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O likwidacji placów zabaw w 
Redzie naszą redakcję poin-
formowali Czytelnicy. 
- Sukcesywnie likwidowane 
są miejsca, gdzie można było 
pójść z dzieckiem, żeby trochę 
pobawiło się na huśtawce czy 
zjeżdżalni – mówi rozgory-
czona Natalia L. (nazwisko do 
wiadomości redakcji), miesz-
kanka Redy. - Zupełnie tego 
nie rozumiem, bo przecież w 
Redzie przybyło w ostatnim 
czasie młodych ludzi z dzieć-
mi. Powstały nowe osiedla, a 
placów zabaw zamiast przy-
bywać, to ubywa. Komu to 
przeszkadza? Gdzie my – ro-
dzice - mamy teraz wychodzić 
z dziećmi?
- Plac zabaw powinien sta-
nowić centrum każdego osie-
dla – dodaje mama 6-letniego 
Maćka, także mieszkająca w 
Redzie. - Tylko w ten sposób 
można zapewnić dzieciom 
rozrywkę, kontakt z rówie-

śnikami oraz rozwijać w nich 
umiejętności społeczne. Tym-
czasem spółdzielnie mieszka-
niowe coraz częściej likwidu-
ją takie miejsca, tłumacząc się 
niżem demograficznym, złym 
stanem technicznym sprzę-
tu i brakiem pieniędzy na ich 
remont. A potem w miejsce 
zlikwidowanych placów nie 
powstaje nic, ewentualnie par-
king lub sklep. 
Sprawdziliśmy: plac zabaw 
musi obecnie spełniać nor-
my unijne. I to jest główny 
problem spółdzielni mieszka-
niowych czy wspólnot, które 
zarządzają takimi miejscami 
– na modernizację potrzebne 
są pieniądze. Zgodnie z dy-
rektywami unijnymi place do 
zabawy powinny być bowiem 
bezpieczne, a urządzenia znaj-
dujące się tam muszą być wy-
łącznie ekologiczne (najlepiej 
drewniane) i posiadać nie-
zbędne certyfikaty. Zaś cały 
teren – ogrodzony. 
Niektóre spółdzielnie i wspól-
noty dostosowały się do tych 

wymogów i zmodernizowa-
ły place tak, aby te spełniały 
wszystkie normy. Inni zarząd-
cy wręcz przeciwnie – posta-
nowili je po prostu zlikwido-
wać. 
- Z naszego terenu usunęliśmy 
prawie wszystkie miejsca za-
baw dla dzieci – potwierdza 
Adam Witt, prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Słonecz-
na” w Redzie. - Zlikwidowa-
liśmy ich siedem, pozostały 
jeszcze dwa. Oczywiście jest 
to związane z pieniędzmi 
– dostosowanie placów za-
baw do obowiązujących wy-
mogów jest kosztowne, ktoś 
musi za to zapłacić. Utrzy-
manie tych miejsc w dobrym 
stanie technicznym też kosztu-
je, a my przecież zarządzamy 
pieniędzmi spółdzielców. To 
właśnie sami członkowie spół-
dzielni – mieszkańcy – mu-
sieliby wyrazić chęć budowy 
i utrzymania placów zabaw. 
Na razie nie było możliwości 
modernizacji takich miejsc, 
więc je zlikwidowaliśmy. Ale 

W Wejherowie w rejonie 
cmentarza przy ul. Roszczy-
nialskiego znacznie zostanie 
ograniczony ruch pojazdów. 
Zamknięte zostaną ulice Rosz-
czynialskiego, Myśliwska, 
Ofiar Grudnia 1970, Leśna i 
Brzozowa. Dojazd do cmen-
tarza autobusami komunikacji 
miejskiej odbywa się  liniami 
nr 3 i 11 oraz liniami specjal-
nymi A, C i D. Dla inwalidów 
przeznaczono miejsca po-
stojowe na ul. Ofiar Grudnia 
1970 i Brzozowej z dojazdem 
od ul. Sikorskiego. Na boisku 
sportowym przy ulicy Wąskiej 
powstanie parking z dojazdem 

od ul. Sikorskiego. 1 listopa-
da komunikacja będzie kur-
sowała jak w niedziele i dni 
świąteczne oraz uruchomione 
zostaną od godz. 8.00 dodat-
kowo linie – „A” z Dworca 
PKP, „C” z Osiedla Kaszub-
skiego, „D” z Osiedle Prze-
mysłowa. Linia „D” będzie 
kursowała w godzinach 9-17 
co 90 min. Autobus będzie 
odjeżdżał z przystanku MZK 
przy ul. Przemysłowej przy 
Almaresie i na trasie przejaz-
du do cmentarza będzie się za-
trzymywał na przystankach: 
Gulgowskiego, Graniczna, 
Ofiar Piaśnicy, Chopina, Ko-

Jak dojechać na cmentarze
KOMUNIKACJA | W najbliższy wtorek 1 listopada w okolicach cmentarzy będą obowiązywały  ogra-
niczenia ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

chanowskiego, Pomorska, Pru-
sa, Szkoła, Necla i Rybacka. W 
komunikacji miejskiej będzie 
obowiązywać zwykła taryfa 
biletowa. 2 listopada komuni-
kacja będzie kursowała jak w 
dni powszednie. Dodatkowo 
po zakończeniu popołudniowej 
mszy św. na starym cmentarzu 
przy ul. 3-go Maja, przed bramą 
zostaną podstawione autobusy 
niskopodłogowe z oznakowa-
niem linii nr 2 i 3, które włączą 
się w trasy tych linii w kierunku 
Szpitala i ul. Odrębnej. 
W Rumi ulegnie zmianie orga-
nizacja ruchu w okolicy Cmen-
tarza Komunalnego przy ul. 
Górniczej. 1 listopada wprowa-
dzony zostanie zakaz wjazdu w 
ul. Górniczą z kierunku Gdyni 
z wyjątkiem autobusów. Zmia-
ny obejmą ulice Stalową, Hut-
niczą, Tkacką, Włókienniczą 
i Rybaków. Ulica Górnicza na 
odcinku od ul. Sobieskiego do 

ul. Włókienniczej będzie dwu-
kierunkowa, na dalszym odcin-
ku – jednokierunkowa. Powy-
żej ul. Hutniczej wjazd jedynie 
dla autobusów i taksówek. Po-
nadto obowiązuje zakaz parko-
wania. Nie będzie funkcjono-
wał pierwszy przystanek ZKM 
od ul. Sobieskiego. Na ul. Sta-
lowej będzie obowiązywał ruch 
jednokierunkowy. Na ul. Hut-
niczej od Górniczej do Tkac-
kiej będzie obowiązywał ruch 
jednokierunkowy. Od ul. Tkac-
kiej do ul. Włókienniczej będzie 
obowiązywał ruch dwukierun-
kowy. Na ul. Włókienniczej od 
Hutniczej do Górniczej będzie 
obowiązywał ruch jednokie-
runkowy. Od ul Górniczej do 
ul. Kombatantów będzie ruch 
dwukierunkowy.  Na ul. Ryba-
ków będzie jednostronny zakaz 
zatrzymania i zostanie zorgani-
zowany parking na zakręcie.
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Place zabaw 
do likwidacji

KONTROWERSJE | Place zabaw dla dzieci są nieodłącz-
nym elementem każdego osiedla. A właściwie były 
– bo niektóre spółdzielnie... zlikwidowały takie miejsca. 
Powodem są unijne wymogi. 

to nie oznacza, że placów zabaw 
nie będzie – na walnym zgro-
madzeniu, które odbędzie się w 
pierwszej połowie przyszłego 
roku, chcę zaproponować wy-
budowanie jednego lub dwóch 
miejsc zabaw dla dzieci, które 
będą spełniać wszelkie normy. 
Ale czy do tego dojdzie – zde-
cydują spółdzielcy. 
Inaczej sprawa wygląda w dru-
giej redzkiej spółdzielni – SM 
„Reda”. 
- Wymieniliśmy urządzenia, 
ogrodziliśmy miejsca zabaw dla 
dzieci i są one teraz zgodne z wy-
mogami – wyjaśnia Krzysztof 
Kościuk, zastępca prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Reda”. 
- Wszystkie elementy są ekolo-
giczne, atestowane, obecnie na 
bieżąco wszystko konserwu-
jemy i w razie potrzeby napra-
wiamy. Ilość placów zabaw się 
nie zmieniła od dłuższego czasu 
– ani nie budowaliśmy nowych, 
ani nie likwidowaliśmy. Gdyby 
coś w tej kwestii miało się zmie-
nić, musieliby chcieć tego sami 
mieszkańcy i złożyć do zarządu 
stosowny wniosek. Oczywiście 
nie wykluczam, że w przyszło-
ści spółdzielcy będą np. chcieli, 
żeby któryś z placów zabaw zli-
kwidować i aby w tym miejscu 
powstał parking czy coś innego. 
Ale na dzień dzisiejszy żadne 
zmiany nie są planowane. 

Place zabaw dla dzieci muszą spełniać unijne normy
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Rafał Korbut

r.korbut@expressy.pl
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MIASTO  WEJHEROWO
GMINNA SPÓŁDZIELNIA  
UL. SOBIESKIEGO 241
HANDEL OBWOŹNY I DETALICZNY 
UL.  MARYNARKI WOJENNEJ 14
BIURO RACHUNKOWOŚCI EM 
UL. ZŁOTA 4
SKLEP SPOŻYWCZY UL. 12 MARCA 
(OBOK JYSK)
SKLEP SPOŻYWCZY UL. SIKORSKIEGO 82
SKLEP SMAK OS. SIKORSKIEGO
SKLEP SMAK OS. FENIKOWSKIEGO
SKLEP DODO I SMAK ORLEX
SKRZYŻOWANIE NECLA Z KONOPNICKĄ
HURTOWNIA MARKANDE 
MYJNIA NEPTUN UL. GDAŃSKA 141
 
ROZDAWANE:
RONDO – SKRZYŻOWANIE UL. 3 MAJA – 
UL. SOBIESKIEGO
SKRZYŻOWANIE RZEŹNICKA – UL. PUCKA
DWORZEC GŁÓWNY - WEJHEROWO

MIASTO REDA
HOTEL MURAT UL. WEJHEROWSKA 33
STACJA BENZYNOWA LOTOS 
UL.  WEJHEROWSKA 3
SKLEP SPOŻYWCZY 
UL. GNIEWOWSKA (PAWILON)
BIEDRONKA
SKLEP SPOŻYWCZY UL. GRUNWALDZKA 
49, 99
APTEKA + SKLEP SPOŻYWCZY 
UL. OBWODOWA
SKLEP SPOŻYWCZY LUSIA 
UL. FENIKOWSKIEGO
SKLEP MONOP. SPOŻ. + ABC 
UL. JANA BRZECHWY
SABINKA+DELIKATESY REWAL 
UL. MICKIEWICZA
SKLEP MONOP+ SPOŻYWCZY 
UL. MICKIEWICZA
SKLEP SPOŻYWCZY UL. SPOKOJNA
BIEDRONKA ALEJA JANA PAWŁA II
WBK ALEJA JANA PAWŁA II
SKLEP SPOŻYWCZY TERVIT UL. ŁĄKOWA
SIEĆ 34 UL. SPORTOWA
SKLEP SPOŻYWCZY UL. KAZIMIERSKA 2

URZĄD MIASTA REDA UL. PUCKA 9 
SKLEP SPOŻYWCZY UL. PUCKA 7
MIASTO RUMIA
PORT RUMIA - LEROY MERLIN
FALTOM UL. GRUNWALDZKA
+GAZETY W POKOJACH
SKLEP SPOŻYWCZY 
UL. GRUNWALDZKA 49, 99
SKLPEP MONOPOLOWY MOKATE PRZY  
DWORCU RUMIA
KIOSK RUCHU SKRZYŻOWANIE STAROW. 
Z DĘBOG.
SKLEP SPOŻYWCZY UL. STAROWIEJSKA 7
SKLEP SPOŻYWCZY UL. ABRAHAMA 11
DELIKATESY FALKO UL. MORSKA
SKLEP SPOŻYWCZY 
UL. DĄBROWSKIEGO 27
ABC UL. 3 MAJA
SKLEP SPOŻYWCZY UL. DOKERÓW
PRALNIA CHEMICZNA 
UL. STOCZNIOWCÓW
SKLEP SPOŻYWCZY 
UL. STOCZNIOWCÓW
MILEA UL. PRZY RONDZIE SOLIDARNOŚCI
2 SKLEPY SPOŻYWCZE PRZY RONDZIE 
SOLIDARNOŚCI
SKLEP ŁYK UL. GDAŃSKA
APTEKA + SKLEP SPOŻYWCZY 
UL. KATOWICKA 24
SUPERSAM UL. ADAMA MICKIEWICZA
SKLEP SPOŻYWCZY UL. ADAMA MICKIE-
WICZA  
SKLEP MIĘSNY + LEWIATAN PRZY 
UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ  
DELIKATESY POD WIEŻYCZKĄ 
UL. DĘBOGÓRSKA 44
SKLEP MIĘSNY UL. DĘBOGÓRSKA 9A
TARGOWISKO UL. DĘBOGÓRSKA
SKLEP SPOŻYWCZY UL. PLAC KASZUBSKI
MONETIA + DELIKATESY „ZATOKA” 
UL. KOSYNIERÓW
APTEKA + SKLEP SPOŻYWCZY TERVIT 
UL. DERDOWSKIEGO
STYBI SKLEP SPOŻYWCZY 
UL. MARYNARSKA
ALKOHOLE ŚWIATA UL. WYBICKIEGO 5
NETTO UL. DĄBROWSKIEGO 2A
SKLEP SPOŻYWCZY REMUS 

