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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

POWIAT | Uroczyste sesje, wręczanie odznaczeń, statuetek i listów gratulacyjnych oraz prezentacje poka-
zujące, jak poszczególne gminy zmieniły się przez ostatnie ćwierć wieku dzięki władzom samorządowym 
– tak wyglądały obchody 25-lecia samorządów, świętowane w gminach powiatu wejherowskiego.

25 lat samorządów
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FOTOPSTRYK Zmieniaj z nami 
swoją okolicę!

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199, 443), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związ-
ku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr V/37/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geo-
dezyjnym Czymanowo, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik grafi czny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice 
planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie na adres:
Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

O G Ł O S Z E N I E 
WÓJTA GMINY GNIEWINO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199, 443), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związ-
ku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr V/38/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geo-
dezyjnym Perlino, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik grafi czny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice 
planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie na adres:
Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

O G Ł O S Z E N I E 
WÓJTA GMINY GNIEWINO

WEJHEROWO | W ramach na-
szej akcji „mistrzowie parkowa-
nia” otrzymaliśmy od naszego 
czytelnika zdjęcie pokazujące 
parkowanie po dwóch stronach 
na drodze do szpitala.

W ramach akcji „Mistrz Parkowa-
nia” regularnie pokazujemy kie-
rowców, którzy z powodu swojej 
wygody lub bezmyślności łamią 
przepisy ruchu drogowego.
Akcja cieszy się dużym zaintere-
sowaniem naszych Czytelników, 
którzy regularnie podsyłają nam 
zdjęcia pokazujące nieprawi-
dłowe parkowanie. Właśnie w 
ramach tej inicjatywy otrzyma-
liśmy także zdjęcie pokazujące 
parkowanie bez wyobraźni.

Pan Maciej przysłał nam zdjęcie 
na którym widać totalnie bez-
myślne zaparkowane pojazdy... 
Sytuacja miała miejsce na 
drodze dojazdowej do wejhe-
rowskiego szpitala. Kierujący 
zostawiają pojazdy utrudniając 
przejazd dwóm samochodom 
jednocześnie a także przejście 
pieszym... Autor
zdjęcia określa to jednym sło-
wem – ABSURD.

Widziałeś podobną sytuację? 
Zauważyłeś jakiś absurd dro-
gowy? A może coś innego Cię 
bulwersuje? Zrób zdjęcie i wyślij 
na adres: k.pasieka@expressy.
pl. Najlepsze zdjęcia nagrodzimy 
biletami do kina Helios!parKinGOwy abSurd przy Szpitalu

@marcin982
Przy cmentarzu w Śmiechowie 
potrafi li wyciąć spory kawał 
lasu, żeby parking zrobić, a jak 
człowiek potrzebuje zaparko-
wać przy szpitalu, to czasem 
musi 15 minut jeździć i 
polować, aż się jakieś miejsce 
zwolni; żenada i paranoja. 

@mstr
Absurdem jest ilość miej-
sca oraz ogólny stan Drogi i 
parkingu pod szpitalem, w 
nagłych przypadkach nie ma 
możliwości szybkiego przejaz-
du pod szpital i błyskawiczne-
go zostawienie samochodu 
ponieważ nie ma gdzie CHORE

@ass
Musiałem kilka razy w piątek 

podjechać do szpitala i po-
wiem - paranoja. I nie piszcie, 
że dojeżdża pod drzwi auto-
bus, że można dojść pieszo 
itp. Gdybym miał jechać kilka 
razy w ciągu dnia autobusem 
do szpitala, to bym połowy 
spraw nie pozałatwiał. nie 
mówiąc o dowiezieniu i od-
wiezieniu chorego.

Czy nie można było pozyskać 
funduszy unijnych na budowę 
parkingu z prawdziwego 
zdarzenia? Czy miasto/staro-
stwo/województwo czy kto 
tam jeszcze, nie wzięli by na 
siebie części kosztów? A może 
po prostu nie ma się komu /
nie chce się/ tym zająć, bo 
to przecież pieniędzy więcej 
szpitalowi nie przyniesie...

Waszym zdaniem:
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WYBORY | Co prawda ostatecznych wyników wyborów prezydenckich nie ma, ale dane 
z większości komisji wyborczych, które już wpłynęły do Państwowej Komisji Wyborczej, 
pozwalają z niemal pewnością stwierdzić, że Andrzej Duda został wybrany nowym prezy-
dentem Polski.  Gdyby na prezydenta głosowali tylko mieszkańcy powiatu wejherowskie-
go, więcej głosów otrzymałby obecny prezydent, Bronisław Komorowski.

Duda przegrał w powiecie

Andrzej Duda - 42,98 proc. (37 920 głosów), 
Komorowski - 57,02 proc. (50 317 głosów)
Frekwencja - 58,34 proc.

Wejherowo: Duda - 40,64 proc., Komorowski - 59,36 proc.
Reda: Duda - 37,28 proc., Komorowski - 62,72 proc.
Rumia: Duda - 39,40 proc., Komorowski - 60,60 proc.

JaceK GafKa, radny miasta Wejherowa 
i przewodniczący PO w Wejherowie:
Wyniki wyborów w mieście Wejherowie, powiecie wej-
herowskim i generalnie na Pomorzu zapewne dla nikogo 
zaskoczeniem nie były. Wygrał Bronisław Komorowski 
z widoczną przewagą nad swoim kontrkandydatem. Za 
wszystkie głosy na tę kandydaturę bardzo serdecznie dzię-

kuję. Komorowski uosabia stabilizację, przewidywalność, normalność, 
dobra dyplomację. Wynik krajowy jest natomiast dla wielu zaskoczeniem. 
To wypadkowa wielu czynników, z czego  najbardziej eksponowanym 
przez wyborców są nadzieje na spełnienie różnorakich obietnic składa-
nych przez Andrzeja Dudę. Przestrzegałbym jednak przed ‘huraoptymi-
zmem’ w tym zakresie. Na pewno należy poczekać i dać szansę na spełnie-
nie obietnic nowemu Prezydentowi, natomiast czas pierwszych rozliczeń 
przyjdzie już po roku, kolejnych - w połowie kadencji i wówczas będzie 
można stwierdzić, czy słowy A. Dudy z kampanii wyborczej były wiary-
godne. Jestem pełen obaw, że niestety nie.

wyniKi ii tury wybOrÓw:
powiat wejherowski:

CZY SPEŁNI OBIETNICE?

gmina Wejherowo: Duda - 46,09 proc., Komorowski - 53,91 proc.
gmina Choczewo: Duda - 33,88 proc., Komorowski - 66,12 proc.
gmina Gniewino: Duda - 40,69 proc., Komorowski - 59,31 proc.
gmina Łęczyce: Duda - 47,98 proc., Komorowski - 52,02 proc. 
gmina Luzino: Duda - 55,52 proc., Komorowski - 44,48 proc.
gmina Linia: Duda - 59,36 proc., Komorowski - 40,64 proc.
gmina Szemud: Duda - 48,86 proc., Komorowski - 51,14 proc.

 Duda - 40,64 proc., Komorowski - 59,36 proc.
gmina Szemud: Duda - 48,86 proc., Komorowski - 51,14 proc.

przeglądaj,  
czytaj, komentuj www.gwe24.pl
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Odysejowi mistrzowie świata 
z Rumi pokonali reprezentacje 
kilkudziesięciu innych krajów 
i udowodnili, że w twórczym 
rozwiazywaniu problemów nie 
mają sobie równych na całym 
świecie!

Odyseja Umysłu powstała 
w latach 70-tych w Stanach 
Zjednoczonych jako ogólno-
światowy program edukacyjno 
– rozwojowy, który wymaga 
od młodych ludzi kreatywnego 
myślenia, umiejętności współ-
pracy w grupie, aktywnego 
poszukiwania wiedzy oraz 
twórczego rozwiązywania pro-
blemów, a także wychodzenia 
poza utarte schematy.

Siedmioosobowa drużyna 
przygotowuje wybrane przez 
siebie zadanie długoterminowe 
w ciągu kilku miesięcy, a roz-
wiązanie problemu przedstawia 
na konkursie w formie insce-
nizacji. Dzieci i młodzież sa-
modzielnie piszą scenariusze, 
przygotowują kostiumy, sce-
nografię, komponują muzykę, 
czy też projektują i wykonują 
nowatorskie urządzenia tech-
niczne.

Zespół trenuje również tzw. 
zadania spontaniczne, będą-
ce szczególnym sprawdzia-
nem zdolności intelektualnych 
dzieci oraz ich umiejętności 
współpracy w grupie. Każdego 
roku zwycięskie zespoły uzy-

skują prawo reprezentowania 
swojego kraju na Światowych 
Finałach w USA. Patronem za-
dań technicznych jest Agencja 
Kosmiczna NASA, która zwy-
cięzców tych zadań zaprasza do 
swoich ośrodków badawczych.

