się po niego nie zgłosił. Pies jest przygotowany do 
adopcji. Trzeba jednak wiedzieć, że Hanter ma skłonności do ucieczek. W 
związku z tym najlepszym wyjściem dla niego byłoby przytulne mieszkanie, 
z którego nie mógłby uciec. Już teraz możesz pokochać tego radosnego psia-

ka i podarować mu miejsce u swojego boku.

AxEL

Choć rany po łańcuchu już się zagoiły, to serce wciąż krwawi. Bo serce psa 
ufa człowiekowi bezgranicznie, a on nie zawsze okazuje się przyjacielem. Axel 
został znaleziony w miejscowości Osiek (gm.Linia)  Do schroniska trafił 12 lip-
ca 2016 roku. Na szyi psiaka widoczne były rany po łańcuchu. Nie wiadomo, 
czy uciekł z niedoli, czy ktoś po prostu go porzucił. Jest wspaniałym dużym, 
silnym psem, który nadal ufa człowiekowi. Uwielbia pieszczoty i długie space-

ry. Czy znajdzie się rodzina, która pokocha wielkie, rude serce i już na zawsze obdarzy go opieką?
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okiem 
  prawnika

poniżej przedstawiam szereg informacji o cha-
rakterze praktycznym lub formalnym, użytecz-
nych w sytuacji gdy zdarzy się Czytelnikom, iż  
staną się pokrzywdzonymi przestępstwem. 

podstawowym uprawnieniem pokrzywdzo-
nego jest możliwość zapoznania się aktami 
sprawy oraz możliwość składania wniosków 
dowodowych i branie udziału w zawnioskowa-
nych czynnościach dowodowych. Bardzo waż-
nym uprawnieniem jest możliwość złożenia 
wniosku o zasądzenie odpowiedniego odszko-
dowania (za uszczerbek w majątku) lub zadość-
uczynienia (za tzw. krzywdy moralne, takie jak 
ból czy cierpienie). w przypadku złożenia ta-
kiego wniosku sąd jest zobligowany takie od-
szkodowanie lub zadośćuczynienie zasądzić. 

przechodząc do praktycznych spostrzeżeń 
odnośnie działań pokrzywdzonego w postę-
powaniu karnym należy zwrócić uwagę, iż po-
krzywdzony nie powinien niczego  ruszać ani 
dotykać  na miejscu zdarzenia. o ile to możliwe 
należy uzyskać od świadków zdarzenia dane 
osobowe, lub chociażby numery telefonów. 

w przypadku, gdy pokrzywdzony został 
pobity lub dokonano chociażby powierz-
chownego uszkodzenia ciała (dotyczy to na-
wet siniaków), należy koniecznie zgłosić się 
do lekarza i dopilnować, aby wszystkie nawet 
najdrobniejsze obrażenia ciała zostały wpisane 
do karty medycznej – pozwoli to na ustalenie 
organom ścigania charakteru poniesionych 
w wyniku przestępstwa obrażeń oraz co bar-
dzo istotne. karta medyczna będzie bardzo 
istotnym dowodem w sprawie a nadto uwia-
rygodni zeznania osoby pokrzywdzonej.  
warto również zwrócić uwagę, iż w przypadku 
gdy  w wyniku  pobicia, rozboju,  czy kradzieży 
rozbójniczej  na odzieży znajdują się jakiekol-
wiek ślady mogące pochodzić od sprawcy prze-
stępstwa (np. krew, włosy) – nie wolno jej prać 
lecz należy  natychmiast przekazać organom 
ścigania. podobnie, jeżeli podczas szarpaniny 
ze sprawcą przestępstwa za  paznokciami mo-
gły znaleźć się ślady biologiczne (np. naskórek)  
pochodzące od sprawcy, nie należy myć dłoni 
ani czyścić paznokci, lecz udać się niezwłocznie 
na policję, złożyć zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa i zażądać pobrania 
ścinków paznokci. 

Ze względu na fakt, iż artykuł niniejszy ma 
mieć charakter rzeczywistej pomocy to jest 
moim przykrym obowiązkiem zauważyć, iż 
w przypadku  gwałtu nie wolno się myć, ani  
czyścić odzieży, którą ofiara miała na sobie 
podczas zdarzenia, tylko niezwłocznie udać 
się z nią na policję i zawiadomić  o zdarzeniu, 
a nadto zażądać zabezpieczenia odzieży oraz 
przeprowadzenia badania ginekologiczne-
go i oględzin ciała. warto zwrócić uwagę, iż 
w przypadku gwałtu  przesłuchanie  będzie 
prowadził  Sąd z udziałem biegłego psycholo-
ga, a nie policjanci. od policjantów  należy za-
żądać zabezpieczenia śladów o których mowa 
powyżej i jedynie zdawkowo i informacyjnie 
poinformować, iż ofiara została zgwałcona bez 
konieczności wdawania się w szczegóły. Szcze-
góły zdarzenia należy ujawnić podczas przesłu-
chania przez sąd z udziałem psychologa. prze-
słuchanie przez sąd ofiary gwałtu ma na celu 
zapobiegnięcie ponownej wiktymizacji ofiary, 
tj. uniknięcie sytuacji, w której ofiara będzie 
musiała wielokrotnie opisywać traumatyczne 
dla niej przeżycia. Zasadą jest, iż takie przesłu-
chania ofiar gwałtów są nagrywane, w związku 
z czym przesłuchiwana jest ona raz, podczas ca-
łego postępowania karnego  i nie musi już wra-
cać do tych zdarzeń (istnieje od tej zasady jeden 
wyjątek ale opisywanie tak szczegółowo przepi-
sów kodeksu postępowania karnego przekracza 
ramy niniejszej publikacji). warto pamiętać, iż 
pokrzywdzony, o ile czuje się niekomfortowo 
w obecności oskarżonego i nie chciałby składać 
zeznań w jego obecności, może poprosić sąd, 
aby przesłuchano go za pośrednictwem urzą-
dzeń do komunikacji na odległość. w takim 
wypadku sąd i pokrzywdzony siedzą w jednej 
sali, zaś oskarżony i obrońca siedzą w drugiej 
sali i zadawanie pytań odbywa się za pomocą 
mikrofonu i kamery. 

mam nadzieję, iż wskazówki zawarte wyżej 
będą przydatne Czytelnikom, w przypadku 
gdy, przydarzy się im sytuacja, w której będą 
mieli status pokrzywdzonego przestępstwem. 

adw. Antoni Koprowski

Pokrzywdzony przestępstwem – uprawnienia i sposób działania 

tel. 502 031 149                www.adwokat-koprowski.pl

Głównym celem akcji jest 
zachęcenie mieszkańców 
powiatu wejherowskiego do 
adopcji czworonogów. Jej 
motywem przewodnim jest 
popularna sentencja: „Wiel-
cy ludzie zazwyczaj mają 

tak wielkie serce, że zawsze 
znajdzie się w nich kącik dla 
uczciwego psa”. 

Cyklicznie będziemy za-
mieszczać opisy i fotografie 
zwierząt, które czekają na no-
wych właścicieli w Schroni-

sku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce. Czytelników 
zachęcamy do zapoznania się 
z historiami czworonogów 
i podjęcia działań, które mogą 
przyczynić się do poprawy 
ich losu.  /AW/

Przygarnij psa! 
Rusza nasza akcja
POWIAT | Psy, które będziemy prezentować czytelnikom, zgubiły 
się, zostały znalezione, wyrzucone lub odebrane wcześniejszym 
właścicielom. „Przygarnij psa” to akcja Expressu Powiatu Wejhe-
rowskiego i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce. 
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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                                                                                                                                                203/2016/DBOGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB
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Nauczyciele nie chcą o tym 
słyszeć - żądają powrotu dy-
rektor Jolanty Braun. 