UL. KOMBATANTÓW
GALERIA RUMIA UL. GRUNWALDZKA
SIEĆ 34 UL. KAMIENNA
URZĄD MIASTA RUMIA 
UL. GRUNWALDZKA
DELIKATESY „ALBO” 
UL. GRUNWALDZKA 2B
SKLEP SPOŻYWCZY UL. CHEŁMOŃ-
SKIEGO

ROZDAWANIE:
TARGOWISKO – DĘBOGÓRSKA

GMINA WEJHEROWO
SKLEP SPOŻYWCZY KĄPINO
VICTORIA HOTEL BOLSZEWO 
UL. ZAMOSTNA 1
+GAZETY W POKOJACH
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
NOWY DWÓR WEJHEROWSKI
ANIA BIESZKOWICE UL. GDAŃSKA 63 
KROM KNIEWO UL. WEJHEROWSKA
TOP MARKET 34 OS. CHOPINA

GMINA LUZINO
MAG WER LUZINO UL. OFIAR STUTTHO-
FU 12
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ZELEWO 
UL. DŁUGA 48
SKLEP SPOŻ. PRZEM.-MON.  MILWINO 
UL. WEJHEROWSKA 73

GMINA SZEMUD
DELIKATESY KIELNO UL. LEŚNA 4
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
CZĘSTKOWO UL. WEJHEROWSKA 26
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEM. I GAST. 
KOLECZKOWO 
UL. WEJHEROWSKA 11A
URZĄD GMINY SZEMUD 
UL. KARTUSKA 13
DELIKATESY SZEMUD 
UL. WEJHEROWSKA 41
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
KAMIEŃ UL. GDAŃSKA17
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
BOJANO UL. WYBICKIEGO 7
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 

BOJANO UL. MAJKOWSKIEGO 21

GMINA LINIA
URZĄD GMINY  LINIA 
UL. TURYSTYCZNA 15
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
STRZEPCZ UL. LIPOWA 26 A
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
STRZEPCZ UL. KS.JÓZEFA ROTTY 23
PERFEKT MIŁOSZEWO 7 
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
SMAŻYNO

GMINA ŁĘCZYCE
AGENCJA POCZTOWA BOŻEPOLE WIEL-
KIE UL. WEJHEROWSKA 22
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY 
BOŻEPOLE WIELKIE UL. OSIEDLOWA 5
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
BOŻEPOLE WIELKIE UL. OSIEDLOWA 28 B
KOMPLEX HANDLOWO GASTR. NATALIA 
BOŻEPOLE WIELKIE UL. CHMIELENIECKA 2

GMINA GNIEWINO   
SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY 
GNIEWINO UL. POMORSKA 4/2
URZĄD GMINY GNIEWINO 
UL. POMORSKA 8
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
GNIEWINO UL. ZWYCIĘSTWA  2
GNIEMIX UL. GNIEWINO OSIEDLE 
XXX-LECIA 20/1
GNIEMIX MIERZYNO
SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY 
TADZINO 7B

GMINA CHOCZEWO
URZĄD GMINY CHOCZEWO 
UL. PIERWSZYCH OSADNIKÓW 17
MELAN CHOCZEWO UL. PIERWSZYCH 
OSADNIKÓW10A
CZER- MAR CHOCZEWO UL.  ŁĄKOWA 1
MADEX ŻELAZNO
MADEX ŁĘTOWO

Szukaj Expressu Powiatu Wejherowskiego w następujących punktach:

Dyżur reportera
Wiesz o czymś ciekawym, kontrowersyjnym, bulwersu-
jącym? Nasz reporter czeka na sygnały od Czytelników 
od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 16 pod nr tel. 
606 112 745. Zadzwoń, a zajmiemy się Twoją sprawą! 

Z DRUGIEJ
STRONY

12 zespołów
teatralnych wystąpiło w tym roku 
w VI Ogólnopolskim Przeglądzie 
Małych Form Teatralnych im. Ada-
ma Luterka.

One szukają domu
jeśli możesz pomóc

pomóż

Został przywieziony w wyniku 
Interwencji, a tego co prze-
żył nie da się opisać słowami. 
Dość, że kiedy do nas przyje-
chał wyglądał strasznie - sama 
skóra i kości. W dodatku miał 
też problemy ze wzrokiem, po-
siadał trzecią powiekę. Obecnie 
Benio jest po operacji, po której 
jego wzrok jest niemal sokoli! 
Powoli przeobraził się z wy-
straszonego i lękliwego psa we 
wspaniałego, pieszczotliwego 
bernardyna. Został przez nas 
ostrzyżony - teraz już wygląda 
i zachowuje się jak przystojny, 
wielki niedźwiedź. Benio jest 
skory do pieszczot i zabaw, ale 
jest to ponad wszystko wspania-
ły kompan i niezawodny stróż. 

Nie szczeka bez powodu, ale, 
gdy trzeba jest bardzo czujny. 
Ponadto budzi niekryty respekt 
swą posturą. Jest to bowiem 
pies olbrzymi, o potężnej masie 
ciała. Z tego powodu odradza-
my Benia rodzinie z małymi 
dziećmi - psiak może po prostu 
dziecka nie zauważyć i szturch-
nąć. Jednak dla starszych dzieci 
jest to wspaniały kompan!
Benio potrzebuje też dużej prze-
strzeni - tak duży pies zasłu-
żył na dużą dawkę ruchu. Jeśli 
posiadasz ogród, potrzebujesz 
niezawodnego stróża, ale i zna-
komitego przyjaciela przyjedź 
po Benia. Ma tak wiele cali, a w 
każdym z nich jest wspaniałym 
psiakiem!

Kontakt w sprawie adopcji 
pod numerem 607 540 557 
lub a.kedziora-graczyk@otoz.pl

Benio - przepiękny trzyletni bernardyn. Choć Be-
nio wygląda teraz przepięknie a jego skłonność do 
pieszczot dziwi nawet przyjezdnych, gdy do nas 
przyjechał nic na to nie wskazywało.

Chcesz nas wspomóc?
Nr konta: 55 1020 1853 0000 9902 0069 5668 
z dopiskiem: Dąbrówka-na pomoc zwierzętom
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AKTUALNOŚCI
Z TYGODNIA

Ulica 12 Marca po remoncie
Zakończył się remont kolejnego odcinka ulicy 12 Marca w Redzie. Uroczyste 
otwarcie i przecięcie wstęgi zmodernizowanej drogi odbyło się pod koniec 
miesiąca. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln złotych. Oprócz nowej na-
wierzchni zbudowano chodniki, ścieżkę rowerową i przystanki autobusowe.

Monitory w kolejkach
Od poniedziałku rozpocznie regularne 
kursy pierwsza SKM-ka wyposażona 
w sześć 22-calowych monitorów LCD.

Odszkodowanie 
za ulicę Fenikowskiego
Podczas ostatniej sesji rady miasta Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, 

poruszył sprawę decyzji, przyznającą firmie Orlex odszkodowanie w wysokości pra-
wie miliona złotych za grunty, przez które przebiega ulica Fenikowskiego. 
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Piotr Bochiński, zastępca 
prezydenta Wejherowa
- Porozumienie nr 12/05 z 
dn. 28 listopada 2005 r. zo-
stało zawarte w celu spraw-
nego
 i efektywnego zagospoda-
rowania działek przy ul. Fe-
nikowskiego i poprawienia 
stanu infrastruktury na tere-
nie dzielnicy Śmiechowo-
Północ w rejonie ul. Orzesz-
kowej i drogi krajowej nr 6.
Prezydent Wejherowa pod-
pisując porozumienie, nie 
zakładał możliwości nie 
wywiązania się którejkol-
wiek ze stron, z postanowień 
wynikających z jego treści. 
Wierzył w dobre intencje 
podpisującego tę umowę. 
Gdybyśmy zakładali, że ktoś 
nie będzie chciał dotrzymać 
ustaleń, w ogóle nie podpi-
sywalibyśmy takiego poro-
zumienia.
Decyzja wydana przez sta-
rostę wejherowskiego który 
orzeka odszkodowanie na 
rzecz pani Danuty Gębarow-
skiej była dla nas ogromnym 
zaskoczeniem. Oczywiście 
odwołaliśmy się od tej decy-
zji, ponieważ obowiązuje
nas zawarte porozumienie.

Grunty te stanowiły wcześniej 
własność firmy Orlex, lecz 
przeszły na własność miasta 
wskutek wydzielania drogi. 
Odszkodowanie zostało przy-
znane na podstawie obowią-
zujących przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami 
za utratę własności gruntów na 
rzecz miasta.
Prezydent podkreślał na sesji, 
że fakt, iz z budżetu Wejherowa 
będzie musiało zostać wypłaco-
ne tak duże odszkodowanie, nie 
jest winą władz miasta. Ale czy 
na pewno? 
Krzysztof Hildebrandt i Woj-
ciech Kozłowski (który był 
wówczas wiceprezydentem) 
w imieniu Gminy Miasta Wej-
herowa podpisali 28 listopada 
2005 r. z właścicielami firmy 
Orlex porozumienie, w którym 
znajdują się zapisy dotyczące 
różnych spraw związanych z 
budową osiedla Fenikowskie-
go. Miasto zapewniło dewe-
loperowi różne udogodnienia 
w realizacji tej inwestycji, a 
firma Orlex zrzekła się w nim 
odszkodowania za grunty, któ-
re miały przejść na własność 
Gminy Miasta Wejherowa jako 
ulica Fenikowskiego.
Wydawać by się mogło, że było 

to bardzo korzystne dla miasta 
porozumienie. Ale to tylko po-
zory - zrzeczenie się odszkodo-
wania przez firmę Orlex było 
od początku prawnie bezsku-
teczne. Już w chwili spisywa-
nia porozumienia wiado było, 
że zrzeczenie się odszkodowa-
nia za nieruchomość jest nie-
skuteczne przed wydzieleniem 
drogi. W tej sprawie wielokrot-
nie zapadały jednoznaczne wy-
roki sądów administracyjnych. 
Według prawa każdy obywa-
tel, który utracił grunt  na rzecz 
miasta z przeznaczeniem pod 
drogę, ma prawo do odszkodo-
wania. Jeżeli miasto nie poro-
zumie się z obywatelem co do 

wysokości tego odszkodowa-
nia, to zainteresowany może 
wystąpić do starosty. Starosta 
po wpłynięciu takiego wnio-
sku jest zobowiązany przepro-
wadzić postępowanie, doko-
nać wyceny i wydać decyzję o 
ustaleniu odszkodowania.
Podsumowując - w zamian 
za liczne udogodnienia Or-
lex zrzekł się odszkodowania, 
choć od razu było wiadomo, ze 
to zrzeczenie się nie ma żad-
nych skutków prawnych. Na-
suwa się więc pytanie, jak mo-
gło dojść do tego, że prezydent 
i wiceprezydent (korzystający 
przecież z opinii rzeszy urzęd-
ników, w tym prawników, spe-

cjalistów od nieruchomości i 
geodetów) podpisali takie po-
rozumienie? 
Prezydent złożył odwołanie 
od decyzji starosty. Jak zakoń-
czy się ta sprawa – na razie nie 
wiadomo, ale jest bardzo mało 
prawdopodobne, aby miasto 
zostało zwolnione z koniecz-
ności zapłaty odszkodowania. 
Co gorsza, jest wielce prawdo-
podobne, że przez to odszkodo-
wanie będzie jeszcze większe. 
Zmieniły się przepisy doty-
czące wyceny nieruchomości i 
zasady te są teraz  bardziej ko-
rzystne dla byłych właścicieli. 
Do tematu wrócimy.                                  
         (P.R.)

Radosław Skwarło, 
radca prawny
- Właściciel gruntu, który z 
mocy prawa przechodzi na 
własność gminy z przezna-
czeniem pod drogę publiczną, 
ma prawo do odszkodowania. 
Tego odszkodowania nie może 
się skutecznie zrzec przed 
wydaniem decyzji administra-
cyjnej zatwierdzającej podział 
nieruchomości, czyli przed 
przejściem własności gruntu na 
rzecz gminy. Podobne sprawy 
wielokrotnie były rozpatrywa-
ne przez sądy administracyjne 
i stanowisko w tej kwestii jest 
jednolite od wielu lat. Moż-
na wskazać choćby na wyrok 
Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie z dnia 26 
lutego 2008 r., sygn. akt, I OSK 
238/07, czy wyrok Naczelne-
go Sądu Administracyjnego w 
Warszawie z dnia 31 stycznia 
2002 r., sygn. akt I SA 1658/00. 
Jeżeli po wydzieleniu drogi 
były już właściciel gruntu nie 
porozumie się z gminą co do 
wysokości odszkodowania, to 
starosta na wniosek zaintereso-
wanego ma obowiązek ustale-
nia wysokości odszkodowania 
w drodze decyzji administra-
cyjnej.

Józef Reszke, starosta
 powiatu wejherowskiego
- Urzędnicy Starostwa Powia-
towego muszą działać zgodnie 
z prawem i tak też została 
wydana ta decyzja. A prawo 
dotyczy dokładnie tak samo 
każdego obywatela. Jeżeli gmi-
na przejmuje grunty prywatne, 
to właścicielowi gmina musi 
wypłacić odszkodowanie. I nie 
ma tu znaczenia, kto jest wła-
ścicielem – czy ma nazwisko 
Kowalski, czy jakiekolwiek 
inne. Każdy jest równy i w ta-
kiej sytuacji odszkodowanie po 
prostu mu się należy. 

