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POWIAT 
WEJHEROWSKI  |
Zakup nowocze-
snego sprzętu oraz 
remont jednego 
z oddziałów – to 
główne plany in-
westycyjne na rok 
bieżący w wejhe-
rowskim szpitalu. 
Placówka dostała 
ostatnio dofi nan-
sowanie zarówno 
z urzędu marszał-
kowskiego, jak i od 
lokalnych samorzą-
dów. To niebagatel-
na kwota 3,35 mln 
zł, a pieniędzy ma 
być więcej. 
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Chwała  bohaterom!  Czyli  komu,  spy-
tacie?  Oczywiście  Moim  Ukochanym 
Mieszkańcom,  inaczej  MUM-om.  Cze-
kali cierpliwie na decyzję co do utwo-
rzenia  Budżetu  Obywatelskiego 
(BO).  Gdy  się  w  końcu  doczekali, 
dali  upust  swojej  inwencji.  Zgło-
sili  ponad  sześćdziesiąt  projek-
tów.  Prezio  ogłosił,  że  prawie 
pięćdziesiąt  z  nich  spełnia 
kryteria,  aby  poddać  je  pod 
głosowanie wejherowskiego 
ludu  pracującego,  bezrobot-

nego  a  nawet  uczącego  się.  Proszę 
mi wierzyć, to olbrzymi sukces tego pro-
jektu.  Okazało  się,  że mieszkańcy mają 
pomysły  i  dawno  już  dojrzeli  do  dzia-
łań  stricte  o  charakterze  obywatelskim. 

Nie  obojętne  jest  im  to,  co  dzieje 
się  w  tak  zwanym  obejściu.  Czy 
chodnik  jest  prosty?  Czy  dzieci 
mają się gdzie bawić? Czy kwiaty 
rosną w  ich mieście,  a  jeżeli  tak 
to jakie? Czy rowerzystom jeździ 

się bezpiecznie? Czy miasto jest otwarte 
na osoby niesłyszące? Czy wszyscy mają 
gdzie  parkować  swoje  krążowniki  szos? 
Czy  jest  bezpiecznie  na  przejściach  dla 
pieszych?  Nawet  się  martwią  o  stopy 
swoich współmieszkańców. Każdy może 
wejść na stronę http://www.wejherowo.
pl/budzetobywatelski/s/45-budzet-o-
bywatelski-w-wejherowie-2015-lista-
projektow  i  znaleźć  coś  dla  siebie. Nie 
siedźcie  bezczynnie.  Głosowanie  na 
projekty  rozpocznie  się 7 kwietnia  i po-
trwa  do    28  kwietnia.  Na  projekty  bu-
dżetu  obywatelskiego  głosować  może 
każdy  mieszkaniec  Wejherowa,  który 
do 31.12.2014 r. ukończył 16 lat. Każdy 
mieszkaniec może oddać swój głos tylko 
na jeden projekt. Głosować będzie można 
zarówno poprzez Internet jak i tradycyjnie 
poprzez oddanie głosu na karcie papiero-
wej. Elektroniczny system do głosowania 
dostępny będzie przez całą dobę, siedem 
dni  w  tygodniu  pod  adresem  www.bu-
dzet.wejherowo.pl . Osoby nie posiadają-

Jakub W. 

ce dostępu do Internetu karty do 
głosowania będą mogły wrzucić 
do  urn  ustawionych  w  sześciu 
miejscach miasta:

• w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie 
przy ul. 12 Marca 195 
• w Ratuszu - pl. Jakuba Wejhera 8
• w Filharmonii Kaszubskiej, 
przy ul. Sobieskiego 255
• w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
przy ul. Kaszubskiej 14
• w Zespole Szkół nr 3, przy 
ul. Nanickiej 22 (kryta pływalnia)
• w Zespole Szkół nr 2, 
przy ul. Gdańskiej 30.

Karty  do  głosowania  będzie 
można  pobrać w  Internecie  lub 
bezpośrednio  w  miejscach  gło-
sowania. Głosy można wrzucać 
do  urn  w  godzinach  otwarcia 
obiektów.  Proste,  prawda?    Na 
koniec przypomnę, że o budże-
cie  obywatelskim  pisałem  jako 
pierwszy  w  mieście  na  łamach 
naszej gazety już 19. październi-
ka 2012 roku. Niestety, wówczas 
rządzący ani opozycja nie chcie-
li, lub nie potrafi li się tym zająć. 
Lepiej  późno,  niż wcale  i  teraz 
mamy z czego się cieszyć. Ja też  
już mam swój upatrzony projek-
cik, a jakże.

ARCHIWALNE FELIETONY Jakuba W. 
można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl

Wejherowski Budżet Obywatelski 
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Nowoczesny  sprzęt  zostanie 
też  zakupiony  za  pieniądze 
przekazane przez władze sta-
rostwa oraz miast Wejherowa 
i Redy.
Wczoraj  (w  czwartek)  Ga-
briela  Lisius,  starosta  po-
wiatu  wejherowskiego  oraz 
Krzysztof  Krzemiński,  bur-
mistrz Redy, podpisali z wła-
dzami wejherowskiego  szpi-
tala  umowę,  na mocy  której 
lecznica otrzyma 150 tys. zł. 
Pieniądze te zostaną wydane 
na  sprzęt  potrzebny  dla  od-
działu chirurgii dziecięcej. 
-  Dyrektor  złożył  wniosek 
do  powiatu  o  zakup  sprzętu 
o wartości 150  tys. zł – wy-
jaśnia Gabriela Lisius, staro-
sta powiatu wejherowskiego. 

Ponad 3 mln zł dla szpitala
POWIAT WEJHEROWSKI | Aż 3 mln zł na remont i wyposażenie oddziału kardiologii otrzymał wejherowski szpital z urzędu marszałkowskiego. 

-  Ponieważ  środki  są  ograni-
czone, zwróciłam się z zapy-
taniem  do  gmin  i  burmistrz 
Redy odpowiedział na  to po-
zytywnie. Radni miasta przy-
chylili  się  do  tego  wniosku 
i  zgodzili  się  przekazać  50 
tys. zł, radni powiatu wyrazi-
li  natomiast  zgodę  na  kwotę 
100 tys. zł, więc możemy całą 
potrzebną sumę przekazać. 
Głównym  założeniem  przy 
planowaniu  zakupu  tego 
sprzętu było  rozszerzenie za-
kresu  działalności  oddziału 
chirurgii dziecięcej o diagno-
stykę  i  terapię  schorzeń  uro-
logicznych u dzieci. 
To nie jedyne pieniądze, jakie 
szpital  otrzymał  w  ostatnim 
czasie. Kilka dni  temu 3 mln 
zł  marszałek  województwa 
przekazał  na  zakup  sprzętu 
i  modernizację  oddziału  kar-
diologii. 
Andrzej Zieleniewski, dyrek-
tor  szpitala,  zapowiada,  że 
ok. 2 mln zł zostanie wydane 
na zakup sprzętu dla oddziału 
kardiologii  i  sali  zabiegowej 
do  wszczepiania  stymulato-
rów  serca,  natomiast  około 

miliona  zł  zostanie  przezna-
czone  na  odnowienie  po-
mieszczeń. 
Oprócz tego radni miasta Wej-
herowa podczas ostatniej sesji 
zdecydowali,  że  udzielą  po-
mocy  fi nansowej  Szpitalowi 
Specjalistycznemu  w  Wejhe-
rowie w wys. 200 tys. zł. Do-
tacja  przeznaczona  zostanie 
na zakup sprzętu medycznego 
do  zabiegów  operacyjnych  - 
aparatu USG dla oddziału po-
łożniczo-ginekologicznego.
W najbliższym czasie władze 
szpitala ogłoszą przetarg, a po 
jego  rozstrzygnięciu  sprzęt 
zostanie  dostarczony  do  pla-
cówki. Cała procedura potrwa 
ok. 3 miesięcy. 
Dzięki  dotacjom  szpital 
wejherowski  staje  się  jedną 
z  nowocześniejszych  lecznic 
w  Polsce.  Jest  też  jednym 
z  nielicznych,  gdzie  przepro-
wadzane są pionierskie, inno-
wacyjne w  skali  kraju opera-
cje i zabiegi.