Przypomnijmy: po zakoń-
czeniu kadencji dotychczaso-
wej dyrektor szkoły ogłoszo-
no konkurs na to stanowisko. 
Odbył się on pod koniec maja. 
Jako kandydata na stanowisko 
dyrektora większością głosów 
komisja konkursowa wyłoni-
ła Jolantę Braun. Ale zanim 
kandydatka została oficjalnie 
zatwierdzona, wybory zostały 
zakłócone. Na salę wtargnęła 
kobieta (jest to osoba, która 
w ciągu ostatnich latach wie-
lokrotnie protestowała prze-
ciwko rozmaitym działaniom 
i decyzjom władz miasta, tak-
że poprzednich kadencji) i za-
częła wykrzykiwać wulgarne 
i obraźliwe słowa pod adre-
sem władz miasta i członków 
komisji konkursowej. Bur-
mistrz miasta w tej sytuacji 
unieważnił konkurs. 

Następnie ogłoszono drugi 
konkurs na stanowisko dyrek-
tora, w którym oprócz obecnej 
dyrektor wystartowała nowa 
kandydatka. Tym razem więk-

szość głosów otrzymała Ewa 
Grzymkowska, ale zabrakło 
jednego głosu do bezwzględ-
nej większości. Oznacza to, 
że konkurs nie został nieroz-
strzygnięty. 

W takim wypadku prawo 
wskazania dyrektora ma bur-
mistrz miasta. Michał Pasiecz-
ny podjął więc decyzję, że 
nowym dyrektorem zostanie 
Ewa Grzymkowska. I wów-
czas rozpoczęła się seria pro-
testów – grupa nauczycieli 
uważa, że dyrektorem powin-
na nadal być Jolanta Braun, 
burmistrz miasta natomiast 
nie chce zmienić zdania, gdyż 
uważa, że Ewa Grzymkow-
ska została wybrana zgodnie 
z przepisami. 

Podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej na rumskim MOSi-
R-ze stawiła się grupa miesz-
kańców i nauczycieli związa-
nych z Gimnazjum nr 1. Ariel 
Sinicki, przewodniczący RM, 
nie zgodził się na udzielenie 
im głosu – jako osobom spoza 
rady, których wystąpienie nie 
było ujęte w porządku obrad. 
Ich stanowisko odczytał więc 
radny Tadeusz Piątkowski. 
Później wywiązała się dłu-
ga dyskusja na temat szkoły 
i wyboru dyrektora.

- Przeanalizowałem obydwie 
kandydatury: Jolanty Braun 
i Ewy Grzymkowskiej – argu-
mentował Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Jeśli chodzi 
o wynik drugiego konkursu to 

był on na poziomie 4:2 - jest to 
werdykt komisji konkursowej. 
Ponadto Komisja Oświaty re-
komendowała Ewę Grzym-
kowską i biorąc pod uwagę tę 
opinię uznałem, że będzie ona 
najlepszym kandydatem.

Wiele osób podkreśla, że od 
strony formalnej wszystko jest 
zgodne z prawem i obowiązu-
jącymi przepisami.

- Wpłynęły do nas dwie 
skargi dotyczące konkursu 
– mówi Leszek Grzeszczyk, 
przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej. - Jedna została bez 
rozpatrzenia, drugą zaczęli-
śmy rozpatrywać pod kątem 
tego, czy nie doszło do zła-
mania przepisów. Na razie ze-
brane materiały dają podstawę 

sądzić, że do niczego takiego 
nie doszło. 

- Pierwszy konkurs został 
przerwany, ponieważ na salę 
wtargnęła mieszkanka, któ-
ra uniemożliwiła kandydatce 
zaprezentowanie się – dodaje 
Karolina Rydzewska, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty 
i Wychowania Rady Miejskiej 
Rumi. - Po upływie ok. 15-20 
minut musieliśmy wezwać 
policję. Kandydatka wniosła 
skargę do burmistrza, że nie 
mogła zaprezentować tego, 
co chciała. Na skutek tego 
burmistrz unieważnił pierw-
szy konkurs. Później odbył 
się drugi konkurs, następnie 
burmistrz przedstawił nową 
kandydaturę, Ewy  Grzym-
kowskiej. Komisja Oświaty 
wyraziła pozytywną opinię 
dla tej kandydatury. Mogli-
byśmy podejmować dalszy 
dialog, gdyby nauczyciele 
nie byli tak roszczeniowi. 
W moim odczuciu ta sytuacja, 
którą stworzyli właśnie na-
uczyciele (a uczestniczyłam 
we wszystkich spotkaniach 
z nauczycielami) doprowa-

dziła do takiej sytuacji, która 
wymaga zmian w Gimnazjum 
nr 1. Bo nie może być tak, że 
środowisko nauczycieli, pe-
dagogów – ludzi wykształco-
nych, którzy mają edukować 
i wychowywać naszą mło-
dzież – daje tak złe przykłady. 
Przykłady roszczeniowości, 
braku szacunku do ludzi, do 
urzędu burmistrza... Nie mo-
żemy dopuścić do tego, aby 
tacy nauczyciele uczyli naszą 
młodzież. Muszę jeszcze do-
dać, że przecież stanowisko 
dyrektora nikomu nie jest po-
wierzone dożywotnio. Koń-
czy się kadencja i ktoś inny 
może zostać wybrany dyrek-
torem. Dyrektor Braun wcho-
dzi w skład rady pedagogicz-
nej i jeśli nadal będzie chciała 
się angażować i uczestniczyć 
w życiu szkoły, to będzie mieć 
taką możliwość. Nadal może 
być członkiem rady pedago-
gicznej i może współtworzyć 
i organizować życie szkoły. 
Tylko już nie jako dyrektor. 

Na razie nie wiadomo, jak 
cała sprawa się zakończy. 

Rafał korbut

Protest na sesji, konflikt trwa
RUMIA | Grupa mieszkańców i nauczycieli protestowała podczas ostatniego posiedzenia radnych. Spór toczy się o wybór nowego dyrekto-
ra Gimnazjum nr 1 w Rumi. Niedawno rozstrzygnięto bowiem konkurs, w wyniku którego od września ma się zmienić dyrektor szkoły. 

Zaproszenie
- Ks. Prałat Daniel Nowak 

Dziekan Dekanatu Wejherowskiego,

- Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt,

- płk Piotr Calak 
Komendant 18. Wojskowego 

Oddziału Gospodarczego
Marynarki Wojennej RP,

- Ks. Prałat Tadeusz Reszka

ZAPRASZAJĄ

na Mszę Świętą z okazji
36. rocznicy podpisania 

Porozumień Sierpniowych
oraz powstania NSZZ Solidarność,

dnia 31 sierpnia 2016 (środa), 
o godz. 18.30, 

do Wejherowskiej Kolegiaty.

Po Mszy Świętej przejście procesją na 
Skwer Jana Pawła II i złożenie kwiatów 

przed tablicą pamiątkową.

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                234/2016/DB
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Jest to nowość, którą nie-
wiele miast w Polsce może się 
pochwalić. Wszystkie mapy 
są ogólnodostępne. 