Już przy pod-
pisywaniu 
porozumie-
nia było wia-
domo, ze to 
zrzeczenie się 
nie ma żad-
nych skutków 
prawnych.
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REKLAMA

Aby mówić o patriotyzmie i 
tradycjach, trzeba sięgnąć do 
historii. Co zatem świętuje-
my co roku 11 listopada? Tego 
dnia obchodzone jest Naro-
dowe Święto Niepodległości, 
ustanowione dla upamiętnie-
nia rocznicy odzyskania przez 
naród polski niepodległego 
państwa w 1918 r. Trzeba pa-
miętać, że po rozbiorach przez 
123 lata, Polski na mapie świa-
ta nie było. Ale nie przestała 
ona istnieć w sercach Polaków, 
którzy nigdy się nie poddali i 
dzięki którym dziś żyjemy w 
wolnym, demokratycznym 
kraju. 
Odzyskiwanie przez Polskę 
niepodległości było procesem 
stopniowym. W listopadzie 
1916 r. wydany został akt gwa-
rantujący powstanie Królestwa 
Polskiego. Powstała Tymcza-
sowa Rada Stanu, a we wrze-
śniu 1917 r. obowiązki głowy 
państwa przejęła Rada Regen-

cyjna, która 7 października 
1918 r. ogłosiła niepodległość 
Polski. 
Powołano Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej z 
Ignacym Daszyńskim na cze-
le, zaś 10 listopada 1918 r. do 
Warszawy przyjechał Józef Pił-
sudski. Dokładnie 11 listopada 
1918 r. został on Naczelnym 
Dowódcą Wojsk Polskich, zaś 
po jego pertraktacjach z Cen-
tralną Radą Żołnierską wojska 
niemieckie zaczęły wycofy-
wać się z Królestwa Polskie-
go. Rada Regencyjna powie-
rzyła Józefowi Piłsudskiemu 
misję stworzenia rządu naro-
dowego. Kilka dni później - 
14 listopada - Piłsudski został 
głową państwa, zaś 19 listo-
pada wojska niemieckie osta-
tecznie wycofały się z Repu-
bliki Polskiej.
Dzień 11 listopada ustano-
wiono Świętem Niepodległo-
ści dopiero w 1937 r., zatem  
do chwili wybuchu II wojny 
światowej święto obchodzono 
tylko dwa razy. W roku 1945 

Pobudzić patriotyzm
HISTORIA | Zaledwie kilkanaście dni zostało do największego święta naszego kraju – Narodowe-
go Święta Niepodległości. Tymczasem w dzisiejszych czasach dla wielu osób 11 listopada koja-
rzy się wyłącznie z dniem wolnym od szkoły czy pracy. A przecież patriotyzm wciąż jest ogrom-
nie ważny dla naszego kraju, a o historii i tradycjach zapomnieć nie wolno. 

dę świętowali to, że mogą żyć 
w wolnym kraju. Teraz jakoś 
się o tym zapomina. A przecież 
bez tego tła historycznego, bez 
powiewających flag, bez kulty-
wowania tych pięknych trady-
cji zanika też patriotyzm. To nie 
znaczy, że wszyscy zapominają 
o tym święcie – co roku przed 11 
listopada wiele urzędów, szkół i 
rozmaitych organizacji zamawia 
u nas flagi i maszty. Ale w więk-
szości są to zamówienia ze środ-
kowej i południowej Polski. A 
tu, w naszym powiecie, a także 
na całych Kaszubach, tak jakby 
ludzie zapomnieli. Trochę flag 
zamówią urzędy i to wszystko. 
Nic więc dziwnego, że często 
młodzi ludzie nie mają pojęcia, 
jakie święto jest obchodzone i 
nie mają poszanowania dla fla-
gi. Z przerażeniem słuchałam 
opowieści, gdy kilkoro nastolat-
ków zerwało polską flagę, a gdy 
zostali zatrzymani przez Straż 
Miejską, byli bardzo zdziwieni, 
że zrobili coś złego! A przecież 
flaga jest symbolem Polskości, 
niepodległości, wartości, o które 
walczyły całe pokolenia! Mam 
kontakt np. z organizacją har-
cerską z Łodzi. Tam młodzi lu-
dzie bardzo mocno angażują się 
we wszystkie obchody narodo-
we – nikt im tego nie nakazuje, 
sami czują taka potrzebę. Bardzo 
chciałabym, aby tu – na Pomo-
rzu – przywrócić te tradycje ra-
dosnego świętowania. Żeby włą-
czyły się w to zarówno urzędy, 
jak i szkoły oraz różne organiza-
cje. Aby pokazać tym młodym 
ludziom, że patriotyzm jest waż-
ny i że trzeba go pielęgnować. 

władze komunistyczne zakaza-
ły świętowania dnia 11 listopa-
da. Narodowe Święto Niepod-
ległości zostało przywrócone w 
lutym 1989 r. i jest obchodzone 
do dziś. 
Niestety, coraz częściej uczcze-

nie tego dnia polega jedynie na 
wywieszeniu flag przez władze 
miasta czy gminy. 
- Od kilku lat obserwuję, że to 
nasze świętowanie niestety po-
mału zanika – mówi Grażyna 
Gaj, właścicielka firmy GAJA 

– maszty, flagi (która jest jed-
nym z największych producen-
tów flag i masztów w Polsce). 
– A przecież mamy tak piękne 
tradycje, przed laty Święto Nie-
podległości było obchodzone 
uroczyście, a ludzie napraw-

Rafał Korbut 
r.korbut@expressy.pl Jedna z prac, 

nadesłanych na 
konkurs foto-
graficzny, zorga-
nizowany przez 
firmę GAJA 
maszty, flagi
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W całej Polsce zainteresowa-
nie budową dróg w ramach 
tzw. „schetynówek” znacznie 
spadło w porównaniu do roku 
ubiegłego. Wiele samorządów 
po prostu nie stać na to, żeby 
wygospodarować 70 proc. 
wkładu własnego. Oprócz 
tego w 2012 r. dofinansowa-
nie nie może być większe niż 
1 mln zł, a w latach 2013-15 – 
nie większe niż 3 mln zł, a po-
wiaty, które do tej pory mogły 
realizować 2 zadania drogo-
we, w przyszłym będą mogły 
wykonać tylko jedno.
W poprzedniej edycji pro-
gramu (która trwała w latach 
2008 - 2011) samorządy zmo-
dernizowały lub zbudowały 
od podstaw ponad 6 tys. km 
dróg. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji planuje, że w tej edycji - do 
końca 2015 r. - program obej-
mie 13 tys. km. Ale na dzień 
dzisiejszy wygląda na to, że 
te prognozy są zbyt optymi-
styczne. Samorządy mogą 

mieć bowiem problem z osią-
gnięciem takiego wyniku. 
Zdaniem ekspertów na inwe-
stycyjnym zastoju ucierpią 
lokalne rynki pracy. Mniej in-
westycji drogowych to mniej 
pracy dla małych i średnich 
firm budowlanych oraz do-
stawców materiałów.
Powiat wejherowski w tym 
roku złożył tylko jeden wnio-
sek o dofinansowanie inwe-
stycji w ramach „schetynó-
wek”. 
- To wniosek na dokończenie 
remontu nawierzchni drogi 
z Kniewa do Piaśnicy – wy-
jaśnia Józef Reszke, starosta 
powiatu wejherowskiego. - To 
trasa, która była modernizo-
wana etapami przez ostatnie 
lata, teraz został jeszcze od-
cinek w kierunku Warszko-
wa o długości 4,7 kilometra. 
Ta inwestycja jest realizowa-
na wspólnie z gminą wiejską 
Wejherowo. A dlaczego tylko 
tę drogę zgłosiliśmy do pro-
gramu? Ponieważ jest szansa 
dokończenia w jednym roku 
remontu drogi, która ma bar-
dzo duże znaczenie dla roz-

Kryzys zmniejszył „schetynówki”
INWESTYCJE | W tegorocznym naborze o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. 
„schetynówek”) gminy i powiaty złożyły prawie o połowę mniej wniosków, niż przed rokiem. Powodem jest znacznie mniej-
sza pula pieniędzy, jaką rząd przeznaczył na ten cel, oraz zmniejszenie dofinansowania do 30 proc. wartości inwestycji. 

woju turystyki na terenie nasze-
go powiatu. Poza tym jedynie 
gmina Wejherowo była w sta-
nie na dzisiaj zadeklarować 

kwotę 700 tys. zł jako partner 
do tego projektu, a przy tak ni-
skim dofinansowaniu ze środ-
ków rządowych najbardziej za-

sadne jest zgłaszanie wniosków 
o dużej wartości!
Przypomnijmy, że do Wydziału 
Zarządzania Funduszami Eu-

ropejskimi wpłynęło 56 wnio-
sków na łączną kwotę dotacji 
ponad 37 mln zł. Nabór pro-
wadzony był przez prawie mie-
siąc. W tym czasie przedstawi-
ciele samorządów złożyli 22 
wnioski dotyczące dróg powia-
towych (łączna długość dróg 
zgłoszonych do modernizacji 
to 53,5 km) na łączną kwotę 
ok. 16,5 mln zł. Złożono rów-
nież 34 wnioski dotyczące dróg 
gminnych (odcinek dróg do 
modernizacji to 27 km) na łącz-
ną kwotę ponad 20,5 mln zł. 
Środki przeznaczone na reali-
zację programu w 2012 roku 
dla Województwa Pomorskiego  
to 10 mln 878 tys. zł, z czego 
połowa ma trafić do budżetów 
powiatów, a połowa do budże-
tu gmin. 
Które projekty mają szansę 
uzyskać dofinansowanie (a co 
za tym idzie – doczekać się re-
alizacji) zostanie ogłoszone 31 
października. 

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl
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W tegorocznej edycji programu zmniejszono dofinansowanie z 50 do 30 proc.
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Informacje ze Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie

Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi 
Interesantów:

tel. 58 572-95-50

Sekretariat:
tel. 58 572-94-00
fax. 58 572-94-02

Biuro Rady Powiatu:
tel. 58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 58 572-94-43
fax. 58 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 58 572-94-61
fax. 58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 58 572-94-75

Wydział Środowiska:
tel. 58 572-95-43

www.powiat.wejherowo.pl

Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, programach 
i funduszach powiatowych, wyniki postępowań przetargowych, protokoły 

pokontrolne, sprawozdania oraz inne informacje urzędowe znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem: 

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie serdecznie zaprasza Państwa do zwiedzania 
swoich wystaw stałych i czasowych.
Zwiedzanie wystaw oraz samego muzeum możliwe jest w 
ciągu tygodnia roboczego w godzinach od 10:00 do 18:00, 
zaś w weekendy od 11:00 do 17:00.       

 Jacek Gafka

Co nowego w muzeum?
Chodzi o projekty pn. „Prze-
budowa systemu drogowego 
w Rumi i Redzie wraz z bu-
dową bezkolizyjnych przejaz-
dów pod liniami nr 202 i 213 
w celu modernizacji regional-
nej infrastruktury drogowej 
– Etap I” oraz „Likwidacja 
przejazdu kolejowego w cią-
gu linii 213 poprzez wyko-
nanie przejścia podziemnego 
dla pieszych wraz z budową 
wiaduktu kolejowego w cią-
gu drogi powiatowej w miej-
scowości Reda – Etap II”. 
Oba są współfinansowane ze 
środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego 
– odpowiednio na poziomie 
52,38% oraz 75,00%. Celem 
projektu jest stworzenie al-
ternatywnego połączenia dla 
krajowej „szóstki” po połu-
dniowo-zachodniej stronie 
torów kolejowych.
Beneficjentem środków unij-
nych jest powiat wejherow-
ski. To największa inwestycja 
drogowa w historii naszego 
powiatu. Do tej pory w I eta-
pie wydano 24,4 mln zł, co 
stanowi przeszło 59% postę-
pu prac, w etapie II zaś wy-
datkowano już 6,0 mln zł 

(niemal 40% założonych na 
ten cel kosztów), łącznie więc 
przeznaczono już 30,4 mln zł 
z przeszło 57 mln zł szacowa-
nych wydatków na tę inwe-
stycję. 
W październiku, firma Skan-
ska SA, wykonawca robót 
drogowych, ma położyć nową 
nawierzchnię na ul. Leśnej w 
Redzie. Ul. Towarowa i Ce-
gielniana w Rumi są z kolei 
już na ukończeniu. Planowa-
ny termin zakończenia robót 
drogowych to wrzesień przy-
szłego roku. 

(SP)

Połowa projektu 
już za nami!

Informujemy, iż stale 
ulega zwiększeniu liczba 
mieszkańców powiatu 
wejherowskiego. Zgodnie 
z danymi Głównego Urzę-
du Statystycznego liczba 
mieszkańców naszego 
powiatu przekroczyła w I 
połowie br. 196 tys. osób. 
Z tego w samym Małym 
Trójmieście Kaszubskim 
(czyli trzech miastach po-
wiatu- Wejherowie, Redzie 
i Rumi) zameldowanych 

jest niemal 115 tys. miesz-
kańców. Stale rosnący 
potencjał ludzki powiatu 
wejherowskiego, wynika-
jący nie tylko z przyrostu 
naturalnego, ale również 
z migracji mieszkańców 
na nasze tereny, stanowi 
o tym, że powiat wejhe-
rowski jest najludniejszym 
powiatem ziemskim woje-
wództwa pomorskiego i 7. 
z kolei pod tym względem 
w kraju.       