Dr Andrzej Zieleniewski, 
dyrektor szpitala:

Nasza  placówka  ma  35  lat, 
wymaga  więc  sukcesywnych 
napraw,  remontów,  dostoso-
wania  do  aktualnych  prze-

pisów  i  potrzeb.  To  wszystko 
pochłania ogromne środki fi nan-
sowe, które pochodzą z naszych 
funduszy. Oprócz sprzętu i dba-
nia o majątek, którym dysponu-
jemy, duży nacisk kładziemy na 
to, aby zatrudnieni u nas lekarze 
i  pielęgniarki  podnosili  swoje 
kwalifi kacje.  Aby  jeździli  na 
kursy i szkolenia. Mamy bardzo 
dużą grupę lekarzy wysokowy-
specjalizowanych,  pielęgniarki 
które kończą studia  i  robią spe-
cjalizację.  To  wszystko  składa 
się  na  to,  że  zarówno  zakres 
wykonywanych świadczeń i za-
biegów  operacyjnych,  jak  i  po-
ziom  bezpieczeństwa  jest  coraz 
wyższy. 

Dr Marcin Ulasiński, 
ordynator Oddziału 
Chirurgii Dziecięcej:

Sprzęt,  który  posiadamy,  ma 
już  25  lat.  Urządzenie,  które 
za  otrzymane  pieniądze  chce-

my  kupić,  to  tor  wizyjny,  do 
którego  możemy  podłączyć 
poszczególne  obwodowe 
końcówki.  To  pozwala  na 
wykonywanie  badań  diagno-
stycznych  o  bardzo  szerokim 
zakresie. Do tego są to badania 
bezinwazyjne, niewymagające 
rozcinania  powłok  skórnych 
pacjenta. Obraz tego, co dzieje 
się  wewnątrz  organizmu,  jest 
wyświetlany na monitorze  te-
lewizyjnym. Możemy uzyskać 
zarówno  obraz  dolnych  partii 
przewodu  pokarmowego,  jak 
i  dróg  oddechowych.  Możli-
wości  wykonywania  zarówno 
diagnozy,  jak  i  zabiegów,  są 
ogromne. 

CzYTaj, 
KOMENTUJ:

Arkadiusz  Szczygieł  został 
nowym  przewodniczącym 
Klubu  Radnych  Platformy 
Obywatelskiej  –  Samorząd-
ność.  Oprócz  zmiany  zarzą-
du, zmieniła się także nazwa, 
do której dodano słowo „Sa-
morządność”.  Jak  tłumaczy 
przewodniczący  Szczygieł, 
ma  to  na  celu  zasygnalizo-

wanie, że klub otwiera się na 
współpracę z różnymi środo-
wiskami. Jest  to  też „powrót 
do  korzeni”,  ponieważ  wej-
herowska  PO  wywodzi  się 
z osób, które przez dwanaście 
lat tworzyły Samorządność. 
-  Nie  wszyscy  radni,  którzy 
podczas  ostatnich  wyborów 
startowali  z  list  PO,  należą 
do tej partii – wyjaśnia Arka-
diusz Szczygieł. - Była to lista 
koalicyjna z Samorządnością. 
Poza tym zależy nam na tym, 
aby nie zamykać się tylko na 
członków partii, ale otworzyć 
się na współpracę.
Wiceprzewodniczącymi  klu-
bu  zostali  wybrani  Maciej 
Łukowicz i Jacek Gafka.
(raf)
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ZUK bez decyzji
WEJHEROWO | Nie wiadomo na razie, czy Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie zostanie sprywatyzowany. 
Radni odłożyli na później podjęcie decyzji w tej sprawie. 

Podczas  ostatniej  sesji  Rady 
Miasta  Wejherowa  prywaty-
zacja ZUK-u była tą, która bu-
dziła największe kontrowersje 
i  najbardziej burzliwą dysku-
sję. Radni mieli zadecydować, 
czy  zakład  zostanie  przezna-
czony  na  sprzedaż,  czy  nie. 
Nie podjęli jednak żadnej de-
cyzji – uchwała została zdjęta 
z porządku obrad. 
Zarówno  władze  miasta,  jak 
i  zarząd  spółki  przekonują, 
że prywatyzacja jest koniecz-
na. I to nie ze względu na zły 
stan  spółki  (prezydent miasta 
i  prezes  ZUK-u  powtarzają, 
że zakład funkcjonuje bardzo 
dobrze i przynosi zyski), lecz 
aby  zapewnić  jego  rozwój 
w przyszłości. 
-  Firma  ZUK  dobrze  wyko-
nuje  swoje  zadania,  jesteśmy 
zadowoleni  z  jej  działalno-

ści  -  mówi  Krzysztof  Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. 
-  Na  dzień  dzisiejszy  fi rma 
funkcjonuje  dobrze,  nie  ma 
problemów  fi nansowych. 
Dlatego w kontekście prywa-
tyzacji mówimy o przyszłości 
ZUK-u,  a nie  teraźniejszości. 
Zmiany w przepisach, o które 
walczyły  samorządy,  miały 
dopuszczać możliwe zlecenia 
bezprzetargowe dla własnych 
zakładów komunalnych. Taką 
możliwość  dopuszcza  Unia 
Europejska.  Natomiast  mini-
ster  powiedział,  że  na  to  nie 
pozwoli.  W  związku  z  tym 
obawiamy  się,  że  do  kolej-
nego  przetargu  staną  fi rmy, 
które nie wycenią  tego zgod-
nie z kosztami, tylko zaniżą tę 
kwotę i w tym układzie wyeli-
minują ZUK z obrotu gospo-
darczego. A jeśli ZUK nie bę-
dzie miał zleceń – nie będzie 
funkcjonował.  Prywatyzacja 
ma  być  więc  szansą  dla  za-
kładu. Chcemy znaleźć inwe-

stora,  który  nabędzie  udziały 
i zainwestuje w tę fi rmę. 
Prezydent  zapewnia,  że  dla 

władz  miasta  najważniejsze 
są stanowiska pracy. Za pry-
watyzacją  spółki  opowiada 

się też jej zarząd. 
-  Podjęcie  przez  radnych 
uchwały  o  prywatyzacji  by-

łoby dobrą decyzją, ponieważ 
to  otworzy  szansę  dla  poten-
cjalnego  inwestora  -  mówi 
Roman  Czerwiński,  prezes 
ZUK  w  Wejherowie.  -  Jeżeli 
znajdzie  się  dobry  inwestor, 
będzie to tylko z korzyścią dla 
przedsiębiorstwa.  Nie  wiemy 
oczywiście,  jak  zareaguje  na 
to  rynek.  Ale  pracownicy  są 
poinformowani,  wiedzą,  że 
zakład  działa  na  rynku wśród 
fi rm  prywatnych,  wiedzą  jak 
konkurować,  wygrywać  prze-
targi. 
Opozycyjni  radni uważają, że 
należy  temat  dokładnie  prze-
analizować,  przeprowadzić 
referendum wśród załogi i po-
szukać innych rozwiązań. 
- Nie mamy pełnej wiedzy na 
temat  sytuacji  ekonomicznej 
spółki,  analiz  pokazujących 
jakie  inne  rozwiązania  moż-
na  zastosować  –  mówi  Jacek 
Gafka, radny klubu PO. - De-
cyzja  o  prywatyzacji  zawiera 
nie tylko aspekt ekonomiczny, 
ale też aspekt społeczny. Oba-
wiamy się o załogę. Temat zo-
stał przeprowadzony w bardzo 
szybkim tempie, a przecież to 
na tyle istotna sprawa, że trze-
ba  ją  dokładnie  przedyskuto-
wać, przeanalizować i dopiero 
wtedy podjąć decyzję. Władze 
miasta i spółki powinny wska-
zać alternatywne rozwiązanie. 
Poza  tym nikt w sposób  tajny 
i  demokratyczny  nie  zapytał 
się załogi. A to bardzo istotne, 
co pracownicy o tym sądzą.