- Pod adresem rumia.pol-
ska3d.pl możemy zobaczyć 
trójwymiarowy model całego 
terenu Rumi – mówi Paweł 
Dąbrowski, naczelnik Wy-
działu Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnic-
twa. - Obiekty możemy oglą-
dać praktycznie z dowolnej 
perspektywy. Po powiększe-
niu widać budynki z detalami, 
choć w pewnej odległości. 
Mapa 3D długo się wczytuje, 
ponieważ są to duże zbiory 
danych i dlatego nie należy 
się zniechęcać, tylko trzeba 
trochę poczekać, aż wszystko 

się prawidłowo uruchomi. 
Trójwymiarowa mapa po-

wstała na podstawie zdjęć 
robionych z samolotu do or-
tofotomapy (czyli mapy spo-
rządzanej w oparciu o zdjęcia 
lotnicze lub ujęcia satelitarne) 

i chmury punktów Lidar. 
- Kolejną nowością w na-

szym Systemie Informacji 
Przestrzennej jest właśnie 
ortofotomapa, do zobaczenia 
pod adresem rumia.e-mapa.
net – dodaje Paweł Dąbrow-
ski. - Ponadto dostępna jest 
(pod adresem rumia.retro-
mapy.pl) retrospektywna 
wersja mapy Rumi. Wybie-
ramy, jaki widok chcemy 
mieć z prawej oraz z lewej 
strony, przesuwamy kurso-
rem. I sprawdzamy, co się 
zmieniło.

Najstarszy widok pocho-
dzi z 1967 roku, kolejne są 
z lat 1976 i 2014. Można 
skorzystać z wyszukiwania 
według nazw ulic. Ponieważ 

na przestrzeni lat miasto się 
rozrastało, siłą rzeczy nie 
każdy zakątek Rumi można 
w ten sposób obejrzeć. 

Oprócz tego funkcjonuje 
także mapa na stronie rumia.
ukosne.pl. Można tu wybrać 
widok na wschód, zachód, 
północ, południe oraz z góry. 
Po wyborze kierunku widzi-
my różne ujęcia obiektów, 
które oglądane z innej per-
spektywy nie są widoczne. 

W przyszłości mapy zosta-
ną jeszcze bardziej rozwi-
nięte i wzbogacone o dodat-
kowe funkcje.

- Pracujemy nad tym, 
a możliwości są naprawdę 
duże – dodaje Paweł Dą-
browski. /kor/

Miasto w retrospekcji i w trójwymiarze
RUMIA | Każdego, kto lubi dawne zdjęcia oraz trójwymiarowe modele z pewnością zainteresują nowe internetowe mapy Rumi.

Fo
t. 

U
M

 R
um

ia

Paweł Dąbrowski, naczelnik wyDziału GeoDezji, GosPoDarki 
nieruchomościami i rolnictwa, Prezentuje maPy 3D

Trójwymiarowa mapa 
powstała na podsta-
wie zdjęć robionych 
z samolotu do orto-
fotomapy (czyli mapy 
sporządzanej w opar-
ciu o zdjęcia lotnicze 
lub ujęcia satelitarne) 
i chmury punktów 
Lidar. 

- Zakończyliśmy moder-
nizację ulic południowej 
strony osiedla Sucharskiego. 
W tym roku zostały utwar-
dzone kolejne trzy ulice: 
Szczęśliwa, Spokojna i Zło-
ta,  a ponadto większą część 
ulicy równoległej do ulicy 
Sucharskiego – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Dodam, 
że przez ostatnie lata wyko-
nano większą część ulic w tej 
części miasta.

Modernizacja nawierzch-
ni w trzech wejherowskich 
ulicach w zachodniej części 
miasta została wykonana 
z płyt betonowych YOMB. 
Długość utwardzonych na-
wierzchni wynosi 575 me-
trów bieżących, natomiast 
powierzchnia całkowita, to 

około 4,2 tys. metrów kwa-
dratowych.

Wykonawcą inwestycji 
była firma Usługi Sprzęto-
wo-Transportowe, Roboty 
Drogowo-Budowlane Ry-
szard Czepulonis. Koszt wy-
konania modernizacji tych 
ulic wynosi niemal 334 tys. 
zł brutto. Dla przypomnienia 
w ubiegłym roku wykonali-
śmy utwardzenie ulic w tym 
samym rejonie za ponad 600 
tys. zł.

W odbiorze uczestniczy-
li m.in. Beata Rutkiewicz, 
wiceprezydent Wejherowa, 
sekretarz miasta Bogusław 
Suwara i kierownik Wydzia-
łu Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Stanisław Brzozow-
ski. /raf/

Trzy ulice z nowymi 
nawierzchniami
WEJHEROWO | Ulice Spokojna, Złota i Szczęśliwa na 
osiedlu Sucharskiego zostały utwardzone. Niedawno doko-
nano oficjalnego odbioru wyremontowanych dróg.
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Już po raz siódmy w jesien-
ny weekend odbędą się w So-
pocie Targi Seniora, które co 
roku przyciągają kilka tysięcy 
osób odwiedzających z całego 
województwa. To propozycja 
na ciekawy aktywny weekend 
nie tylko dla seniorów, ale 

i dla całej rodziny. - Każ-
dy z nas ma w swoim 

otoczeniu osoby 
starsze i każdy 

z nas kiedyś bę-
dzie seniorem, 
dlatego warto 
być otwartym 
na potrzeby 
i problemy 
osób star-
szych i wspól-

nie zadbać 
o dobrą jakość 

życia obecnych 
i przyszłych se-

niorów – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie , pomysłodawca i współ-
organizator targów. 

Jak co roku, osoby od-
wiedzające targi będą mia-
ły możliwość zapoznania 
się z szerokim i różnorod-
nym wachlarzem produk-
tów i usług dostosowanych 
do potrzeb osób starszych, 
dzięki którym mogą oni dłu-
żej cieszyć się zdrowiem, 
sprawnością fizyczną oraz 
radzić sobie w codziennym 
życiu. Mile widziane są fir-
my przyjazne seniorom, które 
posiadają w swojej ofercie 
ciekawe propozycje dla osób 
starszych, zarówno dla tych 
aktywnych, jak również dla 
osób niesamodzielnych, wy-
magających wsparcia. 

Targom towarzyszyć będzie 
program edukacyjno – kultu-
ralny, m.in. pokazy na scenie, 
warsztaty ruchowe i arty-
styczne, wykłady na temat 
zdrowego stylu życia. Będzie 
również możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz porad 
ekspertów.

- Do współtworzenia pro-
gramu edukacyjno-kultural-
nego zapraszamy organizacje 
senioralne z całego woje-
wództwa pomorskiego -  klu-
by seniora, uniwersytety III 
wieku i inne podmioty, które 
organizują ciekawe zajęcia 
dla seniorów, np. koła go-
spodyń wiejskich – zachęca 
Anna Jarosz. Podmioty, któ-
re przedstawią najciekawsze 
propozycje zaprosimy do 
udziału w targach. 

Dołącz do grona wystawców 
przyjaznych seniorom
ZDROWIE | Tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się jesienią – 22 i 23 października, ale już teraz rozpoczęły 
się przygotowania do tego wydarzenia. Organizatorzy zapraszają firmy, instytucje oraz organizacje, które posiadają ciekawą 
ofertę dla seniorów, do zaprezentowania jej na targach. 

