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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

POWIAT | 97 lat temu Polska, po 123 latach zaborów, 
znów pojawiła się na mapie Europy. 11 listopada w ca-
łym kraju obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. 
Z tej okazji w Wejherowie i Rumi po raz pierwszy odbyły 
się uliczne parady. W wielu miejscowościach miały miejsce 
uroczystości z udziałem władz, a mieszkańcy 
wywiesili biało-czerwone flagi. 

Radosna niepodległość
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Jakub W. 

Tydzień temu napisałem słów 
kilka na temat projektów uchwał, 
jakie przygotował prezio Wejhe-

rowa dla swoich rajców. Dziś 
ciąg dalszy, czyli obiecana 

część druga. Zacznę od 
zmian w regulaminie 

budżetu obywatel-
skiego. Otóż Rada 

Miasta Wejhero-
wa ma uchwa-
lać kwotę 
budżetu w po-

dziale na projekty 
inwestycyjne i nieinwe-

stycyjne. Po drugie 
każdy uprawniony 
do głosowania bę-
dzie miał dwa gło-

sy, właśnie na oba projekty. 
Uważam, że to dobry pomysł. 
Kolejny projekt natomiast zu-
pełnie mi się nie podoba. Coraz 
więcej gmin w Polsce rezygnu-
je z opłat targowych. Niestety, 
w Wejherowie nadal będzie się 
„łupić” drobnych sprzedawców 
na targowiskach i tych co czynią 
to w handlu okrężnym. Szkoda. 
Może za rok tak zwana opozycja 
coś zrobi w tej materii? Niestety, 
rajcy zapewne zgodzą się także 
na podwyższenie stawek opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (popularnego po-
datku śmieciowego). Teraz przyj-
dzie Wam wejherowianie płacić 
11,50 zł od osoby, gdy selekcjo-

nujecie odpady i 17,50, gdy tego 
nie robicie. Co do drugiej kwoty 
uwag nie mam, ale ta pierwsza 
jest bardzo wysoka. Może jakiś 
buncik w radzie by się znów 
przydał? Następna chwała jest 
co najmniej śmieszna. Wyobraź-
cie sobie, że polska policja jest 
nadal obrzydliwie biedna. Bra-
kuje dziewczynom i chłopakom 
nawet na materiały biurowe. 
Prezio proponuje aby ich wspo-
móc kwotą 5.300 zł, co by mieli 
na czym wypisywać mandaty. 
Może nowy minister, podobno 
pan Błaszczak, coś w końcu za-

Podatki miejskie

ArchiWAlne felietony można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl

radzi tej strasznej biedzie? Cie-
kawe czy chociaż mają forsę na 
naboje do swoich pistolecików 
i oliwienie zamków w kajdan-
kach? Prezio chce także, aby 
rajcy zgodzili się na przystąpie-
nie Gminy Miasta Wejherowa 
do „Samorządowego Stowarzy-
szenia Na Rzecz Budowy Dro-
gi Ekspresowej S6”. Zgódźcie 
się proszę, wszak dobrze mieć 
wpływ na budowę infrastruk-
tury związanej z tą przyszłą 
ekspresówką, która wyprowa-
dzi znaczą część aut z obecnej 
drogi krajowej nr 6, dzielącej 
Wejherowo na pół. Co prawda 
mam duże obawy, czy czasami 
nowy rząd w ramach kary dla 
paltformerskiego Pomorza jed-
nego i drugiego, nie wstrzyma 

tej koniecznej skądinąd inwe-
stycji? Jedyna nadzieja w ame-
rykańskich wojskach, które po-
noć ostro zabrały się za budowę 
elementów tarczy antyrakieto-
wej w Rędzikowie koło Słupska 
i dobra droga jest im potrzebna 
bez wątpienia. Zobaczymy jed-
nak najpierw kto zostanie Woje-
wodą Pomorskim, bo już wśród 
pisowskich ministrów nie 
uświadczysz nikogo z rejonów 
Gdańska. Jest jeszcze kilka in-
nych projektów uchwał, ale nie 
będę Was, drodzy czytelnicy za-
nudzał. Tyle na dziś wystarczy. 
Życzę radnym owocnych obrad 
i mądrych decyzji, wszak to Wy 
tu władzą najwyższą, a co za 
tym idzie i najmądrzejszą, być 
powinniście.

Jak wyjaśnia Jarosław 
Białk, starosta pucki, de-
cyzja została podjęta 
wspólnie z marszałkiem 
województwa. Uznano, 
że podejmowanie decyzji 
w tym momencie byłoby 
niepotrzebnym spieszeniem 
się, zamiast tego należy 
więc zaczekać na decyzje 
nowego rządu. 
Zarząd powiatu nie ukrywa, 
że liczy na to, iż nowa wła-
dza zrealizuje swoje obiet-
nice wyborcze, co ozna-
czałoby, że szpital otrzyma 
dofinansowanie z budżetu 
państwa. 
Ostatnie spotkanie pracow-
ników szpitala w Pucku 
z zarządem powiatu było 
już dziesiątym. Po jego za-
kończeniu pracownicy nie 
kryli zadowolenia. Co do 
jednego wszystkie strony 
się zgadzają – pucka lecz-
nica wymaga dofinansowa-
nia. Sam budynek jest stary 
i wymaga remontów i mo-
dernizacji, potrzebny jest 
też nowoczesny sprzęt. 
(raf)

Pozostaną 
dwa szpitale
ZDROWIE | Jednak nie 
będzie zapowiadanego 
połączenia szpitala puc-
kiego z wejherowskim. 
Zarząd powiatu puckie-
go podczas spotkania 
na temat przyszłości 
szpitali wyraził nadzieję, 
że w związku ze zmianą 
władzy znajdą się dodat-
kowe fundusze i pucha 
placówka będzie mogła 
działać na dotychczaso-
wych zasadach, czyli jako 
jednostka niezależna. 
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13.11.15 (piątek), godz. 17.00, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2, 
 Warsztaty teatralne dla dzieci – nabór zakończony (prowadzenie Anna Rekowska 
oraz Dorota Wolter).

13.11.15 (piątek), godz. 19.00, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2, koncert 
„Nasz Wysocki” (Piotr Kajetan Matczuk- wokal, klawisze oraz Michał Kontrast – gitara).

14.11.15 (sobota), godz. 10.00, Dom Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11, 
Festiwal Piosenki Harcerskiej pt. „Piosenki ze starego plecaka”. 

14.11.15 (sobota), godz. 10.00-18.00, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, 
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Gimnastyce Artystycznej Juniorek i Seniorek dzień I.

14.11.15 (sobota), godz. 13.30-15.30, Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43, 
Mecz Piłki Nożnej Klasa Okręgowa Grupa I MKS ORKAN Rumia - Amator Kiełpino.

15.11.15 (niedziela), godz. 10.00-14.00, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49, 
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Gimnastyce Artystycznej Juniorek i Seniorek, dzień II. 

15.11.15 (niedziela), godz. 13.00-15.00, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43, 
Mecz Rugby II Liga Mężczyzn Rugby Club ARKA Rumia Wataha Zielona Góra.

16.11.15 (poniedziałek), godz. 17.00, Biblioteka, Filia nr 4, ul. Górnicza 19, 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 

16.11.15 (poniedziałek), godz. 18.00, Biblioteka, Filia nr 4, ul. Górnicza 19, 
spektakl „Ścianananaświat” Grassa w ramach projektu Teatr Zajechał do Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego (Teatr Gdynia Główna).

17.11.15 (wtorek), godz. 9.00-14.00, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, 
Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych w Unihokeju Chłopców. 