obecnie ZUK zatrudnia ponad 120 osób.

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Współpracownikom

z powodu śmierci

Śp. Prof. Jerzego Tredera
wybitnego polskiego fi lologa, lingwisty, badacza kaszubszczyzny, 
laureata Nagrody Starosty Wejherowskiego „Bursztynowy Gryf”
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Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Ryszard Czarnecki

wraz z Radnymi Powiatu

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Tam, na Górze, w niebny krôjnie,
Dze aniółków spiéwie chór – 

Tam sã pòtkómë, tam rôj mdze.
Tak niech sprawi dobri Bóg.

składają
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W spotkaniu prezydenta z mi-
nistrem  wzięli  udział  rów-
nież  prezes  sądu  okręgowego 
w Gdańsku,  prezes  sądu  ape-
lacyjnego, a także osoby, które 
współdziałają  przy  budowie 
nowego  obiektu,  do  którego 
przeniesiony zostanie sąd. 
-  Spotkanie  i  rozmowa  była 
potrzebna,  aby  ustalić  pew-
ne  kwestie  związane  z  tym, 
że  przygotowujemy  się  (my 
z terenem, a pan minister pod 
kątem  inwestycji)  do  budowy 
nowego  gmachu  sądu  –  tłu-
maczy Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. 
- Chcemy sfinalizować przeję-
cie nieruchomości pod budowę 
nowego  sądu  –  dodaje  Jerzy 
Kozdroń,  wiceminister  spra-
wiedliwości.  -  Jak  wiadomo 
sąd  w  Wejherowie  jest  „roz-
rzucony”  po  kilku  obiektach. 
A my chcemy zbudować jeden 
nowoczesny obiekt, w którym 
będzie  się  znajdował  sąd  na 
miarę XXI wieku. 
Transakcja  ma  być  „przeję-
ciem  gruntu  za  symboliczną 
złotówkę”, ale nie oznacza to, 
że miasto odda nieruchomość, 
nie otrzymując nic w zamian. 
Ministerstwo  jest  bowiem 

właścicielem  sześciu  nieru-
chomości  w Wejherowie.  Jak 
zapowiada minister  –  zostaną 
one przekazane miastu. 
Zarówno  władze  miasta,  jak 
i  minister,  są  dobrej  myśli 
i wyrażają przekonanie, że doj-
dą do porozumienia. 
-  Pan  prezydent  powiedział, 
że  grunt  jest,  teraz  właściwie 
wszystko  finalizujemy  –  do-
daje minister Kozdroń. - Przej-

miemy  go,  teraz  tylko  czeka-
my,  aż  rada  miasta  podejmie 
odpowiednią  uchwałę.  Jeżeli 
wyrazi  zgodę  na  przekazanie 
gruntu to my natychmiast roz-
poczniemy  budowę.  Chcemy 
rozpocząć  realizację  tej  inwe-
stycji jak najszybciej, jesteśmy 
na to gotowi. 
Na spotkaniu ustalono, że pre-
zydent  miasta  oraz  dyrektor 
sądu apelacyjnego spotkają się 

w najbliższym czasie i dojdzie 
wówczas do formalnego prze-
kazania  gruntu. Wówczas  nic 
nie  będzie  stało  na  przeszko-
dzie,  aby  budowa  obiektu  się 
rozpoczęła.  Prawdopodobnie 
budowa  ruszy  jeszcze  w  tym 
roku. Zakończenie prac wstęp-
nie  założono  na maksymalnie 
3 lata, ale jest duże prawdopo-
dobieństwo, że czas ten zosta-
nie skrócony o kilka miesięcy.

Budowa sądu ruszy
jeszcze w tym roku 
WEJHEROWO | Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwości, spotkał się z prezydentem mia-
sta oraz władzami sądu okręgowego i apelacyjnego, aby ustalić warunki przejęcia gruntu pod 
budowę nowego obiektu sądu. 

POWIAT WEJHEROWSKI | 
Podczas ostatniej sesji radni 
powiatu przeznaczyli dodat-
kowe 1,1 mln zł na moder-
nizację dróg powiatowych, 
zwiększyli środki na remont 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Wejherowie, przekazali 
dotacje dla szpitala na zakup 
sprzętu oraz dla Policji.

Ponad milion 
na inwestycje

Dworcowej  7  w  Wejherowie 
na  adaptację  pomieszczeń dla 
Biblioteki Powiatowej  za  200 
tys. zł, zakup wyposażenia do 
pomieszczeń    Komendy  Po-
licji    za  50  tys.  zł.,  a  Szpital 
Specjalistyczny w Wejherowie 
otrzymał 100 tys. zł na zakup 
sprzętu  do  endoskopowych 

badań  urologicznych  u  dzieci. 
W 2015 roku przeprowadzony 
zostanie  również  remont  ła-
zienki,  budynku  gospodarcze-
go, korytarzy w Domu Pomocy 
Społecznej  za  120  tys.  zł  oraz 
remont w Powiatowym Zespo-
le  Kształcenia  Specjalnego  za 
550  tys.  zł. Muzeum Piśmien-
nictwa  i  Muzyki  Kaszubsko-
Pomorskiej  otrzymało    25  tys. 
zł  na  naprawę  tynku  elewacji 
i  izolację ściany frontowej bu-
dynku.
-  Prace  remontowe  w  Domu 
Pomocy  Społecznej  w  postaci 
remontu  łazienek,  korytarzy 
i budynku gospodarczego oraz 
zakupu pralki są potrzebne, aby 
usprawnić jego funkcjonowanie 
i poprawić komfort jego miesz-
kańców - powiedziała Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski.
Podczas sesji ustalono również 
tryb  udzielania  i  rozliczania 
oraz  kontroli  wydatkowania 
dotacji  dla  szkół  i  placówek 
niepublicznych. (raf)

Niedawno  radni  powiatowi 
przyjęli  zmiany  w  budżecie. 
Dzięki  zwiększonym  docho-
dom Zarząd Powiatu zapropo-
nował  przeznaczenie  1,1  mln 
zł na remonty dróg, w tym na 
remont  ulicy  Dąbrowskiego 
w Rumi  za 500 tys. zł i remont 
skrzyżowania  ul.  Sobieskiego 
z  Harcerską  w  Wejherowie 
wraz  z  poprawą  bezpieczeń-
stwa na przejściu dla pieszych 
oraz naprawę chodnika w cią-
gu ulicy Prusa i Pomorskiej.
-  Przebudowa  skrzyżowania 
u  zbiegu  ulic  Sobieskiego 
i  Harcerskiej  jest  konieczna 
ze  względu  na  usytuowanie 
w  pobliżu  szkoły  oraz  dwóch 
przedszkoli  -  wyjaśnia  Jacek 
Thiel,  etatowy  członek  zarzą-
du wejherowskiego  starostwa. 
- Zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom  w  drodze  do  i  ze 
szkoły  jest  naszym  prioryte-
tem. 
Ponadto środki zabezpieczono 
na  remont  budynku  przy  ul. 
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Wiceminister Jerzy Kozdroń podczas spotkania z prezydentem miasta



POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl

lokalny Punkt informacyjny funduszy Europejskich 
w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane 

pozyskaniem funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje 
w ramach Mobilnych Punktów informacyjnych.