Na tegorocznej Ceremonii 
Zakończenia młodzi rumianie 
z Ekologicznej Szkoły Spo-
łecznej w Rumi, z I i II grupy 
wiekowej, zostali nagrodzeni 
złotymi medalami i przepięk-
nymi pucharami za najlepsze 
wykonanie zadań konkurso-
wych w ramach Problemu 2.

- Jesteśmy niezmiernie dumni 
z sukcesów naszych uczniów, 
którzy kolejny raz sięgnęli po 
dwa najwyższe trofea na świe-
cie. Sukces ten jest efektem 
ogromnej pracy i zaangażowa-
nia uczniów, trenerów oraz ro-
dziców - stwierdziła dyrektor 
Ekologicznej Szkoły Społecz-
nej w Rumi Grażyna Jasiecka. 

W gronie zwycięzców 
znalazła się także rumian-
ka - studentka Uniwersytetu 
Gdańskiego, która wraz z ko-
legami z trójmiejskich uczelni 
wywalczyła najwyższe trofeum 
w Problemie 3 - Gra z Puszką 
Pandory. 

- Rumscy uczniowie po raz 
kolejny udowodnili, że wiedza 
uzyskana w naszych szkołach 
pozwala rywalizować z najlep-
szymi  na świecie - podsumo-

Młodzi rumianie mistrzami świata!
RUMIA | Dwie drużyny z Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi wywalczyły złoty medal na 36. Światowych Finałach Odysei Umysłu, które odbyły 
się Michigan State University w USA. 

Oni reprezentOwali rumię:
• podstawowa ekologiczna Szkoła Społeczna w rumi: 
Kuba Wachowski, Kamil Jakubowski, Franek Kowalczyk, 
Agnieszka Ligier, Agnieszka Topolewska.
• Gimnazjum: Lena Sikorska, Julianna Jakubowska, Jan Jur-
kiewicz, Łukasz Bury, Michał Orzołek, Marta Wachowska, 
Marta Mierzejewska.
• Opiekunowie: Mariola Jurkiewicz i Monika Kosicka.

wał Michał Pasieczny, burmistrz 
miasta. - Przy okazji znakomicie 

promują Rumię. Gratulacje!
Rafał Korbut
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Ten jubileusz dla wszystkich 
samorządowców z powiatu 
wejherowskiego – zarówno 
obecnych, jak i poprzednich 
kadencji - był okazją do świę-
towania. Zorganizowano więc 
uroczyste sesje, oficjalne ob-
chody, zaproszono wielu go-
ści. 

Wielokrotnie podkreślano 

jedno – że powołanie władz sa-
morządowych było jedną z naj-
lepszych decyzji, jakie mogły 
spotkać nasz kraj. Przedsta-
wiciele władz prześcigali się 
w wyliczaniu, jakie najważ-
niejsze inwestycje udało się 
zrealizować i jak poszczególne 
miasta i gminy zmieniły się 
przez ten czas.

Minęło ćwierć wieku
POWIAT | 25 lat temu weszła w życie ustawa, powołująca do życia władze samorządowe. Miało to ogromny wpływ na zmiany, jakie od tej 
pory zaszły w Polsce. 

KrzySztOf Hildebrandt,
prezydent wejherowa:

- Dziękuję wejherowianom, 
którzy przez te 25 lat działa-
li wspólnie, angażowali się w 
liczne inicjatywy obywatel-
skie, szukali rozwiązań i pomy-
słów, obdarzali nas zaufaniem 
i wsparciem oraz opiniowa-
li działania, z którymi współ-
pracowaliśmy, choć nieraz nie 
było łatwo o porozumienie. 
Składam serdeczne podzięko-
wania wejherowskim radnym, 
którzy uczestniczyli w dzie-
le rozwoju miasta. Dzisiejsze 
Wejherowo to efekt determi-
nacji w osiąganiu celów, a tak-
że wspólny powód do dumy i 
satysfakcji. Dorobek ostatnie-
go ćwierćwiecza stawia przed 
nami nowe wyzwania, wskazu-
je kierunki działań  na najbliż-
sze lata i mobilizuje do pracy 
na rzecz rozwoju naszego mia-
sta. Dziękując za 25 lat, dziś 
kieruje do was wyraźne prze-
słanie: działajmy razem, wspól-
nie dla przyszłości!

micHał paSieczny, 
burmistrz rumi:

- Ustawa o samorządach dała 
nam realną możliwość decy-
dowania o kierunkach rozwo-
ju miast i gmin. Bo to właśnie 
my, samorządowcy, będący tu 
– na miejscu – wiemy najle-
piej, czego mieszkańcom naj-
bardziej potrzeba Dziś świę-
tujemy 25-lecie samorządów i 
cieszymy się z tego, co już uda-
ło się osiągnąć. Ale przed nami 
jeszcze wiele wyzwań. W Rumi 
musimy zbudować nowy ra-
tusz, usprawnić komunika-
cję poprzez budowę tunelu 
pod torami, zagospodarować 
Górę Markowca, wybudować 
mieszkania komunalne i za-
dbać o sferę społeczną. Zachę-
cam wszystkich do współpracy 
– chciałbym, abyśmy wspólnie 
budowali nasze miasto i aby 
mieszkańcy jeszcze bardziej się 
z nim utożsamiali. 

rySzard KalKOwSKi, 
wójt gminy Szemud:

- W 1990 roku, gdy były two-
rzone podwaliny samorządno-
ści w Polsce, miałem tylko 14 
lat. Rosłem wraz z samorzą-
dem, który Wy budowaliście, 
który budował Bogdan Boru-
sewicz, marszałek Senatu RP 
(marszałek był gościem na uro-
czystej sesji Rady Gminy Sze-
mud – przyp. red.). W latach 
90. kształtowałem swoją po-
stawę polityczną, obywatelską, 

a przede wszystkim patriotycz-
ną. To ważny dzień dla naszej 
lokalnej społeczności, ponie-
waż możemy gościć i uczestni-
ka, i bezpośredniego świadka 
przełomowych wydarzeń, któ-
re miały miejsce po zmianie 
ustrojowej w naszym kraju.

Gabriela liSiuS, 
starosta powiatu 
wejherowskiego:

- Dziś świętujemy pewien etap 
w historii naszego kraju, ale za-
czyna się też kolejny. 25 lat to 
tak naprawdę krótki czas. Pa-
trząc na to, co udało się przez 
ten czas zrobić, czasem aż 
trudno uwierzyć, że jest tego 
tak dużo. To był okres wytężo-
nej pracy, którą udało się wy-
konać dzięki determinacji i za-
angażowaniu zarówno władz 
samorządowych (prezyden-
tom, burmistrzom, wójtom, 
radnym), jak i samym miesz-
kańcom. Życzę wam kolejnych 
sukcesów, udanej współpracy i 
rozwoju naszego regionu. 

bOGdan bOruSewicz,
marszałek Senatu rp:

- Samorząd budował Senat, 
ponieważ sejm zajmował się 
zmianami gospodarczymi, 
m.in. uchwalił 19 ustaw, któ-
re zmieniły gospodarkę, wpro-
wadzały wolny rynek. W ciągu 
3 miesięcy senat uchwalił kil-
ka ustaw, m.in. Ustawę o Sa-
morządzie Terytorialnym oraz 
Ustawę o Pracownikach Sa-
morządowych. To był przełom. 
Nad koncepcją zmian profesor 
Regulski i jego współpracowni-
cy pracowali jeszcze w latach 
80., gdy nie było żadnej na-
dziei na zmianę ustrojową. My 
nie wiedzieliśmy, co to jest sa-
morząd. Ja także nie wiedzia-
łem. Była Gminna Rada Naro-
dowa, Miejska Rada Narodo-
wa, ale to nie był samorząd. 
Dzięki takim ludziom, jak prof. 
Regulski, prof. Kulesza i wielu 
innych, udało się zorganizować 
władzę w obecnym kształcie, 
najlepszym z możliwych.

rySzard StacHurSKi, 
wojewoda pomorski:

- Ja też byłem samorządow-
cem, gdy 25 lat temu zasia-
dłem w radzie gminy Kroko-
wej. To była jedna z najważ-
niejszych reform, które po 89 
roku spotkały Polskę. Dzięki 
państwa pomysłowości, odwa-
dze i kreatywności gminy roz-
winęły się, udało się stworzyć 
coś wielkiego i wspaniałego.

SAMORZĄDOWCY 
O SAMORZĄDACH:

Uroczystości 25-lecia samorządów 
w gminie Wejherowo

Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa, podczas uroczystej 
Sesji Rady Miasta

Ryszard Stachurski, 
wojewoda Pomorski
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Oprócz mieszkańców do 
udziału zaproszono m.in. 
przedsiębiorców, szkoły, 
stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe. Organizatorzy 
zakładają uprzątniecie całe-
go miasta.