Firmy oraz organizacje 
zainteresowane udziałem 

w Sopockich Targach Seniora, 
mogą zgłaszać swoją ofertę 

do dnia 31 sierpnia. 
 Szczegółowe informacje 
w Biurze Organizacyjnym 

Sopockich Targów Seniora: 
e-mail: biuro@targiseniora.pl, 

tel. 58 551 17 10 w. 251.

REKLAMA                                        102/2016/RL

Na terenie ogrodu zgroma-
dzili się nie tylko działkow-
cy, ale także licznie zaprosze-
ni goście. Odznaczenia „Za 
zasługi dla Polskiego Związ-
ku Działkowców” otrzymali 
Krystyna Tylor i Zbigniew 
Rachwald, a złote odznaki 
Zasłużonego Działkowca - 
Iwona Alkiewicz i Ryszard 
Staszak. Wręczono także 
jubileuszowe puchary wraz 
z dyplomami uznania ze 
strony Krajowej Rady PZD 

i Okręgu Pomorskiego PZD 
w Gdańsku.

Burmistrz Michał Pasiecz-
ny przekazał działkowcom 
rośliny oraz upominki za naj-
piękniejsze janowskie ogród-
ki. Na pamiątkę jubileuszu 
zasadził dąb szypułkowy. 
W zamian otrzymał od dział-
kowców przepięknie udeko-
rowany bochenek chleba. 

- Idea rodzinnych ogrodów 
działkowych są mi bliska – 
powiedział Michał Pasiecz-

Działkowcy świętowali 
jubileusz
RUMIA | 30-lecie istnienia Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego „Janowo” obchodzili rumscy działkowcy. 

ny. - To część mojego dzieciń-
stwa. Będąc małym chłopcem 
jeździłem z babcią na tzw. 
działkę. Z sentymentem wspo-
minam te wyprawy. Pragnę 
podkreślić, że działkowcy 
w Rumi mogą spać spokojnie, 
gdyż nikt nie zamierza likwi-
dować ani tego ogrodu, ani po-
zostałych. Ogrody w naszym 
mieście pełnią wiele ważnych 
funkcji. Są miejscem rekreacji 
oraz tworzą naturalne ekrany 
ochronne, a także świetnie od-
dzielają osiedla mieszkaniowe 
od zabudowy jednorodzinnej.  

Państwo Zielke zostali na-
grodzeni ogrodową rzeźbą, 
gdyż to ich działka okazała się 
najpiękniejsza w tym roku.

- Bardzo się cieszę, że tyle 
znamienitych gości zechcia-
ło z nami świętować 30-lecie 
założenia naszego ogrodu. 
Szczególnie jestem wdzięczny 
z obecność pana Burmistrza 
i przedstawicieli Rady Miasta 
Rumi. Przybyła także duża 
grupa prezesów zaprzyjaź-
nionych ogrodów działowych 
z okręgu pomorskiego, z któ-
rymi na co dzień współpracu-
jemy dla dobra działkowców 
i idei uprawiania rodzinnych 
ogrodów – powiedział Mie-
czysław Kamiński, prezes 
ROD Janowo.

Na koniec nie obyło się bez 
tradycyjnego grilla, wspólnej 
biesiady oraz tańców. 

/kor/
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Na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Redzie odbyły się widowi-
skowe pokazy motoryzacyj-
ne American Monster Truck 
Motor Show. 

- Pokazy to niepowtarzalna 
okazja, by zobaczyć na żywo 
mrożące krew w żyłach akro-
bacje samochodowe, dacho-
wanie pojazdów, drift, pale-
nie gumy, jazdę na bocznych 

kołach, przejazd przez ścianę 
ognia z kaskaderem na ma-
sce samochodu czy ewolucje 
motocyklowe – podkreślają 
organizatorzy. - Emocjonu-
jące widowisko zakończone 
zostało przejazdem monster 
trucków, miażdżących auta 
osobowe 

I faktycznie – każdy z wi-
dzów mógł poczuć się jak na 
planie filmu akcji. /raf/

Pokazy kaskaderskie 
i ryczące silniki
REDA | Skoki przez przeszkody, dachowanie, miażdżenie wraków samochodowych przez ogromne monster  trucki, pokazy 
kaskaderskie – to wszystko można było zobaczyć przez ostatnie dwa dni w Redzie. 
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W minioną niedzielę świę-
towali rolnicy z gminy Wej-
herowo. Przed nami święto 
plonów w Choczewie, Bo-
żympolu Wielkim, Luzinie 
i Szemudzie. Niemal wszę-
dzie organizatorzy przewi-
dzieli moc atrakcji.

Choczewo

W sobotę świętować będą 
rolnicy z gminy Choczewo. 
Tegoroczne dożynki rozpocz-
ną się o godz. 14 od mszy św. 
Po sumie barwny korowód do-
żynkowy przejdzie na gminne 
obiekty sportowe. W ramach 
uroczystości strażakom ochot-
nikom przekazany zostanie 
quad. Rozstrzygnięty zosta-
nie też konkurs na najpięk-

niejszy wieniec dożynkowy. 
Pod względem artystycznym 
imprezę uświetnią występy 
lokalnych artystów. Gwiazdą 
wieczoru będzie sekstet Go-
ose Bumps. Imprezę zakoń-
czy zabawa taneczna.

Bożepole Wielkie

W Bożympolu Wielkim 
świętować będą rolnicy 
z gminy Łęczyce. Za tego-
roczne plony dziękować 
będą w najbliższą niedzielę 
w trakcie mszy św. Po sumie 
barwny korowód dożynko-
wy przejdzie do parku wiej-
skiego, gdzie zorganizowana 
zostanie główna część uro-
czystości. W ramach imprezy 
odbędzie się między innymi 

ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród w konkursach 
gminnych. Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Golden Life, 
którego występ zaplanowany 

został na godz. 17.45. Oprócz 
zabawy tanecznej zorganizo-
wany zostanie również pokaz 
laserowy. Więcej informacji 
na temat dożynek można od-

naleźć na oficjalnej stronie 
Gminy Łęczyce.

Luzino

W trakcie dożynek Gminy 
Luzino istniała będzie moż-
liwość obejrzenia unikato-
wych bryczek i pomysłowych 
wieńców, podziwiania wy-
jątkowych występów, a także 
spróbowania swojskich przy-
smaków. Główna część impre-
zy, która odbędzie się w naj-
bliższą niedzielę, poprzedzona 
zostanie mszą świętą. Jedną 
z atrakcji spotkania na placu 
przy boisku gminnym będzie 
turniej sołectw. Pod względem 
artystycznym dożynki uświet-
ni między innymi zespół Po-
wer Play.

Szemud

W Szemudzie zorganizowa-
ne zostaną dożynki powiato-
wo-gminne. Impreza zapla-
nowana została na niedzielę, 
a rozpocznie się o godz. 13. 
Tradycyjnie na początku 
odprawiona zostanie dzięk-
czynna msza święta. Oficjal-
ne otwarcie uroczystości za-
planowane zostało na godz. 
14.30. W ramach imprezy 
zorganizowane zostaną mię-
dzy innymi zawody „Biegnij 
z Wójtem po zdrowie”, wy-
stępy artystyczne, przeróżne 
konkursy i zabawy z nagro-
dami. Dożynki zakończy za-
bawa taneczna przy muzyce 
na żywo.