Najbliższe spotkania z konsultantami LPI FE w Wejherowie, odbędą się:

RUMIA – Urząd Miasta Rumi, ul. Jana III Sobieskiego 7, s. nr 100
• 08.04.2015 - godz. 9.00-13.00, 

Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Nie prowadzimy zgłoszeń. 
Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.”

/powiatwejherowski

Starosta Wejherowski 
Gabriela lisius, 

serdecznie zaprasza mieszkańców po-
wiatu wejherowskiego na bezpłatne 
szkolenie dotyczące profi laktyki no-
wotworowej, zdrowego stylu życia 
oraz badań profi laktycznych mammo-
grafi cznych i cytologicznych. Szkolenie 
przeprowadzi Wojewódzki Ośrodek Koor-
dynujący przy Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym w Gdańsku w ramach realiza-
cji umowy z Ministerstwem Zdrowia. 

oBWiESZCZENiE
Starosta Wejherowski

i. działając na podstawie art. 1,  art. 11a, art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 
1409 z późn. zm./oraz art. 49 i art. 61 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

1. w dniu 01.04.2015 r., na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.01.2015 r. wydano  
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

BUDoWiE DroGi GMiNNEJ
/pod nazwą - „Budowa powiązania drogowego łączącego ulicę Sienkiewicza 

z ulicą Sobieskiego”/  
  Na tErENiE GMiNY MiaSta WEJHEroWa

- w obr. 15 na działkach nr ewidencyjny: 99/10, 99/11, 98/1 (powstała z podział dz. nr 98), 97, 
110/9, 108/2, 105/5 (powstała  z podział dz. nr 105/2),
oraz na czasowe zajęcie terenu objętego obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury 
technicznej   i drogowej związanych z realizacją inwestycji:
- w  obr. 15 na działkach  nr ewidencyjny: 100/2, 104, 94/3, 94/5, 98/2 (powstała z podział dz. nr 
98), 105/6 (powstała  z podział dz. nr 105/2)

2.  w dniu 01.04.2015 r. na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa złożonego dnia 16.12.2014 r. 
zmienionego dnia 16.01.2015 r.wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
polegającej na:

BUDoWiE  DrÓG  GMiNNYCH -  UliCY  NaDrZECZNEJ i UliCY lElEWEla 
 Na tErENiE GMiNY MiaSta WEJHEroWa

-  w obr. 6  na działce  nr ewidencyjny 209
- w obr. 7 na działkach  nr ewidencyjn: 162/57 (powstała z podziału działki nr 162/28), 162/52 
(powstała z podziału działki nr 162/47), 162/54 (powstała z podziału działki nr 162/46), 174/3 
(powstała z podziału działki nr 174/1), 172, 179/2 (powstała z podziału działki nr 179), 177/1 
(powstała z podziału działki nr 177), 176/1 (powstała z podziału działki nr 176), 183/1 (powstała       
z podziału działki nr 183), 183/2 (powstała z podziału działki nr 183), 267/1 (powstała z podziału 
działki nr 267), 267/2 (powstała z podziału działki nr 267), 281, 280/1 (powstała z podziału działki 
nr 280), 282, 
- w obr. 9 na działkach  nr ewidencyjny: 2/4, 7/1 (powstała z podziału działki nr 7), 8/3, 11, 12/1 
(powstała z podziału działki nr 12), 18, 22, 23/1, 24/7, 24/9, 24/5, 24/11, 25/1, 26/19, 26/22, 26/28 
(powstała z podziału działki nr 26/20), 28, 27/5, 
oraz na czasowe zajęcie terenu objętego obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury 
technicznej  i drogowej związanych z realizacją inwestycji:
- w  obr. 6 na działce  nr ewidencyjny 210
- w obr. 7 na działkach  nr ewidencyjny: 162/31, 174/4 (powstała z podziału działki nr 174/1), 
179/1 (powstała  z podziału działki nr 179), 179/3 (powstała z podziału działki nr 179),  177/2 
(powstała z podziału działki nr 177),  176/2 (powstała z podziału działki nr 176), 175, 183/3 (po-
wstała  z podziału działki nr 183), 280/2 (powstała z podziału działki nr 280)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej  i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektu-
ry i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 218 lub 212,  w poniedziałki, środy  
i piątki  w godzinach  9-14  (tel. 58-572-94-38).

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

oBWiESZCZENiE

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowa-
nia administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013.267 ze zm.) w zw. z art. 124 ust. 1 i art. 124 a w zw. 
z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. 2014.518 ze zm.)

Starosta Wejherowski zawiadamia

o wydaniu w dniu 23.03.2015 r. decyzji nr GN.6821.23.2014.MK orzekającej o: 

1. ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Wejherowie obr. 7 oznaczo-
nych ewidencyjnie jako działki:
-działka nr 167 o pow. 832 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą 
nr KW GD1W/00003415/0, stanowiąca własność Konstantego Dettlaff ;
-działka nr 181/2 o pow. 416 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczy-
stą nr KW GD1W/00015852/2, stanowiąca w 1/2 części współwłasność Zbigniewa Rejniak;
-działka nr 178 o pow. 832 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą 
nr KW GD1W/00003688/4, stanowiąca własność Romana Wicki; 
przez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejącej elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV – 
wymiana sieci i przyłączy napowietrznych na kablowe na terenie ww. nieruchomości zgodnie 
z załącznikiem grafi cznym nr 1;

2. o umorzeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Wejherowie obr. 7 oznaczonej ewidencyjnie 
jako działka 191 o pow. 596 m2 , fi gurująca w księdze wieczystej KW GD1W/00013010/4, stanowiąca 
w  4/64 części współwłasność Feliksa Block.

Jednocześnie Starosta Wejherowski informuje, że strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji 
w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 228 w dniach pn. – pt. w godz. 8.00-15.00, 
tel. 58 572 94 77.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Redzie,  84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Rumi,  84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4

Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie www.powiatwejherowski.pl w dziale Aktualności i na podstronie Wydział Edukacji, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie 
www.bip.powiat.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2015 
r. w Starostwie Powiatowym w Wej-
herowie. Szkolenie obejmować będzie 
prelekcję w formie prezentacji multi-
medialnej, projekcję fi lmu oraz warsz-
taty samobadania piersi na fantomach. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w szkoleniu winny potwierdzić swój ak-
ces do dnia 30 kwietnia br. pod nr tel. 
58 572 94 87 lub na adres mailowy spo-
leczny@powiat.wejherowo.pl. Godzina 
spotkania zostanie ustalona w później-
szym terminie. 
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W ostatnich  dniach  do  kraju 
zawitały ptaki, których miej-
scem  zimowania  była  Tan-
zania  i Kenia. Najpóźniejsze 
przyloty, głównie z Republiki 
Południowej Afryki, spodzie-
wane są na początku maja. 
Szacuje  się,  że  do  Polski  na 
wiosnę  przybywa  około  100 
tysięcy  bocianów.  Niektóre 
mogą    potrzebować pomocy. 
Pracownicy Infolinii 801 BO-
CIAN (801 26 24 26) podpo-
wiadają, co zrobić w przypad-
ku  znalezienia  zniszczonego 
gniazda  czy  poszkodowane-
go ptaka. Linia informacyjna 
działa w  ramach współpracy 
Grupy Energa z Polskim To-
warzystwem Przyjaciół Przy-
rody „pro Natura”.
Wiosną najpilniejszą potrzebą 
jest  przede  wszystkim  zbie-
ranie  sznurków  pozostawio-
nych na polach po żniwach.

