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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

WEJHEROWO

Klną na 
remont drogi!

Kierowcy, którzy próbują wyjechać 
z Wejherowa w kierunku Chwaszczyna 
(przez Koleczkowo) lub Kartuz (przed 
Szemud) wściekają się na drogowców, 
bo... sami nie patrzą na znaki, infor-
mujące o całkowitym zablokowaniu 
remontowanej jezdni. / str. 3

RUMIA

Światowa 
elita 
armwrestlingu

Absolutna dominacja Andreya Pushkara 
z Ukrainy i świetne występy Polaków - tak 
można podsumować zakończone w Rumi 
zawody Pucharu Świata w Armwrestlingu 
Złoty Tur Cup 2015. / str. 13

WEJHEROWO | To flagowa inwestycja pierwszego w 
Wejherowie budżetu obywateskiego. Projekt, który zdo-
był największe poparcie mieszkańców i zarazem pierwsze 
miejsce, właśnie został oddany do użytku. Mieszkańcy os. 
Sucharskiego i okolic chcieli, aby w pobliżu ich domów 
wybudowano wielofunkcyjne boisko. Tak też się stało.

Chcieli, to mają!

/str. 3

fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t



2 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Skoro było o sześciolatkach, to 
musi być i o gimnazjalistach. Od 
razu oświadczam, że o maturzy-

stach nie będzie. Ale, chyba 
lepiej się nie zarzekać, bo 

co jeszcze wymyśli pre-
zes (z pełnym uszano-

waniem), tego nie wie 
nikt, może nawet 

i on sam? Gdyby 
premierka Szy-
dełko wiedzia-
ła co na temat 

planowanych reform 
w oświacie myślą nauczy-

ciele, rodzice i samo-
rządowcy (nawet ci, 
którzy są z tej samej 

opcji), to może poszłaby po rozum 
do głowy? No, ale to trzeba mieć 
rozum, albo chociaż głowę. Jesz-
cze ministerka od oświaty Zalew-
ska niczego konkretnego nie za-
proponowała, a już dała popis. Na 
wezwanie nauczycieli, rodziców 
i uczniów z pewnego warszaw-
skiego liceum, przybiegła czym 
prędzej zrobić porządek. I zrobiła, 
ale lincz! Tego chyba żadna szko-
ła w Polsce nie widziała. Publicz-
nie, wobec uczniów oświadczyła, 
że pani dyrektor podała się do dy-
misji. Rozległ się głośny aplauz 
młodzieży. Ci co widzieli twarz 
pani dyrektor, to wiedzą o czym 
myślę. Władza państwowa ma za-

Gimnazjaliści dobry. Jednakowoż dopiero co 
skończyło się wdrażanie obec-
nej reformy. Trwało to kilka-
naście lat. Nie da się, ot tak 
sobie zlikwidować środkowej 
części pewnej całości. To tak, 
jakby odkręcić pedały w ro-
werze, albo wyjąć sprzęgło 
w aucie. Trzeba byłoby doko-
nać zmian w całym systemie, 
a na to nie ma przede wszyst-
kim pieniędzy w państwowej 
kasie. I tu upatruję ratunku. 
Wicepremierek Morawiecki 
zamierza mocno trzymać lejce 
od wozu gospodarczego. Już 
zapowiada, że trzeba utrzy-
mać deficyt na rozsądnym 
poziomie. Nie da forsy na 

głupoty i wierzę, że tak bę-
dzie. O tym jak ma wyglądać 
w XXI wieku polska oświata 
od przedszkola do matury, 
niech decydują prawdziwi fa-
chowcy. Ci z samorządów, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
naukowcy i wszelkiej maści 
eksperci z instytucji i organi-
zacji oświatowych. Są prze-
cież w Polsce ludzie mądrzy 
po wszystkich stronach stołu 
politycznego, przynajmniej 
tak myślę. Gimnazjaliści obec-
ni i przyszli, nie martwcie się. 
Nic wam nie grozi. Obronią 
was rodzice oraz wasi wycho-
wawcy i pedagodzy. Głęboko 
w to wierzę.

JAkUb W.
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Koncerty:

• niedziela, 29 listopada, 18:00
Margaret

• piątek, 11 grudnia, 20:00
Gwiazdo świeć, kolędo leć

• niedziela, 13 grudnia, 11:00
PORANkI MUZYCZNE 
DLA DZIECI

• niedziela, 13 grudnia, 18:00
Atramentowa - koncert 
Stanisławy Celińskiej
(z gościnnym udziałem 
Muńka Staszczyka)

Spektakle

• sobota, 05 grudnia, 11:00
• niedziela, 06 grudnia, 11:00
• niedziela, 06 grudnia, 18:00
• środa, 09 grudnia, 18:00
Dziadek do orzechów

• środa, 16 grudnia, 10:00
• środa, 16 grudnia, 12:00
Przygody kota w butach

• czwartek, 17 grudnia, 19:00
Teatr OkO - monodramy

Opera - Straszny Dwór
• 18 lutego 2016, 19:00

POGODA

SObOTA 
21.11.2015

CZWARTEk 
26.11.2015

WTOREk 
24.11.2015

NIEDZIELA 
22.11.2015

PONIEDZIAłEk 
23.11.2015

śRODA 
25.11.2015

8 °C 6 °C

22.11.2015

6 °C 4 °C4 °C

6 °C 8 °C 7 °C

606 112 745

Nasz reporter czeka na Państwa 
zgłoszenia od poniedziałku 
do piątku w godz. 1000 - 1400

DYŻUR REPORTERA

pobiegać publicznym linczom, 
nawet wobec morderców. Od 
karze i winie ma decydować 
niezawisły sąd…Ale, przecież 
sądy są złe i ze starego układu. 
Dziś prezydent Polski jednooso-
bowo zastępuje trójpodział wła-
dzy. Ba, nawet i czwartą władzę, 
czyli media ma zamiar zastąpić. 
Czy ministerka od oświaty Za-
lewska, da radę zlikwidować 
gimnazja? Jeśli będzie tak sku-
teczna jak przy odwoływaniu 
pani dyrektor, to oczywiście, że 
tak. Tylko, że Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego już szykuje 
ogólnopolską akcję w obronie 
tych szkół. Nie wiem co zrobi 
Solidarność Nauczycielska, ale 
dochodzą mnie słuchy, że tam 
też bunt narasta. Nie mnie decy-
dować, jaki system oświaty jest 

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

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy od Podinspektora do 
Inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej w pełnym wymiarze 
czasu pracy.