Porządki rozpoczną się 
o godz. 10:00 i potrwają do 
godz.16:00, a na  koniec 
o godz. 17:00 przewidziano 
wspólne spotkanie mieszkań-
ców miasta w Parku Żelew-
skiego w Janowie, przy ogni-
sku z licznymi atrakcjami. 

- Akcja „Czysta Rumia” 
będzie inicjatywą cykliczną 
- zapowiada Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi. - Kolej-
ne edycje będą rokrocznie 
uatrakcyjniane. 

W określonych przez UM 
miejscach zostaną wysta-
wione kontenery na zebrane 
śmieci. Do ich zbierania słu-
żyć będą specjalnie oznako-
wane worki, dystrybuowane 
przez UM (tam też można 
zgłaszać potrzebę otrzymania 

worka czy rękawic).
Podczas akcji „Czysta Ru-

mia” warto zrobić ciekawe 
zdjęcie z własnych działań - 
np. z „górą” zebranych wor-
ków bądź po prostu zdjęcie uj-

mujące swoją oryginalnością 
i wysłać na adres mailowy 
(podany poniżej). Najciekaw-
sze zdjęcia zostaną nagrodzo-
ne podczas festynu będącego 
zwieńczeniem działań podję-

tych przez rumian 13 czerw-
ca.   

Wszelkie dodatkowe infor-
macje znajdują się na stronie 
internetowej UM oraz plaka-
tach i ulotkach.

Posprzątajmy miasto!
RUMIA | Na przyszłą sobotę, 13 czerwca, Urząd Miasta Rumi na czele z burmistrzem zaplanowali 
wielką akcję sprzątania miasta pod nazwą „Czysta Rumia”.

GDZIE PO INFORMACJE I UWAGI?

- ul. Towarowa róg ul. Płk. Dąbka,
- ul. Szkolna – przy placu zabaw,
- ul. Batorego róg ul. Chmielna,
- ul. Rybaków -  na luku, na tyłach budynków FUO
- ul. Abrahama - parking przy DT Abraham,
- ul. Przemysłowa róg ul. Piaskowa,
- ul. Rodziewiczówny – naprzeciwko pływalni, 
- ul. Wileńska – przy nr 30,
- ul. Abrahama róg ul. Piłsudskiego,
- ul. Katowicka  - na wys. budynku nr 21,
- ul. Gdyńska róg ul. Sopocka,
- ul. Pomorska – naprzeciwko budynku nr 23,

- ul. Chełmińska – zatoka postojowa na wys. 
   budynków nr 2-8,
- ul. Rajska – naprzeciwko budynku nr 10,
- ul. Reja róg ul. Żwirki i Wigury,
- ul. Partyzantów róg ul. Nagietkowa,
- ul. 1 Maja róg ul. Mackiewicza.

Worki z zebranymi  odpadami mieszkańcy mogą pozostawić 
w obrębie skrzyżowań, przy słupkach z nazwami ulic: 
- ul. Kamienna, ul. Batorego, ul. Św. Józefa, ul. Sabata, ul. 
Sobieskiego, ul. Górnicza, 
ul. Robotnicza, ul. Towarowa, ul. Cegielniana, ul. Grun-
waldzka, ul. Starowiejska, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kościuszki, 
ul. Ceynowy, ul. I D.W. Polskiego, ul. Gdańska, ul. Pomorska, 
ul. Dębogórska, ul. Kosynierów, ul. Partyzantów.
Worki z „wycieczki” wzdłuż rzeki oraz torów PKP – należy 
zostawić w obrębie skrzyżowań dróg, w miejscach, z któ-
rych będzie możliwy odbiór – lokalizacje należy zgłosić do 
Urzędu Miasta.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW 
NA ODPADY:

Wszystkie informacje i uwa-
gi odnośnie akcji „Czysta Ru-
mia” należy zgłaszać do UM 
Rumi pod nr tel. 58 679-65-60, 
tel. kom. 605-045-102 lub na 
adres mailowy czystarumia@
um.rumia.pl. Pod wymienio-

ny wyżej kontakt można także 
zgłaszać informacje dotyczą-
ce potrzeby naprawy znisz-
czonych lub pokrzywionych 
znaków drogowych. Tego 
typu działania będzie również 
obejmował przebieg akcji.

Maj upłynął w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Wejhe-
rowie pod znakiem Tygodnia 
Bibliotek. Ale bibliotekarze nie 
zwalniają tempa i już szykują 
kolejne atrakcje dla swoich czy-
telników. Wśród nich Noc Bi-
bliotek – pierwsza ogólnopolska 
akcja promująca czytelnictwo 
i biblioteki jak miejsca w któ-
rych warto bywać. Zaraz po niej 
ruszy bogata oferta letnia wejhe-
rowskiej książnicy.

30 maja biblioteki w całym 
kraju otworzą drzwi na oścież 
i zaproszą do nich nie tylko czy-
telników, ale i gości specjalnych. 
Wejherowska książnica zapra-
sza do Pałacu Przebendowskich. 
Dlaczego?

Dzięki porozumieniu podpisa-

nemu z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, od 2 czerwca rusza Let-
nia Biblioteka w Pałacu. Noc 
Bibliotek jest okazją do tego, 
żeby zaprosić naszych Czytel-
ników do tej wyjątkowej fi lii 
bibliotecznej. Ta ogólnopolska 
akcja zbiegła się z obchodami 
Dnia Jakuba w Wejherowie. Na-
sza obecność w Pałacu pozwoli 
uczestnikom imprezy miejskiej 
skorzystać także z zaplanowa-
nych przez nas atrakcji – mówi 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Danuta Balcerowicz.

Wśród wspomnianych atrakcji 
między innymi możliwość wy-
konania zdjęcia w starym stylu 
z ulubioną książką, wspólne 
czytanie „Lokomotywy”, a tak-

że kąciki tematyczne. Początek 
o godzinie 16.00.

Noc Bibliotek zainauguru-
je działalność Letniej Biblio-
teki w Pałacu. Od 2 czerwca 
w funkcjonujących do tej pory 
godzinach pracy, czyli od wtor-
ku do piątku od 10.00 do 18.00 
bibliotekarze zapraszają na taras 
Pałacu Przebendowskich. Funk-
cjonować tam będzie wypoży-
czalnia, czytelnia, a także zapla-
nowane są dodatkowe atrakcje 
dla dzieci. Dzięki współpracy 
z Wydawnictwem Region, na 
czytelników czekać będzie bo-
gaty zbiór literatury regionalnej, 
w tym liczne przewodniki tury-
styczne. Będzie to także miejsce 
spotkań z autorami. W scenerii 
wejherowskiego parku z czy-

telnikami spotkają się między 
innymi : Eugenia Drawz czy 
Janusz Mamelski. Szczegóło-
wy harmonogram spotkań już 
wkrótce.

Spotkanie literackie odbędzie 
się także w głównej siedzibie 
biblioteki przy ulicy Kaszub-
skiej 14. 9 czerwca zawita tam 
Ewa Cichocka - dziennikarka, 
autorka podróżniczych relacji 
publikowanych m.in. w Gaze-
cie Wyborczej, Rzeczpospolitej, 
Poznaj Świat, Wirtualnej Polsce. 
Spotkanie będzie miało formę 
warsztatów, podczas których 
uczniowie szkoły podstawowej 
poznają fascynujący świat mi-
tów.

Bibliotekarze nie zapomnieli 
oczywiście o swoich najmłod-

Biblioteka coraz bliżej czytelnika: 
nowe miejsce, nowa oferta letnia

szych czytelnikach. 1 czerwca 
w godzinach przedpołudniowych 
ulicami Wejherowa kroczyć 
będzie barwny pochód postaci 
bajkowych. W roli najbardziej 
znanych bohaterów bajek zoba-
czymy nie tylko pracowników 
biblioteki, ale i radnych Rady 
Miasta Wejherowa. Zatrzymując 
się w różnych miejscach i od-
wiedzając przedszkola z krót-
kim programem artystycznym, 
chcą w ten sposób uczcić Dzień 
Dziecka i Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom pod hasłem 
„Każde dziecko zasługuje na 
książkę”.

Tradycyjnie, dzięki wsparciu 
Miejskiej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
bibliotekarze przygotowują 
również dla dzieci ofertę zajęć 
letnich. Grupa najmłodszych 
czytelników w lipcu wyruszy 
w literacką wyprawę śladem 
najpopularniejszych utworów 
takich mistrzów pióra jak Jan 
Brzechwa, czy Julian Tuwim. 