–  Bociany  przynoszą  do  bu-
dowy  gniazda,  oprócz  gałęzi 
i darni także nylonowe sznur-
ki, które znajdują na polach  i 
łąkach  –  wyjaśnia  Krzysztof 
Konieczny  z  PTPP  „pro Na-
tura”. - Wbudowane w gniaz-
do tworzą pętle, które owijają 
się wokół nóg piskląt. Młody 
ptak  rośnie  przywiązany  do 
gniazda  i  nie  może  z  niego 
odlecieć.  W  takiej  sytuacji 
jedynym wyjściem ratującym 
życie  bociana  jest  odcięcia 
sznurka.  W  tym  roku  pod-
czas  kontroli  gniazd  tylko w 
dwóch z nich nie  znaleziono 
sznurków.  To  poważny  pro-
blem                                    
Zespół  infolinii  odebrał  w 
2014 roku ponad tysiąc inter-
wencji  w  sprawie  bocianów. 
Numer  telefonu  801  BO-
CIAN (801 26 24 26) dostęp-
ny jest na terenie całego kra-
ju, od poniedziałku do piątku 
w  godzinach  10.00-17.00. 
Dodatkowe  informacje  doty-
czące bocianów białych moż-

Na pomoc bocianom
EKOLOGIA | Pierwsze bociany są już w Polsce, warto dowiedzieć się jak każdy z nas może im pomóc. Od lat Grupa Energa 
współpracuje z przyrodnikami na rzecz ochrony bociana białego i jego siedlisk. 

na znaleźć na www.bociany.pl, 
www.bocianopedia.pl,  www.
facebook.com/dbajobociany.   
Grupa Energa od lat współpra-
cuje  z przyrodnikami na  rzecz 
ochrony bociana białego i jego 
siedlisk. W ramach unikatowe-
go  na  skalę  Europy  projektu 
„Energetyczni  Obrączkarze” 
pracownicy  spółki  oznakowali 
około  5  tysięcy    bocianich  pi-
skląt.
Jednocześnie  od  blisko  20  lat 
Energa Operator montuje  spe-
cjalne  platformy,  które  zabez-
pieczają  linie  niskiego  i  śred-
niego  napięcia  oraz  pomagają 
chronić  bocianie  życie.  Na  9 
tysiącach  platform  umieszcza-
nych  i  remontowanych  przez 
pracowników  Grupy  zamiesz-
kuje  20  proc.  populacji  pol-
skich bocianów.
Uruchomienie  ogólnopolskie-
go  punktu  informacyjnego 
0  801  BOCIAN  jest  częścią 
kompleksowego projektu PTPP 
„pro  Natura”  i  Grupy  Energa, 
związanego  z  ochroną  bocia-
nów. Obok  infolinii  na  stronie 
www.bociany.pl  prowadzona 
jest „Baza Gniazd Bociana Bia-
łego”  dotycząca  stanu  i  kon-
dycji  bocianich  siedlisk  oraz 
„Ogólnopolska Baza Aktywno-
ści na rzecz Bociana Białego”, 
w  której  zbierane  są  wszelkie 
informację  na  temat  instytucji 
i  osób,  które  pomagają  bocia-
nom,  np.  remontując  gniazda, 
czy opiekując się poszkodowa-
nymi ptakami.Fo
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Do Polski na wiosnę przybywa około 100 tys. bocianów
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Odbył  się  ostatni 
„przystanek”  ich  wy-
jątkowej  trasy  kon-
certowej  -   muzycznej 
wędrówki po  trójmiej-
skich kościołach Rumi, 
Gdyni  i  Gdańska.  
„Golgota  -  ostateczne 
zwycięstwo”  to  se-
ria  czterech  spotkań 
z Ewangelią, głoszoną 
przez  zespół  na  róż-
ne  sposoby  –  poprzez 
świadectwo,  muzykę 
i  poezję.  Na  repertuar 
złożyły  się  kompozy-

cje  własne  i  na  nowo 
zaaranżowane  pieśni 
z bogatej tradycji wiel-
kopostnej. Każde  spo-
tkanie  poprowadzone 
było  przez  inny  duet 
-  Kuba  Kornacki  raz 
wystąpił  z  Cezarym 
Paciorkiem (akordeon, 
instr. klawiszowe),  raz 
z  Maciejem Afanasje-
wem  (skrzypce),  raz 
z  Grzegorzem  Nadol-
nym (kontrabas), a raz 
z  Mateuszem  Otczy-
kiem (gitara). DK

Kanaan w poście
METROPOLIA | W okresie Wielkiego Postu z wielu duchowych propozycji wyróżniły się  spo-
tkania zaproponowane przez Kubę Kornackiego i jego zespół Kanaan. 
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oGŁoSZENiE
WÓJta GMiNY WEJHEroWo

 o wyłożeniu do publicznego wglądu
 projektu zmiany miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego

dla  miejscowości Gniewowo 
w Gminie Wejherowo.

Na podstawie art.17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 199) oraz 
uchwały Nr XLVI/557/2014 Rady Gminy Wejherowo 
z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego dla miejscowości 
Gniewowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu w/w projektu zmiany planu, w dniach od 
10 kwietnia 2015 r. do 30  kwietnia 2015 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, os. 
Przyjaźni 6, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmia-
ny planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Wej-
herowo w Sali nr 309 o godz.09:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2015 poz. 199) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta, w Urzędzie 
Gminy Wejherowo, 84 - 200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 
6, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14 maja 2015 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego 
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
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Redakcja gazet Express
poszukuje osoby
na stanowisko 
GrafiK
• wymagania: praktyczna znajomość 
  zagadnień DTP
• biegła znajomość obsługi programów 
   z pakietu Adobe: InDesign, Photoshop, 
   Illustrator
• od poniedziałku do piątku w Wejherowie