17.11.15 (wtorek), godz. 10.00 – 12.00, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, 
Mistrzostwa Rumi Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Drużynowym 
Dziewcząt i Chłopców.

17.11.15 (wtorek), godz. 14.45, Biblioteka, Filia nr 1, ul. Pomorska 11, Spotkanie Młodzieżowego 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 

17.11.15 (wtorek), godz. 18.00, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2, 
Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc). 

18.11.15 (środa), godz. 10.00-12.00, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49, Mistrzostwa 
Rumi Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym Drużynowym Dziewcząt i Chłopców. 

18.11.15 (środa), godz. 18.00, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2, 
Promocja kalendarza o Rumi Stowarzyszenia Artystów Pasjonat.

19.11.15 (czwartek), godz. 15.00, Biblioteka Filia nr 1, ul. Pomorska 11, 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

O nowy plac zabaw starali się 
sami mieszkańcy. Inwestycja 
zrealizowana została w ramach 
zeszłorocznego Budżetu Oby-
watelskiego. 
Wśród zamontowanych urzą-
dzeń znalazły się: zjazd liniowy, 
linarium „Piramida pajęcza”, 
huśtawki, „Statek Kolumba”, 
drabinka pozioma, ścianka 
wspinaczkowa, sprężynowiec 
„Koniczyna”, zestaw zabawowy 
integracyjny, karuzela tarczowa, 
sprężynowiec „Piękne kacząt-
ko” i sprężynowiec „Ryba”.
- Staramy się tworzyć jak naj-
więcej przestrzeni rekreacyj-
nych dla mieszkańców. Nowy 
obiekt przy ulicy Różanej jest 

jedną z wie-
lu inwestycji 
tego typu, jakie 
udało nam się 
zreal izować 
w 2015 roku.  
Dzięki niej 
możliwe bę-
dzie aktywne 
spędzanie cza-
su w rodzinnej 
i przyjaznej 
atmosferze – 
mówi burmistrz 
Rumi, Michał Pasieczny. 
Niedawno zakończono także 
budowę podobnego placu za-
baw w Starej Rumi o nazwie 
„Jaś i Małgosia w Arkadii”. 

Najmłodsi mieszkańcy mia-
sta mogą również cieszyć się 
z dwóch nowych boisk przy-
szkolnych – przy Gimnazjum nr 
1 oraz Szkole Podstawowej nr 
10.  (raf)

Dzieje się W Rumi

W tym roku ciekawą propozy-
cję dla miłośników tego typu 
wydarzeń przygotowała gmi-
na Wejherowo, w której po raz 
pierwszy zorganizowany zo-
stanie Artystyczny Kiermasz 
Świąteczny. 
6 grudnia w hali widowisko-
wo – sportowej w Bolszewie, 
ul. Leśna 35 w godz. 12.00-

19.00 będzie można zaopa-
trzyć się w artystyczne deko-
racje, rękodzieło świąteczne 
czy aromatyczne przekąski.  
Zapraszamy zatem wszyst-
kich, którzy przed najpięk-
niejszymi świętami w roku 
pragną zakupić dodatki, które 
jeszcze bardziej umilą im ten 
cudowny czas.

Organizatorzy zwracają się do 
wszystkich wystawców, któ-
rzy chcieliby bezpłatnie za-
prezentować swój świąteczny 
asortyment do kontaktu pod nr 
tel. (58) 736 47 85 lub na adres 
gok@dworekdrzewiarza. pl do 
30 listopada.  Do zobaczenia 
na świątecznych zakupach! 
(UGW)

Mikołajkowe atrakcje
GM. WEJHEROWO | Święta za nieco ponad miesiąc. Każdy z nas powo-
li zaczyna przywoływać znane i lubiane tradycje bożonarodzeniowe w tym 
np. dekorowanie na ten czas swoich domów. Wielu poszukuje także w tym 
okresie dodatkowych inspiracji, np. na świątecznych targach i kiermaszach. 

Powstał kolejny plac zabaw
RUMIA | Miasto inwestuje w rekreację. W listopadzie otwarty został kolej-
ny obiekt przeznaczony dla dzieci i młodzieży. 
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W październikowym, pierw-
szym etapie olimpiady wzięło 
udział 7127 uczniów z 294 
szkół ponadgimnazjalnych 
w całej Polsce. W zawodach 
drugiego stopnia weźmie 
udział 588 olimpijczyków 
ze 181 szkół, którzy najle-
piej rozwiązali 25 testowych 
pytań. Są wśród nich Nata-
lia Wandtke, Robert Miszke, 
Krystian Paczos i Mateusz 
Walkusz – uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
3 w Wejherowie.
Przed olimpijczykami miesiąc 
intensywnych przygotowań do 
grudniowego etapu okręgowe-
go, który zostanie przeprowa-
dzony w kilkunastu szkołach 
na terenie całej Polski. Staw-
ką drugiego etapu jest miej-
sce w finale Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej – 
a oznacza to m.in. zwolnienie 
z pisemnej części egzaminu 
zawodowego. Grono finali-
stów to uczniowie najpilniej 

Nasza reprezentacja 
walczy dalej! 
WEJHEROWO | Znane są wyniki szkolnych eliminacji VIII Ogólno-
polskiej Olimpiady Logistycznej. W drugim etapie znalazło się czworo 
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

odbędzie się tradycyjnie w Po-
znaniu, w siedzibie Wyższej 
Szkoły Logistyki, 4 marca 2016 
r. Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród nastąpi 
15 kwietnia 2016 r. 
„Ogólnopolska Olimpiada Logi-
styczna już od siedmiu lat sku-
pia najzdolniejszych uczniów, 
przygotowujących się do zawo-
du logistyka. Jako organizator 
turnieju z radością obserwuje-
my rozwój i dalsze losy olimpij-
czyków, ich sukcesy zawodowe 
i osiągnięcia na studiach – pod-
sumowuje Alicja Gruszczyńska, 
rzecznik prasowy WSL. Przy tej 
skali wydarzenia, awans do dru-
giego etapu i pokonanie ponad 
siedmiotysięcznej konkurencji to 
powód dumy.” 
Ogólnopolska Olimpiada Lo-
gistyczna jest organizowana 
przez Wyższą Szkołę Logisty-
ki od 2008 roku. Jej celem jest 
pobudzanie i rozwijanie zainte-
resowań uczniów problematyką 
logistyczną oraz promowanie 
utalentowanych uczniów wśród 
potencjalnych pracodawców. 
Olimpiada jest jedynym w Polsce 
turniejem tematycznym z dzie-
dziny logistyki, którego finaliści 
są zwolnieni z etapu pisemnego 
egzaminu  zawodowego. Hono-
rowym Patronem olimpiady jest 
Minister Edukacji Narodowej. 
Patronem Merytorycznym jest 
Instytut Logistyki i Magazyno-
wania oraz Polskie Towarzystwo 
Logistyczne. (raf)

obserwowani przez potencjal-
nych pracodawców, wspiera-
jących organizację zawodów, 
którzy poszukują prawdziwych 
logistycznych talentów.

Etap okręgowy odbędzie się 1 
grudnia. Uczniowie, którzy naj-
lepiej poradzą sobie z zestawem 
25 pytań wielokrotnego wyboru, 
zakwalifikują się do finału, który 



Powiat wejherowski
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

Starostwo Powiatowe w Wejherowie w nawiązaniu do ogłoszenia opubli-
kowanego w Expressie Powiatu Wejherowskiego w dniu 30 października 
2015 r. uprzejmie informuje, że termin wyrażania opinii i składania wnio-
sków do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatów Wejherowskiego i Puckiego zostaje przedłużo-
ny do dnia 23 listopada 2015 r. 
Opinię i wnioski do projektu planu można składać w formie pi-
semnej w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie ul. 3 Maja 4 oraz w formie elektronicznej  na adres: 
sekretarz@powiat.wejherowo.pl
Jednocześnie przypominamy, że projekt planu wyłożony jest w Biurze 
Rady Powiatu Wejherowskiego w godzinach urzędowania oraz zamiesz-
czony w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wejherowskiego.