Zapisy już w czerwcu.
Oprócz Letniej Biblioteki 

w Pałacu bibliotekarze organizu-
ją także spotkania dla dorosłych. 
W tym roku proponują turniej 
szachowy poprzedzony spotka-
niami, na których będzie moż-
na opanować podstawy tej gry. 
Szczegółowe informacje i zapisy 
w Wypożyczalni dla Dorosłych, 
tel. 58 677 65 74.

Zaraz po zakończeniu sezonu 
letniego, w wejherowskiej książ-
nicy rusza także Centrum Wo-
lontariatu dla Kultury. Czytelni-
cy, którzy chcieliby podzielić się 
z innymi swoimi zainteresowa-
niami, będą mieli okazję spotykać 
się w bibliotece. Szczegóły już 
wkrótce. Chętni uzyskać mogą 
wstępne informacje u Eweliny 
Magdziarczyk-Plebanek pod nu-
merem telefonu 58 677 65 72.

Jak widać, biblioteka jest coraz 
bliżej swojego czytelnika. Warto 
skorzystać z bogatej oferty kultu-
ralnej, czekającej za jej drzwia-
mi.

Biblioteka coraz bliżej czytelnika: 

przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj

www.gwe24.pl
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Niedawno odbył się XII 
Gminny Konkurs Czytelni-
czy dla uczniów klas trze-
cich „Czy znasz tę baśń?”, 
którego organizatorem 
jest Szkoła Podstawowa 
w Częstkowie. Uczestniczy-
ło w nim siedem drużyn ze 
szkół podstawowych. 

Zawodników dopingowa-
li zaproszeni goście, wśród 
nich Tomasz Fopke, dyrek-
tor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie 
oraz Barbara Siemek-Paw-
łowska, kierownik Referatu 
Oświaty, Kultury i Zdrowia 
gminy Szemud. 

Turniej przebiegał dwu-

Czy znasz tę baśń?
CZĘSTKOWO | Trzecioklasiści już po raz dwunasty rywalizowali w gminnym konkursie czytelni-
czym „Czy znasz tę baśń? – Baśnie z Kaszub”.

etapowo. Wśród konkurencji 
znalazły się m.in.: pytania ze 
znajomości baśni, krzyżówka, 
domino, zadania na spostrze-
gawczość i dobieranie zna-
czeń do podanych haseł. Nad 
prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja 
w składzie: Honorata Pesta - 
pracownik Biblioteki Publicz-
nej gminy Szemud; Krystyna 
Lehman-Gostomska - malarka, 
przewodnik licencjonowany 
po Kaszubach, nauczycielka, 
ilustratorka książek i artystka 
ludowa; Sławomira Sankie-
wicz - nauczycielka ze Szkoły 
Podstawowej w Łebnie.

W przerwie między etapami 
wystąpili uczniowie klasy V 
w przedstawieniu pt.: „Książka 
przed sądem”. Wykonali tak-
że układ taneczny do piosenki 
„Kaszëbsczi rock and roll”. 

Atmosfera konkursu służy-
ła dobrej pracy uczniów. Na 
szczycie podium znalazła się 
drużyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej w Koleczkowie, 
a tuż za nią zespół z Jeleńskiej 
Huty i Szemudu. 

(oprac. Raf)

Tak zdecydowali uczniowie, 
rodzice oraz grono  pedago-
giczne podczas szkolnego gło-
sowania w zeszłym roku. 

Jan Brzechwa nazywany jest 
poetą dziecięcej radości. Jego 
utwory - wiersze, bajki, baśnie, 
poematy i opowieści zyskały 
trwałą popularność. Nie tylko 
dzieci, ale również ich rodzice 
i dziadkowie znają wiersze, 
które stają się elementem łą-
czącym pokolenia. 

Jan Brzechwa pokonał pozo-
stałe kandydatury patronackie 
dla szkoły: Irenę Sendlerową 
i Alicję Kotowską. 

Wybór Jana Brzechwy na 
patrona Szkoły Podstawowej 
Nr 10 jest wyrazem uznania 
dla wartości literackich, wy-
chowawczych i estetyczno 
- językowych jego twórczo-

ści adresowanej do dzieci. 
Nadanie imienia zatwierdziła 
Rada Miejska Rumi stosowną 

uchwała, podjętą w zeszłym 
roku podczas sesji październi-
kowej. (raf)

Brzechwa patronem 
„Dziesiątki”
RUMIA | Imię jednego z najbardziej cenionych dziecięcych poetów polskich 
- Jana Brzechwy - otrzymała oficjalnie Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi. 

RUMIA | „Bogu – Chwa-
ła!” - pod takim hasłem w 
Uroczystość Bożego Ciała 
(4 czerwca) na Stadionie 
Miejskim w Rumi odbędzie 
się Koncert Uwielbienia. 

Podstawowym celem kon-
certu jest modlitwa i uwiel-
bienie Boga. Koncert jest też 
odpowiedzią na wezwanie 
Ojca Świętego Franciszka, 
który wielokrotnie wzywał 

do wyjścia z dziełem ewan-
gelizacji „na ulice”, by w 
nowych formach duszpaster-
skich głosić Dobrą Nowinę. 

Koncert nie jest więc im-
prezą zamkniętą, zarezerwo-
waną jedynie dla katolików, 
ale otwartą na każdego.

Podczas koncertu świadec-
two swej wiary da między 
innymi ks. Jan Kaczkowski, 
Dyrektor Puckiego Hospi-
cjum. Będzie to też okazja do 
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przeglądaj online na  

expressrolniczy.pl

więcej o magazynie: 
tel. 796 944 155

JUŻ DOSTĘPNY

NOWY 
NUMER

Koncert uwielbienia złożenia ofiary na Hospicjum.
Odpowiedzialnym za aran-

żacje i dostosowanie piosenek 
na potrzeby naszego chóru 
jest Mirosław Hałenda, na co 
dzień organista w Parafii św. 
Antoniego w Redzie a także 
klawiszowiec zespołu Pullo-
ver. Chórem dyrygować bę-
dzie znana z promocji Kaszub 
piosenkarka, kompozytorka 
i dyrygentka Weronika Kor-
thals. Koncert rozpocznie się 
o godz. 19.00 i potrwa ok. 2,5 
godziny. Wstęp wolny. 

(raf)
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Polskie wzornictwo 
w cyberprzestrzeni
Powstaje cyfrowa kolekcja polskiego designu z ubiegłego stulecia. 

Lata 60. i 70. XX wieku to był 
doskonały czas dla polskich 
projektantów. Obecnie powsta-
je Projekt Wystawka, który 
wpisuje się w trend odkrywania 
na nowo perełek dawnego desi-
gnu. Pomysłodawcy zapraszają 
do dzielenia się przykładami 
polskiego wzornictwa. Do pro-
jektu może włączyć się każdy, 
kto prześle zdjęcia swoich eks-
ponatów - mebli, wydawnictw, 
bibelotów.

Inicjatorką projektu jest Emilia 
Obrzut, a sama strona nawią-

zuje do zyskującego na popu-
larności wzornictwa sprzed lat, 
które nadal, choć coraz rza-

dziej, można kupić za grosze 
lub dostać za darmo. Ma stano-
wić kopalnię wiedzy o polskim 

designie i go promować.
- Wystawka powstała po to, 
aby pokazać niezwykłość co-
dziennych i niecodziennych 
przedmiotów, które znajdują się 
w naszych domach – mówi Emi-
lia Obrzut. - To niesamowite, że 
mają tak piękną formę, mimo 
wielu obostrzeń, którym musiały 
kiedyś sprostać (małe gabaryty, 
wielofunkcyjność czy koszty 
produkcji). Czasami doceniane, 
czasami ukryte, zasługują na 
pokazywanie szerokiej publicz-
ności.

W budowaniu cyfrowej kolek-
cji może uczestniczyć każdy. 
„Eksponatem” może być ulu-
biona bajka z dzieciństwa, ko-
moda z politurą, meblościanka 
cioci lub upolowana na pchlim 
targu fi liżanka? Z nadesłanych 
zdjęć być może kiedyś powsta-
nie zbiór, który nie zmieściłby 
w żadnym muzeum. 
Oprac. DK

Dopłaty do kredytów 
dla młodych

Na 2015 rok na wsparcie 
młodych ludzi, kupujących 
swoje pierwsze mieszkania, 
rząd przeznaczył 715 mln zł. 
Dompress.pl podaje, że - jak 
informuje Bank Gospodar-
stwa Krajowego - po pierw-
szym kwartale br. na dopłaty 
zarezerwowanych zostało już 
220 mln zł z tych środków. 
To więcej, niż zostało wydane 
na obsługę programu w ciągu 
całego 2014 roku. Od stycznia 
do końca marca br. do 14 ban-
ków, które uczestniczą w pro-
gramie, wpłynęło prawie 
trzykrotnie więcej wniosków 
o kredyt z dopłatą niż w ana-
logicznym okresie ubiegłego 
roku. 
W połowie roku chętnych 
może jeszcze przybyć. Wte-

dy zmienić się mają przepisy 
dotyczące przyznawania do-
płat. Osobom z dwójką dzieci 
zamiast 15 proc. państwo do-
płacać ma 20 proc., a rodziny 
posiadające co najmniej troje 
dzieci dostaną aż 30 proc. do-
fi nansowania do kredytu.
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W styczniu 2014 r. Rząd przy-
jął Program Polskiej Energe-
tyki Jądrowej. Na jakim eta-
pie jest dziś projekt budowy 
pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej? 