  CV i Portfolio prosimy przesyłać na adres: 
  rekrutacja@expressy.pl

Wśród  nowych  członków  jest 
m.  in.  A-SPECT.  Współpraca 
z  tą firmą daje gwarancję sku-
teczności na szwedzkim rynku 
budowlanym. Firma działa ak-
tywnie w organizacjach branżo-
wych  oraz  prowadzi  wykłady 
i ćwiczenia w dziedzinie branży 
budowlanej w Szwecji. Z kolei 
Agencja  PROMOSKOP  Jaro-
sław  Foppke  specjalizuje  się 
w  marketingu  produktowym, 
a  konkretnie  w  optymalizacji 
produktów  i  usług.   W konse-
kwencji  wzmacnia  wizerunek 
i pozycję rynkową danej marki.
Następny  nowy  członek  to 
Centrum Współpracy Chińsko-
Pomorskiej  Sp.  z  o.o.  (Chine-
se-Pomeranian  Cooperation 
Centre). Celem działalności tej 
spółki  jest  pomoc  w  rozwoju 
azjatyckich przedsiębiorstw po-
przez  profesjonalne  doradztwo 
prawno-ekonomiczne  dla  pod-
miotów  gospodarczych,  dzia-
łających  bądź  zamierzających 
rozpocząć  działalność  w  Pol-
sce, pomoc azjatyckim firmom 
zainteresowanym inwestycjami 
na pomorskim rynku gospodar-

czym,  który  stanowił  będzie 
bramę  do  Unii  Europejskiej, 
w szczególności w nawiązywa-
niu kontaktów przez azjatyckich 
przedsiębiorców z pomorskimi 
firmami,  przy  transakcjach  fu-
zji, zawiązywaniu spółek joint-
venture, a także bezpośrednich 
inwestycjach zagranicznych.
Kolejne świeżo przyjęte w po-
czet  Pracodawców  Pomorza 
firmy  to:  Foreto  Michał  Ko-
chański, kompleksowa obsługa 
IT  firm,  Fota-Groblewski  Sp. 
z  o.  o.  (  powstała  w  wyniku 
połączenia  dwóch  partnerów: 
Foty Ltd  oraz  firmy Groblew-
ski)  oraz  Fundacja  Alegoria 
Kultury,  której  celem  jest  pro-
pagowanie  szeroko  rozumia-
nej  kultury  przede  wszystkim 
w Gdańsku  – Wrzeszczu  oraz 
aktywizacja i budowa na bazie 
tej  działalności  społeczności 
obywatelskiej.
Zarząd  PP  zdecydował  także 
o  przyjęciu  w  szeregi  Gimna-
zjum im. bł. ks. kmdr. Włady-
sława  Miegonia  w  Strzebieli-
nie, Hotelu Admirał Sp.  z o.o. 
(to nowo otwarty obiekt o ma-

rynistycznym  charakterze  na 
Starym  Mieście  w  Gdańsku), 
firmy Kadeka Doradztwo  Per-
sonalne Katarzyna Dąbrowska-
Kujawa  (która  oferuje  usługi 
z  zakresu  prowadzenia  proce-
sów rekrutacji, tworzenia syste-
mów motywacyjnych,  szkoleń 
i  rozwoju  personelu,  budowa-
nia i wdrażania systemów ocen 
pracowniczych).
Grono  PP  powiększyły  rów-
nież  firmy:  Max  Studio  Park 
Reklamowy  Krzysztof  Witec-
ki,  PROSPERITIA  Szkolenia, 
Sierra  Golf  Club  Sp.  z  o.o. 
(położony w Pętkowicach koło 
Wejherowa),  SKY  EVENTS 
GROUP Adam Zagrobelny (or-
ganizator  eventów,  imprez  te-
matycznych, konferencji i spo-
tkań), VALUR CONSULTING 
Joanna  Sokołowska  (pomaga 
przedsiębiorcom  poprawić  ich 
osiągnięcia oraz odnieść sukces 
w  konkurencyjnym  środowi-
sku)  oraz  ZWYKŁEFOTO.PL 
Placek Rafał (fotografia bizne-
sowa,  produktowa  i  fotografia 
przemysłowa). 

Dorota Korbut

Nowi u Pracodawców Pomorza
POMORZE | Szeregi Pracodawców Pomorza są coraz liczniejsze. Podczas marcowego posiedzenia zarząd przyjął w poczet członków nowe firmy.
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Grono Pracodawców Pomorza 
powiększyła również firma 
Sierra Golf Club Sp. z o.o. 
z Pętkowic koło Wejherowa

Szukaj 
w EmPIKU

zamów 
PRENUmERATĘ!

biuro@expressy.pl  |  fb.com/ExpressBiznesu
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SPRZEDAM
DoM wolno stojący w Wejhero-
wie, działka 1202 m2, cztery ga-
raże, murowane, pilnie sprzedam, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 34 13

SPrZEDaM mieszkanie 57m2, 
3 pokoje, 3piętro, wieżowiec, Wej-
herowo, tel. 604 915 138

DoM 139 m2 dz 716 m2, Kębło-
wo, 3 sypialnie, salon, jadalnia, 
kuchnia, 2 lazienki, w.c., gardero-
ba, 395 tys., tel. 519 399 162

SPrZEDaM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPrZEDaM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPrZEDaM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZiaŁKa z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, tel. 
502 686 196

DZiaŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JEStEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut kasacja dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

lEKCJE dodatkowe z fi zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPrZEDaM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

ZaoPiEKUJĘ się starsza osobą 
na terenie Wejherowa tel. 512 
059 494

SZUKaM pracy jako opiekunka 
seniora, mam doświadczenie, tel. 
793 079 100

USŁUGI

USŁUGi dekarsko - ciesielskie, tel 
697 753 504

oPaKoWaNia jednorazowe, tel. 
501 175 330

GotÓWKa od ręki. Potrzebujesz 
gotówki? Zadzwoń!! Tel. 887 
840 204 lub 533 340 404, Firma 
Marka S.A.

USŁUGi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

KotŁoWNiE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

PoZNaM panią do lat 45, nieza-
leżny, tel. 500 057 891

MEGa kobietka seksi blondi 
pozna sponsora, tel. 514 670 725, 
Sopot również sex tel

ZaDBaNY, pracujący, młodo 
wyglądający 46 latek pozna zadb. 
kobiete do st.zw. z ok. Wejhero-
wa, tel. 730 499 146

SiNGEl 34 l. szuka 1 pani 35-54 
l., samotnej sponsorki, schadzki, 
Sopot, tel. 728 185 466, mark, 
dyskrecja

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

ZWIERZĘTA

SPrZEDaM cielaka sianokiszon-
kę, 1 pokos, tel. 605 838 360

RÓŻNE

oKaZJa! pielgrzymka Często-
chowa, Kraków, Wadowice 20 
do 24 kwietnia, tel. 502 351 988, 
Wejherowo

SPrZEDaM lampę wiszącą i 
stojącą typu świecznik, tel. 604 
915 138

SPrZEDaM futro z norek, długie, 
skórki kanadyjskie, stan b.db., tel. 
604 915 138

SPrZEDaM sypialnię (2 łóżka, 2 
szafki, toaletka) antyk, orzech, tel. 
604 915 138

SPrZEDaM kominek bezdymo-
wy na paliwo ekologiczne, forma 
mebla, tanio, tel. 604 915 138

SPrZEDaM bulaje okrętowe, 
mapy, zegary, kolumny kompaso-
we, plan, tel. 604 915 138

SPrZEDaM beczki plastikowe 
200 l, idealne na działkę, 50 zł, tel. 
503 631 333

SPrZEDaM ubranka po dziew-
czynce na 3-4 latka, duża ilość 
w b. dobrym stanie, cena 80 zł, 
buciki gratis, Wejherowo, tel. 798 
020 532

SPrZEDaM ubranka na dziew-
czynkę, 62 cm – 92 cm, większość 
h-m, dużo, tel. 500 488 927, 300 
zł, gratis nosidełko

PoMoC mam 5oro dzieci, 
potrzebuje ubrań, środków 
czystości, art szkolnych, z góry 
dziękuję, tel. 788 245 594

SPrZEDaM łuparkę do drzewa 
świdrową  sil 5,5 kw oraz silniki 
4,5.1,5.1,1  Kw, tel. 601 638 877   

SPrZEDaM lodówkę Snaige-
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szer. 57cm, wys.135 cm, stan 
dobry 250 zł,  tel. 789 431 218

DrEWNo do CO i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport 
gratis, tel. 606 522 604 