  Jacek Gafka

Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie jest jedną z 24 
jednostek organizacyjnych 
Powiatu. Główną siedzibą 
Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie  jest budynek 
przy ul. 3 Maja 4. Przy-
pominamy godziny przyj-
mowania interesantów w 

Starostwie Powiatowym: 
poniedziałki od 8.00 do 
16.00, od wtorku do piątku 
od 7.30 do 15.30. Z kolei 
Wydział Komunikacji 
czynny jest od poniedział-
ku do czwartku od 8.00 do 
17.30, zaś w piątek od 8.00 
do 16.00.                     (JG)

W maju br. odbyła się w 
Krokowej konferencja na-
ukowa poświęcona historii 
powiatów wejherowskiego 
i puckiego. Organizatorzy 
tzn. Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie 
wspólnie z Muzeum Ziemi 
Puckiej, Wydawnictwem 
Maszoperia oraz partne-
rami z Niemiec podjęli 
się trudnego wyzwania 
wydania reprintu oraz 
wersji polskiej dotąd nie-
przetłumaczonego dzieła 
Franza Schulza „Historia 

powiatu wejherowskiego 
i puckiego” z 1907 roku. 
To pokaźne dzieło jest 
wielkim źródłem informa-
cji historycznych na temat 
historii obydwu powiatów. 
Natomiast w ubiegłym 
tygodniu w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko- Pomorskiej 
w Wejherowie odbyła się 
promocja wersji polskiej 
omawianego tytułu. Po-
zycja ta, wydana w ilości 
sześciuset sztuk jest do 
nabycia w Muzeum. 

(SP)

Najbliższa sesja Rady Powia-
tu Wejherowskiego odbędzie 
się w piątek 28 październi-
ka o godzinie 12:00. Radni 
tradycyjnie obradować będą 
w dużej sali narad Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie. 

Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna im. A. Maj-
kowskiego w Wejherowie 
zaprasza Państwa do udziału 
w imprezach kulturalnych 
w miesiącach październiku i 
listopadzie. Cały harmono-
gram działalności kulturalnej 
biblioteki na ten okres znajdą 
Państwo na stronie interneto-
wej powiatu.

28.10 (piątek) godz. 17.00 – 
wernisaż wystawy „Biblio-
teka wczoraj i dziś” z okazji 
65-lecia Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Wejherowie

październik – spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki dla 
Młodzieży
październik – konkurs in-
ternetowy z okazji 65-lecia 
Biblioteki       (SP)

Starostwo zaprasza

Inwestycja polegająca na przebudowie ul. Leśnej i Ce-
gielnianej w Redzie i Rumi wraz z budową infrastruktu-
ry towarzyszącej weszła w decydującą fazę.

Historia powiatu 
wejherowskiego i puckiego

Z dnia na dzień jest nas więcej 

Sesja w piątek

Zapraszamy
do biblioteki
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GMINA WEJHEROWO
INFORMACJE

Tajemnice Lasów Piaśnicy
Wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło zaprasza  mieszkańców 
na dwie projekcje filmu pt. „Pamięć. Tajemnice Lasów Piaśnicy”, 
które odbędą się 4 listopada  o godz. 18 w hali widowiskowo – 
sportowej w Bolszewie oraz 17 listopada o godz. 18 w hali spor-
towej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie.

W ramach cyklu „Pomorskie 
spotkania pisarzy z młodymi 
czytelnikami – z książką na 
walizkach 2011” w Bibliote-
ce Publicznej Gminy Wejhe-
rowo im. Aleksandra Labudy 
w Bolszewie zorganizowano 
spotkanie autorskie z Andrze-
jem Perepeczko i warsztaty 
plastyczne z Marianną Jagodą-
Mioduszewską.
W spotkaniu autorskim z An-
drzejem Perepeczko, autorem 
popularnej serii o „Przygodach 
Dzikiej Mrówki”, uczestniczy-
li uczniowie z klasy V i VI z 
Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej w Górze pod opie-
ką Magdaleny Płotka-Garst-
ka i Aleksandry Woźniak oraz 
uczniowie klasy I f z Samorzą-
dowego Gimnazjum w Bol-
szewie pod opieką Wiesławy 
Żywickiej i Katarzyny Smen-
toch, a także redaktorzy gazet-

ki szkolnej GimNews.
Andrzej Perepeczko to mary-
narz, który objechał pół świata, 
pływając na statkach polskich i 
zagranicznych jako mechanik. 
Wykładowca i profesor na Po-
litechnice Gdańskiej oraz w 
Wyższej Szkole Morskiej. Pi-
sze książki, których ma już na 
swoim koncie kilkadziesiąt. Są 
to powieści dla dzieci i doro-
słych, podręczniki i skrypty 
akademickie, artykuły i opo-
wiadania.
Dzieci i młodzież miały okazję 
wysłuchać opowieści o boga-
tym życiu autora i zadać mu 
wiele pytań dotyczących życia 
na statku, a także zawodu pisa-
rza, oraz oczywiście głównych 
bohaterów „Przygód Dzikiej 
Mrówki”, tj. braci - bliźniaków 
Marka i Jarka, czyli Dzikiej 
Mrówki i Jego Brata. Uczest-
nicy spotkania podziękowali 

Panu Andrzejowi gromkimi 
oklaskami, a następnie wszy-
scy wpisali się do pamiątko-
wej kroniki biblioteki.
Marianna Jagoda-Mioduszew-
ska skończyła Wydział Ma-
larstwa i Grafiki na Gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 
Brała udział w wielu wysta-
wach i konkursach Sztuki 
Książki w kraju i za granicą. 
Zajmuje się ilustracją książko-
wą i projektowaniem graficz-
nym. Największą przyjemność 
sprawia jej ilustrowanie ksią-
żek dla dzieci. Chce, żeby jej 
ilustracje były pogodne, ema-
nowały dobrą energią i roz-
wijały wyobraźnię u dzieci. 
Dlatego lubi bawić się barwa-
mi, a inspiracji szuka w kra-
jach przepełnionych kolorem 
i słońcem.
Pani Marianna opowiadała 
dzieciom o tym, jak zostać ilu-

Perepeczko w Bolszewie
SPOTKANIE | Andrzej Perepeczko i Marianna Jagoda-Mioduszewska odwiedzili niedawno bibliotekę w Bolszewie. Goście przyje-
chali, aby spotkać się z uczniami z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze oraz Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.

stratorem książek.
– Przede wszystkim trzeba zna-
leźć tekst lub pisarza lub same-
mu coś napisać. Potem trzeba 
zilustrować tekst i zanieść swo-
ją propozycję do Wydawnictwa. 
Jak się spodoba to może uda się 
wydać książkę – wyjaśniała.
Dzieci na warsztatach miały 

za zadanie narysować scenkę z 
wcześniej przeczytanego tekstu, 
z których artystka złożyła książ-
kę, którą przekazała na pamiąt-
kę na ręce Janiny Borchmann 
dyrektora placówki. Uczestnicy 
spotkania podziękowali ilustra-
torce gromkimi oklaskami a na-
stępnie wszyscy wpisali się do 

pamiątkowej kroniki biblioteki. 
W spotkaniu autorskim i warsz-
tatach plastycznych uczestni-
czyło łącznie 95 osób, które 
mogły zakupić książki Andrze-
ja Perepeczko, Marianny Jago-
dy-Mioduszewskiej i otrzymać 
pamiątkowy autograf.

A. Szulc

Uczniowie podczas spotkania z Andrzejem Perepeczko
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W sali gimnastycznej zgroma-
dzili się przedstawiciele władz 
powiatu wejherowskiego, dy-
rektorzy szkół i instytucji, 
nauczyciele i uczniowie pla-
cówek oświatowych, znajdu-
jących się pod zarządem po-
wiatu wejherowskiego. 
- Szkoła (I LO) należy do naj-
lepszych placówek oświato-
wych w powiecie i dążymy do 
tego, aby wszystkie pozosta-
łe takie były – mówi starosta 
wejherowski Józef Reszke. – 
Mam nadzieję, że nauczyciele 

przyczynią się do stu procen-
towej zdawalności egzami-
nów, gdyż możliwości eduka-
cyjne są coraz lepsze.
Na kolejną 5-letnią kadencję 
zarządzania szkołą została 
wybrana Bożena Conradi, któ-
ra obowiązki dyrektora Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 pełni już 10 lat. Jednak 
kulminacyjnym punktem uro-
czystości było ślubowanie 211 
uczniów klas pierwszych oraz 
wręczenie aktów awansów 
zawodowych nauczycielom, 
który uzyskali tytuł nauczy-
ciela mianowanego. Przysięgę 
złożyło 15 pedagogów.    (dd)

NAGRODA | W ogólnopol-
skim konkursie na najlepszy 
program działań, realizowa-
nych w Tygodniu Bibliotek, 
zwyciężyła  Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Wejherowo z 
Bolszewa. W nagrodę otrzy-
mała 5 tysięcy złotych.
Do konkursu zgłosiło się 48 
bibliotek publicznych oraz 
kilka bibliotek szkolnych i 
uczelnianych. Rywalizacja 
była wyrównana z uwagi na 
zaangażowanie i ciężką pra-
cę wszystkich placówek. Po 
długich obradach udało się 
wyłonić zwycięzców najlep-
szych projektów. W gronie 
laureatów znalazły się biblio-
teki, które stworzyły najbar-
dziej oryginalne programy z 
nowymi pomysłami na pro-
mocję czytelnictwa. Laure-
atem tegorocznego konkursu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich „Tydzień Bibliotek 
2011” została Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Wejherowo w 
Bolszewie, otrzymując 5000 
zł. Drugie miejsce i 3000 zł 
zdobyła Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tarnogrodzie, 
a trzecie i 2000 zł Gmin-
na Biblioteka Publiczna w 
Piekoszowie. Wyróżnienia 
otrzymały placówki w No-
wym Stawie i Toruniu. Uro-
czystość wręczenia nagród 
odbędzie się 13 października 
w Warszawie, podczas Kon-
gresu Bibliotek Publicznych 
„Biblioteka: więcej niż my-
ślisz!”.                               (dd)

Nominacje 
nauczycielskie

EDUKACJA | W I Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie uroczy-
ście wręczono akty awansów zawodowych nauczycielom, którzy 
uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego.

5 tys. zł 
dla biblioteki
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Na kolejną 5-letnią kadencję 
zarządzania szkołą została 
wybrana Bożena Conradi
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Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Oczywiście Miller to wciąż 
duży problem dla SLD. Pa-
miętam doskonale euforię w 
tej partii, tuż po wyborze na jej 
szefa Grzegorza Napieralskie-
go. Mówiono wtedy - uważaj-
cie, lewica nabiera wiatru w 
żagle. Postawiła na młodego, 
ambitnego polityka, który nie 
ciągnie za sobą ogona PRL, bo 
gdy tamta epoka się kończyła 
on był jeszcze nastolatkiem. 
Napieralski miał radykalnie 
zmienić wizerunek lewicy i 
przyciągnąć do niej młodych 
wyborców Ten plan się nie 
powiódł, mimo iż Napieralski 
rad zasięgał u samego Zapa-
tero. Jeszcze rok temu był na 
fali, ale głównie dzięki temu, 
że. Pozwoliło mu to uzyskać 
zadziwiająco dobry wynik w 
ubiegłorocznych wyborach 

prezydenckich. Piszę zadzi-
wiająco, bo już wtedy wiado-
mo było, że Napieralski żad-
nym objawieniem w polskiej 
polityce, a już na pewno na le-
wicy nie jest, że to typowy ka-
rierowicz, bez kręgosłupa ide-
owego, który utrzymuje się na 
powierzchni tylko dlatego, że 
umie sprzedawać się mediach. 
Kampania przed tegoroczny-
mi wyborami parlamentarny-
mi ostatecznie odsłoniła jego 
miałkość, a resztę Państwo już 
znacie. Miller został szefem 
Klubu - jak mówi młodzież – 
z braku laku. Nie ma w obec-
nym klubie SLD wybitnych, 
liczących się na scenie poli-
tycznej postaci. Rywal Mille-
ra Kalisz też nie jest żadnym 
nowym odkryciem. Niby dla-
czego miał być gwarancją tzw. 

nowego otwarcia? Owszem, 
zdarzało mu się kilka razy 
dystansować od liderów So-
juszu, ale za daleko nigdy od 
nich nie odszedł. Dogadywał 
się z każdym z nich, z Mille-
rem, Oleksym, Olejniczakiem 
i Napieralskim. Nie dziwię się 
tym parlamentarzystom SLD, 
którzy mając do wyboru kunk-
tatorskiego Kalisza, a wyrazi-
stego i mimo upływu lat ener-
gicznego Millera, postawili na 
tego drugiego. Tym bardziej, 
że pamiętają, że z jego nazwi-
skiem wiążą się największe w 
III RP sukcesy lewicy, a oni 
marzą o tym, by tamte czasy 
jeszcze wróciły. 

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

Come back 
Leszka Millera
FELIETON | Dla mnie wybór Leszka Millera na szefa Klubu Parlamen-
tarnego SLD zaskoczeniem nie był. Trudno było bowiem zakładać, że 
były szef tej partii, a do tego były premier, zadowoli się funkcją zwy-
kłego posła. Kwestią czasu było, kiedy znowu zacznie piąć się w górę.