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

bURMISTRZ MIASTA RUMI 

26.11.2015

7 °C8 °C6 °C

21.11.2015

8 °C

Arcydzieło gatunku jedyne w swo-
im rodzaju. Opera stanowiąca nie-
powtarzalny stop wielu tonacji, 
a przy tym stylistycznie jednorod-
na. Skonstruowana świetnie z dra-
maturgicznym polotem, z nośną ar-
cyzabawną intrygą opartą na po-
dwójnych „ślubach kawalerskich”.
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W spotkaniu uczestniczyli 
Andrzej Zieleniewski, prezes 
zarządu i dyrektor naczelny 
Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie, oraz dr hab. 
n. med. Marek Szołkiewicz, 
ordynator Oddziału Kardio-
logii.
Podczas konwentu lekarz 
kierujący wejherowskim od-
działem kardiologii przed-
stawił samorządowcom pre-
zentację na temat organizacji 
lecznictwa w zakresie lecze-
nia chorób serca w naszym 
województwie oraz omówił 
potrzebę powstania nowo-
czesnego ośrodka kardio-

logicznego w Wejherowie. 
Kaszubskie Centrum Chorób 
Serca i Naczyń (bo tak brzmi 
wstępna nazwa ośrodka) mia-
łoby kompleksowo zająć się 
chorobami układu sercowo-
naczyniowego. 
Powodzenie inwestycji za-
leży od pomocy finansowej, 
dlatego dyrektor wejherow-
skiego szpitala zwrócił się 
do samorządowców z prośbą 
o wsparcie w wysokości 700 
tys. zł. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt już 
zadeklarował przekazanie 
na ten cel połowy brakującej 
kwoty. /raf/

Powstanie nowoczesny 
ośrodek kardiologiczny
POWIAT | Modernizacja wejherowskiego 
Oddziału Kardiologii oraz udzielenie wsparcia fi-
nansowego dla Kaszubskiego Centrum Chorób 
Serca i Naczyń to główne tematy Konwentu Sa-
morządowego Powiatu Wejherowskiego, który 
odbył się w starostwie powiatowym. 

Mieszkańcy tej części miasta 
nie kryją zadowolenia. I za-
powiadają, że będą składać 
kolejne projekty w kolejnych 
latach. 
Wielofunkcyjne boisko spor-
towe im. Ryszarda Jakubka 
zostało w czwartkowe popo-
łudnie oficjalnie otwarte. 
- Cieszymy się razem z miesz-
kańcami, że ten projekt został 
zrealizowany – powiedział 
podczas otwarcia obiektu 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Dziś 
możemy powiedzieć, że ten 
obiekt spełnia wszystkie 
funkcje, jakich oczekuje się 
od wielofunkcyjnego boiska, 
jakość wykonania nie budzi 
zastrzeżeń. 
Boisko posiada sztuczną na-
wierzchnię, bramki, siatlę 
oraz piłkochwyty. Umożli-
wia to rozgrywanie meczów 
w różnych dziedzinach spor-
towych jak również przepro-
wadzanie rozmaitych gier, 
zabaw i treningów. Budowa 
boiska to nie koniec, a dopie-
ro... początek.
- Jako miasto opracowujemy 
właśnie plan zagospodarowa-
nia całego terenu – wyjaśnia 
prezydent Hildebrandt. - Rada 
Osiedla chciałaby, aby oprócz 
boiska powstała tu siedziba 
RO, miejsce na różnego ro-
dzaju spotkania czy ogniska, 
itp. Ten teren, który tu jest, 

z pewnością wystarczy, aby 
to wszystko zrealizować. 
- Realizacja tej inwestycji to 
duży sukces mieszkańców 
i społeczeństwa – uważa 
Dariusz Kreft, radny miasta 
i jednocześnie wnioskodaw-
ca projektu. - Mieszkańcy 
tej części miasta mają jed-

nak kawałek drogi do cen-
trum i miejsce do uprawiania 
spoortu i do rekreacji jest tu 
bardzo potrzebne. Praktycz-
nie od 20 lat zabiegamy o to, 
aby ten teren zagospodaro-
wać i w końcu to się udaje, 
poprzez budżet obywatelski. 
Ma tu docelowo powstać tak-

że plac zabaw z bezpiecznym 
podłożem i świetlica osiedlo-
wa. 
Kolejne etapy adaptacji tere-
nu będa realizowane w kolej-
nych latach, niewykluczone, 
że także w ramach budżetu 
obywatelskiego. 
/Rafał korbut/

Boisko to dopiero 
początek
WEJHEROWO | Ponad 1,6 tys. głosów zdobył projekt budowy boiska na os. Sucharskiego w Wej-
herowie, złożony w ramach pierwszego wejherowskiego budżetu obywatelskiego. Obiekt został 
ukończony i oficjalnie oddany do użytku. 

W ramach inwestycji wybudo-
wana została jezdnia długości 
ok. 300 m o szerokości 7 m, 
chodniki i zjazdy na posesje oraz 
rondo u zbiegu ulic: Nadrzecznej 
- Derdowskiego – Krasińskie-
go. Ponadto wykonana została 
ścieżka rowerowa od ul. Niskiej 
do ul. Nadrzecznej. Zakres prac 
objął także budowę oświetlenia, 
sieci kanalizacji deszczowej oraz 
chodnika na ul. Nadrzecznej.
Jak mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, 
realizowana w tym roku budowa 
ul. Lelewela, jest elementem bu-
dowy Zachodniego Połączenia 
Drogowego Wejherowa, który 
będzie stanowił ważny ciąg ko-
munikacyjny. Celem tej strate-
gicznej inwestycji jest uspraw-

nienie ruchu w całej zachodniej 
części miasta.
- Przystępując do wykonania 
Zachodniego Połączenia Dro-
gowego Wejherowa, mieliśmy 
przede wszystkim na wzglę-
dzie istotne usprawnienie ruchu 
w całej zachodniej części miasta 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Dzięki 
ominięciu centrum Wejhero-
wa i rozbudowie systemu dróg, 
ruch samochodów będzie dużo 
płynniejszy i mniej uciążliwy. 
Powstanie całego połączenia jest 
zaplanowane na kilka lat i będzie 
realizowane przez miasto etapa-
mi, gdyż to ogromne i ambitne 
zadanie.
Inwestycja kosztowała miasto 
ok. 2 mln zł. /raf/

Nowa droga usprawni ruch
WEJHEROWO | Zakończyła się budowa uli-
cy Lelewela w Wejherowie. Nowa droga umoż-
liwiła połączenie z ul. Nadrzeczną. 
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Wyróżnienie zostało przyzna-
ne za tworzenie i rozwijanie 
wysokich standardów jakości 
usług instytucji pomocy spo-
łecznej oraz upowszechnianie 
dobrych praktyk z zakresu in-
tegracji i polityki społecznej.
W Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku odbyła się kon-
ferencja zatytułowana „Per-
spektywy rozwoju ekonomii 
społecznej w województwie 
pomorskim” połączona 
z Galą „Srebrnego Drzew-
ka”. Nagroda przyznawana 
jest od 10 lat pracownikom 
jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej z terenu 
województwa pomorskiego 
m.in. za wdrażanie projek-
tów aktywizacji i integracji 
społecznej, tworzenie i roz-
wijanie wysokich standar-
dów jakości usług instytucji 
pomocy społecznej oraz ini-
cjowanie i stosowanie pro-
gramów służących zapo-
bieganiu i rozwiązywaniu 
problemów społecznych.
Podczas spotkania Marszałek 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk uhonoro-
wał 5 osób z województwa 
pomorskiego, które w szcze-
gólny sposób angażują się 
w lokalną politykę społecz-
ną. Wśród wyróżnionych 
znalazła się dyrektor wej-
herowskiego PCPR - Iwona 
Romanowska.
W uroczystości uczestniczyli 

przedstawiciele władz wej-
herowskiego starostwa: Ga-
briela Lisius, starosta wejhe-
rowski  Jacek Thiel, członek 
zarządu oraz specjalista do 
spraw społecznych Danuta 
Ptach.
– Gratuluję tak prestiżowej 
nagrody – mówiła Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-
ski, zwracając się do Iwony 
Romanowskiej. – Dzięki 
zaangażowaniu i zrozumie-
niu problemów społecznych 
kreuje pani lokalną politykę 
społeczną i promuje powiat 
wejherowski jako samorząd 
otwarty na szeroko pojętą 
współpracę na rzecz środo-
wisk zagrożonych wyklucze-
niem społecznym i zawodo-
wym.
Szkolenia dla osób wyklu-
czonych, konferencje i ze-