OGŁOSZENIE

W dniu 6 listopada br. nastą-
pił oficjalny odbiór ulicy Ku-
socińskiego w Choczewie. In-
westycja została sfinansowana 
ze środków Powiatu Wejhe-
rowskiego oraz Gminy Cho-
czewo. Koszt inwestycji wy-
niósł ponad 800 tys. złotych. 
Zakończyła się przebudowa 
drogi powiatowej nr 1437G 
Choczewo – Łętowo na uli-
cy Kusocińskiego w Gminie 
Choczewo. Długość remonto-
wanej drogi wyniosła 520 m.  
– Wyremontowany odcinek 
drogi powiatowej zwiększy 
komfort jazdy oraz poprawi 
bezpieczeństwo pieszych, 

zwłaszcza dzieci w dro-
dze do szkoły i ze szkoły, 
ze względu na zamontowa-
nie progów zwalniających 
– powiedział Witold Reclaf 
Wicestarosta Wejherowski.  
Zadanie obejmowało m.in. 
wycinkę drzew, rozbiórkę 
krawężników i obrzeży be-
tonowych oraz rozbiórkę 
nawierzchni z kostki beto-
nowej i płyt chodnikowych. 
W ramach inwestycji doko-
nano frezowania istniejącej 
nawierzchni, wyrównano 
podbudowy mieszanką z be-
tonu asfaltowego i wyko-
nano nawierzchnię z SMA. 

Ponadto zbudowano nowe 
chodniki, zjazdy oraz progi 
zwalniające, a także kanali-
zację deszczową. General-
nym wykonawcą prac było 
Przedsiębiorstwo Drogowo-
mostowe „Dromos” z Kartuz. 
– Dzięki bardzo dobrej 
współpracy z Samorządem 
Powiatu Wejherowskiego 
mogliśmy oddać do użytku 
pierwszy odcinek tej dro-
gi – mówił Wójt Gminy 
Choczewo Wiesław Gębka. 
Całkowity koszt przebudowy 
tego odcinka wyniósł 807 526 
tys. zł. Prace realizowane były 
od 18 maja do 30 września br.

Ulica Kusocińskiego 
w Choczewie 
wyremontowana

Droga powiatowa - ul. Kusocińskiego w Choczewie po przebudowie.

W odbiorze ulicy uczestniczyli: Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, Sekretarz Gminy 
Choczewo Robert Lorbiecki, Wicestarosta Wejherowski Witold Reclaf, Dyrektor Zarządu 
Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Janusz Nowak i Etatowy Członek Za-
rządu Jacek Thiel.
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OGŁASZENIE
WÓJTA GMINY LINIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.  z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia następujących 
uchwał:

1) Uchwała Nr 74/VII/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie działki o nr 494/2 i 497;
2) Uchwała Nr 82/VIII/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie części działki o nr 494/1;
3) Uchwała Nr 91/IX/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 29 października 2015r. w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
wsi Pobłocie w gminie Linia;
4) Uchwała Nr 77/VII/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie działki o nr 6;
5) Uchwała Nr 75/VII/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla frag-
mentu miejscowości Zakrzewo, gmina Linia w zakresie części terenu działki o nr 216.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84 – 223 
Linia  w nieprzekraczalnym terminie 21dni od dnia ukazania ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Linia
Bogusława Engelbrecht

OGŁASZENIE
WÓJTA GMINY LINIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Linia:

Uchwały nr 73/VII/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia (część terenu 
działki nr 216, w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, gmina Linia.

 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Linia 
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym pod-
pisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Linia
Bogusława Engelbrecht

OGŁASZENIE
WÓJTA GMINY LINIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Niepoczołowice 

w zakresie działki o nr 473/2 w gminie Linia.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.11.2015 do 14.12.2015 
w siedzibie Urzędu Gminy Linia w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 11.12.2015 w siedzibie Urzędu Gminy Linia, o godz. 14.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. 
U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź-
niejszymi zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej, do Wójta Gminy Stężyca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 28.12.2015

Wójt Gminy Linia
Bogusława Engelbrecht

Sala o powierzchni niemal 
450 m kw. z zapleczem stwo-
rzy dodatkowe warunki do 
realizacji programu naucza-
nia wychowania fizycznego 
dla uczniów wejherowskiej 
„dziewiątki”. Zakończenie 
inwestycji zaplanowano na 
jesień 2015 roku i wszystko 
wskazuje na to, że termin zo-

stanie dotrzymany. 
- Dobiega końca inwesty-

cja długo oczekiwana przez 
uczniów tej szkoły i miesz-
kańców Wejherowa – mówi 
Bogdan Tokłowicz, główny 
specjalista ds. oświaty w Wej-
herowie. – Przy Szkole Pod-
stawowej nr 9 znajduje się 
już zespół boisk, nowoczesny 

Hala sportowa 
na ukończeniu
WEJHEROWO | Prace przy budowie sali spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 9 dobiegają 
końca. W godzinach lekcyjnych sala będzie słu-
żyła uczniom, natomiast w godzinach popołu-
dniowych „zamieni się” w dojo i korzystać z niej 
będą zawodnicy Karate Klubu Wejherowo. 

plac zabaw, jest tu także jedyne 
w Wejherowie boisko trawia-
ste, które posiada nawodnienie. 
Nowo powstająca sala sporto-
wa stworzy dodatkowe warun-
ki do uprawiania sportu. 
Budynek jest wolnostojący, 

składa się z dwóch części – 
sportowej oraz zaplecza sani-
tarnego i biurowego dla obsłu-
gi budynku. Część sportowa to 
sala o powierzchni 268,58 m2, 
do której wejście prowadzi ze 
wspólnego korytarza. Zaplecze 
składa się z dwóch szatni z na-
tryskami i W-C, magazynu oraz 
pomieszczeń dla trenerów i ob-
sługi budynku. Obiekt jest sa-
modzielny, jednak ze względu 
na położenie na terenie szkoły 
będzie wykorzystywany rów-
nież do zajęć sportowych dla 
uczniów.
- Uzyskaliśmy dofinansowa-

nie na budowę tej sali z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Modernizacji Infra-
struktury Sportowej – mówi 
Piotr Bochiński, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. – Budynek 
dostosowany jest do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Po-
nadto przewidziano wykonanie 
osobnego pomieszczenia W-C 
przeznaczonego dla osób na 
wózkach inwalidzkich. Na par-
kingu znajdującym się na tere-
nie szkoły są miejsce postojowe 
dla osób niepełnosprawnych.
(raf)
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Jednym z wydarzeń, zorga-
nizowanych w Wejherowie 
w ramach obchodów, był 
Marsz Niepodległościowy 
Nordic Walking. Na rynku 
w samo południe wykona-
no natomiast pamiątkowe 
zdjęcie uczestników wejhe-
rowskiego marszu niepodle-
głościowego. Była orkiestra, 
a oprócz niej żołnierze, har-
cerze, przedstawiciele szkół, 
władze miejskie i powiatowe. 
Nie zabrakło i Józefa Piłsud-
skiego. Pochód zakończył się 
w Parku Miejskim – tam od-
śpiewano pieśni patriotycz-
ne, na scenie wystąpił zespół 
White Room.
- Spotykamy się, by uczcić 

najważniejsze święto Pola-
ków, Święto Niepodległości. 