- PGE EJ 1, jako spółka wyzna-
czona do przygotowania i reali-
zacji inwestycji budowy elek-
trowni jądrowej, odpowiada za 
cały szereg zadań, które mają 
doprowadzić do jej uruchomie-
nia. Kluczowe na tym etapie 
jest wytypowanie lokalizacji 
elektrowni jądrowej oraz wy-
bór technologii reaktora i part-
nera strategicznego inwestycji.
Aktualnie prowadzimy zaawan-
sowane badania lokalizacyjne 
i środowiskowe równolegle 
w dwóch lokalizacjach w wo-
jewództwie pomorskim: „Cho-
czewo” w gminie Choczewo 
oraz „Żarnowiec” w gminach 
Gniewino i Krokowa. Równo-
cześnie przygotowujemy się 
do uruchomienia w II połowie 
bieżącego roku tzw. postępo-
wania zintegrowanego, w któ-
rym wyłonimy partnera, który 
dostarczy technologię, dostawy 
paliwa a także zapewni finan-
sowanie dla tej inwestycji. 

Zacznijmy od badań. Na 
czym one konkretnie polega-
ją? 

- Badania środowiskowe i lo-
kalizacyjne są kluczowym 
elementem projektu budowy 
elektrowni jądrowej. Ich celem 
jest wskazanie bezpiecznego 
dla ludzi i środowiska umiej-
scowienia elektrowni. Na pod-
stawie ich wyników będziemy 
mogli do minimum ograniczyć 
oddziaływanie elektrowni na 
życie okolicznych mieszkań-
ców oraz lokalną faunę i florę. 
W tym celu, w wytypowanych 
lokalizacjach, eksperci przepro-
wadzą dokładną inwentaryza-
cję gatunków roślin i zwierząt 
oraz przebadają środowisko 
lądowe i wodne. 
W praktyce oznacza to, że 
będą przeszukiwać okoliczne 

tereny, obserwo-
wać zwierzęta i ich 
ślady, prowadzić 
odłowy i nasłuchy, 
rozmawiać z le-
śnikami, rybakami 
i mieszkańcami. 
W trakcie badań 
zostanie oceniony 
też aktualny stan 
środowiska, w tym 
poziom zanieczysz-
czenia i występo-
wanie izotopów 

promieniotwórczych 
w gruncie, wodach powierzch-
niowych i podziemnych oraz 
atmosferze.
Badania wykażą także, jak 
panujące w danym miejscu 
warunki mogą wpływać na 
bezpieczeństwo funkcjonowa-
nia elektrowni jądrowej. Takie 
dane uzyskane zostaną w po-
miarach sejsmicznych, geolo-
gicznych, hydrogeologicznych 
i meteorologicznych. 

Czy na tym etapie można już 
powiedzieć, że któraś z lo-
kalizacji lepiej nadaje się do 
umiejscowienia elektrowni?

- Jest zdecydowanie za wcze-
śnie, żeby o tym przesądzać. 
Mogę nawet powiedzieć, że 
rezultaty dotychczas prowa-
dzonych analiz skłoniły nas 
do poszerzenia obszaru badań 
w lokalizacji „Choczewo”. 
Analizujemy, czy nie należa-

łoby przesunąć potencjalnej 
lokalizacji elektrowni bardziej 
w kierunku zachodnim. . Decy-
zję o zmianie granic lokalizacji 
podejmiemy pod koniec 2015 r., 
po wykonaniu niezależnej oce-
ny oddziaływania inwestycji 
na obszary Natura 2000, które 
znajdują się w sąsiedztwie lo-
kalizacji. W najbliższych mie-
siącach przeprowadzimy w lo-
kalizacji „Choczewo” badania 
przyrodnicze i hydrogeolo-
giczne oraz inwentaryzację le-
śnych siedlisk przyrodniczych. 
Potwierdzą one, czy decyzja 
o korekcie obszaru badań po-

tencjalnej lokalizacji elektrow-
ni, jest wskazana ze względów 
przyrodniczych. 
W maju zorganizowaliśmy de-
dykowane spotkania dla miesz-
kańców trzech sołectw Słaj-
szewa, Kopalina i Jackowa, 
podczas których omówiliśmy 
podejście do wyboru lokaliza-
cji oraz plany badań.

Kiedy zatem ostatecznie bę-
dzie wiadomo gdzie powsta-
nie elektrownia? Mówi się 
też, że badania lokalizacyjne 
są już opóźnione względem 
pierwotnego harmonogra-
mu. 

- Szacujemy, że będziemy 
mogli wstępnie wskazać lo-
kalizację elektrowni na etapie 
opracowania raportu o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanego przedsięwzię-
cia, tj. ok. 2017 r. Ostateczne 
potwierdzenie wyboru będzie 
możliwe na etapie uzyskiwa-
nia decyzji środowiskowej 
i decyzji lokalizacyjnej. Na tej 
podstawie PGE EJ 1 wystąpi 
do Prezesa Państwowej Agen-
cji Atomistyki o zezwolenia na 
budowę obiektu jądrowego.
Ze względu na wagę jaką wyni-
ki badań mają dla bezpiecznej 
eksploatacji elektrowni jądro-
wej, rzetelność i dokładność są 
dla nas głównymi kryteriami 
ich realizacji. Mówiąc wprost: 
wolimy poświecić na nie wię-

cej czasu, niż planowaliśmy, 
ale mieć pewność, że zostały 
przeprowadzone w sposób 
gwarantujący wybór bezpiecz-
nej lokalizacji.
Od grudnia 2014 r. realizuje-
my projekt badań w zmienio-
nej formule organizacyjnej, 
wykorzystując do tego celu 
doświadczenia Grupy Kapita-
łowej PGE oraz merytoryczne 
wsparcie doradcy branżowego 
– firmy Amec Foster Wheeler. 
Takie rozwiązanie daje nam 
pełną kontrolę nad stanem re-
alizacji projektu oraz pozwala 
usprawnić przebieg procedury 

środowiskowej, co przyczyni 
się do terminowego uzyskania 
przewidzianych w tym proce-
sie decyzji. 

Kiedy w takim razie zostanie 
wybrany dostawca reaktora 
do elektrowni? 

- Kwestia wyboru technologii 
reaktora zostanie rozstrzygnięta 
w tzw. postępowaniu zintegro-
wanym. W jego ramach kon-
sorcja firm zostaną poproszo-
ne o przedstawienie w swoich 
ofertach kluczowych elemen-
tów realizacji inwestycji, tj. 
dostawy technologii reaktora 
generacji III/III+, generalnego 
wykonawstwa i utrzymania 
ruchu elektrowni, dostaw pali-
wa jądrowego, a także modelu 
finansowania inwestycji. 
Zakończyliśmy już dialog 
wstępny z oferentami, urucho-
mienie postępowania zapla-
nowaliśmy na koniec połowę 
2015 r. 

W jaki sposób PGE EJ 1 za-
mierza zgromadzić środki 
na budowę elektrowni? Czy 
gwarancji finansowych może 
udzielić państwo?

- Możliwości jest kilka. Jedną 
z nich może być system kon-
traktów różnicowych, w któ-
rym operator elektrowni ma za-
gwarantowaną określoną cenę 
sprzedaży energii elektrycznej 
w dłuższym horyzoncie cza-
sowym. Na takie rozwiązanie 
zdecydowali się np. Brytyjczy-
cy przy projekcie Hinkley Po-
int C. Inne przykłady finanso-
wania dotyczą Finlandii, gdzie 
w realizację projektu zaangażo-
wanych jest kilkudziesięciu ak-
cjonariuszy, którzy gwarantują 
odbiór energii z elektrowni po 
jej wybudowaniu i zapewniają 
finansowanie. 
Rozważamy różne modele, 
w tym również finansowanie 
dłużne z Agencji Kredytów 
Eksportowych, analizując po-
szczególne rozwiązania pod 
kątem ich dopasowania do kra-
jowych uwarunkowań.

Skoro o pieniądzach mowa, 
w jaki sposób na inwestycji 
może skorzystać gmina, na 
terenie której powstanie elek-
trownia? 