Iwona Romanowska 
z Nagrodą Marszałka
POWIAT | Iwona Romanowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejhe-
rowie, otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Srebrne Drzewko”. 

brania informacyjne dla rodzin 
zastępczych oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
spotkania z sędziami i kurato-
rami rodzinnymi, podnoszenie 
kwalifikacji i wiedzy przed-
stawicieli grup zawodowych 
stykających się z problematy-
ką przemocy czy realizowanie 
projektów służących poprawie 
społecznego statusu klientów 
pomocy społecznej - to tylko 
niektóre z zadań podejmowa-
nych z inicjatywy Iwony Ro-
manowskiej.
Pod jej kierownictwem Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wejherowie w okresie od 
2009 r. do 2013 r. realizowało 
projekt „Wsparcie aktywnej 
integracji w powiecie wejhe-
rowskim”, współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W latach 2011-
2012 dyrektor Romanowska 
współtworzyła i koordyno-
wała konkurs Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Osłono-
wego „Wspieranie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie” pn. „Razem przeciw 
przemocy”.
Laureatka jest również ini-
cjatorem wypracowywania 
powiatowych procedur i stan-
dardów współpracy pomiędzy 
PCPR, gminnymi jednostkami 
pomocy społecznej z terenu 
Powiatu Wejherowskiego i Są-
dem Rejonowym w Wejhero-
wie. Organizowała w 2013 r. 
i 2014 r. spotkania z sędziami 
i kuratorami rodzinnymi, któ-
rych motywem przewodnim 
było doskonalenie współ-
pracy w zakresie kierowania 
i umieszczania dzieci w pieczy 
zastępczej.
W efekcie podejmowanych 
w latach 2009-2012 innowa-
cyjnych rozwiązań w zakresie 
pomocy społecznej na rzecz 
społeczności lokalnej, Powia-

towe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wejherowie otrzymało 
wyróżnienie zespołowe od Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecz-
nej „Za wdrożenie programu 
społecznego, ukierunkowane-
go na rozwiązywanie trudnych 
problemów społecznych, ta-
kich jak narkomania, alkoho-
lizm, bezdomność i przemoc 
w rodzinie”.
W 2014 r. dyrektor zainicjo-
wała program skierowany do 
grupy usamodzielniających 
się wychowanków pieczy za-
stępczej, którego celem  jest 
zwiększenie skuteczności od-
działywań wychowawczych 
na młodzież w celu jej życio-
wego usamodzielnienia.
Wysoki standard jakości pra-
cy w zakresie pieczy zastęp-
czej, kierowanej przez Iwonę 
Romanowską jednostki, zo-
stał dostrzeżony i wyróżnio-
ny w czerwcu 2015 r. przez 
Koalicję na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej. 9 czerwca 
br. na ogólnopolskim Kongre-
sie Rodzicielstwa Zastępczego 
PCPR w Wejherowie zostało 
wyróżnione jako Organizator 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Iwona Romanowska inicjuje 
także wiele działań na rzecz 
środowiska osób niepełno-
sprawnych. Współpracuje 
aktywnie z Powiatową Spo-
łeczną Radą ds. Osób Niepeł-
nosprawnych i wdraża w życie 
wspólnie wypracowane pomy-
sły. Od 2013 r. organizuje dla 
organizacji pozarządowych 
z terenu powiatu spotkania 
o charakterze informacyjnym 
i metodycznym.
Ponadto wykorzystuje nowo-
czesne metody i środki prze-
kazu, aby docierać do szero-
kiego grona odbiorców. Stąd 
utworzony w 2015 r. profil 
PCPR na facebooku, gdzie 
zamieszczane są ważne wyda-
rzenia  i informacje o działal-
ności Centrum.
/Rafał korbut/
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Trwa remont odcinka drogi 
znajdującego się za Wejhe-
rowem, a przed skrzyżowa-
niem dróg wojewódzkich nr 
224 i 218, łączących Wej-
herowo z Kartuzami oraz 
Chwaszczynem.
Remontowana jezdnia (cho-
dzi o nasyp, który trzeba 
wzmocnić - istniało zagro-
żenie katastrofy budowla-
nej) jest całkowicie zablo-
kowana od poniedziałku. 
Utrudnienia potrwają do 9 
grudnia. Należy omijać to 
miejsce, jadąc z Wejhero-
wa w stronę Kartuz przez 
Szemud lub z Wejherowa 
w stronę Chwaszczyna 
przez Koleczkowo.
Kierowcy, którzy próbu-
ją wyjechać z Wejherowa 
w kierunku Chwaszczyna 
lub Kartuz są zaskoczeni 
remontem. Wściekają się 
na drogowców, ponieważ... 
sami, jadąc, nie patrzą na 

Klną na remont drogi!
WEJHEROWO | Kierowcy, którzy próbują wyjechać z Wejherowa w kierunku Chwaszczyna 
(przez Koleczkowo) lub Kartuz (przed Szemud) wściekają się na drogowców, bo... sami nie pa-
trzą na znaki, informujące o całkowitym zablokowaniu remontowanej jezdni. 

znaki informujące o całkowi-
tym zablokowaniu remonto-
wanej jezdni.
Niektórzy kierowcy łamią za-
kaz wjazdu na teren budowy 
i zawracają dopiero, gdy zo-
baczą, że faktycznie nie da się 
przejechać.
Tymczasem znaki są ustawio-
ne prawidłowo z każdej stro-
ny remontowanego odcinka 
i trzykrotnie powtórzone. 
- Pojawiają się daleko przed 
miejscem, gdzie trwa teraz 
rozbiórka modernizowanego 
nasypu - stwierdzili drogowcy, 
z którymi rozmawialiśmy na 
miejscu. Sprawdziliśmy - 
w Wejherowie o blokadzie 
ostrzegają aż trzy znaki.
Ostatni z trzech znaków znaj-
duje się na wysokości drogi 
prowadzącej na stadion Gryfa, 

czyli daleko za fotoradarem. 
Pierwszy znak umiejscowiono 
za budynkiem starostwa po-
wiatowego.
Do Wejherowa od strony 
Kartuz można dojechać tyl-
ko przez Koleczkowo, Rumię 
i Redę. Z Kartuz do Wejhero-
wa należy pojechać trasą przez 
Łebno, Smażyno, Częstkowo, 
Milwino, Sychowo i Gowino.
Z Wejherowa do Szemuda 
droga prowadzi przez Gowi-
no, Ustarbowo, Sopieszyno 
i Przetoczyno. Warto korzy-
stać z możliwości dojazdu do 
Wejherowa z Kartuz przez Lu-
zino.
Nie jest możliwy łatwy do-
jazd do Wejherowa od strony 
Chwaszczyna. Zalecany ob-
jazd prowadzi przez Gdynię.
/PS/Fo
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Powiat wejherowski
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