Choć obchodzone w jesienny 
czas, to jednak najbardziej 
radosne ze wszystkich patrio-
tycznych rocznic. Radosne 
było dla naszych przodków, 
radosne jest i dla nas, po-
tomków tych, którzy o wol-
ność walczyli, a którzy 97 lat 
temu ją odzyskali – powie-
dział Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.
- Musimy zawsze pamiętać 

o tych, którzy wywalczyli 
naszą wolność, ale też mu-
simy cieszyć się z odzyska-
nia niepodległości. To jest 
wielkie święto radości. Po-
winniśmy być z niego dumni 
i powinniśmy być dumni, że 
jesteśmy Polakami – powie-
działa Gabriela Lisius, staro-

sta powiatu wejherowskiego.
W Redzie złożono kwiaty 

pod tablicą upamiętniają-
cą poległych mieszkańców 
miasta. Pół godziny później 
odbył się przemarsz do redz-
kiej Fabryki Kultury, gdzie 
w samo południe obejrzano 
przedstawienie „Pro Bono”, 
potem wspólne śpiewano 
pieśni patriotyczne. Święto-
wanie zakończyło się poczę-
stunkiem.
W Rumi natomiast po raz 

pierwszy w historii zorga-
nizowano uroczystą paradę 
z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Nie zabrakło 
orkiestry, cyklistów, klasycz-
nych samochodów, ułanów 
na koniach, a także samego 
marszałka Józefa Piłsudskie-

go. W marszu ulicami Rumi 
uczestniczyło ponad tysiąc 

osób. Wielu uczestników 
wzięło ze sobą biało-czerwo-
ne flagi i kotyliony. Nie za-

wiodły również szkoły, które 
wystawiły rekordową ilość 

18 sztandarów. 
Po zakończeniu przemar-

szu na uczestników czekała 
prawdziwa uczta muzycz-
na. Wewnątrz Hali MOSiR 
wystąpił Chór Św. Cecy-
lii i Pomorska Orkiestra 
Symfoniczna pod batutą 
Krzysztofa Brzozowskiego. 
Prawie tysiąc mieszkańców 
Rumi uczestniczyło czyn-
nie w koncercie. Wykonano 
najpopularniejsze utwo-
ry patriotyczne, takie jak 
„Marsz Polonii”, „Polonez 
Ogińskiego”, „My, Pierwsza 
Brygada”, „O mój rozmary-
nie” i wiele, wiele innych. 
- To wspaniałe, że w tak 

licznym gronie, w taki uro-
czysty, a jednocześnie rado-
sny sposób mieliśmy możli-
wość uczczenia 97 rocznicy 
wyzwolenia Polski. Wspól-
ny śpiew naszych pieśni pa-
triotycznych z Chórem Św. 
Cecylii i przy akompania-
mencie Wielkiej Orkiestry 
Symfonicznej to ogromne 
przeżycie. Prawie tysięczna 
publiczność, genialne aran-
żacje utworów przez muzy-
ków oraz bardzo elegancki 
wystrój hali powodowały, 
iż uroczystość była dostoj-
na, ale jednocześnie bardzo 
radosna. Bardzo dziękuję 
za udział wszystkim miesz-
kańcom, radnym miejskim, 
powiatowym, naszemu no-
wemu Posłowi Janowi Kla-
witterowi, kombatantom, 
pocztom sztandarowym oraz 
przewodniczącemu Rady 
Arielowi Sinickiemu, któ-
ry zawsze wkłada ogromną 
pracę podczas przygoto-
wań do uroczystości oraz 
wszystkim osobom odpo-
wiedzialnym za przygoto-
wania – mówi Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi. 
- Po koncercie podchodzili 

do nas uradowani mieszkań-
cy, którzy byli szczęśliwy, 

że pierwszy raz w Rumi tak 
pięknie, licznie oraz na ta-
kim wysokim poziomie mo-
gliśmy uczcić nasze Święto 
Narodowe – mówi Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi. 
- Wśród zabytkowych aut, 

które wzięły udział w para-
dzie znalazły się dwa Polo-
nezy, Warszawa, zabytkowy 
CWS z Marszałkiem Piłsud-
skim oraz Fiat 125p. Wszyst-
kie klasyki sprawiły się bez 
zarzutów. To była wspaniała 
inicjatywa i liczę, że tego 
typu przedsięwzięcia jeszcze 
niejednokrotnie będą mia-
ły miejsce w naszym mie-

ście. Cieszę się, że mogłem 
uczestniczyć w tak ważnym 
dla wszystkich Polaków dniu 
- mówi Adam Januszewski, 
właściciel zabytkowego Fia-
ta 125p, uczestnik parady.
W gminie Wejherowo kolej-

ny raz mieszkańcy i goście 
mieli okazję w różnorodny 
sposób zaświadczyć o swo-
im patriotyzmie i szacunku 
do ważnych dla wszystkich 
Polaków rocznic.  10 listo-
pada obchody tego święta 
rozpoczęła młodzież Sa-
morządowego Gimnazjum 
w Bolszewie, która, wraz 
z nauczycielami, zorgani-
zowała debatę oksfordzką. 

Parady, pieśni patriotyczne i pamiątkowe zdjęcie
POWIAT | W wyjątkowy sposób w tym roku w powiecie wejherowskim uczczono Narodowe Święto Niepodległości. Po raz pierwszy w Wejhe-
rowie i w Rumi zorganizowano parady, w których wzięły udział tłumy mieszkańców. 
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Parady, pieśni patriotyczne i pamiątkowe zdjęcie
W tym roku dyskutowali 
z młodzieżą z Gimnazjum 
nr 1 w Wejherowie. Temat 
dotyczył patriotyzmu i jego 
kondycji we współczesnym 
świecie. Debata była rów-
nież okazją do wręczenia na-
gród w konkursie szkolnym 
na najpiękniejszy kotylion. 
Udział wzięło w nim aż 231 
gimnazjalistów!
Odbył się też koncert pt. 

„A piosenka za nimi szła...” 
w wykonaniu teatru muzycz-
nego Hals. Zgromadził on 
w filii biblioteki w Bolsze-
wie prawdziwych fanów pio-
senki patriotycznej. Wśród 
nich znaleźli się m.in. poseł 
Kazimierz Plocke z małżon-
ką oraz radni z terenu gminy 
Wejherowo. Montaż słowno 