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

SPrZEDaM białe drzwi, 80, ze-
wnętrzne, prawe, z futryną, zbro-
jone z wizjerem, komplet kluczy, 
cena: 400 zł, tel. 600 702 048

SPrZEDaM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPrZEDaM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPrZEDaM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KUPiĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

SPrZEDaM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

loDÓWKa używana, kolor biały, 
tanio oddam, Wejherowo, tel. 
789-431-218
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Koniec marca stał pod zna-
kiem dwóch ważnych wyda-
rzeń dla polskiej piłki. Prze-
praszam trzech, bo przecież 
należy podkreślić doskonałą 
passę Gryfa Wejherowo w III 
lidze i prowadzenie w tabe-
li. Drużyna narodowa zremi-
sowała w Dublinie z Irlandią 
i też, podobnie jak Gryf jest 
na czele tabeli w grupie elimi-
nacyjnej do Mistrzostw Euro-
py. Dla mnie jednak najważ-
niejsze było odsłonięcie po-
mnika przy stadionie naro-
dowym w Warszawie. Praw-
dziwi kibice zapewne wiedzą 
o czyją postać na cokole cho-
dzi? Tak, w końcu mamy po-
mnik Kazimierza Górskiego, 
najsłynniejszego i chyba naj-
lepszego trenera i selekcjone-
ra reprezentacji Polski w ca-
łej historii polskiego futbolu. 
Cokolwiek napiszemy o tym 
człowieku, będzie trącać ba-
nałem. Dwukrotnie w życiu 
miałem zaszczyt i przyjem-
ność spotkać pana Kazimierza 
osobiście. W latach 90-tych 
Orły Górskiego (oldboje) grały 
na Wzgórzu Wolności. Trener 
był jeszcze w znakomitej for-
mie. Na marginesie dodam, że 
w tym meczu wystąpił dzisiej-
szy selekcjoner Adam Nawał-
ka. Drugi raz mogłem poroz-
mawiać z trenerem i jego żoną 
we Władysławowie, gdzie od-
słaniane były kolejne gwiazdy 
w Alei Gwiazd Sportu, w tym 
także jego gwiazda. Podobnie 
skromnego człowieka, bądź 
co bądź ze świecznika, nigdy 
wcześniej ani później nie spo-
tkałem. Prawdziwie lwowska 
szkoła. Sam nie miał szczęścia 
jako piłkarz. Nie osiągnął zbyt 
wiele. Zagrał tylko raz w re-
prezentacji w meczu z Da-
nią i na dodatek był to mecz, 
o którym wszyscy chcieli jak 
najszybciej zapomnieć. Polska 
przegrała w Kopenhadze 0:8. 
Zapewne wtedy ten zadziora 

ze Lwowa postanowił, że on 
jeszcze polskim kibicom poka-
że. I słowa dotrzymał. Zaczy-
nał jako trener w Marymon-
cie Warszawa w roku 1954. 
Ostatnim klubem był Ethnikos 
Pireus w latach 1983-1985. 
Dwukrotnie trenował repre-
zentację polskich juniorów 
(w sumie osiem lat), lecz to 
co osiągnął z pierwszą druży-
ną biało-czerwonych, na dłu-
go jeszcze pozostanie niedo-
ścignione. To prawda, że trafi ł 
na świetne pokolenie piłkarzy, 
lecz bez niego ci sami zawod-
nicy nie osiągnęliby tak wiele. 
Pisałem o tym tydzień temu 
- dwa medale na Igrzyskach 
(złoty i srebrny) oraz, a może 
przede wszystkim trzecie miej-
sce na Mistrzostwach Świata 
w RFN po zwycięstwie 1:0 nad 
Brazylią. Piłkarze i kibice ko-
chali go jak kogoś najbliższe-
go. Ogromna wiedza i oszała-
miający spokój. Do tego kul-
tura osobista. Po zakończeniu 
kariery trenerskiej pan Kazi-
mierz był przez wiele lat wice-
prezesem i Prezesem Polskie-
go Związku Piłki Nożnej. Gdy-
by żył, zapewne byłby dumny 
z dzisiejszej drużyny narodo-
wej, która z mozołem wspi-
na się na szczyt. Traktowałem 
tego człowieka jako kogoś bli-
skiego także i z tego powodu, 
że był rówieśnikiem mojej 
mamy. Oboje urodzi-
li się w marcu 1921 
roku. Widziałem 
większość me-
czów naszej dru-
żyny pod wo-
dzą pana Gór-
skiego. Oczy-
wiście wyda-
ją mi się one 
najlepsze 
i najpiękniej-
sze. I niech 
tak zostanie.
            Zbigniew 
            Chuchała

Koniec marca stał pod zna-
kiem dwóch ważnych wyda-
rzeń dla polskiej piłki. Prze-

ze Lwowa postanowił, że on 
jeszcze polskim kibicom poka-
że. I słowa dotrzymał. Zaczy-

KALENDARIUM 
FUTBOLOWE
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Bolszewo w fi nale
PIŁKA RĘCZNA | W hali sportowej Samorządowego Gimnazjum 
w Bolszewie odbył się półfi nał wojewódzkiej gimnazjady w piłce ręcz-

nej dziewcząt. Zwyciężyli gospodarze spotkania.
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Zawody  były  eliminacją 
do  fi nału  wojewódzkie-
go,  który  odbędzie  się 
w  Słupsku.  W  rywa-
lizacji  wzięły  udział 
cztery  zespoły  re-
prezentujące powiat 
lęborski,  kartuski, 
pucki  i  wejherow-
ski. W grach elimi-
nacyjnych  Gimna-
zjum  w  Krokowej 
przegrało z Cewica-
mi 6:12, z Goręczy-
nem  7:18  i  Bolsze-
wem 4:14. Zwycięzcą 

turnieju została drużyna 

gospodarzy czyli Samorządowe 
Gimnazjum  z  Bolszewa,  które 
pokonało  Krokowę  14:4,  Ce-
wice 17:10  i Goręczyno 16:11. 
Poziom  rywalizacji  był  bardzo 
wysoki i pozwala mieć nadzieję 
na dobry wynik mistrzów w fi -
nale. Na zakończenie zawodów 
zespoły zostały nagrodzone pu-
charami oraz dyplomami, które 
wręczał  organizator  Jarosław 
Borowiec. W  klasyfi kacji  koń-
cowej  liderem  jest Gimnazjum 
w  Bolszewie.  Drugie  miejsce 
zajmuje  Gimnazjum  w  Gorę-
czynie,  trzecie  miejsce  Zespół 
Szkół  w  Cewicach  i  czwarte 
miejsce  Gimnazjum  w  Kroko-
wej.  Organizatorami  zawodów 
Powiatowy  Zespół  Placówek 
Oświatowo  -Wychowawczych 
w Wejherowie. (D.Dunajska)

Rumię  reprezentowali 
Grzegorz Grinholc  (za-
wodnik  RKS  Rumia, 
nauczyciel  w  Gimna-
zjum  nr  2  w  Rumi) 
oraz  jego  żona  Iwona 
Grinholc.  Grzegorz 
startując w kategorii M 
35  dwukrotnie  indywi-
dualnie  wywalczył Wi-
cemistrzostwo  Europy 
chodzie  sportowym  na 
dystansie 3000 m z wy-
nikiem  13:24,44  i  na  5 
km  w  czasie  22:42,00 
oraz  został  Drużyno-
wym Mistrzem  Europy 

Srebrni Grinholcowie!
RUMIA | W Toruniu odbyły się X Halowe Mistrzostwa Europy Masters w Lekkiej Atletyce. 

wspólnie  z  Bogusławem 
Barbużyńskim i Adamem 
Ślezioną. 