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

-  w dniu 24.11.2015r., na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27.08.2015r. wydano decyzję o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

BUDOWIE DROGI POWIATOWEJ
jako inwestycja pod nazwą - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440G w Kniewie

obejmującej budowę chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej”
  NA TERENIE GMINY WEJHEROWO

- w obr. Kniewo na działkach nr ewidencyjny: 56/3 (powstałej z podziału działki nr 56/2), 57/1 (powstałej z po-
działu działki nr 57), 58/7 (powstałej z podziału działki nr 58/2), 58/11 (powstałej z podziału działki nr 58/6), 
58/9 (powstałej z podziału działki nr 58/5), 59/4, 59/17 (powstałej z podziału działki nr 59/2), 72 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samo-
rządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania 
się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 
4, w pokoju 212, od poniedziałku do piątku  w godzinach  7:30-15:30  (tel. 058-572-94-38).   
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

OBWIESZCZENIE
 Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409z późn. zm./ oraz 
art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U.  z 
2013r. poz. 267    z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 29.10.2015r., na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa (uzupełniony dnia 13.11.2015r) wszczęte zostało 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

ROZBUDOWIE UL. NADRZECZNEJ W WEJHEROWIE
pod nazwą „Budowa zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania

ul. Nadrzecznej z ul. Nanicką”
NA TERENIE GMINY MIASTA WEJHEROWA

-obr. 9 na dz. nr ewidencyjny - 2/4, 2/3, 28

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samo-
rządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości składania 
wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co 
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, 
która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy 
można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 
3 Maja 4,  w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na 
piśmie w Biurze Obsługi Interesanta  na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 
tel. 58 572-95-50

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

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 i art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jed-
nolity Dz. U. 2013.267 ze zm.) w zw. z art. 124 b i art. 124 a w zw.  
z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz. U. 2015. 1774)

Starosta Wejherowski zawiadamia

o wydaniu w dniu 10.11.2015 r. decyzji nr GN.6821.24.2015.MK uchy-
lającej decyzję z dnia 20.10.2015 r. nr GN.6821.24.2015.MK i orzeka-
jącej o udostępnieniu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. 1/4 udzia-
łu w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej 
w Rumi obr. 10, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 53/4 o pow. 
164 m2, objętej księgą wieczystą KW GD1W/00000087/2, w celu wy-
konania czynności związanych z remontem linii napowietrznej  nn-0,4 
kV, na terenie ww. nieruchomości zgodnie z załącznikiem graficznym.

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

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie zaprasza na

XLVI koncert z cyklu 
„Spotkania z muzyką Kaszub”
pt. Kòlãdowanié na Kaszëbach 

połączony z prezentacją monografii Witosławy Frankowskiej 
Kolędowanie na Kaszubach i Kaszubskiego śpiewnika 

bożonarodzeniowego.

Koncert odbędzie się w sobotę 
5 grudnia 2015 r. o godz. 18.00 w siedzibie muzeum

(Pałac Przebendowskich-Keyserlingków), ul. Zamkowa 2a
 

W programie:
• koncert kolęd kaszubskich w opracowaniu W. Frankowskiej 
   na sopran, baryton i zespół kameralny
• prezentacja monografii Kolędowanie na Kaszubach 
   (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
• prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, Uniwersytet Wrocławski
• prezentacja Kaszubskiego śpiewnika bożonarodzeniowego 
   (Wydawnictwo Region z Gdyni i MPiMK-P)
• dr Witosława Frankowska, Akademia Muzyczna w Gdańsku
• wspólne kolędowanie

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie,

Chór Kaszubski „Rumianie”

oraz Urząd Gminy Lipusz 
zapraszają na

Spotkanie Lipusza i Rumi
„Z gawędą i pieśnią w Wejherowie”,  

które odbędzie się 27 listopada (piątek) o godz. 18.00
w siedzibie muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

W programie:
• spotkanie z Eugenią Laską, gawędziarką z Lipusza, 
  autorką książek „Tuszkòwsczé przëtrôfczi” 
  i „Z lëpùsczich strón”
• koncert Chóru Kaszubskiego „Rumianie” połączony 
  z promocją Śpiewnika Kaszubskiego w opracowaniu 
  Marzeny Graczyk, wydanego przez MPiMK-P w Wejherowie.
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Dlaczego gminy tworzą Plany Gospodarki Niskoemisyjnej?
Co to jest niska emisja? 

Jej źródłem są głownie spaliny wydalane przez środki komuni-
kacyjne (tzw. emisja komunikacyjna), opalane węglem kotłow-
nie indywidualne (przydomowe), a także kominy o wysokości 
nieprzekraczającej 40 m znajdujące się głównie w obiektach 
komunalnych i użyteczności publicznej. Drogą do redukcji tych 
szkodliwych emisji jest rozwój i wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii oraz tzw. zielone technologie.
Polskie wartości tej emisji znacznie przekraczają zalecane nor-
my, co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców.

Dlaczego PGN?
Potrzeba sporządzania dla gminy Planu gospodarki niskoemi-
syjnej wynika ze skutków zmian klimatycznych oraz z obo-
wiązku wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju, co 
przekłada się na poprawę jakości życia lokalnych mieszkań-
ców (filar społeczny), poprawę stanu gospodarki (filar ekono-
miczny) oraz działania ekologiczne (filar środowiskowy). Ce-
lem Planu jest wskazanie, jak prowadzić innowacyjną , ener-
gooszczędną gospodarkę, która byłaby korzystna nie tylko lo-
kalnie, ale także konkurencyjna ponadlokalnie, z czego odnio-
są korzyść także mieszkańcy gminy

Jaka była rola Mieszkańców i Przedsiębiorców z Redy w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

PGN obejmuje granice administracyjne Gminy Miasta Reda. Efektem jego wdrożenia będzie redukcja zużycia energii,
poprawa efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej. Dlatego tak ważna dla prawidłowej oceny obecnej
wielkości emisji była współpraca Mieszkańców i przedsiębiorstw z Urzędem w przekazywaniu danych dotyczących
m.in. typu i stanu budynku, zużycia energii, liczebności użytkowników, rodzaju i wieku ogrzewania, wykorzystywania
(lub nie) odnawialnych źródeł energii itp.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miasta Reda; ul. Gdańska 33; 84-240 Reda; pok. nr 2, tel. 58 738 60 69
oraz na stronie internetowej http://miasto.reda.pl/2015/informacja-o-planie-gospodarki-niskoemisyjnej/ na której
udostępniony jest również projekt dokumentu. 