Był pupilkiem mediów pu-
blicznych, opanowanych w 
tamtym czasie przez niefor-
malną i wstydliwie ukrywaną 
koalicję PiS-SLD
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Na ziemi lubelskiej odbył się 
turniej drużyn puszczańskich, 
w którym dziewięć najlepszych 
drużyn harcerzy ZHR z całej 
Polski rywalizowało o miano 
super drużyny Rzeczypospo-
litej. Zmagania poprzedzone 
były całoroczną kategoryzacją, 
podczas której oceniało się ja-

kość pracy jednostek harcer-
skich. Najlepsze z nich, wzięły 
udział w turnieju, nawiązujące-
go do roku 1951 kiedy to KBW 
i UB prowadziły działania ma-
jące na celu wykrycie i rozbi-
cie młodzieżowych organi-
zacji, powstałych na skutek 
stalinizacji harcerstwa i odej-

ścia od ducha skautowego. Po 
raz pierwszy zaszczytny tytuł 
wywalczyli harcerze z Wejhe-
rowa, potwierdzając najwyż-
szą jakość całorocznej pracy 
w swoim środowisku. Obok 
drużyny z Wejherowa, z Pomo-
rza wystartowała 36 Gdyńska 
Drużyna Harcerzy im. Lucja-

na Cylkowskiego i 87 Gdańska 
Drużyna Harcerzy „Zielony 
Trakt” im. Tadeusza Zawadz-
kiego - Zośki. Zajęły one kolej-
no piąte i szóste miejsce. Tra-
dycją jest, że zwycięzca będzie 
gospodarzem kolejnego turnie-
ju, może do Wejherowa zawi-
tają najlepsze drużyny z całej 

AKCJA | W najbliższy 
weekend 28 i 29 paź-
dziernika w Wejherowie 
rozpocznie się jesien-
na zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych i 
nietypowych.

Zbiórka będzie realizowana 
w formie wystawek i konte-
nerów objezdnych. W piątek 
28 października o godzinie 
15 możemy wystawić odpa-
dy w centrum miasta, w gra-
nicach ulic  
św. Jana, 10 Lutego, Kwiato-
wej, Zachodniej, Inwalidów 
Wojennych, Sobieskiego, 
Harcerskiej, Strzeleckiej, 
3-go Maja, Wybickiego, Par-
kowej, Zamkowej, Wnie-
bowstąpienia, 12 Marca, 
Judyckiego i Rzeźnickiej. 
Odpady należy wystawić 
w dniu zbiórki na chodni-
ku przy krawędzi jezdni, w 
sposób nieutrudniający ruchu 
pieszym. Natomiast konte-
nery objezdne dostępne będą 
dla mieszkańców od godziny 
15 w piątek do soboty na 
skrzyżowaniu Nadrzeczna- 
Derdowskiego-Krasińskiego, 
Broniewskiego – Kolejowa, 
Kotłowskiego – Mostni-
ka, Urocza – Zielna, Gryfa 
Pomorskiego – Ogrodowa, 
Stefczyka – Konopnickiej, 
Asnyka – Tuwima, Starom-
łyńska - Obr. Wybrzeża – 
Ludowa, Okrężna - Ofiar 
Piaśnicy i Sikorskiego – Po-
łudniowa. Kolejna wystawka 
odbędzie się między 4 a 5 
listopada. Zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny nale-
ży ustawić obok kontenera, a  
pozostałe odpady wrzucić do 
kontenera. Zbiórce nie podle-
gają  bytowe odpady komu-
nalne, odpady niebezpieczne, 
odpady gruzowe i opakowa-
nia z zawartością cieczy.

(dd)

Jesienna 
zbiórka 
śmieci
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Jesienna zbiór-
ka rozpoczyna 
się już dziś

Spartanie najlepsi w Polsce
SUKCES | 25 Wejherowska Drużyna Harcerzy „Spartanie” im. hm. Pawła Szefki 
została najlepszą drużyną harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Polski. Ale zanim to nastąpi to 
Wejherowska drużyna będzie re-
prezentować ZHR na uroczysto-
ściach państwowych ,najbliższa 
to 11 Listopada -Dzień Niepod-
ległości na placu Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie. 
Zwycięstwo wejherowskich 
harcerzy to bardzo dobre pod-
sumowanie działalności Wejhe-
rowskiego środowiska w roku 
kończącym obchody 100 lecia 
harcerstwa. 25 WDH „Sparta-
nie” działa w Wejherowie od 
1992 roku. W jej skład wchodzi 
55 chłopców w wieku od 11 do 
17 lat. Obecnie drużyną kieruje 
ks. phm. Wojciech Leoniuk HR.

Mariusz Ossowski
Wejherowska drużyna 
była bezkonkurencyjna
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MOTORYZACJA
DODATEK TEMATYCZNY

Motocyklowa asysta
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu motocyklowej asysty honoro-
wej. Kurs było częścią przygotowań pomorskiej policji do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w piłce nożnej 
na Euro 2012. Funkcjonariusze zapoznali się z obowiązującymi zasadami oraz podszkolili swoje umiejętno-
ści w kierowaniu motocyklem.

Zdający egzamin musi roz-
wiązać test, który składa się z 
18 losowo wybranych pytań. 
Na udzielenie odpowiedzi 
przeznaczone jest 25 minut, 
w trakcie tego czasu możemy 
powracać do rozwiązanych 
już pytań i je poprawiać. Eg-
zamin zostaje zaliczony, gdy 
udzielimy szesnastu popraw-
nych odpowiedzi - inaczej 
mówiąc, aby zdać można po-
pełnić najwyżej dwa błędy. 
Od lutego 2012 r. te zasady 
się zmieniają. Będzie obowią-
zywał test jednokrotnego wy-
boru z pytaniami generowa-
nymi w czasie rzeczywistym 

za pomocą techniki informa-
tycznej. Zdający będą mieli 
średnio około 10 sekund na 
udzielenie poprawnej odpo-
wiedzi. Nie będzie więc cza-
su na zastanowienie i wątpli-
wości. Zmieni się także liczba 
pytań. W części podstawowej 
– jednakowej dla wszystkich 
kategorii – będzie ich 20. Do-
datkowo kandydat na kierow-
cę będzie musiał odpowie-
dzieć na 10 (kat. A,B,T) lub 
12 (kat. C, D) pytań szczegó-
łowych. Pytania szczegółowe 
będą sformułowane pisemnie. 
Czasu na odpowiedź będzie 
więcej – 30 sekund. Nie wia-

domo jeszcze, czy do tych py-
tań będzie można wracać. 
W przeciwieństwie do sytu-
acji, którą mamy teraz, pyta-
nia będą miały tylko jedną od-
powiedź. To duże ułatwienie 
dla kursantów. Zdający bę-
dzie wybierał spośród dwóch 
odpowiedzi: „jadę” lub „nie 
jadę” oraz „tak” lub „nie”. W 
pytaniach, w których do wy-
boru będą trzy warianty (A, 
B, C) prawidłowy będzie tyl-
ko jeden.
Dla zdających najważniejsze 
jest jednak pytanie - czy bę-
dzie łatwiej, czy trudniej? 
- Nie należy tego rozpatry-

wać w kategoriach „łatwiej” 
lub „trudniej” - mówi Andrzej 
Pepliński, zastępca dyrekto-
ra Pomorskiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Gdańsku. 
- Osoba, która uczestniczy w 
kursie na prawo jazdy, powin-
na po jego zakończeniu znać 
zasady ruchu drogowego. A 
obecnie często wygląda to 
tak, że ktoś nauczy się na pa-
mięć odpowiedzi na pytania, 
a w rzeczywistości nie zna 
przepisów.  
Jak podkreśla Andrzej Pepliń-
ski, obecnie w bazie danych 
jest ok. 500 pytań, które są 
ogólnodostępne. I wielokrot-

nie zdarza się, że ktoś się ich 
wyuczył na pamięć, ale bez 
zrozumienia. 
- Bo jak inaczej wyjaśnić sytu-
ację, gdy zdający po niespełna 
minucie oświadcza, że udzielił 
odpowiedzi na wszystkie py-
tania (obecnie egzamin trwa 
20 minut)? - pyta retorycznie 
Pepliński. - To oczywiste, że 
taka osoba pamięta rysunki i 
to, czy trzeba zaznaczyć od-
powiedź „a”, „b”, czy „c”. A 
nie wie nawet, czego doty-
czy pytanie. Jestem przekona-
ny, że znacznie większa baza 
pytań i losowe ich wybiera-
nie na egzaminie spowoduje, 

Nowe zasady zdawania testów na prawo jazdy
EGZAMINY | W lutym przyszłego roku zmienią się zasady zdawania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Obecnie trze-
ba rozwiązać test jednokrotnego wyboru. Pytania są wybierane z bazy, w której znajduje się ponad 500 pytań. 

że zdający będą musieli przez 
moment pomyśleć i że będzie 
to znacznie bardziej miarodaj-
ne sprawdzenie rzeczywistej 
wiedzy. Poza tym teraz można 
wrócić do pytań, na które od-
powiadało się wcześniej. Nowe 
przepisy tego nie przewidują. I 
bardzo dobrze, bo przecież pro-
wadząc samochód trzeba szyb-
ko reagować w konkretnym 
momencie, a nie wraca się na 
skrzyżowanie po 5 minutach, 
żeby zastanowić się, co ozna-
cza stojący tam znak. Co do 
tego, że reforma kształcenia i 
egzaminowania kandydatów na 
prawo jazdy jest niezbędna, nie 
mam żadnych wątpliwości. A 
czy akurat w takiej formie, jak 
to ma być zrobione od lutego? 
Okaże się. Aczkolwiek jestem 
przekonany, że ci, którzy rzetel-
nie się przygotują, bez żadnego 
problemu zdadzą ten egzamin.       
               Mariusz Markowski
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NIERUCHOMOŚCI I FINANSE
DODATEK TEMATYCZNY

Kierunek Kosakowo
Coraz więcej osób pracujących w mieście decyduje się za-
mieszkać w sąsiadującej z Gdynią gminie Kosakowo. Dojazd 
do miasta jest dogodny, a mała gęstość zabudowy i bliskość 
natury pozwala wypocząć po pracy.
 

Setki inwestycji, tysiące miesz-
kań, domów i apartamentów, 
kilkudziesięciu deweloperów, 
agencje nieruchomości, ban-
ki, firmy z sektora aranża-
cji wnętrz, konkurs, impreza 
integracyjna – to wszystko i 
wiele innych atrakcji czeka-
ło na tych, którzy w miniony 
weekend wybrali się na Targi 
Mieszkaniowe do Ergo Areny.
- Była to druga taka impreza, 
zorganizowana po sukcesie 
wiosennych targów mieszka-
niowych – wyjaśniają orga-
nizatorzy. - Podczas targów 
każdy mógł się zapoznać z 
ofertami, przygotowanymi 
przez wystawców, dokonać 
wyboru, potargować się i ta-

niej niż gdziekolwiek indziej 
kupić mieszkanie lub dom 
oraz wziąć kredyt. Dzięki 
współpracy z Halą Gdańsk-
Sopot Sp. z o.o., trójmiejska 
impreza, znana dotychczas 
pod nazwą Targi Mieszkanio-
we tabelaofert.pl, nabiera no-
wego wymiaru.
Targi przygotowywane są spe-
cjalnie pod kątem oczekiwań 
mieszkańców Gdańska, Gdy-
ni, Sopotu i najbliższej oko-
licy tych miast. Podczas im-
prezy została przedstawiona 
pełna oferta mieszkaniowa 
Pomorza – prezentowano za-
równo inwestycje zrealizowa-
ne, jak i te będące dopiero w 
planach.
Podczas imprezy dewelope-
rzy zachęcali zwiedzających 
specjalnymi cenami, a banki 

i pośrednicy finansowi – pre-
ferencyjnymi warunkami kre-
dytów.
Na targach wyróżniało się 
stoisko firmy Tom-Bud De-
veloper. Stał tam samochód, 
który sugerował, ze odpo-
wiedź na pytanie “Samochód 
czy mieszkanie?” brzmi “Jed-
no i drugie!”. We wrześnio-
wej edycji targów w Gdańsku 
stoisko  Tom-Budu zajęło III 
miejsce w kategorii “Najbar-
dziej kompetentna obsługa 
klienta”.
Patronat medialny nad impre-
zą objęło wydawnictwo Nor-
dapress, wydawca Expressów 
oraz portalu GWE24.pl. Na 
targach nie zabrakło również 
naszego stoiska, na którym 
można było się zapoznać z 
pełną ofertą wydawniczą.

Targi mieszkaniowe za nami
BUDOWNICTWO | Po raz drugi największe w Trójmieście targi mieszkaniowe (które wcześniej nosiły nazwę Targi Mieszkaniowe 
tabelaofert.pl) zorganizowano w Ergo Arenie. Imprezę, która odbyła się w miniony weekend, można uznać za bardzo udaną.