- Najbardziej oczywista, wy-
mierna korzyść finansowa dla 
gmin, to naturalnie podatki, któ-
re operator elektrowni będzie 
wpłacał każdego roku do ich 
kasy. Bezpośredni szacowany 

roczny dochód gminy-gospoda-
rza elektrowni może wynieść od 
30 do 40 mln złotych. Z tego ty-
tułu wpływy będę mieć również 
gminy sąsiednie – ustawodawca 
zadbał o to, aby 50 proc. podat-
ków płaconych przez elektrow-
nię trafiało właśnie do nich. 
Po stronie benefitów należy 
też zapisać miejsca pracy i in-
frastrukturę, które powstaną 
w związku z budową i eks-
ploatacją siłowni. W trakcie 
budowy elektrowni jądrowej 
niezbędne jest bezpośrednie 
zatrudnienie 2500-4000 osób. 
Pośrednio z procesem budowy 
związanych jest też około 50 
000 osób, pracujących m.in. 
przy produkcji betonu, stali, 
przewodów i rurociągów oraz 
w wielu innych branżach.
Nie należy się też obawiać, że 
w elektrowni zatrudnienie mogą 
znaleźć jedynie osoby o wyso-
kich kwalifikacjach. Eksperci 
jądrowi stanowią 30 proc. kadry 
siłowni. Aż  70 proc. stanowisk 
po odpowiednim przeszkole-

niu może  zostać obsadzonych 
kadrą z lokalnego rynku. Dla 
przykładu w elektrowni jądro-
wej Confrentes w Hiszpanii, 
którą odwiedziliśmy wspólnie 
z przedstawicielami gmin loka-
lizacyjnych w ubiegłym roku, 
pracuje obecnie 700 osób, z któ-
rych większość to mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. 
Obecnie jest jednak jeszcze za 
wcześnie, żeby ocenić jaki pro-
cent ludności lokalnej znajdzie 
zatrudnienie przy projekcie. Na 
podstawie zagranicznych przy-
kładów można jednak osza-
cować, że przy eksploatacji 
elektrowni pracować może ok. 
1500 osób, a pamiętać trzeba 
że elektrownia jądrowa praco-
wać może nawet 60 lat. 

Wójtowie gmin lokalizacyj-
nych wskazują, że ciągle nie 
ma decyzji gdzie powstanie 
elektrownia, a profity, o któ-
rych Pan wspomina, mogą 
pojawić się dopiero za kilka 
- kilkanaście lat. 

- To prawda. Najwięcej możli-
wości pojawi się na etapie bu-
dowy i eksploatacji elektrowni. 
Jednak już dziś staramy się 
znajdować rozwiązania, które 
z jednej strony  wspierają re-
alizację procesu inwestycyjne-
go, z drugiej zaś służą lokalnej 
społeczności. 
W 2014 r. nasza spółka zawarła 
z gminami Choczewo, Krokowa 
i Gniewino oraz Samorządem 
Województwa Pomorskiego 
„Porozumienie o Współpracy 

i Rozwoju”. Zgodnie z jego 
zapisami, strony wypracują 
wspólnie rozwiązania, które 
służyć będą rozwojowi lo-
kalnej infrastruktury i rynku 
pracy oraz zasady wspólnego 
prowadzenia działań komuni-
kacyjno – edukacyjnych. Pro-
jekty poszczególnych planów 
przedstawiliśmy do dyskusji 
gminom parę miesięcy temu. 
W dalszym ciągu czekamy na 
odpowiedź i deklarujemy peł-
ną gotowość do wcielenia tych 
pomysłów w życie. Realizacja 
potrzeb lokalnej społeczności 
zarówno dla nas, jak i przedsta-
wicieli gmin jest priorytetowa, 
więc mamy nadzieję, że szybko 
uda nam się sfinalizować owoc 
naszej naszej wspólnej pracy.
Cały czas prowadzimy też 
działania edukacyjne mające 
na celu przybliżenie mieszkań-
com wiedzy na temat energii 
jądrowej i elektrowni. Zorgani-
zowaliśmy wystawy dotyczące 
badań lokalizacyjnych i śro-
dowiskowych, uruchomiliśmy 

we wszystkich trzech gminach 
lokalizacyjnych multimedialne 
Lokalne Punkty Informacyj-
ne. Jesteśmy również obecni 
ze stoiskami edukacyjno – in-
formacyjnymi na wszystkich 
ważniejszych wydarzeniach 
gminnych. W wakacje edu-
kujemy także poprzez rekre-
ację angażując się chociażby 
w organizację popularnych 
w tym regionie zawodów Nor-
dic Walking. Organizujemy 
wyjazdy do  Centrum Nauki 
Experyment czy interaktywne 
warsztaty fizyczno-chemiczne 
w Domach Sołeckich. 
W te wakacje planujemy do-
posażyć w gry edukacyjne, 
książki, czy artykuły papierni-
cze prawie 30 świetlic z gmin 
lokalizacyjnych. W czerwcu 
dodatkowo wyremontujemy 
i doposażymy w krzesła 
i ławki salę w świetlicy w Że-
laznej w Gminie Choczewo. 
W tym miejscu warto również 
wspomnieć, że corocznie prze-
kazywane są darowizny z Fun-
dacji PGE Energia z Serca dla 
trzech lokalizacji na projekty 
wnioskowane przez gminy. 
Wsparliśmy m.in.  zabezpie-
czenie plaży w miejscowości 
Lubiatowo przez WOPR, uno-
wocześnienie boiska szkolnego 
w Choczewie, dofinansowanie 
budowy boiska wielofunkcyj-
nego wraz z placem zabaw 
w miejscowości Czymanowo 
oraz placu zabaw w miejsco-
wości Tadzino w gminie Gnie-
wino, czy doposażenie szkółki 
żeglarskiej w Krokowej.

Gminy skorzystają 
na podatkach
ROZMOWA | Z Jackiem Cichoszem, prezesem PGE EJ 1 rozmawia Grzegorz Bryszewski.

Elektrownia jądrowa 
Cofrentes - Hiszpania

Elektrownia jądrowa 
Vandellos  - Hiszpania
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OGŁOSZENIE 
Burmistrza  Miasta  Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz Zarzą-
dzenia Nr   165/140/2015 Burmistrza Miasta Rumi z 
dnia 19 maja 2015 r. informuję, iż w siedzibie Urzę-
du Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykaz obejmujący lo-
kal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miej-
skiej Rumia, położony w Rumi  przy ul. Dąbrow-
skiego 8B/12, przeznaczony do oddania w najem 
na okres 3 lat, w formie  bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego najemcy, z przeznaczeniem na 
działalność usługową– nieuciążliwą dla mieszkań-
ców budynku. 

Rumia, 21.05.2015 r. 

OGŁOSZENIE 
Burmistrza   Miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz Zarzą-
dzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 164/139/2015 
z dnia 19 maja 2015 roku informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmują-
cy nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Włady-
sława IV, składającą się z działek nr nr 13        o pow. 
170 m2 i 14/8 o pow. 441 m2, stanowiącą własność 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczone-
go.

Rumia, 21.05.2015 r.

OGŁOSZENIE 

przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj

www.gwe24.pl
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Jerzy 
budniK

Poseł 
na Sejm RP

FELIETON | Rocznica ta 
przypada dokładnie w tym ty-
godniu, gdyż pierwsze po resty-
tucji samorządu terytorialnego 
wybory odbyły się 27 maja 
1990 roku. Trudno, żebym 
o tym nie napisał, skoro byłem 
aktywnym uczestnikiem tamte-
go, historycznego wydarzenia, 
a w latach 1990-98 radnym 
i prezydentem Wejherowa.