Właśnie dokonano oficjal-
nych odbiorów kilku inwe-
stycji na drogach zarządza-
nych przez powiat w mieście 
Wejherowie. Wyremontowa-
no chodnik i wjazdy w ob-
rębie skrzyżowania na ul. 
Sobieskiego, ul. Harcerskiej 
i ul. Spacerowej; wymienio-
no chodnik i wjazdy w ul. B. 
Prusa wraz z poszerzeniem 
zatoki autobusowej (na tej 
ulicy wykonano także przej-
ście dla pieszych); nowy 
chodnik i wjazdy zbudowano 
także wzdłuż ul. Strzeleckiejl 
wydłużono pas lewoskrętu 
w ciągu ul. Chopina (powsta-
łą nowa nawierzchnia oraz 
odpowiednie oznakowania 
poziome); wyremontowano 
chodnik w ciągu ul. Party-
zantów - Pomorska - Prusa 
na odcinku ul. Pomorskiej; 
wykonano chodnik przy ul. 
Sobieskiego w Wejherowie 
w płytach granitowych. 
Koszt realizacji wszystkich 
zdań wyniósł ponad 731 tys. 
zł i został sfinansowany ze 
środków własnych powiatu 
wejherowskiego oraz miasta 
Wejherowa.
- Już od wielu miesięcy 
mieszkańcy ul. Prusa sy-
gnalizowali mi, że ta droga 
wymaga remontu – wyja-
śnia Bartłomiej Czyżewski, 
radny miasta. - Ten ciąg pie-
szy jest bardzo potrzebny, 
wielu mieszkańców z niego 
codziennie korzysta. Gdy 
zostałem radnym, postano-
wiłem zająć się tym proble-

mem. Złożyłem do starosty 
wniosek o remont, który zo-
stał pozytywnie rozpatrzony 
i dziś mamy wyremontowa-
ny ciąg pieszy wraz z przej-
ściem. Mieszkańcy z pewno-
ścią będą zadowoleni. 
- W tym roku poprawialiśmy 
infrastrukture dróg i chodni-
ków – mówi Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Te-
raz praktycznie kończymy 
prace budowlane i remonto-
we, nie tylko w Wejherowie, 
ale w całym powiecie. Oczy-
wiście jeśli zdarzy się jakaś 
awaria albo będzie potrzeb-
na jakas pilna naprawa, to 
będziemy to wykonywać na 
bieżąco. Ale rok inwestycyj-
ny jest zakończony. Założo-
ny plan na ten rok udało się 
zrealizować nie w 100 pro-
centach, ale nawet w więk-
szym zakresie. Udało się 
bowiem wygospodarować 
oszczędności po przetargach 
i dzięki temu wykonać np. 
chodnik przy ul. Prusa, który 
zaplanowany był na przyszły 
rok. Od stycznia ruszamy 
z kolejnymi przetargami, bo 
mamy kolejne duże zamie-
rzenia inwestycyjne na dro-
gach powiatowych. Jedną 
z największych będzie droga 
w Górze, którą chcemy wy-
konać w ramach tzw. „sche-
tynówek”. Inwestycja będzie 
kosztować ok. 6 mln zł. Po-
nadto są inne inwestycje we 
wszystkich gminach, które 
właśnie ustalamy z gmina-
mi. /Rafał korbut/

Zakończenie 
sezonu 
inwestycyjnego
POWIAT | Nowe chodniki, wyremontowa-
ne wjazdy w obrębie skrzyżowań, przebu-
dowane wyjazdy z posesji oraz wydłużenie 
lewoskrętu – to ostatnie z robót inwestycyj-
nych, zaplanowanych na bieżący rok przez 
powiat wejherowski.

Z prędkością tylko 30 kilo-
metrów na godzinę mogą się 
dzisiaj poruszać samochody 
ulicą Zamostną w Orlu (dużej 
wsi położonej za Bolszewem). 
Jednak niewielu kierowców, 
zwłaszcza tych, którzy przez 

Orle tylko przejeżdżają, stosuje 
się do tego ograniczenia. 
Na spotkaniu był obecny Ma-
ciej Milewski, zastępca wójta 
gminy Wejherowo. Jak powie-
dział, lokalne władze rozumie-
ją problemy mieszkańców wsi, 

jednak muszą być ostrożne 
w wydatkach. Wójt Henryk 
Skwarło w odpowiedzi na pe-
tycję mieszkańców napisał, że 
„mimo braku środków na reali-
zację całości zakresu [projektu 
– dop. PS], istnieje możliwość 

Chcą progów zwalniających
GM. WEJHEROWO | Z inicjatywy części mieszkańców Orla odbyło 
się zebranie, w czasie którego debatowano nad możliwością zainsta-
lowania na ulicy Zamostnej progów zwalniających. 

wykonania części projektu, pole-
gającej na wykonaniu trzech pro-
gów w uzgodnionej lokalizacji”. 
Zastrzegł jednak, że najpierw 
mieszkańcy muszą wypracować 
wspólne stanowisko i postanowić 
w głosowaniu, gdzie konkretnie 
progi te miałyby się znaleźć. 
W marcu ma się odbyć kolejne 
spotkanie w sprawie zwiększe-
nia bezpieczeństwa na ulicy Za-
mostnej w Orlu. Nie wiadomo, 
czy większość mieszkańców wsi 
poprze pomysły prezentowane 
przez radnego. /PS/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Gmina Miasto Reda realizuje projekt 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Reda”
Gmina Miasto Reda realizuje projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Reda” w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, Priorytet IX, Działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) uzyskując środki finansowe w wysokości 85% kosztów za-
dania. PGN jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań związane z wypełnianiem założeń pakietu 
klimatyczno energetycznego prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także 
uwzględniający działania edukacyjne na rzecz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Reda”
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Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów es-
tetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości 
i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku.

REGULAMIN kONkURSU:

W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów obiektów 
położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w kon-
kursie.

Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i  balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych
II – dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.

Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg nastę-
pujących kryteriów:
• pomysłowość i samodzielność dekoracji,
• widoczność dekoracji z zewnątrz,
• niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
• ogólny wyraz estetyczny.

W terminie do 18 stycznia 2016r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po 
3 miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane nagrody pieniężne. Do-
puszcza się przyznanie wyróżnień i nagród za wyróżnienia i uczestnictwo w konkursie.

Zgłoszenia pisemne do dnia 30 grudnia 2015r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12. 
Marca 195, Wejherowo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 677-71-06. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji, numer telefonu, ka-
tegorię dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na którym umieszczo-
no dekorację. Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wy-
rażoną na druku organizatora dostępnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych 
itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji. Zgłoszenie musi zawierać dodatko-
wo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.

Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po uprzednim uzy-
skaniu zgody właściciela dekoracji.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.

Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA OgłaSZa PO RaZ tRZyNaSty:

kONkURS 
NA NAJbARDZIEJ ATRAkCYJNĄ DEkORACJĘ śWIĄTECZNĄ bALkONU, 

OkNA LUb OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA
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Wejherowski zespół w kon-
kursie pokonał 18 chórów z 
całej Polski, zdobywając tym 
samym najwyższe miejsca: 
I miejsce w kategorii zespo-
łów wokalnych, wyróżnienie 
za najlepiej wykonany utwór 
kompozytora salezjańskiego 
oraz najwyższą nagrodę kon-
kursu – GRAND PRIX. 
Warto dodać, że jest to siódme 
zwycięstwo tego zespołu w 
dotychczasowych zmaganiach 
konkursowych i festiwalo-

wych.  Art’n’Voices wykonał 
program zróżnicowany styli-
stycznie, w którym znalazły 
się utwory muzyki dawnej, w 
tym J. S. Bacha oraz kompo-
zytorów muzyki współczesnej  
- A. Koszewskiego. 
Zespół kolejny raz  przyczynił 
się do popularyzowania kul-
tury kaszubskiej, wykonując 
kaszubską melodię ludową 
„Morze reczy” w aranżacji 
członkini zespołu Anny Ro-
cławskiej – Musiałczyk. Ar-

Art’n’Voices sięgnął 
po siódme grand prix
WEJHEROWO | Zespół wokalny Art’n’Voices kolejny raz sięgnął po najwyższe laury. 
Podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Ku-
jawskim śpiewacy zaprezentowali najwyższy poziom i... wygrali!

t’n’Voices od 5-ciu lat prezentu-
je wysoki poziom artystyczny, 
sięgając po repertuar chóralny 
od muzyki dawnej po współ-
czesną. W swoim dorobku po-
siada także własne kompozycje 
i aranżacje kolęd oraz pieśni 
kaszubskich. Dokonał nagrania 
dwóch płyt CD, w tym projektu 
zatytułowanego „Droga Krzy-
żowa. Z Chrystusem na Kalwa-
rii Wejherowskiej”, z którym 
wystąpił już z ponad 50-cioma 
koncertami w całej Polsce. Jako 
jedyny zespół wokalny w Pol-
sce został wybrany do udziału 
w warsztatach zorganizowa-
nych w Akademii Muzycznej w 
Bydgoszczy z Philippe Lawso-
n’em – członkiem prestiżowego 
zespołu „The King’s Singers”. 
Zespół bierze udział w projek-
tach artystycznych m.in. Kon-
cert Doktorancki Wendan Liu 
wraz ze znanym  kwartetem - 
NeoQuartet. W przyszłym roku 
Art’n’Voices będzie obchodzić 
Jubileusz 5-ciu lat działalności. 
Zespół tworzą: Małgorzata Ro-
cławska, Karolina Rocławska, 

Anna Godlewska – soprany; 
Anna Rocławska – Musiałczyk, 
Marta Jundziłł – alty; Mateusz 
Warkusz, Patryk Mudlaw – te-
nory i Tomasz Chyła, Kamil 
Górzyński – basy. W skład ze-
społu wchodzą młodzi ludzie – 
pasjonaci śpiewu zespołowego 
ale także zawodowi muzycy, 
studenci i absolwenci Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku, 
pochodzący z Wejherowa oraz 
samego Trójmiasta. Nie jest to 
jednak zespół profesjonalny, 
gdyż członkowie Art’n’Voices 
na co dzień prowadzą własną 
drogę zawodową i artystyczną. 
Jest to trudne zadanie, gdyż po 
całym dniu zajęć, w godzinach 
późnowieczornych spotykają 
się w swojej siedzibie Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie i tam ćwiczą do późnych 
godzin nocnych. Ich zdetermi-
nowanie i efekty pracy widać 
po osiągnięciach, które są po-
twierdzeniem świetnej marki 
wejherowskiego, młodego ze-
społu wokalnego. /raf/Fo
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Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych na Pomorzu

Istota Inicjatywy JEREMIE oparta 
jest na tzw. mechanizmie zwrotnym. 
Pieniądze w formie pożyczki 
można pozyskać stosunkowo łatwo. 
Obecnie w ramach najnowszej oferty 
JEREMIE pomorscy przedsiębiorcy 
mogą skorzystać z pożyczek do kwoty 
200 tyś zł. W ofercie funduszu jest 
również pożyczka Na Start – dla 
osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą lub młodych firm, które 
działają na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 
Tu mamy dwa warianty finansowania - do 
20 tyś z oprocentowaniem na poziomie 

1% oraz do 100 tyś z oprocentowaniem 
rynkowym 6,8%. Uzyskanie wsparcia 
z Inicjatywy JEREMIE nie wiąże się 
z dodatkowymi opłatami. 

Dotychczas w siedmiu edycjach pro-
gramu JEREMIE wsparliśmy prawie 
1.500 pomorskich firm kwotą przekra-
czającą 100 milionów złotych.

Osoby zainteresowane finansowaniem 
działalności gospodarczej ze środków 
JEREMIE zapraszamy do najbliższego 
biura Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego w Wejherowie.

www.jeremie.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w regio-
nie. Jako instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprzerwanie 
od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przedsiębiorców. 
Fundusz jest jednym z największych pośredników finansowych zaangażowa-
nych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.

Biuro w Wejherowie
ul. 3 Maja 3 lok. 2
Tel: 607 377 767 
tel. 58 572 20 05
biurowejherowo@pfp.gda.pl

więcej o magazynie: 
tel. 791 980 155 E
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To właśnie w jej murach, pod 
okiem profesjonalnych in-
struktorów powstawał spek-
takl „Baśń afrykańska”. Nim 
jednak sztuka gotowa była 
do wystawienia, dzieci i mło-
dzież musieli włożyć w dzie-
ło mnóstwo pracy. Na naukę 
tekstu, przygotowanie sceno-
grafii, choreografii i oprawy 
muzycznej mieli bowiem nie-
spełna dwa dni. Jak zgodnie 
podkreślali instruktorzy, wśród 
których znalazł się m.in. Lar-
ry „Okey” Ugwu, projekt zre-
alizowano przede wszystkim 
dzięki nieprzeciętnie zdolnym 

i chętnym do pracy uczest-
nikom. Warto nadmienić, że 
poza ciężką pracą, dzieci zna-
lazły także czas na  integrację. 
Zabawy zacieśniające relację 
specjalnie na tę okazję przygo-
towała dla uczestników Mło-
dzież Pijarska. Nietuzinkowy 
okazał się także sposób pro-
mocji, na jaki zdecydowali się 
młodzi aktorzy. Część warsz-
tatów prowadzono bowiem na 
świeżym powietrzu, co wzbu-
dzało zainteresowanie prze-
chodniów i pozwalało zaprosić 
ich na finałowy spektakl. Ten 
miał miejsce ostatniego dnia 

Rosnąca sława Teatraliów
GM. WEJHEROWO | Już po raz drugi w Gminie Wejherowo zorganizowano Teatralia Gminne! Od 20 do 22 listopada blisko 150 osób za-
mieszkiwało Samorządową Szkołę Podstawową w Orlu, która tym razem stanowiła zaplecze techniczne wydarzenia.  

warsztatowych zmagań – w nie-
dzielę. Licznie zgromadzona na 
spektaklu publiczność gromkimi 
oklaskami nagrodziła kunszt ak-
torski młodzieży. Słowa uznania 
kierowano także, pod adresem 
instruktorów, którzy opracowali 
tak spójną i możliwą do reali-
zacji koncepcję. Afrykańskie 
klimaty okazały się strzałem 
w dziesiątkę, co w przyszłym 
roku skutkować może jeszcze 
większym zainteresowaniem. 
Pomysłodawcom – p. Markowi 
Czosce i Bartłomiejowi Macho-
lowi – raz jeszcze gratulujemy! 
/UGW/

Z tej okazji Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwar-
ło odwiedził pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Składając kwia-
ty na ręce kierownik GOPSu 
Ewy Zarębińskiej – Szczodrej, 
Wójt podziękował wszystkim 
pracownikom za ofiarną pracę 
w służbie na rzecz potrzebu-
jących mieszkańców Gminy 
Wejherowo. Ponadto, pra-
cownikom ośrodka wręczono 
słodki upominek, jaki stanowił 

okolicznościowy tort. Podczas 
spotkania, zwracano też uwagę 
na konieczność nieustannego 
zaangażowania i poszanowa-
nia godności drugiego człowie-
ka. Jak podkreślali pracownicy 
socjalni, dużym ułatwieniem 
w codziennej pracy z miesz-
kańcami okazał się nowy bu-
dynek, do jakiego przeniesiono 
biura. Znajdujący się przy ul. 
Transportowej obiekt docelo-
wo pomieścić ma także Urząd 
Gminy Wejherowo. /UGW/

Dzień Pracownika 
Socjalnego
GM. WEJHEROWO | 20 listopada święto-
waliśmy Dzień Pracownika Socjalnego.