Rafał Korbut 
r.korbut@expressy.pl
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pokoje, tel: 502 319 938

Sprzedam miejsce postojowe w hali 
garażowej, Gdynia – Witomino, tel: 
511 745 863

Somonino k/Kartuz, dom do remontu, 
zab. gospod. plus działka budowl.- 
rol. 2500 m2, uzbrojona: woda, prąd, 
kanaliza., 260 tys zł, tel: 58 684 11 
87, 661 512 563

Sprzedam mieszkanie Gdynia – Wito-
mino, 26 m2, własność, 146 tys zł, 
tel: 796 851 297

Dom w surowym stanie, atrakcyjna 
lokalizacja w Wejherowie, tel: 608 
083 608

KUPIĘ

ZAMIENIĘ

Mieszkanie kom w cent Wejherowa 
61m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
korytarz, cent ogrzewanie, zamienię 
na dwa mniejsze, tel. 58 672 20 89

Wejherowo komunalne 76 m 4 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
ogrzewanie gazowe, centrum, bardzo 
dobra lokalizacja, po remoncie 
zamienię na 2 mniejsze, tel: 510 118 
155

Sprzedam zadbaną działkę 300 m2, 
bez altany, w Gdyni na Obłużu (rod.
im.reja), tel: 886 759 743

DO WYNAJĘCIA
Wynajmę mieszkanie, Wielki Kack 
56 m2, może być pod działalność, 
cena do uzgodnienia, tel. 501 382 350

2 pokojowe mieszkanie w domku 
jednorodzinnym na Oruni dolnej. 2 
osobom wynajmę 800 zł/mc, żadnych 
dodatkowych kosztów, tel. 58 306 
66 48

Wejherowo - mieszkanie 2 pok. do 
wynajęcia, nowy budynek 2 piętrowy, 
niski czynsz, duży balkon, tel. 600 
457 172

Mam do wynajęcia umeblowana 
kawalerkę w Gdyni, pow. 27 m2. 
Wzg. Maksymiliana, cena: 1200 zł, 
tel. 501 830 172

Mam do wynajęcia umeblowana 
kawalerkę w Stegnie pow. 22 m2, 
cena 900 zł, tel. 501 830 172

Mam do wynajęcia M-3 o pow. 36m 
w Nowym Dworze Gd., cena 500 zł + 
media, tel. 501 830 172

Wynajmę mieszkanie w Wejherowie 
- jeden pokój, kuchnia, łazienka, tel. 
880 002 546

Wynajmę pokój w Wejherowie, tel. 
58 350 53 58

Wynajmę lokal 130 m w Kartuzach, 
tel: 691 492 699

Wejherowo, mieszkanie 2 pokojowe 
do wynajęcia, nowy budynek, 1 
piętro, duży balkon, niski czynsz, tel. 
600 457 172

Wynajmę garaż i miejsca parkingowe 
Wejherowo ul. Spacerowa 12, tel. 501 
084 005

Odnajmę pokój w Wejherowie 
tel: 608 025 391

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Wejherowo Ford Galaxy 7osob rok 
prod.1995 poj. 2.0  p.p cz pl el rmf H 
kap. Zim. opon zadbany, st.db., cena 
8.500 zł, tel: 510 118 155

VW Passat B3, B4, Opel Omega, 
wentylatory, silniki wycieraczek, 
przekaźniki, komputery, przepływo-
mierze, okazja od 10 zł, Wejherowo, 
tel: 668 493 986

Ford Eskort, 1.4 ben, niebieski meta-
lik, SD, WK, CZ, RK, WT, zadbany, 
cena 2.500 zł, tel: 886 597 049

KUPIĘ

Wypadek? Problem z wyplata od-
szkodowania? Zadzwoń tel.792 039 
090 Bezpłatne konsultacje. Eventus 
Dochodzenie Odszkodowań

INNE

EDUKACJA

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
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OGŁOSZENIA
INFORMACJA DLA CIEBIE

wyślij sms-a i wygraj
Pierwszy sms, który zostanie w piątek wysłany na numer 79986 lub 
72240 wygrywa. Ogłoszenie, które zostanie w nim przesłane zostanie 
opublikowane na górze strony w szczególnie widocznym miejscu. Do-
datkowo nic nie płacisz, a Twoje ogłoszenie jest wyróżnione!

Dodaj swoją firmę do informatora medycznego
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INFORMATO      MEDYCZNYR

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Rumia Janowo, 2 pokoje, 45 m, 
wys parter, ładne z garażem, długi 
podjazd, 240 tys mieszkanie, plus 
25 tys garaż do uzgodnienia, tel. 506 
972 999

Sprzedam mieszkanie Gdynia, 
Starowiejska, 55,7 m2, 2 pok., po 

remoncie, z zabudową kuchni i 
sprzęt, 429 tys, tel. 506 137 276, do 
negocjacji

Sprzedam pawilon handlowy 20 m2 
Gdynia Leszczynki, stan bdb, alarm, 
ochrona, na każdą działalność, cena 
16 tyś zł, tel. 663 388 914

Sprzedam dom parterowy o pow. 
103 m2 na działce o pow. 650 m2 w  
Wejherowie - Śmiechowie, tel. 604 
936 572

Sprzedam działkę ogrodnicza w 
Wejherowie 485 m2. domek muro-
wany, nie wymaga dużego wkładu 
finansowego, do zamieszkania, tel. 
513 148 595 lub 505 271 441

Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 43,5 m2 w Wejhe-
rowie oś.1000 lecia, tel. 608 619 599

Sprzedam Gdynia Obłuże Leśne, 46 
m2, 3 pok, 4 .4, oferta bezpośrednia, 

tel. 511 732 992

Sprzedam pawilon handlowy 20 m2 
Gdynia Leszczynki, stan bdb, alarm, 
ochrona, na każdą działalność, tel. 
663 388 914, cena 16 tys zł, tel: 691 
177 719

Sprzedam dom parterowy o pow. 103 
mkw. na działce o pow. 650 mkw w 
Wejherowie - Śmiechowie. Tel. 604 
936 572

Sprzedam działkę w rod Gdynia, 500 
m2, altana woda prąd, cena 22 tys., 
tel. 517 330 166

Sprzedam działkę ogrodnicza w Wej-
herowie, 485 m2, domek murowany, 
25 m2, podpiwniczony, cena 22 tys., 
tel. 513 014 781

Gdańsk Osowa, ul. Letniskowa, 
188/1996 m2, media, zaplecze, 
graniczy z jeziorem, wolne, tel. 504 
493 707

Somonino, dom, zab. gosp. do 
remontu + działka budowl. - rol. 2500 
m2, woda, prąd, kanaliza, atrakcyjna 
cena! Tel. 661 512 563, 726 744 824

Gdynia Obłuże, pawilon 24m2, 
przenośny na działkę, budowę, z 
wyposażeniem sanit. wc, rolety 
antywlamaniowe, tel. 660 897 823

Sprzedam mieszkanie 67 m2, po 
kapitalnym remoncie, III piętro, oś. 
Przyjaźni 3/18, Wejherowo, wolne od 
zaraz, tel: 668 255 165

Sprzedam mieszkanie 54 m2, w 
Wejherowie, ul. Harcerska, parter, 4 
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Ogłoszenie tygodnia 
Sprzedam pawilon handlowy 20 m2 Gdynia 
Leszczynki, stan bdb, alarm, ochrona, na każdą 
działalność, cena 16 tyś zł, tel. 663 388 914

TOWARZYSKIE, USŁUGI, PRACA 
(DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY)

79986 9 zł + VAT; 11,07 zł z VAT 72240 2 + VAT; 2,46 zł z VAT

NIERUCHOMOŚCI, MOTORYZACJA, EDUKACJA, 
SPRZĘT ELEKTR., ZWIERZĘTA, RÓŻNE, ŻYCZENIA

Aby nadać ogłoszenie, należy wpisać kod ogłoszenia (ramka poniżej), a następnie podać jego treść, np. EXPMSP: treść (maksymalna 
długość sms-a bez kodu to 120 znaków). Ogłoszenie w zależności od rodzaju należy wysłać na jeden z podanych wyżej numerów.

Korepetycje z fizyki i chemii w tym 
uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

Poszerzające wiedzę, uczące 
logicznego myślenia, przyjazne, 
profesjonalne, skuteczne korepetycje 
z matematyki, przygotowanie do 
matury, tel: 58 623 30 45

SPRZĘT ELEKTR.
KOMPUTERY
TELEFONY

INNE

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Zaopiekuję się starszą osobą w za-
mian za pokój na terenie Wejherowa, 
tel. kontaktowy: 532 239 502

Szukam pracy od zaraz jako pracow-
nik budowlany tel. 695 462 819

Uczciwa 30 letnia dziewczyna szuka 
pracy jako niania, pomoc domowa 
lub sprzątaczka Sierakowice - 
Kartuzy 
tel. 694 236 680

Emerytka, lat 62, bez nałogów, 
zaopiekuje się dzieckiem, może być 
niemowle, lub starsza osobą, 515 
654 688

Kolportaż gazet, reklam-ówek, Wej-
herowo-Reda-Rumia, 515 654 688

Szukam pracy od zaraz, 
tel. 695 462 819

Szukam pracy jako pomocnik 
murarza z Żukowa i okolic, tel. 691 
625 547

Kobieta 41 lat, zaopiekuję się 

dzieckiem u siebie w domu, w wieku 
powyżej 3 lat (Os. Kaszubskie-Wej-
herowo), doświadczenie, tel: 692 
575 818 

USŁUGI
Montaż, naprawa kuchni, piekar-
ników (gazowych, elektrycznych) 
płyt ceramicznych, indukcji, tel. 606 
464 504

Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne 
oraz hipoteczne z dużą skutecznością 
oferuje PFU Partner tel. 507 019 306, 
zgłoszenia również sms

Kupno, sprzedaż, wynajem domów, 
mieszkań, działek oferuje pośrednic-
two, tel. 507 019 306. Gwarantujemy 
wysoką skuteczność, zgłoszenia 
również sms

Transport - przeprowadzki Wejhero-
wo – Reda – Rumia - Trójmiasto, tel. 
505 699 042

DonSylviano - Kameralny Gabinet 
Kosmetyki i Odnowy Biologicznej 
Zaprasza na Odnowę i Relaks w 
zacisze serca Gdyni na Kamienna 
Góre ul. A. Mickiewicza 3.W Ofercie 
profesjonalne zabiegi kosmetologii 
pielęgnacyjnej, upiększającej i 
leczniczej, biomasaż z elementami 
fizjoterapii, leczniczo-relaksacyjna 
sauna na podczerwień oraz ameralne 
wieczorki SPA. Podaruj sobie chwile 
zapomnienia, www.donsylviano.like.
pl Zapraszamy Serdecznie tel. 517 
711 716

Kupno, sprzedaż, wynajem domów, 
mieszkań, działek oferuje pośrednic-
two, tel. 507 019 306, gwarantujemy 
wysoką skuteczność. Zgłoszenia 
również sms

Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne 
oraz hipoteczne z dużą skutecznością 
oferuje PFU Partner tel. 507 019 306 
zgłoszenia również sms

Twój prywatny trener,

 tel: 531 755 555

Przeprowadzki kompleksowe, 
domów, mieszkań, firm i biur, usługi 
transportowe, bagażowe, Rumia, 
Reda, Wejherowo, tel: 509 256 121

Profesjonalne strony internetowe, 
szybkie terminy realizacji, niskie 
ceny – 299 zł/ strona www, tel: 504 
256 658

Remonty, wykończenia, 100% zado-
wolonych klientów. Sprawdź sam! 
Tel: 790 490 605

Tworzenie stron www na zamówie-
nie, szybko, profesjonalnie, tanio, tel: 
504 265 658

TOWARZYSKIE
Poznam pana do lat 40 poważnie 
myślącego o życiu, tel. 796 547 006

Rozwiedziona lat 47, 164 cm, niepa-
ląca, spokojna, uczciwa, pozna pana 
o podobnych cechach do lat 52, tel. 
519 691 384

Student z Sopotu szatyn, 183 cm, 
niebieskie oczy, 21 lat pozna ładną 
i miłą dziewczynę, piszcie, tel. 696 
454 028

Wolny 27lat, miły, uprzejmy, o 
dobrym sercu pozna kobietę z 
podobnymi cechami z Wejherowa 
lub okolic. Cel stały związek, tel: 
792 255 762

Skromny kawaler lat 41, szczu-
pły, abstynent z ruchomościami i 
nieruchomościami, pozna do stałego 
związku inteligentną panią o podob-
nych zaletach, tel: 514 780 981

Facet po 30tce, wolny, szczupły, 175, 
niepalący, z własnym lokum, pozna 
panią celem miłego spędzenie czasu, 
Gdynia, tel: 798 539 486

Wesoła, drobna wdowa pozna 
zmotoryzowanego pana o podobnych 

cechach. Kultura osobista ponad 
wszystko tel. 517 324 144

ZWIERZĘTA
Sprzedam klacz rasy koń mały, 5 lat 
i źrebie ogierka, razem lub osobno 
4 tys komplet do negocjacji, tel. 663 
432 154

RÓŻNE
Sprzedam komplet wypoczynkowy, 
kanapa + 2 fotele, kolor pomarań-
czowo – żółty, Wejherowo, tel: 58 
672 69 75

Plastikowe pojemniki 1000 L w ko-
szu metalowym, idealne na szambo, 
paliwo, przy dwóch szt. transport 
gratis, tel: 503 631 333

Sprzedam fabrycznie nowy wieszak 
Ontario – WIE 70, kolor ontario klon 
W159, szer. 71, gł. 3 cm, cena: 300 
zł, Gdynia, tel: 58 629 21 55

Sprzedam tanio piec gazowy grzew-
czy, dwu funkcyjny „Buderus”, stan 
bdb, pow. grzewcza 120 m2, tel: 58 
333 66 56

Nowa kurtka męska z czarnej skóry, 
przypinany kaptur, na wzrost 180-
185 cm i tęższą sylwetkę, tel: 781 
439 561

Sprzedam garnitur męski na 176 cm 
wzrostu, koloru szarego, w dyskretne 
prążki, stan idealny, cena: 400 zł, tel: 
506 127 253

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 42, 
cena 250 zł, tel. 785 692 500

Komplet wypoczynkowy i dwa 
fotele ze skóry, kolor kremowy, 
stan idealny, cena 2600 zł, tel. 509 
409 365

Rower wyścigowy (szosowy) KROS, 
osprzęt SHIMANO z roku 2010. 
Cena 1600 zł, tel. 509 409 365