- muzyczny pozwolił prześle-
dzić zebranym trudną drogę 
Polaków do odzyskania nie-
podległości, najpierw w 1918 
r. przez II wojnę światową 
i kończący ten dramatyczny 
ciąg system komunistyczny. 
Największą popularnością 
cieszyły się jednak centralne 
obchody tegorocznego świę-
ta. Już po raz trzeci ich naj-
ważniejszym elementem był 
gminny Marsz Niepodległo-
ści odbywający się niezmien-
nie 11 listopada. Wzorem 
ubiegłego roku zorganizowa-
ny został na odcinku od szko-
ły podstawowej w Gościci-
nie do kościoła parafialnego 
w Bolszewie, gdzie odpra-
wiona została Msza Święta 
w intencji Ojczyzny. Biało-

czerwony pochód ubarwiła 
grupa motocyklistów oraz 
rekonstruktorzy historycz-
ni prezentujący umundu-
rowanie współczesnego 
wojska. Zebranych powitał 
gospodarz uroczystości wójt 
gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, który wystąpienie 
okolicznościowe wygłosił 
także po sprawowanej Eu-
charystii.  Już w kościele 
zaprezentował się również 
żeński chór gminy Wejhe-
rowo Gaudeamus. Utalen-
towane panie pod dyrekcją 
Agaty Jasińskiej zaśpiewały 
zebranym wiązankę pieśni 
patriotycznych. Po mszy na 
zebranych czekała wojskowa 
grochówka. 
(RaF, PS)
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Obszar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia- Sopot spełnia 
wszystkie warunki stawiane 
przez ustawę, jako że związki 
metropolitalne mogą być two-
rzone jako zrzeszenia jednostek 
samorządu terytorialnego poło-
żonych w strefie oddziaływania 
miasta, będącego siedzibą wo-
jewody lub sejmiku wojewódz-
twa. Taka strefa charaktery-
zować się powinna istnieniem 
silnych powiązań funkcjonal-
nych, zaawansowaniem proce-
sów urbanizacyjnych, oraz być 
zamieszkała przez co najmniej 
500 000 mieszkańców. Grani-
ce poszczególnych obszarów 
metropolitalnych ustala Rada 
Ministrów w drodze rozporzą-
dzenia przez wskazanie gmin 
wchodzących w skład takich 
obszarów.
Utworzenie związku metropo-
litalnego następować będzie na 
podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów wydanego z własnej 
inicjatywy, bądź na wniosek 
rady gminy położonej w grani-
cach obszaru metropolitalnego. 
Warunkiem wydania rozporzą-
dzenia przez Radę Ministrów 
w sprawie utworzenia związku 
metropolitalnego będzie uzy-
skanie pozytywnej opinii:

• rad co najmniej 70% miast na 
prawach powiatu; 
• rad co najmniej 70% gmin nie 
mających statusu miasta na pra-
wach powiatu; 
• rad co najmniej 50% powia-
tów, na obszarze których leży co 
najmniej jedna gmina położona 
w granicach obszaru metropoli-

talnego.  Konieczna będzie też 
pozytywna opinia wojewody. 

Rozporządzenie tworzące zwią-
zek metropolitalny z dniem 1 
lipca musi zostać wydane nie 
później niż 30 kwietnia, z tym 
że realizację zadań związek me-
tropolitalny rozpocznie z dniem 
1 stycznia roku następnego.
Nadzór nad działalnością związ-
ku metropolitalnego sprawować 
będzie Prezes Rady Ministrów 
oraz wojewoda, a w zakresie 
spraw finansowych – regional-

na izba obrachunkowa.

Zadania stojące przed związ-
kami metropolitalnymi będą 
bardzo ważne. Będzie do nich 
należało:

• kształtowanie ładu przestrzen-
nego poprzez sporządzanie 
ramowego studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego dla 
całego obszaru metropolitalne-
go, z uwzględnieniem ustaleń 
planu zagospodarowania prze-

strzennego województwa; 
• organizacja publicznego 
transportu zbiorowego na ob-
szarze związku, związek metro-
politalny ustanawiać też będzie 
zintegrowany system taryfo-
wo-biletowy w jego granicach 
i wprowadzać wspólny bilet, 
obowiązujący ponad granicami 
administracyjnymi gmin. Zda-
wałoby się, że to nic nowego, 
ale do tej pory miasta i gminy 
mogły wprowadzać wspólne 
bilety komunikacyjne (np. dla 
osób dojeżdżających z ościen-

nych gmin), tylko na zasadzie 
dwustronnych porozumień lub 
związków celowych - niestety, 
wiele z nich zrywano,
• współdziałanie w ustalaniu 
przebiegu dróg krajowych 
i wojewódzkich na obszarze 
związku; 
• promocja obszaru metropoli-
talnego. 

Organami związku metropo-
litalnego będą:

• zgromadzenie (składające się 

z delegatów gmin i powiatów 
należących do związku – po 
dwóch z każdej jednostki sa-
morządu terytorialnego); 
• zarząd (wybierany przez zgro-
madzenie), w składzie 3 człon-
ków, w tym przewodniczący 
i dwu zastępców. 
Uchwały zgromadzenia podej-
mowane będą kwalifikowaną 
większością głosów. Warunek 
ten będzie spełniony jeśli za 
przyjęciem uchwały zagłosuje: 
• większość jednostek samorzą-
du terytorialnego wchodzących 
w skład związku; 
• taka liczba gmin, iż ich miesz-
kańcy stanowią większość lud-
ności zamieszkałej na obszarze 
metropolitalnym. 
 
Podstawowymi źródłami do-
chodów związków metropoli-
talnych będą m.in.:

• udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych za-
mieszkałych na obszarze związ-
ku metropolitalnego (5%); 
• składki od gmin wchodzących 
w skład związku metropolital-
nego (zasady ustalania wyso-
kości składki określa przepis 
dodawany do ustawy o docho-
dach jednostek samorządu tery-
torialnego); 
• dochody uzyskiwane przez 
metropolitalne jednostki bu-
dżetowe oraz wpłaty od metro-
politalnych zakładów budżeto-
wych; 
• dotacje z budżetu państwa; 
• dotacje z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Anna Kłos

Ustawa o metropoliach podpisana
fo

t. 
W

ik
ip
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REGION | Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 27 października 2015 ustawę o związkach metropolitalnych,  nie ma zatem przeszkód, aby powstawały ob-
szary metropolitalne. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Niektóre aglomeracje już przed kilku laty zaczęły się do tego przygotowywać.  Choć 
wydawało się, że najbardziej zainteresowane tym są samorządy Górnego Śląska, obecnie najbardziej zdeterminowane są: Warszawa, Gdańsk i Bydgoszcz.
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Podczas konferencji otwartej 
przez Gabrielę Lisius, starostę 
wejherowskiego, przedsta-
wiono m.in. aspekty prawne 
funkcjonowania samorządu 
terytorialnego, omówiono jego 
rolę w kształtowaniu bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży 
na przykładzie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie, jak również 
zaprezentowano elektroniczny 
system łączności oraz ostrzega-
nia ludności. Zebrani obejrzeli 
także prezentację multimedial-
ną na temat realizacji zadań na 
rzecz bezpieczeństwa i zarzą-
dzania kryzysowego na przy-
kładzie Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie.
- Konferencja została zorgani-
zowana pod kątem podsumo-
wań - mówiła Gabriela Lisius 

starosta wejherowski. - W tym 
roku obchodzimy 25-lecie 
samorządu, dlatego chcemy 
przejrzeć aspekty bezpieczeń-
stwa w powiecie pod kątem 
funkcjonowania samorządu. 
Zaprosiliśmy prelegentów nie 
tylko ze służb bezpieczeństwa, 
ale także ze szkół wyższych, 
w których realizowane są za-
sady bezpieczeństwa. Przybyli 
nauczyciele, psychologowie, 
osoby odpowiadające za bez-
pieczeństwo z upoważnienia 
wójta czy burmistrza w gmi-
nach, a także sołtysi wsi na co 
dzień spotykający się z miesz-
kańcami.
Głównym celem wydarzenia 
było zachęcenie jak najwięk-
szej ilości osób do dbania 
o bezpieczeństwo własne i spo-
łeczeństwa. (raf)