Iwona  Grinholc  zakoń-
czyła rywalizację z takim 
samym  dorobkiem  me-
dalowym.  Indywidual-
nie  startując  w  kategorii 
W  35  wywalczyła  dwa 
srebrne  medale  w  cho-
dzie  sportowym  na  dy-
stansach:  3000  m  z  wy-
nikiem 17:10,26 (Halowy 
Rekord Polski W35) oraz 
na  5  km  z  rezultatem 
29:28,20,  a  także wspól-
nie  z  Katarzyną  Ślezio-
ną  oraz Alicją  Lisowską 
wywalczyła  Drużynowe 
Mistrzostwo Europy.
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Cztery mecze i cztery zwy-
cięstwa. To niewątpliwie 
wymarzony początek run-
dy jesiennej. Dobre przygo-
towanie podczas zimy pro-
centuje?

-  Wyniki  potwierdzają,  że 
ciężka  praca  nie  poszła  na 
marne.  Z  drugiej  strony  nie 
można się zachłystywać tymi 
rezultatami,  gdyż  w  zeszłej 
rundzie  mieliśmy  po  czte-
rech  spotkaniach  tylko  czte-
ry  punkty,  a  skończyliśmy 
jako wiceliderzy. Teraz sytu-
acja  też  się  może  odwrócić. 
Musimy  przede  wszystkim 
myśleć  o  każdym  kolejnym 
meczu,  potwierdzać  obecną 
dyspozycję i zachować czuj-
ność. Wszyscy  patrzą  na  ta-
belę  i widzą,  że  jesteśmy na 
szczycie,  więc  każdy  rywal, 
z  którym  przyjdzie  nam  się 
zmierzyć,  będzie  podwójnie 
zmotywowany.

Zrewanżowaliście się 
w ostatnim czasie druży-
nom (mam tu na myśli KS 
Chwaszczyno i GKS Przod-
kowo), z którymi wcześniej 
traciliście „oczka”. Odczu-
wacie w związku z tym ja-
kąś dodatkową satysfak-
cję?

- Gdzieś  to w  nas  siedziało, 
że  zgubiliśmy  punkty  z  ze-
społami,  które  nie  powin-
ny  nam  ich  wyrwać.  Ekipy 
z  Chwaszczyna  i  Przodko-
wa to beniaminkowie, a nam, 
chcącym przecież wygrać li-
gę,  nie  przystaje  z  nimi  re-
misować  czy  przegrywać, 
a  jednak  tak  się  stało  jesie-
nią. Wyciągnęliśmy  wnioski 

po  pierwszej  części  sezonu 
i  mam  nadzieję,  że  wpadki 
już się w ogóle nie przytrafi ą 
albo będzie ich jak najmniej. 

W ostatnim spotkaniu po-
konaliście w derbowym 
starciu Kaszubię i zdobyli-
ście cenne trzy punkty. Jak 
pan ocenia ten mecz?

-  Cieszy wygrana  i  zdobycz 
punktowa  z  tym  związa-
na,  natomiast  sama  gra  była 

średnia. W poprzednich poje-
dynkach wyglądało to lepiej, 
ale wynik wywieziony z bo-
iska  Kaszubii  jest  doskona-
ły,  tym  bardziej  że  przeciw-
nicy mieli  do  nas  wcześniej 
trzy  punkty  straty. Dodatko-
wo  w  70.  minucie  otrzyma-
łem czerwoną kartkę i zespół 
musiał  radzić  sobie  w  dzie-
siątkę.  Traktuję  to  w  takim 
wymiarze,  że  potrafi my wy-
grywać trudne mecze. Udane 
występy dodają otuchy przed 

rywalizacją  z  drużynami 
z  górnej  połówki  -  tj.  przed 
Gwardią, Lechią  II  czy Bał-
tykiem, który głośno aspiru-
je do wygrania ligi.

Wspomniał pan o czerwo-
nym kartoniku. Czy słusz-
nie został pan ukarany 
dwoma żółtymi kartkami? 
Jak to wyglądało z pana 
perspektywy?

- Myślę, że kartki były raczej 
zasłużone.  W  pierwszej  od-
słonie  gry  wykonałem  dwa 
wślizgi w przeciwnika i to się 
skończyło  żółtą kartką. Póź-
niej  trochę  niefrasobliwości 
z mojej strony, ponieważ nie 
zwróciłem  uwagi  na  bram-
karza  i  przy  dośrodkowaniu 
wszedłem w niego dość ostro 
wyprostowaną nogą. Na mo-
je nieszczęście bramkarz wy-
szedł,  trafi łem  go  i  już wie-
działem, że będzie  to drugie 
„żółtko”.  Sędzia  się  nie  za-
wahał  i  niestety  musiałem 
opuścić murawę.

Następny mecz zagracie 
przeciwko Gwardii Kosza-
lin. Zapewne znów celuje-
cie w trzy punkty, tym bar-
dziej, że wystąpicie przed 
własną publicznością. 

- Na naszym boisku gra nam 
się dobrze, to my występuje-
my w  roli  faworyta  i  zagra-
my o pełną pulę. Nie boimy 
się  Gwardii.  W  pierwszym 
spotkaniu wygraliśmy z nimi 
5:1,  dlatego  to  koszalinianie 
będą  chcieli  coś  udowodnić. 
My  musimy  dyktować  wa-
runki  i  pokazać,  kto  jest  na 
pierwszym miejscu.

Nie boimy się Gwardii
WYWIAD | Z Piotrem Kołcem, pomocnikiem żółto-czarnych, rozmawia Krzysztof Handke.

lp. Nazwa drużyny M PKt

1 Gryf Wejherowo 19 40

2 Kaszubia 
Kościerzyna

20 37

3 Lechia II Gdańsk 19 36

4 Gwardia Koszalin 19 33

5 Bałtyk Gdynia 19 33

6 Drawa Drawsko 
Pomorskie

20 32

7 Arka II Gdynia 19 30

8 Cartusia Kartuzy 19 29

9 Chemik Police 20 28

10 GKS Przodkowo 20 25

11 Pogoń II Szczecin 20 23

12 KS Chwaszczyno 20 23

13 Bałtyk Koszalin 19 18

14 Astra Ustronie
Morskie

20 17

15 Rasel Dygowo 19 14

16 GKS Leśnik 
Manowo

18 13

OSTATNI MECZ:
Kaszubia Kościerzyna - 
Gryf Wejherowo 1:2 (1:1)

Bramki: 
25’ P.Piotrowski - 3’ P.Brzuzy, 51’ 
G.Gicewicz

Kaszubia:
 D.Krawcewicz - D.Klawikowski, P.Jaro-
szek, J.Przybyszewski, K.Wesołowski, 
A.Wysiecki, B.Troka, F.Sosnowski, 
P.Piotrowski, J.Weber, M.Łuczak

Gryf: 
W.Ferra - M.Fierka (M.Kenner), 
P.Kostuch, M.Skwiercz, M.Wiśniew-
ski - G.Gicewicz, P.Kołc, P.Czoska 
(M.Osłowski), P.Brzuzy (S.Kowalski) - 
K.Rzepa (M.Szymański), K.Wicki

Czerwona kartka:
 68’ P.Kołc (Gryf - za dwie żółte kartki)

NASTĘPNY MECZ: 
Gryf Wejherowo - 
Gwardia Koszalin 
Wielka Sobota godz. 14:00