Waterman złoty nowy kpl., pióro, 
długopis, etui, metryczka, sprzedam, 
120 zł, tel. 505 635 095

Rodzinny dom pomocy w Sierakowi-
cach gwarantuje profesjonalna opiekę 
nad osobami starszymi, serdecznie 
zapraszamy, tel. 504 246 860

Sprzedam wyposażenie sklepu - 
regały, lady, wagi, tel. 603 288 689 
wieczorem

Mozaika parkietowa bukowa 32m2 
cena 600 zł, tel. 608 143 047

Sprzedam suknie ślubną rozmiar 42, 
cena 300 zł, tel. 785 692 500

Kupię każde zboże, ilość min 23 t, 
zapewniam transport, płacę w dniu 
załadunku, tel: 509 942 079

Sprzedam meblościankę,  kolor kal-
wados, mało używana, dł. 2,60, wys. 
196, tel. 606 974 563

Sprzedam krzesełko do karmienia, 
wanienkę, podgrzewacz, laktator, 
materacyk, ubranka nowe i używane 
dla dziewczynki od 0-2 lat, tel. 606 
974 563

Sprzedam stemple budowlane 
długość 2.75 m, 300 szt. 3.7zł/szt. 
Banino, tel. 505 360 158

Sprzedam ławę ciemny orzech w 
kształcie owal zwężany jednostron-

nie, z półką na dole, cena: 80 zł, tel: 
505 896 681

Fotel do komputera + stolik trzystop-
niowy do komputera na kółkach + 
kanapo-fotel dwuosobowy sprzedam, 
fotel 150, stolik 150, kanapa 200, 
tel: 694 898 783

Namiot handlowy rozciągany, 2/4, 
boczne ściany, dopinane i 3 stoły 
składane, cena: 800 zł, tel: 502 056 
307

Gazowy podgrzewacz wody TERMA 
elektroniczny stan b.d. sprzedam  tel: 
880 215 385

Sprzedam płyty winylowe, 12 szt., 
duże, min. Oz Billy Idol Papa Dance 
Dm i inne oraz 6 małych różnych, 
cena do uzgodnienia, tel: 503 325 202

We wszystko czego potrzebujesz do 
pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci 
zaopatrzysz się u nas. Bogata oferta, 
dobre ceny, tel: 502 711 506 

Rusztowania warszawskie sprzedam, 
wynajmę. Wejherowo - Gościcino, 
tel: 668 493 986
Sprzedam duży steper z kolumnami, 
130 zł, tel: 502 351 988

Kupię wideo - możliwość nagrywania 
tel. 516 217 957

Sprzedam drzewo opałowe, świerk, 
buk, pocięte tel. 600 676 350
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SPORTOWY
REGION

Faworytem spotkania jest Or-
kan i to mimo ostatnich sukce-
sów Gryfa Orlex Wejherowo 
w Pucharze Polski. Liga rzą-
dzi się zupełnie innymi pra-
wami niż rozgrywki pucha-
rowe. Podzielone zdania na 
ten temat panują w obu dru-

żynach, a trenerzy solidarnie 
upatrują faworyta w drużynie 
przeciwnika. To tylko poka-
zuje, jakim szacunkiem darzą 
się obie ekipy i jak ciekawego 
spotkania możemy spodzie-
wać się w sobotnie wczesne 
popołudnie przy ulicy Mickie-
wicza w Rumi.
- Nie mamy presji awansu, ta 
jest po stronie Orkana – przy-

pomina Grzegorz Gicewicz, 
pomocnik Gryfa Wejherowo.
- Chcemy wygrać i myślę, że 
to my jesteśmy faworytem - 
uważa Bartosz Szweda z Or-
kana Rumia.
Takich emocji jeszcze przed 
meczem derbowym w Ma-
łym Trójmieście Kaszubskim 
nie było dawno. W Rumi na 
każdym kroku działacze pod-

kreślają, że to najwyższy czas, 
aby awansować do II ligi. 
- Nastawiamy się na awans – 
czas najwyższy – mówił nie-
dawno Leszek Łukowicz, 
jeden z właścicieli Orkana 
Rumia.
Odmienna filozofia panuje na-
tomiast w Wejherowie. Dzia-
łacze podkreślają, że ciśnienia 
na awans nie ma, że wszyst-

To zadania będą się starali wyko-
nać dwaj inni zawodnicy. Snajper 
Orkana Rafał Siemaszko i napast-
nik Gryfa Mateusz Toporkiewicz. 
Obaj stanowią o sile ofensyw-
nej swojego zespołu i nawet jeśli 
sami nie strzelają bramek, to na 
pewno stanowią duże zagrożenie 
pod bramką przeciwnika absorbu-
jąc uwagę obrońców.  Siemaszko 
ma o tyle ułatwione zadanie, że w 
każdym meczu miał do dyspozycji 
partnera w ataku i z każdym po-
trafił dobrze współpracować, bez 
znaczenia czy był to Roland Kazu-
bowski czy Babatunde Alimi. Na-
pastnik Orkana w tym sezonie po-
konał bramkarza rywali już 6 razy. 
Natomiast o jedno więcej trafienie 
ma Toporkiewicz. Obaj są najlep-
szymi strzelcami zespołu.   (ŁuK)

ANALIZA | Na tych newralgicznych pozycjach mogą rozstrzygnąć się losy sobotniego spotkania derbowego.

Pojedynek stoperów, pojedynek napastników
Gryf Orlex Wejherowo i Or-
kan Rumia to zespoły, które 
w tym sezonie tracą bardzo 
mało bramek. Duża w tym za-
sługa Przemysława Kostucha( 
Gryf) i Karola Wasilewskie-
go (Orkan). Obaj doskonale 
kierują poczynaniami swoich 
kolegów, a co więcej potrafią 
włączyć się do akcji ofensyw-
nej. Będą szczególnie groźni 
przy stałych fragmentach gry i 
może się tak zdarzyć, że wła-
śnie ci dwaj zawodnicy będą 
nawzajem pilnowali się w polu 
karnym.  Gryf pod wodzą Ko-
stucha i Adriana Kochanka w 
tym sezonie stracił zaledwie 7 
bramek. Orkan, którego defen-
sywą dowodzi Wasilewski o 
jednego gola mniej. 

Takich derbów 
jeszcze nie było!
III LIGA BAŁTYCKA | To na pewno największe wydarzenie ligowe 
w regionie. Lider zagra z wiceliderem, a dzieli ich zaledwie punkt 
różnicy. Stawką będzie spokojna zima i łatwiejsza droga do II ligi.

ko zależy od wielu czynników. 
Spotkanie będzie odpowiedzią, 
kto jest bliższy realizacji marze-
nia, którym jest gra w II lidze.
Jednak sobotnia rywalizacja 
będzie tylko, albo aż kolejnym 
spotkaniem ligowym, za któ-
re nikt zwycięzcy nie przyzna 
więcej niż 3 punktów. Nie roz-
strzygnie ono także, kto awan-
suje do II ligi, ponieważ przed 
nami jeszcze cała runda rewan-
żowa.  
Gryf Orlex Wejherowo przystę-
puje do derbowego pojedynku 
opromieniony sukcesami w Pu-
charze Polski. Pokonanie Ko-
rony Kielce i Górnika Zabrze 
spowodowało, że o klubie ze 
Wzgórza Wolności zrobiło się 
głośno w całej Polsce. 
- To wspaniała promocja dla 
klubu i miasta – mówił Wie-
sław Renusz, dyrektor sportowy 
Gryfa.  – Dziś o klubie mówią 
wszystkie media w kraju.
Tylko czy taka popularność nie 
przeszkodzi żółto-czarnym w 
koncentracji przed najważniej-
szym meczem rundy jesiennej? 
Zapewne nie. Pokazali to już 
w minioną niedzielę, gdy bez 
większych problemów ograli 
Gryf 2009 Tczew 5:1. Ten sam 
zespół przed niemal dwom ty-
godniami sprawił nie lada sen-
sację pokonując na własnym 
stadionie Orkan Rumia 1:0. Oba 
wyniki nie mogą być jednak 
wyznacznikiem, gdyż szczegól-
nie w niższych ligach mecz me-
czowi nie jest równy. Podobnie 
może być w sobotę. Wiele zale-
żeć będzie od dyspozycji dnia i 
opanowania stresu związanego 
z rangą spotkania. Tu atut na 
pewno po stronie Gryfa, który 
w tym sezonie zebrał jako ze-
spół spore doświadczenie. Ta-
kowego, nie można odmówić, 
ale tylko pojedynczym piłka-
rzom Orkana. Rafał Siemasz-
ko i Marcus da Silva ocierali się 
przecież o Ekstraklasę. 
Orkan do derbowego spotkania 
przystępuje osłabiony brakiem 

Babatunde Alimi, który w głu-
pi sposób zapracował na kolej-
ną pauzę za nadmiar żółtych 
kartek. Pozostali zawodnicy są 
gotowi do walki przez pełne 90 
minut.
Jednego możemy być pewni. W 
derbowym spotkaniu nie powin-
no zabraknąć bramek. Przypo-
mnijmy, że w poprzednim sezo-
nie w meczach między Gryfem 
a Orkanem padło łącznie 8 goli. 
Oba te spotkania wygrali żół-
to-czarni i w obu nie zabrakło 
dramaturgii. Na Wzgórzu Wol-
ności zwycięstwo 2:1 gospoda-
rzom w końcówce celną głów-
ką zapewnił Paweł Sobczyński 
(wcześniej trafił Przemysław 
Kostuch i Piotr Fera), natomiast 
przy Mickiewicza  3:2 zwycię-
żyli także Gryfici wśród któ-
rych pierwszy raz błysnął wtedy 
Grzegorz Gicewicz – zdobywca 
dwóch goli. Co ciekawe już nie-
wielu piłkarzy, szczególnie w 
Orkanie pamięta zeszłoroczne 
derby. Więcej takich futbolistów 
jest w ekipie z Wejherowa.
Kluczem do zwycięstwa w so-
botnim meczu mogą być rów-
nież stałe fragmenty gry. Trene-
rzy Grzegorz Niciński i Szymon 
Hartman na pewno przygotują 
kilka niespodzianek dla rywa-
la. Wszystko będzie zależeć od 
wykonawców, a więc Michała 
Drzymały (Orkan) i wspomnia-
nego Gicewicza (Gryf).  
Niezależnie od wyniku mecz 
będzie piłkarską ucztą dla ki-
biców i wspaniałym podsumo-
waniem 2011 roku w Małym 
Trójmieście Kaszubskim. Na 
szczycie III ligi są dwa zespoły 
z regionu i z tego należy się cie-
szyć najbardziej. 
Orkan na to spotkanie urucho-
mił przedsprzedaż biletów. 
Będą one dostępne dziś w go-
dzinach 17.30 – 19.30 w bu-
dynku MOSiR Rumia. W dniu 
meczu kasy i bramy stadionowe 
zostaną otwarte od godz. 12.30. 
Przypominamy, że mecz zapla-
nowano na godzinę 14.00.

Łukasz Krzemiński
l.krzeminski@expressy.pl

Trenerzy Grzegorz Niciński i 
Szymon Hartman na pewno 
przygotują kilka niespodzia-
nek dla rywala. 

Najlepszy duet Bieszk & Michalak
W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi  odbyły się mistrzo-
stwa powiatu wejherowskiego szkół podstawowych w drużynowym tenisie stołowym 
dziewcząt.  Wielki finał zakończył się zwycięstwem Szemuda nad Luzinem (3:0). 
Tenisistki wystąpiły w składzie: Alicja Bieszk i Aleksandra Michalak.

Kębłowo awansowało
W Szkole Podstawowej w Linii odbyły się 
mistrzostwa powiatu wejherowskiego szkół 
wiejskich w halowej piłce nożnej. Zwycięzcą 
została szkoła z Kębłowa.
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Jak Pan sądzi z czego 
wynika tak dobra po-
stawa i takie sukcesy 
Gryfa w Pucharze 
Polski?

Sukces składa się z wielu 
czynników. Niestety zespół 
seniorów nie jest wspierany 
finansowo przez Urząd Mia-
sta Wejherowo. Oznacza to, 
że zespół bez sponsorów oraz 
przede wszystkim hojności 
właściciela głównego sponso-
ra naszego klubu firmy Orlex, 
pana Wojciecha Gębarowskie-
go nie miał by szans odnieść 
takich sukcesów. Zarząd klubu 
jest bardzo zaangażowany w 
sprawy klubu i w potocznym 
znaczeniu „czują” piłkę noż-
ną. Piłka jest ważnym punk-
tem ich codzienności, takim 
ludziom łatwiej odnieść suk-
ces. Cieszy mnie możliwość 
pracy w Gryfie, zaufanie ja-
kim obdarzyli mnie działacze 
na czele z prezesem Rafałem 
Szlasem staram się spłacić, jak 
najlepiej potrafię m.in. transfe-
rami zawodników. Gdy ponad 
rok temu zostałem dyrektorem 

sportowym nie spodziewa-
łem się, że tak świetne wyni-
ki przyjdą tak wcześnie. Bar-
dzo wielki, a kto wie czy nie 
największy wpływ na wyniki 
ma trener Grzegorz Niciński. 
Grzegorz zastał drużynę, która 
staraliśmy się z zarządem mą-
drzę budować, ale to on stwo-
rzył z nich zespół i wprowadził 
wspaniałą atmosferę. Zawod-
nicy występujący w wejhe-
rowskim Gryfie są głodni suk-
cesu i nabierają co raz większej 
pewności siebie. 