 /WA/

Dożynki 2016. Sprawdź, co będzie się działo!
POWIAT | Najbliższy weekend w powiecie wejherowskim upłynie pod znakiem dożynek. Święto plonów zorganizowane zosta-
nie na terenie kilku miejscowości. Oj, będzie się działo!

- Chcieliśmy pokazać, że 
nauka języka angielskiego 
może być przyjemnością, a nie 
przymusem szkolnym - mówi 
Monika Hołodowska-Unaldi, 
inicjatorka imprezy. - Poprzez 
zabawę uczyć mogą się nie tyl-
ko dzieci, ale i ludzie młodzi 
oraz osoby dorosłe. W ten spo-
sób można wspólnie i efektyw-
nie spędzać wolny czas.

Festyn edukacyjny „Angiel-
ski Park” Centrum Języków 
Obcych „Perfekt” zorganizo-
wało przy współpracy ze Sta-
rostwem Powiatowym, Powia-
tową Biblioteką Publiczną oraz 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej.

/AW/

Angielski Park – 
edukacja i zabawa
POWIAT | Nauka języka angielskiego może być łatwa i przyjemna. Udowadniali to or-
ganizatorzy festynu edukacyjnego, który zorganizowany został w wejherowskim parku. 
W kilkugodzinnej imprezie uczestniczyły cale rodziny. 
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JANA 
POTRYKUSA

byłego Skarbnika Miasta Wejherowa

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają
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WycIĄG Z oGŁoSZEnIA  
o  PIERWSZym  PRZEtARGu  uStnym  oGRAnIcZonym   
nA   SPRZEDAŻ nIERucHomoŚcI PoŁoŻonEJ  W  RumI   

W  REJonIE  uL.  ZIELARSkIEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 21/2 o pow. 1704 m2, zapisa-
nej w KW GD1W/00030968/9, obręb 21, położonej w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej.  

Nieruchomość objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Szmelta w Rumi uchwalonego Uchwałą Nr V/38/2011 Rady Miej-
skiej Rumi z dnia 27 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 28, poz. 645)  zlo-
kalizowana jest w obrębie strefy planistycznej oznaczonej symbolem B.13.MN prze-
znaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie budynki 
mieszkalne wolnostojące.  Przez działkę przebiega rów melioracyjny odprowadzający 
wodę    z sąsiedniej nieruchomości. Działka nr 21/2 porośnięta jest drzewami.         

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. o godz. 1200 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 106. 
Cena wywoławcza wynosi 340.000,00 zł netto (trzysta czterdzieści tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 34.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 26 września 2016 r. 
w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach in-
ternetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Refera-
cie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, 
we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek 
w godz. 730 – 1530.

OGŁOSZENIE                                          236/2016/DB

WycIĄG  Z  oGŁoSZEnIA 
o PRZEtARGu  uStnym  nIEoGRAnIcZonym

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, Os. Przyjaźni 6, w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało 
podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetar-
gu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gniewowie, za-
pisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW 
GD1W/00040111/0, oznaczonej ewidencyjnie:

Lp. obręb nr działki Powierzchnia w ha cena netto w zł

1 Gniewowo 23/1 0,1013 ha      87.000,00 zł

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

Przetarg odbędzie się dnia 03.10.2016 roku  o godz. 1000

w urzędzie Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni  6
w sali konferencyjnej

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

OGŁOSZENIE                                          232/2016/DB

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa 
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent

Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OGŁOSZENIE                                          230/2016/DB
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ŚWIADcZySZ 
uSŁuGI?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

Wyślij ogłoszenie SmS-em:Wyślij ogłoszenie SmS-em:

SZukASZ 
PRAcoWnIkA?

Więcej informacji : reklama@expressy.pl

na 
numer:
 79567

PrzykładPrzykład

Zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
tel. 602 XXX 210

transport, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

tel. 666 XXX 253

ELEKTROMONTER, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

tel. 688 XXX 321

sprZątanie domów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

tel. 604 XXX 210

GLAZURNIK, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

tel. 518 XXX 261

dJ - preZenter muZycZ-
ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
tel. 500 XXX 095

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

prZeprowadZki, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 tel. 513 XXX 808

GOSPOSIA, Szukam pania 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
tel. 608 XXX 222

kodowanie stron www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

tel. 666 XXX 253

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

naJtanieJ prZepro-
wadZki, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAT)
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USŁUGI

bIuRo Rachunkowe, Mechowo, ul. 
ks. Zygmunta Trelli 50, odbieramy do-
kumenty od klientów z Wejherowa, 
Pucka i okolic, tel. 692 138 786, e-mail: 
br.kkrzebietke@gmail.com, jesteśmy 
na facebooku

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAkoWAnIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

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

TOWARZYSKIE

SAmotny, zadbany, 45-latek pozna 
panią do stałego związku, tel. 786 197 
025

SEx sex sex to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213 Sopot

RÓŻNE

SPRZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 380 
W samorobną, z kółkami, 630 zł, tel. 
695 230 080

SPRZEDAm gazowy grzejnik  wody p 
przepływowej, Ariston Junkiers, cena 
170 zł, tel. 510 501 955

SPRZEDAm drewno opałowe buk, 
dąb, brzoza, tel. 500 640 327

SPRZEDAm organy keyboard Yamaha 
PSR S550. cena 1200 zł, tel. 602 214 
097 

SPRZEDAm drukarkę fotograficzną – 
350 zł tel. 602 214 097 

PRALkI Frania, kawalerka i wirówka 
100 zł/sztuka, tel. 506 251 697

HyDRofoR na 22O v, nieużywany, 450 
zł, tel. 506 251 697
mAtA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, kolor pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

kuPIę militaria (umundurowanie, 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm mieszkanie w Żukowie 
własnościowe, 3 pokoje 2 piętro, 64 m2, 
cena 225 000 tys., blisko komunikacja 
do Trójmiasta, kontakt 502 543 091

SPRZEDAm domek murowany, ocie-
plony o pow. 50 m2 na działce ogrodni-
czej, Wejherowo, ul. Sucharskiego, tel. 
602 214 097 

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

DO WYNAJĘCIA

KUPIĘ

kuPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SkuP aut złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

SPRZEDAm pakiet kursu podstawo-
wego j. włoskiego + płytki cd., tel. 602 
214 097 

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

oPIEkunkę do rocznego dziecka od 
października, 500 zł, Wejherowo, tel. 
505-567-034

510 894 627
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odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com

ZŁotA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

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

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

SPRZEDAm krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejhe

REKLAMA                                                 237/2016/RL



Koleżance
MARii MOceK
wyrazy  głębokiego współczucia 

i  słowa otuchy
z  powodu śmierci

MATKi

składają

Starosta Wejherowski  
Gabriela  Lisius
i współpracownicy 

ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie
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Panu
WOJciechOWi 

Weście
Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MATKi
składają 

Gabriela Lisius 
Starosta Wejherowski 

wraz ze współpracownikami

burmistrz miasta Rumi 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora 
w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnic-
twa w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

oGŁoSZEnIE
burmistrza  miasta  Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 
805/351/2016  z dnia 22 sierpnia 2016 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 
dni, wywieszony został wykaz obejmujący
nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Kolejowej, oznaczoną 
jako działka nr 41/9 o pow. 1319 m2, stanowiącą własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE              238/2016/DB OGŁOSZENIE              2332016/DB OGŁOSZENIE              235/2016/DB