WEJHEROWO | W tym roku 
Mikołaj sprawi nam podwój-
ny prezent: paczki oraz wielką 
niespodziankę, którą będzie 
przyjazd bliskiego przyjaciela 
Mikołaja - Wielkiego Sportow-
ca Spoko Skrzata! 
A potem to mieszkańcy (i ci 
najmłodsi, i ci nieco starsi) mu 
pokażą: jak potrafią grać, ska-
kać, rzucać a także śpiewać 
i opowiadać wierszyki oraz brać 
udział w grach zespołowych, 
takich jak: rzędy z przeszkoda-

mi i cukierasami zjadanymi na 
czas, grupowe skakankowanie, 
rzuty woreczkami z grochem 
do celu z sporej odległości, mi-
strzostwa w hulaj hop-owaniu, 
slalom hulaj-nogowy, kangur 
– skakanie między pachołko-
we, poszukiwacze zaginionej 
Gwiazdki Betlejemskiej. I jesz-
cze... dodatkowo... zajęcia pla-
styczne z Skrzatynką Plastycz-
ką, a w najważniejszym punkcie 
zabawy rozświetki się całe mia-
sto i przyjedzie Mikołaj. Na sam 
koniec rodzice zrobią dzieciom 
wspaniałe zdjęcia z Mikołajem. 
/raf/

Mikołajki tuż, tuż!
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SpRZEDAM działkę siedlisko-
wą 7600m2, media przy drodze i 
5000m2 łąki, Łówcz Górny. Tel: 782-
167-653

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 Karwińskich 
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

KUpIĘ kuchnię używaną, nie drogo 
najlepiej okolice Kartuz. Tel: 669-
328-455

DO WYNAJĘCIA

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

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

INNE

EDUKACJA

KOREpETYCJE z matematyki - eg-
zaminy, sprawdziany. Tel: 788-844-
449

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
ZAtRUDNIĘ księgową z orzecze-
niem o niepełnosprawności, Orle k/
Wejherowa. Tel: 667-063-492 

SZUKAM PRACY

USŁUGI

MALOWANIE, cekolowanie, podło-
gi, remonty kompleksowe, doświad-
czenie, wolne terminy, solidnie. Tel: 
516-655-705

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

pROfESJONALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie. Tel. 
697-442-013

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213
 

RÓŻNE

WYRóB własny, polecam jaja i 
masło, 100 procent śmietankowe, 
Ostrzyce. Tel: 880-593-927

UBRANKA na 3-12 miesięcy, firmo-
wa cena 100zł, pościel gratis oraz 
zabawki, odkurzacz, mikser, czajnik i 
naczynia cena 80zł, Wejherowo. Tel: 
798-020-532

pOMIESZCZENIE biurowe w Wej-
herowie na parterze, tanio. Tel: 502-
351-988.

SpRZEDAM dwa kaski jak nowe, 

czarne, silnik 7,5kw oraz piłę moto-
rową marki Makita. Tel: 601-638-877

SpRZEDAM drewno do CO i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

DREWNO opałowe, iglaste, pocięte 
i połupane. Cena 100zł/m, transport 
gratis. Tel: 667-023-678

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. rozkładaną, 
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

Toyota Walder Chwaszczyno i Rumia to naj-
większy dealer tej marki w  północnej Polsce. W 
swojej ofercie, oprócz sprzedaży samochodów 
nowych  oraz używanych, ma także szereg kom-
pleksowych usług, m.in. ubezpieczenia pojazdów. 
Oferujemy ubezpieczenie już od 2,5% wartości 
pojazdu – mówi agnieszka Myślińska specjalista 
ds. obsługi finansowej i ubezpieczeń z salonu to-
yota Walder Rumia – wybierzemy dla Państwa naj-
korzystniejszy  pakiet oraz zaoferujemy najwyższą 
jakość, której gwarancją jest m.in. współpraca z ta-
kimi podmiotami jak: PZU, allianz, Ergo Hestia czy 
generali. Dołącz do Klientów, którzy zaufali deale-
rowi toyota Walder.

zadzwoń: 500 122 734 / 794 995 002 lub napisz: 
agnieszka.myslinska@toyota.rumia.pl

SpRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

SpRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, róż-
ne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

KUpIĘ militaria 
(umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, części 
pojazdów itp.) z okre-
su II Wojny Świato-
wej oraz antyki. Tel. 
793-262-765 Mail: 

ekwipunekwojskowy@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
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podaje do publicznej wiadomości

że na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, Os. 
Przyjaźni nr 6,  dnia 27 listopada 2015 r. został wywieszo-
ny na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, sta-
nowiących własność gminy Wejherowo, przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oraz opubliko-
wany  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej gminy Wejherowo. 

Wykaz dot. następujących działek: 
• nr 328 o pow. 100 m², położona w Bieszkowicach,
• nr 8/117 o pow. 107 m², położona w Kąpinie, 
   ul. Franciszka Napierały,
• nr 8/118 o pow. 79 m², położona w Kąpinie, 
   ul. Franciszka Napierały,
• nr 8/119 o pow. 95 m², położona w Kąpinie, 
   ul. Franciszka Napierały.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach objętych 
wykazem można uzyskać w Referacie gospodarki Nieru-
chomościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

WóJT GMINY WEJHEROWO

W kategorii JUNIOR18 
MEN LEFT ARM2 55KG 
złoto zdobył Dawid Łapa. 
Także złoty medal do domu 
przywiezie Maciej Gralak, 
który zajął pierwsze miejsce 
w kat. SENIOR MEN LEFT 
ARM2 60KG. 
- Byłem dobrze przygotowa-
ny, na każdą ewentualność; 
siłowo bardzo dokładnie 
– mówi Maciej. - Jedyne, 
co mogło mnie zaskoczyć, 
to szybkość i technika mo-
ich przeciwników. Rosjanie 
znani są z wysokiego pozio-
mu siłowania na rękę, ale 
czułem się dobrze i wiedzia-
łem, że dam radę.
W tej samej kategorii, ale 
na 4 miejscu uplasował się 
dotychczasowy konkurent 
Maćka - Patryk Weterle. 
W kat. SENIOR MEN LEFT 
ARM2 90KG wystartował 
jeden z organizatorów – Da-
riusz Rybarczyk. Rumianin 
zajął 5 miejsce. 
- Jestem przeszczęśliwy 
– twierdzi Darek. - Sama 
możliwość udziału w zawo-
dach jest dla mnie dużą no-
bilitacją i motywuje mnie do 
większej pracy nad sobą za-
równo w sensie fizycznym, 
jak i psychicznym. Upra-
wianie sportu jest swojego 
rodzaju rehabilitacją dla 
osoby niepełnosprawnej. 
Widzę w tym sens i czuję, 
że siłowanie na rękę jest 