Chciałoby się napisać przy tej 
okazji o wszystkim; o samej idei 
samorządności, o tym jakimi 
argumentami, przy „okrągłym 
stole”, strona społeczna przeko-
nała stronę rządową, że warto 
przywrócić w Polsce samorząd 
terytorialny, o tym dlaczego tak 
trudno było tę ideę wcielić w ży-
cie, mimo iż związane były z tym 
ogromne oczekiwania społeczne, 
o przygotowaniach do wyborów, 
szczególnie po stronie, z którą 
byłem związany, czyli po stro-
nie ruchu komitetów obywatel-
skich, w większość noszących 
w swojej nazwie „Solidarność”, 
o wspaniałych ludziach, pionie-
rach samorządności na naszym 
terenie, którzy z dużym poświę-
ceniem tworzyli jej fundamenty, 
ale w krótkim felietonie jest to 
niemożliwe. Ograniczę się z ko-
nieczności do dwóch ogólnych 
refleksji. Po pierwsze, reforma 
samorządowa to jedno z tych do-
konań minionego ćwierćwiecza, 
które jest najmniej kontestowane. 
Powiem więcej, z wszystkich po-
zostałych reform, równie potrzeb-
nych i ważnych, ta udała się nam 
najlepiej. Rzecz jasna z czasem 
wprowadzano do niej istotne 
korekty, np. tworząc samorząd 
powiatowy i wojewódzki, od-
chodząc od formuły zarządzania 
kolegialnego w samorządach 

szczebla podstawowego (zlikwi-
dowano Zarządy Miast i Zarzą-
dy Gmin) na rzecz wzmocnienia 
pozycji prezydenta, burmistrza 
i wójta, wybieranych od 2006 
roku w wyborach bezpośrednich, 
czy też ostatnia zmiana, polegają-
ca na wprowadzeniu wyborów na 
radnych w okręgach jednoman-
datowych (z wyjątkiem miast na 
prawach powiatu). Zmianie ule-
gały także i to znacząco, zadania 
i kompetencje samorządów, co 
z kolei miało związek z trwają-
cym do dziś procesem stopniowej 
decentralizacji państwa. Przy-
znaję, nie zawsze szły za tym 
obiecane przez władzę centralną 
środki, ale to temat rzeka, tylko 
go sygnalizuję, by nie być posą-
dzony o to, że jak poszedłem do 
Sejmu, to oderwałem się od rze-
czywistości. Po drugie, samorzą-
dy zaktywizowały lokalną spo-
łeczność i uruchomiły rezerwuar 
oddolnych inicjatyw na skalę po-
przednio nienotowaną. Ludzie 
„na dole” naprawdę poczuli się 
odpowiedzialni za swoje miejsco-
wości i stali się ich rzeczywistymi 
gospodarzami. Nie znaczy to, że 
wszędzie jest idealnie. Samorządy 
są lepsze i gorsze, jedne są zarzą-
dzane autokratycznie, inne w peł-
ni demokratycznie, a z oddolną 
inicjatywnością też bywa różnie. 
Ale nie ma porównania z tym, co 
było przed 1990 rokiem. Wiem 
co piszę, bo w latach 1978-84 
(kadencję przedłużono, bo dłużej 
trwało wychodzenie ze stanu wo-
jennego) byłem radnym Miejskiej 
Rady Narodowej w Wejherowie 
i dobrze pamiętam, jakie było 
usytuowanie Rad w ówczesnej, 
scentralizowanej strukturze pań-
stwa, jak bardzo ograniczona była 
ich autonomia. A o tym, że samo-
rządność się sprawdziła, najlepiej 
świadczą widoczne gołym okiem 
pozytywne zmiany, zachodzące 
w naszych miastach i gminach.

Archiwalne felietony 
posła można 
przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

25 lat samorządności

Prezydent Wejherowa został 
ogłoszony, na łamach „Dzien-
nika Gazety Prawnej”, jednym 
z pięciu najlepszych włodarzy 
w Polsce sprawujących władzę 
w mieście do 100 tys. miesz-
kańców. Wejherowo otrzyma-
ło wyróżnienie w rankingu. 
Nagrody odebrał, w imieniu 
Krzysztofa Hildebrandta 
i mieszkańców Wejherowa, 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik z Urzędu Miasta.
Ranking „Dziennika Gazety 
Prawnej” w kategorii „najlep-
szy włodarz miasta do 100 tys. 
mieszkańców”, przedstawia się 
następująco: 1. Stanisław Kru-
szewski (Józefów nad Świe-
ciem), 2. Jacek Karnowski (So-
pot), 3. Roman Smogorzewski 

(Legionowo), 4. Ryszard No-
wak (Nowy Sącz), 5. Krzysz-
tof Hildebrandt (Wejherowo), 
6. Janusz Grobel (Puławy), 7. 
Tomasz Andrukiewicz (Ełk), 
8. Stanisław Lichosyt (Sucha 
Beskidzka), 9. Tadeusz Krza-
kowski (Legnica), 10. Jan 
Starzyński (Pruszków).
Jak czytamy na stronie in-
ternetowej wejherowskiego 
Ratusza, w tym roku „Perły 
Samorządu”, przyznawane 
przez „Dziennik Gazetę Praw-
ną”, trafiły do tych prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów, 
którzy, piastując funkcję od 
co najmniej piętnastu lat, za-
pracowali na miano nie tylko 
dobrego samorządowca, lecz 
także skutecznego menedże-

ra. Tegoroczna edycja nagro-
dy była wyjątkowa, ponieważ 
włodarzy oceniano nie tylko za 
jedną kadencję.
W rankingu zostały docenione 
również inne pomorskie samo-
rządy oraz samorządowcy. Pre-
zydent Gdyni Wojciech Szczu-
rek został włodarzem 25-lecia 
w kategorii miast powyżej 100 
tys. mieszkańców, a Gdynia 
zajęła pierwsze miejsce w ran-
kingu. Gdańsk uplasował się 
na trzeciej pozycji. Wyróżnieni 
zostali także prezydent Gdań-
ska Paweł Adamowicz oraz 
prezydent Sopotu Jacek Kar-
nowski. Wyróżnienie w kate-
gorii gmin wiejskich otrzyma-
ło Gniewino. oprac. PS

Perły Samorządu. Prezydent i miasto nagrodzeni
WEJHEROWO | Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, znalazł się w pierwszej piątce włodarzy 25-lecia w Polsce (miasta do 100 tys. mieszkańców), 
a Wejherowo otrzymało wyróżnienie w rankingu „Perły Samorządu”, stworzonym przez warszawski „Dziennik Gazetę Prawną”.



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie sprze-
dam lub zamienię na 2 pokoje z 
kuchnią za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę budowlaną 
w Lęborku. Tel: 604-536-815 

SPRZEDAM ziemie 20000m2 
w Łówczu Górnym koło Strzebie-
lina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

FIATA Sienę 99r. Ważny przegląd 
i oc, hak stan dobry, cena 2500zł. 
Tel: 503-530-812

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, auto części, 
awaryjne otwieranie drzwi. Tel: 
789-345-593

INNE

SPRZEDAM przyczepkę samo-
chodową zarejestrowana. Cena; 
1000 zł. Tel: 697-509-764

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

TELEFONY

SPRZEDAM telefon HTC Touch 
HD, od nowości folia na ekranie, 
wszystkie 
papiery + 2 rysik. Cena 100zł. Tel: 
518-361-659

INNE

PRACA

DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ pracowników do 
pralni w Wejherowie. Tel: 608-
412-349

USŁUGI

GOTÓWKA od ręki. Potrzebu-

jesz gotówki? Zadzwoń! Tel: 
533-340-404 lub: Kartuzy, Żu-
kowo 887-840-204, Kościerzyna 
887-840-429, Lębork 887-840-
434, Wejherowo 887-840-320, 
887-840-337. Marka S.A.

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

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

FAJNA dupcia, blond laseczka 
zaprasza sponsorów, również 
sex telefonik, Sopot. Tel: 516-
494-912

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM zmywarkę Whirlpo-
ol 60 cm wolnostojącą. Używana 
sporadycznie od ok. 6 m-cy, na 
gwarancji, srebrna Inox w stanie 
bdb. Tel:  507-486-424

SPRZED łuparkę świdrową do 
drzewa silnik o mocy 4 kw oraz 
silnik 7,5 kw 960 obr. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM łózko 140/200, 
materac, szufl ada - naturalne 
drewno, stan idealny, cena 1200 
zł, Wejherowo. Tel: 798-020-532

SPRZEDAM namiot 3-osobowy 
cena 200zł, śpiwór 60zł, kalimaty 
szt. 2 cena 50zł, stan bdb, Wejhe-
rowo. Tel: 798-020-532

SPRZEDAM biżuterię damską, 
korale bransoletki paski odzież. 
Okazja od 1zł. Tel: 501-534-260
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PIEC kafl owy oddam. Tel: 515-
411-954

DREWNO do CO i gałęziówkę 
sprzedam, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927 

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

LODÓWKA używana, kolor biały, 
tanio oddam, Wejherowo, tel. 
789-431-218

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan idealny, 

Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@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

EXPRESS BIZNESSU 

SPRÓBUJ 
SWOICH SIŁ.
jeżeli: 
• jesteś osobą kreatywną,
• jesteś ambitny/a 
   i chcesz się rozwijać
• posiadasz wiele pomysłów

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS NA 
PRAKTYKI LUB STAŻ
e-mail: rekrutacja@expressy.pl
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Zespół prowadzony przez 
Tomasza Kotwicę wygrał pią-
te ligowe starcie z rzędu, za-
chowawszy w każdej z tych 
konfrontacji „zero” z tyłu. 
Ostatnim zespołem, który 
znalazł receptę na gryfi tów 
była Lechia II Gdańsk. Rezer-
wy lechistów są jednak obec-
nie sklasyfi kowani na drugiej 
lokacie w tabeli i mają cztery 
„oczka” straty do drużyny ze 
Wzgórza Wolności. Teore-
tycznie łatwiejszy terminarz 
na ostatniej prostej ma lider 
tabeli III ligi grupy pomor-
sko-zachodniopomorskiej, 
ale przedwczesne dopisy-
wanie punktów może się źle 
skończyć. W najbliższą nie-

dzielę Gryf zagra w Szcze-
cinie z Pogonią II (pierwszy 
gwizdek o 11:00). - Tam się 
można wszystkiego spo-
dziewać - niewykluczone, 
że wyjdzie na boisko sama 
młodzież, choć zawodni-
cy z pierwszego zespołu też 
mogą się pojawić - powie-
dział niedawno na naszych 
łamach bramkarz Wiesław 
Ferra.  Podczas pojedynku 
wejherowsko-szczecińskiego 
w rundzie jesiennej, który od-
był się 2 listopada 2014 roku, 
zwyciężyli gospodarze 5:2. 
Po dwa gole zdobyli wtedy 
Krzysztof Wicki oraz Krzysz-
tof Rzepa, a jedno trafi enie 
dorzucił Grzegorz Gicewicz. 