25 lat bezpiecznego 
samorządu
POWIAT | „25 lat samorządu terytorialnego 
w powiecie wejherowskim. Doświadczenia i wy-
zwania z perspektywy bezpieczeństwa” - to tytuł 
spotkania, które odbyło się w auli Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie w ra-
mach cyklu „Bezpieczny Powiat”.
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Wystawę będzie można oglą-
dać w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan w dwa 
listopadowe weekendy 14-15 
i 20-22 listopada. Wydarze-
niu towarzyszyć będą liczne 
atrakcje. „Nostalgia Za Parą” 
to wydarzenie, na które co 
roku czekają wszyscy miło-
śnicy kolei i modelarstwa. 
Makieta o długości ponad 
200 m w skali H0 (1:87) 
odzwierciedla fragment rze-
czywistej drogi kolejowej, 
z odwzorowanymi paro-
wozowniami, bocznicami, 
stacjami i składami. Po niej 
poruszać się będą pociągi to-
warowe, osobowe, pospiesz-
ne i ekspresowe, głównie 
polskich przewoźników. Po-
jawią się wagony PKP Inter-
city typowe dla połowy lat 
dziewięćdziesiątych, a także 
kursujące obecnie: „Jan Kie-
pura”, „Polonia”, „Wawel”, 
„Bystrzyca” czy „Sobieski”. 
Ciekawostką będą makie-
ty istniejących naprawdę 
polskich stacji: Radzymin 
i Szadek, a także makieta 
Parowozowni Ostrów Wiel-
kopolski, gdzie podczas po-
kazów obrządzania parowo-
zów będzie można zobaczyć 
i usłyszeć jak wyglądała 
praca parowozowni, do czego 
służyły i jak działały m.in. 
żurawie wodne, obrotnica, 
dźwigi, zasobniki do nawę-
glania, kanały rewizyjne.  
Poszczególne stacje na ma-
kiecie, zwrotnice i sygnali-
zatory świetlne obsługiwane 

będą przez dyżurnych ruchu. 
Z kolei pociągi będą kiero-
wane przez maszynistów, 
którzy idąc wzdłuż makiety, 
równolegle z jadącym skła-

dem, będą nadawać sygnały 
dźwiękowe, zatrzymywać lub 
uruchamiać pociągi, zależnie 
od wskazań semaforów. 
Podczas wystawy nie zabrak-

nie dodatkowych atrakcji dla 
najmłodszych pasjonatów 
kolei. Z myślą o nich przy-
gotowana zostanie niewiel-
ka makieta w skali H0, na 
której będą mogli nauczyć 
się samodzielnie prowadzić 
pociąg. Wszyscy będą mogli 
uzyskać fachowe porady na 
stoisku sklepu modelarskie-
go, gdzie będzie można za-
kupić modele kolejek i ak-
cesoria do budowy makiet. 
Dodatkowo 14 i 15 listopada 
najmłodsi będą mogli poje-
chać w podróż Kolejką Par-
kową z Pecnej w skali 1:10. 
Starsi obejrzą słynną Paradę 
Parowozów, zazwyczaj or-
ganizowaną co roku w maju 
w Wolsztynie. Wszyscy będą 
mogli obejrzeć wolsztyńskie 
parowozy, w skali 1:10. Za-
prezentowane zostaną m.in: 
Pt47-65, Ty45-379, Ok1-359, 
Ol49-7, TKt48-143. Jeden 
parowóz ma około dwóch 
i pół metra długości.
Wystawa Makiet i Modeli 
Kolejowych „Nostalgia Za 
Parą” odbędzie się w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ul. Grunwaldz-
kiej 108 w Rumi 14-15 oraz 
20-22 listopada w godzinach 
10:00-14 i 15.00-19.00
20 listopada w piątek w go-
dzinach 10.00-14.00 ma-
kieta będzie wydłużana 
o moduły modelarzy z całej 
Polski, w związku z czym 
kursowanie pociągów może 
ulegać pewnym przerwom.  
(raf)

Nostalgia za parą
RUMIA | Ponad 200-metrowa makieta kolejowa, a na niej wiernie odwzorowane parowo-
zownie, stacje i bocznice kolejowe oraz kilkadziesiąt pociągów w ruchu. To wszystko będzie 
można oglądać podczas V Ogólnopolskiej Wystawy Makiet i Modeli Kolejowych.
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Piotr Kajetan Matczuk 
i Michał Konstrat, to dwa 
różne języki, dwa różne 
akompaniamenty, dwie 
odmienne interpretacje, 
które stworzą niepowta-
rzalny polsko-rosyjski 
dialog muzyczny. Roz-
mowę artystów, z których 
każdy inaczej wyraża 
swoją emocjonalność 
oraz postrzeganie rze-
czywistości, odzwiercie-
dlonej w tekstach poety 
w sposób mistrzowski. 
Program charakteryzuje się 
zróżnicowaniem pod kątem 
muzycznym. Utwory cięż-
kie gatunkowo przeplatane są 
lekkimi i wesołymi, z których 
zawsze słynął Włodzimierz 
Wysocki. Podczas koncertu 
muzycy opowiadają o jego 
barwnym i dramatycznym 
życiu.
Michał Konstrat to muzyk, 
gitarzysta, śpiewający autor. 
Śpiewa w języku rosyjskim. 
Laureat wielu przeglądów i fe-
stiwalu muzycznych. Propa-
gator piosenki rosyjskiej. Jego 
interpretacje są klasyczne, tzn. 
bliskie oryginalnych wykonań 
legendarnego Włodzimierza 
Wysockiego. Muzyk bazuje 
na repertuarze raczej wesołym 
i prześmiewczym, nie brak 
jednak wśród nich utworów 
poważnych. Współautor płyty 

„Nasz Wysocki”. Koncertował 
m.in. podczas Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmów Do-
kumentalnych poświęconych 
Włodzimierzowi Wysockie-
mu.
Piotr Kajetan Matczuk to pia-
nista, aranżer, autor piosenek. 
Lider i założyciel zespołu PI-
RAMIDY. Absolwent Studium 
muzycznego w klasie fortepia-
nu Elżbiety Lickiewicz oraz 
filologii polskiej na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Doktorant 
w Instytucie Literatury Pol-
skiej na Uniwersytecie War-
szawskim.
Muzyczny wieczór odbędzie 
się w piątek, 13 listopada, 
o godzinie 19 w Stacji Kultu-
ra (Biblioteka Główna, Rumia, 
ul. Starowiejska 2, dworzec 
PKP). 
(raf)

Wysocki 
na dwa głosy
RUMIA | Niezwykle interesująco zapowiada 
się kolejny muzyczny wieczór w Stacji Kultu-
ra. Projekt „Nasz Wysocki” to śmiała próba 
zmierzenia się z twórczością jednego z naj-
słynniejszych rosyjskich bardów, w wykona-
niu dwóch artystów muzyków.



tuzy. Tel: 517-188-277

Pomoc mam 5-cioro dzieci. Potrze-
buję ubrań, środków czystości, arty-
kułów szkolnych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Dom wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprzedam lub 
zamienię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPrzeDam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPrzeDam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media przy dro-
dze, tel. 661 582 483

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

SPrzeDam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie 34m2 w cen-
trum Lęborka. Tel: 698-655-813

oKazJa! Wynajmę sklep spożyw-
czo – monopolowy w Rumi, bardzo 
dobrze prosperujący. Udokumento-
wane obroty wg kasy fiskalnej. Zysk 
gwarantowany, tel. 536 999 149

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JeStem zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPrzeDam Renault Trafic 1,9 dci, 
2003r, opłaty do 2016, hak, el.szyby 
i lusterka, opony x2, cena ok 16500 
zł. Tel: 509023988