OGŁOSZENIE              231/2016/DB

ZBiGniew CHUCHAŁA

To słowa popularnej piosenki 
z serialu pod tytułem „Czterdzie-
stolatek”. A co się stało po czter-
dziestu latach w polskiej piłce li-
gowej? Kto był wtedy na czele 
ekstraklasy (wówczas I ligi)? Kto 
przewodził I lidze (wtedy II lidze)? 
Dla ułatwienia, będę operował 
pojęciami ekstraklasa i I liga za-
równo do dzisiejszych rozgry-
wek , jak i do tych sprzed czter-
dziestu lat. Tych , którzy martwią 
się, że porzuciłem alfabet pol-
skich reprezentantów, pragnę 
zapewnić, że wszystko wróci na 
swoje miejsce. Aby nie zanudzić 
czytelników, od czasu do czasu 
robię przerywniki. Dziś, po sze-
ściu kolejkach rundy jesiennej, 
na czele ekstraklasy jest  Lechia 
Gdańsk z trzynastoma punkta-
mi, a za nią zgodnie Zagłębie Lu-
bin i Arka Gdynia po dwanaście 
punktów.  Czerwone latarnie, za-
grożone spadkiem, to Wisła Kra-
ków i Lech Poznań. Spójrzmy na 
tabelę z 12. września 1976 roku, 
po sześciu kolejkach ekstrakla-
sy. Na czele Zagłębie Sosnowiec 
z 9 punktami z tym,  że wów-
czas za zwycięstwo przyznawa-
no dwa punkty a za remis jeden. 
Dziś Zagłębie Sosnowiec zajmu-
je trzecie miejsce w I lidze i moc-
no liczy na awans, choć do eks-
traklasy wejdą tylko dwie pierw-
sze drużyny. Na drugim, trze-
cim i czwartym miejscu z ośmio-
ma punktami kolejno były Odra 
Opole, ŁKS Łódź i Śląsk Wrocław. 
Obecnie Odra Opole jest na cze-
le II ligi, która w 1976 roku była 
III ligą. ŁKS łódź zajmuje trzecie 
miejsce w I grupie III ligi, która 
oczywiście była wówczas IV ligą. 
Tak naprawdę to ligą okręgową, 
bo wtedy IV ligi nie było. Śląsk 
Wrocław zajmuje obecnie je-
denaste miejsce w ekstraklasie. 
Czterdzieści lat temu zagrożony 
spadkiem z ekstraklasy był także 
Lech Poznań. Drugim potencjal-
nym spadkowiczem była druży-
na Górnika Zabrze, dziś zajmują-
ca trzynaste miejsce w I lidze. Po-

równajmy teraz tabele I ligi. Dziś 
po czterech kolejkach przewodzi 
jej drużyna Wigry Suwałki z dzie-
sięcioma punktami. Na drugim 
miejscu z tą samą ilością punk-
tów znajduje się Podbeskidzie 
Bielsko Biała. W grupie spadko-
wej są zespoły Chrobry Głogów, 
Znicz Pruszków i Stomil Olsztyn. 
W barażach natomiast zagrałaby 
drużyna Pogoni Siedlce. W 1976 
roku I liga grała podzielona na 
dwie grupy, północną i południo-
wą. W grupie północnej na cze-
le widzieliśmy Jagiellonię Biały-
stok i Motor Lublin, obie druży-
ny po siedem punktów. Dziś Ja-
giellonia gra w ekstraklasie i zaj-
muje obecnie czwartą pozycję. 
Motor zaś gra w IV grupie III ligi 
i zajmuje po czterech kolejkach 
dziewiątą pozycję. Ostatnią po-
zycję w tabeli zajmowała Gwar-
dia Warszawa, zaś przedostatnią 
Polonia Bydgoszcz. W sierpniu 
2016 roku Gwardia Warszawa 
pałęta się w klasie B grupy War-
szawa III. Według ówczesnej no-
menklatury, byłaby to zapewne 
klasa C. W sezonie 1972/1973, 
będąc w Warszawie poszedłem 
na mecz Gwardii. Nie pamię-
tam z kim grali. Była to z pewno-
ścią ekstraklasa a funkcję trenera 
pełnił słynny Ryszard Koncewicz. 
Z charakterystyczną fajką i białą 
czupryną przechadzał się wzdłuż 
linii bocznej. Przypomnę, że po-
pularny „Faja” dwadzieścia sześć 
razy prowadził drużynę narodo-
wą jako selekcjoner, trzydzie-
ści trzy razy jako trener i szesna-
ście razy jako członek kapitana-
tu. Pod jego wodzą nasza repre-
zentacja dwadzieścia dziewięć 
razy wygrywała, odniosła dwa-
dzieścia remisów i poniosła dwa-
dzieścia sześć porażek. Działo się 
to w latach 1950 – 1970. Na bo-
isku z całą pewnością był Ryszard 
Szymczak i Jerzy Kraska. Wiem 
jedno, że mecz był niestety zwy-
kłą kopaniną, a były to przecież 
czasy, gdy Gwardia występowała 
w europejskich rozgrywkach Pu-

Czterdzieści lat minęło…

kaLendarium 
fUTbOLOwE

charu Zdo-
bywców 
Pucharów 

i w Pucha-
rze UEFA. I co 

się teraz dziwić 
słabej postawie Le-

gii, która fuksem weszła do fazy 
grupowej Ligi Mistrzów? Przed-
ostatnia Polonia Bydgoszcz, dziś 
znana jest przede wszystkim 

z dyscypliny o nazwie żużel. Pił-
karze Polonii natomiast są aktu-
alnie na czele klasy okręgowej 
w grupie kujawsko – pomorskiej 
I. W grupie południowej 5. wrze-
śnia 1976 roku, na czele tabe-
li była Siarka Tarnobrzeg z sied-
mioma punktami po czterech 
kolejkach. Na drugim i trzecim 
miejscu znajdowały się drużyny 
Piasta Gliwice i BKS Stal Bielsko 
Biała z sześcioma punktami. Na 
dzień dzisiejszy Siarka gra w II li-
dze i zajmuje w niej 15. miejsce  
w grupie spadkowej. Piast Gli-
wice natomiast nieźle sobie ra-
dzi w ekstraklasie, i nawet w po-
przednim sezonie o mało nie zo-
stał mistrzem Polski. Grający w III 
lidze BKS zajmuje ósmą pozycję 
w grupie III. Tabelę przed czter-
dziestu laty zamykały drużyny 
Stali Rzeszów, Unii Tarnów i Stara 
Starachowice. Dziś Stal Rzeszów 
gra w III lidze i jest na trzecim 
miejscu w grupie IV. Unia Tarnów 
w tej samej klasie rozgrywkowej 
zajmuje piąte miejsce. Star Sta-
rachowice rozgrywa swe spo-
tkania w klasie okręgowej gru-
py świętokrzyskiej. Można się je-
dynie pocieszać, że mimo upły-
wu lat, wszystkie wymienione 
drużyny piłkarskie nadal istnie-
ją. Wiem także, że mają swoich 
wiernych kibiców. Kibicowanie 
ukochanym drużynom przecho-
dzi bowiem z dziadka na ojca, 
z ojca na syna, a z syna na wnu-
ka. Tak było, jest i będzie. A mówi 
Wam to wierny kibic KSZO Ostro-
wiec Świętokrzyski, do którego 
miłość zaszczepił we mnie mój, 
nieżyjący już starszy brat. Zatem 
kibicowanie przechodzi też cza-
sem z brata na brata. Wiem, że 
w tym momencie wiele pań bę-
dzie do mnie miało pretensje. 
Gwoli sprawiedliwości dziejo-
wej oświadczam, że znam wiele 
dam, które wiernie kibicują swo-
im drużynom piłkarskim, i nie za-
wsze jest to zasługa ich kolegów, 
narzeczonych czy mężów.