Honorowe bramki po stronie 
szczecinian stały się udziałem 
Andrzeja Kotłowskiego i Da-
niela Jałoszyńskiego. W ze-
szłą sobotę piłkarze z Wej-
herowa na własnym obiekcie 
okazali się z kolei lepsi od 
drugiej drużyny żółto-nie-
bieskich, która choć w tabeli 
zajmuje dopiero ósmą lokatę, 
to jednak przeszkodziła Gry-
fowi w drodze do centralnej 
części Pucharu Polski. Pił-
kę na wagę triumfu umieścił 
w siatce Piotr Kołc w 33. mi-
nucie gry, a asystę zapisał na 
swoim koncie Gicewicz. 

Gryf Wejherowo 
- Arka II Gdynia 1:0 (1:0)

Bramka: 33’ P.Kołc
Gryf: W.Ferra - M.Fierka 

(74’ K.Godula), P.Kostuch, 
M.Skwiercz, M.Wiśniewski 
- P.Brzuzy, P.Kołc, M.Osłow-
ski, G.Gicewicz - P.Czoska 
(46’ K.Rzepa) - K.Wicki

Rezerwowi: A.Duda, 
S.Kowalski, M.Szymański, 
M.Kenner, K.Cysewski

Arka II: Kotkowski - Wojci-
nowicz, Szur, Borski, Kowal-
ski, Koziara (49’ Tomczak), 
Robakowski, Karłowicz (69’ 
Kupczyk), Węsierski (80’ 
Skrzypczak), Hebel, War-
dziński

Rezerwowi: Hiszpański
KH

Udany rewanż 
na Arce II Gdynia
LIGA | Wejherowianie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa w decydującej fazie sezonu.

25 maja rozpoczęły się 
zapisy na ostatni mecz se-
zonu, w którym gryfi ci za-
grają na wyjeździe z Astrą 
Ustronie Morskie (07.06, 
niedziela, godz. 17:00). 
Zgłoszenia można doko-

nywać w Szopena Studio 
(ul. Nanicka 20. Koszt wy-
jazdu wynosi 25 złotych. 
Wszystkich sympatyków 
serdecznie zapraszamy! - 
informuje ofi cjalna strona 
klubowa.

Wyjazd kibiców 
na ostatni mecz sezonu

19 goli - Paweł Czychowski (Lechia II Gdańsk),
15 goli - Mateusz Łuczak (Kaszubia Kościerzyna),
13 goli - Krzysztof Rzepa, Krzysztof Wicki (obaj Gryf 
Wejherowo),
7 goli - Grzegorz Gicewicz (Gryf Wejherowo),
6 goli - Michał Skwiercz, Przemysław Kostuch (obaj 
Gryf Wejherowo),

Najlepsi strzelcy III ligi grupy pomorsko
-zachodniopomorskiej:
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Kalendarium 
FUTBOLOWE
Znów otworzyłem rocznik 
tygodnika „Piłka Nożna” 
z 1974 roku. Przede mną  
nr 22 (65) z 28 maja tam-
tego, pamiętnego piłkar-
sko roku. Czyli minęło 41 
lat i jeden dzień.  O czym 
czytamy? W prawym gór-
nym roku niezwykle ważna 
wiadomość, że już w przy-
szłym tygodniu specjal-
ne wydanie „Piłki Nożnej”. 
Myślę, że większość czyta-
jących wie skąd to wyda-
nie specjalne? Za kilkana-
ście dni bowiem zaczyna-
ły się Mistrzostwa Świata, 
rozgrywane tym razem na 
terenie Republiki Federal-
nej Niemiec. Jeśli kogoś to 
interesuje, to informuję, 
że oczywiście mam w swo-
im archiwum tamto pa-
miętne wydanie specjalne. 
Tak samo zresztą, jak kolo-
rowy plakat z naszą wspa-
niałą drużyną. Bez kłopotu 
wymieniam wszystkich z 
pamięci zaczynając od gór-
nego rzędu z lewej strony. 
Tak więc: Jan Tomaszew-
ski, Jan Domarski, Henryk 
Wieczorek, Je- rzy Gor-
goń, 

Władysław Żmuda, An-
drzej Fischer, Adam Mu-
siał, II trener Andrzej Strej-
lau, Andrzej Szarmach, 
Zygmunt Maszczyk, Miro-
sław Bulzacki, Antoni Szy-
manowski, Zbigniew Gut, 
Kazimierz Deyna, Zygmunt 
Kalinowski, Trener Kazi-
mierz Górski, Marek Ku-
sto, Kazimierz Kmiecik, 
Grzegorz Lato, Lesław Ćmi-
kiewicz, Roman Jakóbczak, 
Robert Gadocha i Zdzisław 
Kapka. Uff , znów się uda-
ło. Dziś już nie wymienię, 
tak jednym tchem naszej 
współczesnej kadry repre-
zentacyjnej. Co jeszcze na 
pierwszej stronie? Artykuł 
redaktora naczelnego Ste-
fana Grzegorczyka „Kadra 
po reglami”, o tym jak w 
Zakopanem nasi piłkarze 
sposobią się do rozgrywek 
mistrzowskich. Ponadto 
relacja Zygmunta Lenkie-
wicza z Londynu, o meczu 
towarzyskim Anglia – Ar-
gentyna. Smaczku temu 
spotkaniu nadawał fakt, że 
Anglię przed kilkoma tygo-
dniami wyeliminowaliśmy 
z udziału w MŚ a z Argen-

tyna miała być naszym 
pierwszym rywalem na 

tychże MŚ. Lenkie-
wicz swojej kore-
spondencji dał ty-
tuł „Dyplomatycz-
ny remis”, Anglia 
zremisowała bo-
wiem z Argenty-
ną 2:2. Na dru-
giej stronie wy-

niki meczów dru-
giej ligi. Na cze-

le grupy północnej 
była wtedy Arka Gdy-

nia, która w trzynastej ko-
lejce pokonała na wyjeź-
dzie Stoczniowca Gdańsk 
2:0. Pomorze Gdańskie re-
prezentowane było w II li-
dze jeszcze przez Lechię 
Gdańsk – 4. miejsce w ta-
beli i Bałtyk Gdynia – 5. 
miejsce. W grupie połu-
dniowej prowadziła dru-
żyna GKS Tychy. Na środku 
drugiej strony znajdujemy 
krótkie ogłoszenie pod ty-
tułem „Od 1 do 22”. Łatwo 
się domyślić, że nasi repre-
zentanci musieli mieć sta-
łe numery na koszulkach. 
Nic nie byłoby w tym inte-
resującego, gdyby nie fakt, 
że po kilkunastu dniach te 
numery nie miały już nic 
wspólnego z prawdą. Otóż, 
jak głosił późniejszy komu-
nikat  PZPN nastąpiło nie-
porozumienie między Ko-
mitetem Organizacyjnym 
Mistrzostw Świata a rze-
czonym Polskim Związkiem 
Piłki Nożnej i nasi piłkarze 
będą grać z zupełnie inny-
mi numerami niż te, któ-
re sami sobie wybrali. Ta-
jemnicą poliszynela było, 
że to zapewne brak zna-
jomości języków obcych u 
naszych działaczy piłkar-
skich doprowadził do tego, 
niby nieporozumienia. Dzi-
siejsze kalendarium zakoń-
czę notką zamieszczoną 
w prawym dolnym rogu 
na drugiej stronie PN z 28 
maja 1974 roku: TOWA-
RZYSZOM SZTUKI DRU-
KARSKIEJ w dniu ich świę-
ta serdeczne życzenia skła-
da „Piłka Nożna”. 

zbigniew chuchała

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

przeglądaj online na  

expressrolniczy.pl

więcej o magazynie: 
tel. 796 944 155
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