Sprzedam 4 koła-alufelgi 165/65/14 
+ 2 opony za ok 400 zł

KUPIĘ
SKuP aut, kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, pomoc drogowa, auto czę-
ści. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LeKcJe dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, 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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OpakOWania jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

kOtłOWnie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SPrzeDam brodzik 90x90 plus ka-
bina prysznicowa(nowe) za 450zł lub 
zamienię na meble łazienkowe, Kar-
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SPrzeDam drewno do CO i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

SPrzeDam dwa czarne kaski jak 
nowe, silnik 7,5kw oraz piłę motorową 
marki Makita. Tel: 601-638-877

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

SPrzeDam fotelik 50 zł, krzesełko 
150 zł,  łóżeczko 30 zł, tel. 505-
567-034

SPrzeDam sofę 2 os. rozkłada-
ną, pojemnik na pościel, 190x112, 
welur, stan idealny, 450 zł, tel. 517-
782-024

SPrzeDam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

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

SPrzeDam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-

liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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, czar-
ne wstawki, stan idealny, cena: 
350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 
138

ZłOta rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

Miejska biblioteka Publiczna 
w Wejherowie zaprasza na

SPOTKANIE
Z KS. JANEm 
KAcZKOwSKIm

1 grudnia 2015 roku, 
o godz 18:00

w siedzibie 
Biblioteki
przy ulicy 
Kaszubskiej 14
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W hali sportowej Zespołu 
Szkół w Łęczycach odbył się 
Półfinał Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Halowej 
Piłce Nożnej Szkół Wiejskich. 
Zawody te były eliminacją do 
Finałów Wojewódzkich, które 
odbędą się w piątek 13 listopa-
da w Przechlewie. 
W rywalizacji wzięły udział  4 
zespoły reprezentujące powiat 
lęborski, kartuski, pucki oraz 
wejherowski. Zwycięzcą zawo-
dów została drużyna gospoda-
rzy, czyli, Szkoły Podstawowej 
w Łęczycach, a awans do finału 
wywalczyła również Szkoła 
Podstawowa ze Stężycy.
Turniej stał na bardzo wysokim 
poziomie, a mecze były wy-
równane i emocjonujące. Na 
zakończenie zawodów zespoły 
zostały nagrodzone statuetkami 
oraz dyplomami które wręczał 
Bartłomiej Woźniak, referent 
ds. sportu i imprez sportowych 
w PZPOW w Wejherowie.   Or-
ganizatorami zawodów byli: 
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo - Wychowawczych 
w Wejherowie oraz Zespół 
Szkół w Łęczycach. (raf)

Łęczyce górą!

Drużyna Punkty bramki Miejsce

SP Wierzchucino 3 7-13 III

SP Stężyca 6 8-7 II

SP Cewice 0 4 - 17 IV

SP Łęczyce 9 20 - 3 I

PIŁKA NOŻNA | Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej Szkół 
Wiejskich za nami. Wygrała drużyna ze szkoły w Łęczycach. 

Od dłuższego cza-
su dużo mówi się 
na temat wydłuże-
nia sezonu piłkar-

skiego dla polskich piłkarzy. Gdy 
tak tego słucham i czytam, to nie 
mogę wyjść z podziwu. Pragnę 
przypomnieć, że pierwszy mecz 
nasza reprezentacja rozegrała ani 
w maju, ani we wrześniu, tylko 
18. grudnia 1921 roku. Dodam, 
że murawy boisk piłkarskich nie 
były podgrzewane. Kolejny mecz 
późno jesienny miał miejsce 1. li-
stopada 1923 roku. Na stadio-
nie Cracovii im. Józefa Piłsudskie-
go Polska zremisowała ze Szwe-
cją 2:2, po bramkach Wawrzyńca 
Stalińskiego z Wart Poznań. Był to 
ostatni z pięciu meczów pod wo-
dzą Kazimierza Glabisza (1. zwy-
cięstwo, 2 remisy, 2. porażki). Dwa 
lata później, znów 1. listopada i na 
stadionie Cracovii miał miejsce ko-
lejny mecz ze Szwedami. Tym ra-
zem nasi chłopcy dostali łupnia 
i przegrali 2:6. Bramki dla Polski 
zdobyli Leon Sperling (Cracovia) 
i Wacław Kuchar (Pogoń Lwów). 
Była to drużyna selekcjonera Ta-
deusza Synowca (5, 3, 3). Kolejny 
mecz o „nietypowej” porze roku 
odbył się 3. grudnia 1933 roku na 
Poststadion w Berlinie z Niemca-
mi. Nasi spisywali się dzielnie, ale 
w 89. minucie nie upilnowali Jose-
fa Rasselnberga i skończyło się na 
0:1. Był to jeden z meczów z  Jó-
zefem Kałużą (14, 11, 20) jako tre-
nerem. Ten były świetny zawod-

nik Cracovii i reprezentant w la-
tach 1921 – 1928, prowadziła re-
prezentację Polski aż do ostat-
niego meczu przed wybuchem II 
wojny światowej. Zresztą do dnia 
dzisiejszego żaden selekcjoner nie 
trenował naszej reprezentacji dłu-
żej od Józefa Kałuży, który pełnił 
tę funkcję nieprzerwanie aż 7 lat. 
Drugie miejsca zajmują Kazimierz 
Górski  i Antoni Piechniczek po 5 
lat. 3. listopada 1935 roku prze-
graliśmy z Rumunią na ich boisku 
1:4. Zimową porą pierwszy mecz 
zagraliśmy z Belgami na ich tere-
nie 16. lutego 1936 roku. Na do-
datek nasi chłopcy wbili przeciw-
nikom dwa gole i wygraliśmy do 
zera. 13. listopada 1938 roku (czyli 
dziś siedemdziesiąta siódma rocz-
nica) miał miejsce mecz na Daly-
mount Park w Dublinie z Irlan-
dią. Niestety skończyło się na 2:3. 
Ostatni mecz przed II wojną świa-
tową rozegrany zimą miał miej-
sce 22. stycznia 1939 roku na sta-
dionie Parc des Princes w Paryżu. 
Nasi doznali dotkliwej porażki, bo 
aż 0:4. W bramce stał Adolf Krzyk 
z Brygady Częstochowa. W polu 
grali Władysław Szczepaniak i Er-
win Nyc z Polonii Warszawa, Ed-
mund Twórz z Wart Poznań, Wil-
helm Góra z Cracovii, Ewald Dyt-
ko z Dębu Katowice, Leonard Pią-
tek i Jerzy Wostal z AKS Chorzów, 
Michał Matyas z Pogoni Lwów, Er-
nest Wilimowski i Gerard Wodarz 
z Ruchu Hajduki Wielkie. Powo-
jenne boje jesienno-zimowe opi-
szę innym razem. Dziś wieczorem 
drużyna Adama Nawałki gra z Is-
landią. I znów późną jesienią.
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WYNIKI UZYSKANE W DNIU ZAWODÓW:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Łęczycach 
(Marcin Baran, Jakub Kadłubowski, Maciej Kalkowski,
 Michał Kobiela, Gracjan Lis, Jakub Łojek, 
Michał Małkowski, opiekun drużyny – Remigiusz Sarbak)
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Stężycy
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Cewicach