Pokazy tańca i warsztaty sam-
by odbędą się w niedzielę 28 
sierpnia w godz. 12.00-14.00 
w Miejskim Domu Kultury. 

Tego samego dnia, od godz. 
16.00 na scenie letniej przy 
MDK rozpocznie się Rumia Fit-
Day. Na początek ćwiczenia na 
trampolinach, w dwóch półgo-
dzinnych sesjach z Emilią Kor-
dalską. Godzinę później zacznie 
się trening z Vilde V. Johannes-
sen. O godz. 18.00 przewidziano 
pilates z Mariolą Klajman. A na 
koniec - gwóźdź programu, czy-
li Zumba Party z Natalią Król!

Podczas Rumia FitDay przy-
gotowana będzie strefa dla dzie-
ci oraz będzie możliwy pomiar 
składu ciała. Wstęp na obydwa 
wydarzenia jest wolny. Zapra-
szamy! /kor/

Zdrowo, bo sportowo!
RUMIA | Nie lada gratka dla miłośników aktywnego wypoczyn-
ku – wielkimi krokami zbliża się Rumia FitDay. Ponadto tego 
samego dnia przypada Rumskie Rio, czyli święto samby. 

Rusza Powiatowa Liga Pił-
ki Nożnej kat. OPEN. Mecze 
rozgrywane będą 3, 10, 17 
i 24 września o godz. 16.00. 

Natomiast 17 i 18 września 
odbędzie się Grand Prix Wy-
brzeża w tenisie ziemnym - 

Mistrzostwa
Redy w tenisie ziemnym. 

Początek – o godz. 10.00. 
Zajęcia tenisa ziemne-

go odbędą się 7,14,21 i 28 
września o godz. 17.00, na-
tomiast 1, 6, 8, 13, 15, 20, 

22, 27 i 29 września pro-
wadzone będą zajęcia Judo 
dla dzieci w wieku 4 – 6 lat 
(o godz. 17.00) i zajęcie Judo 
dla dzieci w wieku 7 – 14 lat 
(o godz. 18.00).

/raf/

Tenis, judo i piłka nożna 
REDA | Kończą się wakacje, od września zmienia się zatem grafik zajęć i wydarzeń w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie. Co zatem będzie się działo we wrześniu?
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Pierwsze minuty upłynęły 
pod znakiem wyrównanej wal-
ki w środku pola. Po akcji Ły-
siaka prawym skrzydłem w 9. 
minucie Gryf oddał pierwszy 
strzał, który trafił jednak pro-
sto w ręce bramkarza Polonii. 
W 15. do rzutu rożnego pod-
szedł Piotr Kołc i... bezpośred-
nio umieścił piłkę w bramce 
Perdjicia i było 1-0 dla gospo-
darzy. Inicjatywę od razu pró-
bowali odzyskać bytomianie, 
ale to Gryf miał w 22. minu-
cie okazję po rzucie rożnym. 
Pierwsze dośrodkowanie wy-
bili gracze z Bytomia, ale Gryf 
znów wrzucił piłkę w pole 
karne, jednak po strzale głową 
Chwastka  piłka o pół metra 
minęła słupek. W 31. Mońka 
dośrodkowanie znalazł Kołca, 
a ten uderzył głową tak, że pił-
ka odbiła się od obu słupków, 
ale nie wpadła do bramki. Tym 
razem szczęście odwróciło się 
od żółto-czarnych. Po rzucie 
rożnymdla Polonii w 42. mi-
nucie z kontrą chciał ruszyć 
Chwastek, ale złapał go w pół 
Zalewski. Sędzia Pełka  ukarał 
go za ten faul taktyczny żółtą 
kartką. Do przerwy gospoda-
rze prowadzili 1-0.

Drugą połowę od ataku roz-
poczęli goście, ale Gryf kontr-
atakował. I jedna z takich kontr 
w 48. minucie zakończyła się 
faulem Zalewskiego, który 
dostał drugą żółtą i w kon-
sekwencji czerwoną kartkę. 
W 59. minucie doskonałą sy-
tuację miał Czychowski – nie 
udała się pułapka ofsajdowa 
bytomian, napastnik Gryfa 
znalazł się w sytuacji sam na 
sam, ale nieczysto uderzył pił-
kę, a ta poleciała kilka metrów 
obok bramki. W 68. minucie 
wzorową kontrę wejherowian 

wykończył Adrian Klimczak, 
który wyszedł na wolne pole 
i z kilkunastu metrów strzelił 
pod poprzeczkę, nie dając szans 
bramkarzowi Polonii. Jeszcze 
nie opadły owacje po drugiej 
bramce dla Gryfa, a w polu 
karnym znalazł się świetnie 
dysponowany Klimczak i pew-

nie wykończył podanie od 
Roberta Chwastka, strzelając 
drugą bramkę w ciągu trzech 
minut! Okazję na czwartego 
gola w 79. minucie miał Cie-
chański, który dostał świetne 
podanie w polu karnym jednak 
strzelił wysoko nad bramką. 
Polonia spróbowała zaatako-

wać w doliczonym czasie gry, 
ale została skarcona błyska-
wiczną kontrą wejherowian. 
Sytuację sam na sam wykoń-
czył Marczak, po czym sędzia 
zakończył spotkanie.

W sobotę, 27. sierpnia Gryf 
zagra na wyjeździe z Odrą 
Opole. krzysztof Grajkowski

Świetna forma Gryfa, Polonia rozbita
WEJHEROWO | Miał być wyrównany mecz, a tymczasem Gryf zwyciężył w świetnym stylu, nie pozostawiając Polonii Bytom 
żadnych złudzeń. To już trzecie zwycięstwo w obecnym sezonie.

Gryf WejheroWo – Polonia Bytom 4-0
15’ Kołc, Klimczak 68’, 70’, Marczak 90’+4

Gryf Wejherowo: Leleń – Mońka, Bednarski (69.Szur), Nadolski, 
Dampc –  Chwastek (77.Ciechański), Łysiak, Czerwiński, Kołc, Klim-
czak (83.Goerke) –  Czychowski (66. Marczak)

Polonia Bytom: Perdijić – Rylukowski (65. Kuzdra), Szal, Janosik, 
Szyndrowski – Setlak (62.Januszkiewicz), Zalewski, Ceglarz (56.Ste-
fański), Lachowski (59.Chrabąszcz) – Musiolik, Kowalczyk

Fo
t. 

G
ry

fw
ej

he
ro

w
o.

co
m

.p
l



16 | gwe24.pl/sportPiątek, 26 sierpnia 2016

To nie pierwsza kadencja, 
na którą został pan wybra-
ny jako członek zarządu 
PZPN?

- Będzie to moja druga kaden-
cja. Bardzo się cieszę, że zo-
stałem obdarzony tak dużym 
zaufaniem, że wybrano mnie 
ponownie. To dla mnie po-
twierdzenie, że podejmowane 
przez Pomorski ZPN działa-
nia są słuszne. 

A jakie to działania? Co 
udało się zrobić w poprzed-
niej kadencji?