Uważa Pan, że zajście 
aż tak daleko to dobra 
promocja miasta i 
klubu?

Oczywiście, że tak! Szkoda 
tylko, że urzędnicy miejscy nie 
potrafią tego docenić. Dzisiaj o 
Gryfie Orlex Wejherowo mówi 
się w całej Polsce, we wszyst-
kich mediach. To wspaniała 
promocja nie tylko klubu, ale i 
miasta i regionu.

Wierzy Pan, że uda się 
zawodnikom z Wejhe-

rowa awansować do 
półfinału PP?

Już tyle razy zaskoczyliśmy 
nie tylko kibiców Gryfa, ale 
również całą piłkarską Polskę 
więc uważam, że jesteśmy to 
w stanie zrobić po raz kolejny. 
Oczywiście wiele zależy od 
losowania, jednak nie mamy 
dużo do stracenia. Przejście do 
kolejnej rundy przedłuży naszą 
piękna przygodę, a do tego być 
może zagramy na jednym z 
nowych polskich stadionów.

Jest już jakieś zain-
teresowanie zawodni-
kami Gryfa z klubów z 
wyższych lig?

Sukces, jaki odnieśliśmy w 
Pucharze Polski jest sporym 
pozytywnym problemem. 
Menadżerowie interesują się 
naszymi zawodnikami, jednak 
to normalne. Staramy się roz-
mawiać z chłopakami, żeby 
podejmowali słuszne i przemy-
ślane decyzje, które nie będą 
im przeszkadzały w później-
szej przygodzie z piłką nożną. 

Dbamy również o interes klu-
bu, dlatego większość piłkarzy 
jest związana z zespołem dłuż-
szymi kontraktami.

Z innej beczki. Jakie 
są nastroje w klubie i 
drużynie przed wiel-
kimi derbami Orkana 
Rumia z Gryfem Orlex 
Wejherowo?

- Nie ma co specjalnie pod-
grzewać atmosfery wokół tego 
meczu, można w nim zdo-
być tylko 3 punkty. Nie graja 
między sobą dwa znienawi-
dzone przez siebie kluby, jak 
Barcelona i Real. Tylko graja 
zaprzyjaźnione zespoły przez 
kibiców Orkana i Gryfa. Nale-
ży się cieszyć, że w okolicy są 
dwa tak dobrze zorganizowane 
kluby walczące o coś więcej 
niż codzienną szarą rzeczywi-
stość. Faworytem tego poje-
dynku jest rumski Orkan, ze 
względu na to, że jest liderem i 
gra na własnym stadionie. Ży-
czymy sobie dobrego meczu i 
wielu kibiców na stadionie. 

- Muszę przyznać, że dzieci o 
tym spotkaniu mówiły już od 
kilku dni i były nim bardzo 
podekscytowane. Uczniowie 
nie mogli się doczekać kie-
dy w końcu poznają prawdzi-
wych zawodników – zdradzi-
ła Katarzyna Pych, dyrektor 
placówki. Na pogadankę w 
sali gimnastycznej, w której 
wychowania fizycznego uczy 
zawodnik Gryfa, Dawid Po-
morski przybyło ponad 60 
uczniów i uczennic z różnych 
klas. Dzieci mogły poznać taj-
niki sukcesów wejherowskie-
go zespołu, zapoznać się z 

REZERWY | Po meczu 
pierwszej drużyny, swoje 
zawody rozpoczęła drużyna 
rezerw Gryfa II Orlex Wej-
herowo. Po dramatycznym 
przebiegu gospodarze pod 
wodzą Wojciecha Borka 
pokonali Olimpię Osowa 
3:2, przegrywając już 0:2. 
Do przerwy utrzymywał 
się bezbramkowy remis, 
jednak tuż po przerwie 
obie drużyny wzięły się do 
ostrych ataków. Olmpia 
w ciągu kilku minut pro-
wadziła już 2:0 po dwóch 
niesamowitych trafieniach. 
Gryf mimo niekorzyst-
nego wyniku potrafił się 
podnieść i wywalczyć zwy-
cięstwo. Pierwsze trafienie 

zaliczył Maciej Pliński, a 
później dwa trafienia doło-
żył Łukasz Basiński. Dzię-
ki temu żółto - czarni mogą 
dopisać sobie trzy punkty i 
nadal plasują się na pozycji 
wicelidera. 
Teraz zawodników czeka 
nie lada wyzwanie. Już 
w najbliższa niedzielę 
w meczu wyjazdowym 
żółto – czarni zmierzą się 
z rezerwami trzecioligo-
wej Cartusi Kartuzy, która 
obecnie plasuje się na 
czwarte miejsce w tabeli 
z 23 punktami na swo-
im koncie. Obie drużyny 
dzielą zaledwie trzy oczka, 
więc trudno wskazać fawo-
ryta tego mecz.              (łn)

Wygrana w końcówce Piłkarze odpowiadali na pytania dzieci
SPOTKANIE | W szkole podstawowej w Mieroszynie (powiat pucki) odbyło się 
spotkanie zawodników Gryfa Orlex Wejherowo z uczniami. 

piłkarzami (Wiesław Ferra, Ad-
rian Kochanek, Tomasz Kotwi-
ca, Bartosz Tatarczuk, Dawid 
Pomorski, Grzegorz Gicewicz, 

Mateusz Toporkiewicz, Krzysz-
tof Wicki) oraz zadawać pytania. 
Za najbardziej trafne zagadki 
uczniowie otrzymywali pamiąt-

kowe szaliki oraz książki „9 de-
kad Gryfa”. Milusińscy chcieli 
wiedzieć ile bramek zawodnicy 
stracili, jak się odżywiają czy ile 
mają w roku dni wolnego od tre-
ningów i meczów. To tylko nie-
któe z mnóstwa pytań, na które 
odpowiadali zawodnicy Gryfa. 
Momentami było śmiesznie. 
Wszyscy po zakończeniu pół-
toragodzinnego spotkania z sali 
wychodzili zadowoleni. - Cieszę 
się, że mogłam poznać tych pił-
karzy – mówiła Oliwia, uczenni-
ca szkoły w Mieroszynie. - Była 
to niesamowita frajda oraz prze-
życie dla tych dzieciaków – mó-
wiła Gabriela Ozimina, współ-
prowadząca spotkanie.

Łukasz Nowaczyk
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To ogromna 
promocja klubu
WYWIAD| Z Wiesławem Renuszem, dyrektorem sportowym Gryfa Orlex 
Wejherowo o meczach pucharowych i najbliższym pojedynku derbowym z 
Orkanem Rumia rozmawia Łukasz Nowaczyk. 
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Na starcie stanęło 109 sztafet 
dziewcząt i chłopców ze szkół 
podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych 

województwa pomorskie-
go. Nasz powiat wywalczył 
dwa złote medale w sztafecie 
dziewcząt z Gimnazjum nr 1 
w Redzie i sztafecie chłopców 
z ZSP nr 4 w Wejherowie. Po-
nadto chłopcy z Gimnazjum 

nr 1 w Redzie zdobyli srebrny 
medal, a brązowy krążek przy-
padł dziewczętom z ZSP nr 2 
w Wejherowie. 
- Ten olbrzymi sukces nie był-
by możliwy, gdyby nie olbrzy-
mie zaangażowanie nauczy-

cieli wychowania fizycznego, 
dyrekcji szkół i koordynacji 
poczynań sportowych przez 
nasz ośrodek – mówi An-
drzej Byczkowski, dyrektor 
PZPOW.  
W kategorii szkół podstawo-

W meczu finałowym 
dziewcząt spotkały się eki-
py SP 4 i SP 5. Rywaliza-
cja była bardzo zacięta i 
padł wynik 1:1. O zwycię-
stwie zdecydowały rzuty 
karne, które lepiej wyko-
nały podopieczne Justyny 
Dawidowskiej. W składzie 
SP 5 zagrały: Paulina Ko-
biella, Agata Borawska, Ju-
lianna Ponschke, Ewelina 
Kreft, Weronika Specht, 
Wiktoria Szczypior.  Z 
„czwórką” zagrały: Laura 
Chalecka, Paulina Szata-
nik, Nicola Bach, Natalia 
Królak, Julia Stańczyk, 
Wiktoria Szumska, Wero-
nika Kwiatkowska i Laura 

Szymankiewicz. 
W kategorii chłopców, w 
walce o pierwszą lokatę 
zmierzyły się zespoły SP 
4 i SP 5. Kapitan zespołu 
„piątki” Mateusz Kleb-
ba strzelił trzy bramki i 
przyczynił się do zwycię-
stwa. Honorowego gola dla 
podopiecznych Andrzeja 
Hoge strzelił Paweł Rę-
biś. Spotkanie finałowe 
zakończyło się wynikiem 
3:1. Zwycięzcy wystąpili 
w składzie: Dawid Czaja, 
Mateusz Klebba, Jakub 
Renusz, Dawid Wałdow-
ski, Andrzej Reszka, Oskar 
Grzenkowicz i Szymon 
Składanek.                   (dd)

Mistrzostwa odbyły się w 
hali sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi i były eliminacją 
do półfinałów wojewódz-
kich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, które odbędą się 
w Szemudzie. W rywali-
zacji wzięło udział ponad 
20 zawodników z całego 
powiatu wejherowskiego. 
Zwycięzcą została Szkoła 
Podstawowa z Łebieńskiej 
Huty z opiekunem Janu-
szem Hirszem.
- Zawody stały na wyso-
kim poziomie, co pozwala 
mieć nadzieję na uzyskanie 
dobrego wyniku naszego 
zespołu w półfinale – mówi 
dyrektor PZPOW Andrzej 
Byczkowski.  W rozgryw-
kach półfinałowych SP 

6 Reda uległa Prywatnej 
SSS Rumia 0:3, a Łebień-
ska Huta wygrała z Cho-
czewem 3:1. W meczu o 
trzecie miejsce SP 6 Reda 
przegrała z Choczewem 
0:3. W finale spotkała się 
Łebieńska Huta z Rumią. 
Rywalizacja zakończyła się 
wynikiem 3:1. Na drugim 
miejsce znalazła się Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
Sióstr Salezjanek w Rumi. 
Trzecie miejsce zajęło 
Choczewo, czwarte – SP 6 
Reda, piąte – SP 5 Wejhe-
rowo, szóste – Nowy Dwór 
Wejherowski i siódme miej-
sce- Sychowo. Zwycięzcy 
otrzymali statuetki, medale 
i dyplomy. Organizatorami 
byli: PZPOW w Wejhero-
wie i MOSiR w Rumi. (dd)

Gra była eliminacją do 
półfinałów wojewódz-
kich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej i Gimnazjady w 
Dobrzewinie-Karczem-
kach. W zawodach zagrało 
ponad 50 zawodników 
i zawodniczek z całego 
powiatu. Poziom turnieju 
był bardzo wysoki. Wśród 
szkół podstawowych wy-
grała Społeczna Szkoła 

Podstawowa z Przedszko-
lem w Karczemkach, w 
składzie: Igor Szymanow-
ski, Jakub Garbowski, Do-
minik Rogowski i Kinga 
Ułasik. W kategorii gim-
nazjalnej zwyciężyło Cho-
czewo w składzie: Paweł 
Woźniak, Adrian Szczer-
biński, Marcin Dzięgielew-
ski i Agata Knapińska.                              
     (dd)

4 medale w województwie
BIEGI | Na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie odbyły się 
finały wojewódzkie w sztafetowych biegach przełajowych. 

wych siódme miejsce zajęły 
dziewczęta z SP nr 1 w Rumi, a 
trzynaste miejsce chłopcy z SP 
nr 1 w Rumi. 
Wśród gimnazjów złoty medal 
zdobyły dziewczęta z Gimna-
zjum nr 1 w Redzie. Sztafeta 
wystąpiła w składzie: Martyna 
Wróbel, Michalina Stolińska, 
Alicja Grudnowska, Karolina 
Roszman, Magdalena Siry, Do-
minika Renusz, Agnieszka Mo-
stowska, Patrycja Szlage, Daria 
Kohnke, Martyna Niećko, Pau-
la Parzątka – Lipińska, Karoli-
na Jakubowska. Drugie miejsce 

zajęli chłopcy z Gimnazjum nr 
1 w Redzie. 
W kategorii szkół średnich brą-
zowy medal wywalczyły za-
wodniczki z ZSP nr 2 w Wejhe-
rowie. Natomiast złoty medal 
zdobyli chłopcy z ZSP nr 4 w 
Wejherowie w składzie: Kon-
rad Grzenkowitz, Mateusz 
Boyke, Wojciech Gruba, Mar-
cin Nadolski, Sebastian Kowal-
ski, Karol Kass, Maciej Żurow-
ski, Mariusz Grzywacz, Patryk 
Wejer, Damian Gruba, Dariusz 
Krzysztofik, Przemysław Kre-
fta.

Daria Dunajska
d.dunajska@expressy.pl

Mistrzostwa w unihokeju
UNIHOKEJ | W Szkole Podstawowej nr 5 w Reko-
wie odbyły się mistrzostwa miasta w unihokeju 
dziewcząt i chłopców. Organizatorem był Miejski 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.  

Łebieńska Huta na podium

Młodzi mistrzowie szachów
SZACHY | W Szkole Podstawowej nr 6 w Wej-
herowie odbyły się mistrzostwa powiatu wej-
herowskiego w szachach. Zwyciężyła Społeczna 
Szkoła Podstawowa w Karczemkach.

TENIS | Przemysław Dosz i Sebastian Naczk ze 
Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie zostali 
mistrzami powiatu w drużynowym tenisie stoło-
wym chłopców.