Jerzy Zienkiewicz był 
inicjatorem, a jedno-
cześnie pierwszym 
prezesem utworzonej 
w 2012 roku Akade-
mii Tenisa Stołowego 
„Małe Trójmiasto” 
oraz znanym działa-
czem na rzecz popu-
laryzacji tej dyscy-
pliny. Memoriał stał 
się okazją do przy-
pomnienia sylwetki 
Jerzego Zienkiewi-
cza, a także promo-
wania Rumi, która 
od samego początku 
wspiera działalność 
Stowarzyszenia Spor-
towego „Małe Trój-
miasto”.
Wydarzenie spotkało się 
z ogromnym zainteresowa-
niem ze strony graczy z Rumi, 
jednak swoje reprezenta-
cje wystawiło wiele miast 
z całego Pomorza. Trzech 
zawodników reprezentowało 
nawet odległą Australię. 
Główną częścią wydarzenia 
był Turniej OPEN. Rywa-

lizowali w nim zawodnicy 
na co dzień reprezentujący 
kluby Ekstraligi, I, II oraz III 
ligi. Spotkania odbywały się 
na parkiecie głównym Hali 
MOSiR przy 16 stołach. Jed-
nocześnie rozegrano specjalny 
Turniej Rodzinny, w którym 
grały drużyny składające się 
z rodziców i dzieci.
Atrakcją dodatkową był mecz 
pokazowy, w którym zmie-

rzyli się Alan Woś i Bartosz 
Such, czołowi polscy zawod-
nicy tenisa stołowego.
- Rumia po raz kolejny udo-
wodniła, że jest potęgą w te-
nisie stołowym – podsumo-
wuje Jarosław Przyborowski, 
prezes Akademii Tenisa Sto-
łowego. – Godnie uczciliśmy 
pamięć Jerzego Zienkiewi-
cza, liczę na podobne akcje 
w przyszłości – dodaje. (raf)

Rumia potęgą w tenisie 
stołowym
RUMIA | I Memoriał im. Jerzego Zienkiewicza w tenisie stołowym 
odbył się niedawno w Rumi. 



Lp. Nazwa drużyny M PKT

1 Stal Mielec 16 34

2 Wisła Puławy 16 33

3 Raków Częstochowa 16 31

4 Stal Stalowa Wola 16 27

5 Znicz Pruszków 16 27

6 GKS Tychy 16 26

7 Radomiak Radom 16 24

8 Siarka Tarnobrzeg 16 24

9 Puszcza Niepołomice 16 20

10 Kotwica Kołobrzeg 16 20

11 Polonia Bytom 16 20

12 Okocimski KS Brzesko 16 19

13 Olimpia Zambrów 16 18

14 Legionovia Legionowo 16 18

15 ROW 1964 Rybnik 16 16

16 Nadwiślan Góra 16 13

17 Gryf Wejherowo 16 12

18 Błękitni Stargard Szczeciński 16 11

wKS GRYF wEJHEROwOGRYF

W    K    S

W

 E J H E R O W

 O
  www.gryfwejherowo.com.pl

elma

K.D.NortHPoL

UsłUsłUUgigi
Ogólnobudowlane

kis tRanspORt

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

ViVa

AMK - Puckie Centrum 
Napraw Powypadkowych 

UsłUgi
kOminiaRskie

JAK-DOM

FHU ORLIKPUB PREMIUM

W pojedynku 16. kolejki 2. 
ligi piłkarze WKS Gryf Wej-
herowo wygrali na wyjeź-
dzie z Błękitnymi Stargard 
Szczeciński 1:0 (1:0). Bramkę 
zdobył Krzysztof Wicki w 12. 
minucie, po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego.
Spotkanie Gryfa z Błękitnymi 
było bardzo zacięte i wyrów-
nane. Wicki zamienił na trafie-
nie pierwszą dobrą akcję swo-
jego zespołu, natomiast w 33. 

minucie Gutowski (Błękitni) 
zmarnował stuprocentową 
szansę na doprowadzenie do 
remisu - nie trafił „z główki”.
Tuż po rozpoczęciu drugiej 
połowy bramce żółto-czarnych 
zagroził Siwek, lecz i tym 
razem Błękitni nie wyrównali. 
W 72. minucie mogło być już 
2:0, jednak Kuzimski przegrał 
z bramkarzem w sytuacji „sam 
na sam”. W 86. minucie zoba-
czył jeszcze czerwoną kartkę 

- za drugą żółtą.
Końcówka meczu była nerwo-
wa, bo Gryf grał w osłabieniu. 
W 90. minucie jakimś cudem 
Ferra obronił strzał Wiśniew-
skiego - ten minął obrońców 
Gryfa i zrobiło się gorąco. 
Żółto-czarni zdołali dowieźć 
do końca korzystny dla siebie 
wynik. Skromne zwycię-
stwo po serii porażek bardzo 
cieszy.
Miejmy nadzieję, że wejhe-

rowianie pokażą się z dobrej 
strony także w kolejnym po-
jedynku. Teraz to Błękitni zaj-
mują ostatnie miejsce w tabeli, 
Gryf zaś plasuje się pozycję 
wyżej.
W niedzielę 15 listopada  Gryf 
zagra na własnym stadionie 
z ROW 1964 Rybnik. I tym 
razem jest szansa na wygraną, 
bo ROW również znajduje się 
w strafie spadkowej - jest 15.
(PS)

Gryf Wejherowo 
nareszcie wygrał!
MECZ | Gryf Wejherowo w końcu wygrał! Wyjazdowy pojedynek z Błękitnymi Stargard 
Szczeciński zakończył się wynikiem 1:0. Bramkę zdobył Krzysztof Wicki w 12. minucie, po do-
środkowaniu z rzutu rożnego. 

Bardzo dobrze spisali się młodzi zawodnicy Gryfa  Nie do-
znali goryczy porażki – cztery zwycięstwa oraz dwa remisy.

b1 Junior Młodszy Grupa 1 (rocznik 1999/2000) – 10. kolejka
Gryf Wejherowo – Zatoka 95 Puck 2:1
Bramki: M.Koszałka, K.Bystrzanowski

I liga wojewódzka C1 Trampkarz (rocznik 2001) – 11. kolejka
Gryf Wejherowo – Powiśle Dzierzgoń 4:1
Bramki Baranowski, M.Górski, Gwizdalski, K.Maciszka

I liga wojewódzka C2 Trampkarz (rocznik 2002) – 11. kolejka
Gryf Wejherowo – U-2 Bytów 1:1
Bramka: A.Rynkowski

I liga wojewódzka D1 Młodzik (rocznik 2003) – 11. kolejka
Gryf Wejherowo – Jedynka Reda 3:2
Bramki: N.Sroka, M.Jeżowski, O.Kątny
Skład Gryfa: Zakrzewski, Flis, Wiśniewski, Kątny, Ustrowski, Formella, Ba-
ranowski Sz. i P., Kreft, Sroka, Jeżowski, Nurczyński, Kwidziński J., Godlew-
ski, Kozłowski

D1 Młodzik Grupa 1 (rocznik 2003) – 10. kolejka
Iskra Gdynia – Gryf II Wejherowo 0:0
Skład Gryfa: Maciejewski, Sobczak ,Dublinowski, Dmowski, Frankowski, 
Stolc, Stolz, Potrykus W., Kwidziński D.,Skrzypiński, Bank, Janus

D2 Młodzik Grupa 1 (rocznik 2004) – 10. kolejka
Gryf Wejherowo – GKS Linia 3:0
Bramki: K.Gruba, M.Fuhrmann, M.Szatkowski
Skład Gryfa: P.Szczepanowski, M.Pawłowski, O.Miotk, K.Mroziński, D.Blu-
ma, M.Szukieć, M.Szatkowski, A.Czech, J.Padejasek, D.Benkowski, J.Romp-
ca, P.Zadrowski, D.Leja, J.Socha, M.Fuhrmann, K.Gruba
D2 Młodzik Grupa 2 (rocznik 2004)
Gryf II Wejherowo – runda zakończona na 6. miejscu

WYNIKI MŁODZIEżOWYCh ZESPOŁÓW GRYfA