- Przede wszystkim przy-
gotowaliśmy plan działań, 
który konsekwentnie realizu-

jemy. Najważniejsze sprawy, 
z którymi musieliśmy się 
zmierzyć, to wprowadzenie 
dla klubów jak największych 
ułatwień, uproszczenie regu-
laminów, umożliwienie za-
łatwiania wielu spraw drogą 
informatyczną... Poza tym 
zajmujemy się pozyskiwa-
niem sponsorów lig oraz 
spowodowaliśmy odciążenie 
opłat dla klubów (takich jak 
np. opłaty obserwatorów czy 
sędziów). W obecnej kadencji 
chcemy kontynuować te ini-
cjatywy. 

Czy Pomorski ZPN jest do-
brze postrzegany przez wła-
dze Polskiego Związku Piłki 
Nożnej?

- Tak, bardzo dobrze. Wie-
lokrotnie jesteśmy stawiani 
za przykład. Dlaczego? Bo 
stawiamy na nowoczesność 
i wprowadzanie nowych 
trendów. Pozytywne oceny 
naszych działań mają też od-
zwierciedlenie w zaufaniu 
prezesa Zbigniewa Bońka – 
ważne mecze organizowane 
są na Pomorzu, w Gdańsku. 
Przykładem mogą być tego-
roczne Mistrzostwa Europy 

do lat 19 albo Mistrzostwa 
Europy do lat 21, które odbę-
dą się w przyszłym roku.

Jest pan nie tylko członkiem 
zarządu Pomorskiego ZPN 
(notabene jedynym z powia-
tu wejherowskiego), ale też 
delegatem na zebrania wal-
ne PZPN...

- Tak, co daje mi głos pod-
czas wyboru prezesa i zarzą-
du PZPN. Nie ukrywam, że 
moim kandydatem jest obec-
ny prezes, Zbigniew Boiniek, 
który znakomicie sprawdza 
się w tej roli. 

Wróćmy do działalności Po-
morskiego ZPN. Zarząd ma 

wpływ na kluby...

- Od IV ligi w dół aż do B-
klasy – to kluby, które nam 
podlegają. Chcemy być i dzia-
łać dla tych klubów, pomagać 
im, rozwijać piłkę nożną, 
współuczestniczyć w kosztach 
i współorganizować turnieje 
zarówno na szczeblu ogólno-

polskim, jak i międzynaro-
dowym. Mamy też wpływ na 
wspieranie klubów od III ligi 
wzwyż do ekstraklasy. A trze-
ba zauważyć, że Pomorze jest 
coraz bardziej widoczne na 
arenie ogólnopolskiej. Takie 
kluby jak Gryf Wejherowo, 
Lecha Gdańsk, Arka Gdy-
nia, Chojniczanka Chojnice 
i Bytowia Bytów reprezentują 
nasze województwo w całym 
kraju. I za to trzeba podzięko-
wać prezesom i zawodnikom, 
bo jest to głównie ich zasługa 
i wkład w osiągane sukcesy. 

W klubach niższych lig gra-
ją raczej amatorzy, ludzie, 
którzy traktują piłkę nożną 
jako sposób na aktywne spę-
dzanie wolnego czasu?

- I dlatego pomagając tym 
klubom tak naprawdę propa-
gujemy piłkę nożną wśród 
mieszkańców. Cieszę się, że 
zostałem obdarzony zaufa-
niem i mogę być w struktu-
rach piłki nożnej, bo to jest 
moja pasja i miłość. Jestem 
z tym związany praktycznie 
od dziecka. Zależy mi na jak 
najszerszym propagowaniu 
tego wspaniałego sportu.

Po pierwsze: pomoc lokalnym klubom
WEJHEROWO | Z Rafałem Szlasem, wieloletnim prezesem Gryfa Wejherowo i radnym miasta, który ostatnio został wybrany do 
zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, rozmawia Rafał Korbut. 

Najważniejsze sprawy, 
z którymi musieliśmy się 
zmierzyć, to wprowa-
dzenie dla klubów jak 
największych ułatwień, 
uproszczenie regula-
minów, umożliwienie 
załatwiania wielu spraw 
drogą informatyczną...

Tym razem na uczestników 
zmagań czekały łężyckie 
ścieżki sąsiadujące z Rumią. 
Chociaż sama trasa nie na-
leży do najtrudniejszych, to 
nikt się nie spodziewał, że 
będzie ona najcięższa z ca-
łego dotychczasowego cy-
klu Pucharu Bałtyku 2016. 
Warto zaznaczyć, że do 
współzawodnictwa przystą-
piło blisko 140 osób, a każ-

dy z zawodników otrzymał 
medal ukończenia dystansu 
oraz darmowy posiłek rege-
neracyjny.
Organizatorzy dziękują 
Sponsorom imprezy  Fir-
mom: Gaz- System S.A., Eko 
Dolina Sp. z o.o., Currenda, 
Time Tour, Medan, DOE, 
Henzym, Lumar i Pomerania 
oraz Miastu Rumia i Gminie 
Wejherowo. /ugw/

Redzki Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przygoto-
wał na czas letnich wakacji 
mnóstwo zajęć, turniejów 
i innych atrakcji. Okazuje się 
bowiem, że w wakacje bar-
dzo dużo dzieci i młodzieży 
przyjeżdża do Redy. Ponadto 
bardzo dużo dzieci zostaje 
w Redzie na lato. 
Przygotowano więc wiele 
zajęć i turniejów w różnych 
dyscyplinach: lekkoatletyka, 
tenis ziemny, piłka nożna, 
piłka siatkowa, koszyków-

ka... Ponadto do redzkiego 
ośrodka sportowego przyjeż-
dża sporo młodych zawodni-
ków na obozy sportowe. Jak 
mówi Jerzy Conradi, dyrektor 
MOSiR w Redzie, ośrodek 
ma od dawna zaprzyjaźnione 
ośrodki sportowe, których 
wychowankowie przyjeżdża-
ją właśnie tu na obozy. Przy 
okazji podopieczni redzkie-
go MOSiR-u mogą odbywać 
sparingi z najlepszymi ze-
społami w Polsce w różnych 
kategoriach wiekowych.

Najlepszy sezon od latPuchar Bałtyku 
w nordic walking
ŁĘŻYCE | Po raz drugi odbyły się zawody Nordic Walking 
o Puchar Bałtyku 2016, połączone z festynem rodzinnym. 
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Szansa 
dla Nas” przy współpracy z firmą „The North Event”.

REDA | Do końca letnich wakacji pozostał niecały tydzień. To czas na podsumowanie kończącego się sezonu. 

Jerzy COnradi, 
dyrektor MOSiR w Redzie:

Sezon był bardzo udany, cały hotel mieliśmy za-
jęty aż do połowy sierpnia, co przyniosło nam 
spore dochody. Jesteśmy bardzo zadowoleni. 
Jeśli zaś chodzi o wakacyjne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży, to zawsze w wakacje są one bezpłatne dla uczest-
ników. Było bardzo duże zainteresowanie, np. w turniejach pił-
karskich grało po kilkadziesiąt dzieciaków. Dzieci lubią przy-
chodzić w wakacje i trenować. Bo wiadomo, że nie wszyst-
kich rodziców stać na to, żeby zorganizować dzieciom wy-
jazd na lato. A poza tym na miejscu mają przecież dobrej klasy 
ośrodek, w którym mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć pod 
okiem doświadczonych trenerów.

Fo
t. 

M
O

Si
R

 R
ed

a

Fo
t. 

M
at

. o
rg

an
iz

at
or

ów