Niepełnosprawni 
siłowali się na ręce
RUMIA | Grad medali dla Polaków podczas Mistrzostw Świata w Armwrestlingu osób niepełnospraw-
nych. W czasie odbywających się w Rumi zawodów biało-czerwoni stanęli na wysokości zadania. 

tym sportem, który chciałbym 
uprawiać.
Darek Rybarczyk jest nie tyl-
ko zawodnikiem, ale wraz 
z Aleksandrem Koy z Funda-
cji For Dream, również współ-
organizatorem zawodów dla 
niepełnosprawnych. To rów-
nież debiut Darka w organiza-
cji turniejów.
- Niepełnosprawność to nie 
koniec świata – twierdzi Ry-
barczyk. – Każdy niepełno-
sprawny może znaleźć sposób 
na życie, np. poprzez sport, 
taki jak armwrestling. Przy-
kładem tego są osoby biorące 
udział w tych zawodach.
Zawodnik Złotego Tura Kon-
rad Krawczuk w kat. SENIOR 
MEN LEFT ARM2 +90KG 
zajął dopiero 6 miejsce. Za to 
Sonia Turzyniecka w kat. SE-
NIOR WOMEN LEFT ARM2 
65KG wywalczyła srebro.
- Jestem bardzo szczęśliwa, 
ale troszeczkę sobą zawie-
dziona – mówi Turzyniecka. 
- Wiem, że stać mnie na wię-
cej, co udowodniłam drugiego 
dnia zawodów wygrywając 
w eliminacjach z Rosjanką 
na prawą rękę. Poziom na-
szej kadry był bardzo wysoki. 
Na 7 zawodników 3 medale 

o czymś świadczą. Jestem 
bardzo wdzięczna całej ekipie 
armwrestlingowej z Mazuren-
ko Armwrestling Promotion 
za za pomoc w przyjeździe na 
zawody. Im dedykuję swoje 
zwycięstwa.
Drugi dzień zawodów przy-
niósł Polakom 4 medale.
Dawid łapa powtórzył swój 
sukces z poniedziałku i zdo-
był złoto na prawą rękę w kat. 
JUNIOR18 MEN RIGHT 
ARM2 55KG. 
W kat. SENIOR MEN RI-
GHT ARM2 60KG Maciej 
Gralak również zdobył złoto. 
To jego drugi złoty medal na 
tych zawodach. Złotymi me-
dalistkami zostały także Sonia 
Turzyniecka w kat. SENIOR 
WOMEN RIGHT ARM2 
65KG oraz Maria Juroszek 
w kat. SENIOR WOMEN RI-
GHT ARM2 +65KG. Patryk 
Weterle (SENIOR MEN RI-
GHT ARM2 60KG), Konrad 
Krawczuk (SENIOR MEN 
RIGHT ARM2 +90KG ) oraz 
Dariusz Rybarczyk (SENIOR 
MEN RIGHT ARM2 90KG ) 
zajęli 6 miejsce. Drużynowo 
Polska zajęła wysokie 2 miej-
sce. Gratulujemy! 
/raf/
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W tym jednym z najważniej-
szych turniejów zawodowych 
na świecie na podium stawali 
m.in. Marlena Wawrzyniak 
z Grudziądza, Natalia Żak 
z Jaworzna, Michał Węglicki 
z Mławy i Dawid Bartosie-
wicz z Gdyni. 
Puchar Świata Zawodow-

ców w armwrestlingu to naj-
bardziej rozpoznawalna na 
świecie impreza w siłowaniu 
na ręce. Zaproszenie organi-
zatorów przyjęło ponad 150 
najsilniejszych zawodników 
z ponad 26 krajów i 6 konty-
nentów w tym z Afryki, Ame-
ryki Południowej i Północnej, 

Australii, Europy oraz Azji.  
W zawodach startowały ko-
biety i mężczyźni podzieleni 
na kategorie wagowe, a rywa-
lizowano zarówno na lewą, jak 
i na prawą rękę. 
Pierwszego dnia odbywała 
się rywalizacja na lewą rękę. 
Wśród Polaków o medalu gło-

śno mówiła w zasadzie tylko 
Marlena Wawrzyniak. Repre-
zentantka klubu Arm Fanatic 
Sport Grudziądz jak burza 
przeszła eliminacje kategorii 
do 65 kg, ale w walce finało-
wej musiała uznać wyższość 
Yekateriny Liakhovej z Ka-
zachstanu. 

Dzień później, w rywaliza-
cji na prawą rękę Marlena 
była bliska awansu do finału. 
W walce półfinałowej z Santa-
ną Venckeviciute (Litwa) już 
prawie docisnęła rękę rywali 
do poduszki, ale ta zdążyła ro-
zerwać uścisk i walka musiała 
zostać powtórzona w pasach 

uniemożliwiających ponow-
ne rozerwanie uchwytu. Tutaj 
lepsza okazała się Litwinka. 
Srebro na prawą rękę w kate-
gorii do 95 kg zdobył Michał 
Węglicki. Siłacz z Mławy, 
który przygodę ze sportem za-
czynał od pchnięcia kulą, star-
tujący też w zawodach strong 

man, to jeden z najefektowniej 
walczących zawodników pod-
czas tego turnieju. 
Spójrzmy jeszcze na Dawida 
Bartosiewicza. Reprezentant 
klubu Złoty Tur Gdynia w ry-
walizacji na lewą rękę był 
szósty, ale na prawą walczył 
brawurowo i rewelacyjnie. 
Z jedną porażką  w rundzie 
eliminacyjnej awansował do 
strefy medalowej. W półfinale 

na jego drodze stanął Shyn-
bolat Raikhanov z Kazachsta-
nu...
Słowa uznania należą się tak-
że Natalii Żak. Utalentowana 
i urodziwa zawodniczka z Ja-
worzna zajęła trzecie miej-
sce w kat. do 57 kg, zarówno 
w rywalizacji na lewą, jak i na 
prawą rękę. 
Klasą dla siebie podczas turnie-

ju Złoty Tur Cup 2015 w Rumi 
był reprezentant Ukrainy An-
drey Pushkar. Wydawało się, 
że wielokrotny mistrz świata 
i zwycięzca zawodów Pucha-
ru Świata, walczył w zupełnie 
innej, nieosiągalnej dla innych 
lidze. Zarówno w kategorii 
powyżej 95 kg, jak i w kate-
goriach Open na prawą i lewą 
rękę, kładł rywali z dziecinną 
wręcz łatwością. Jego walki 

kończyły się w mgnieniu oka, 
a symbolem potęgi Pushkara 
była scena, w której to rewe-
lacyjny Włoch David Cappa, 
podchodząc stołu, przyklęknął 
przed Ukraińcem i składając 
ręce poprosił o najniższy wy-
miar kary.
Kolejny Złoty Tur Cup już za 
rok i wszystko wskazuje na to, 
że... ponownie odbędzie się 

w Rumi!
- Rumia to miasto otwarte 
na sport, zarówno ten rekre-
acyjny, jak i zawodowy – po-
wiedział Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi, który ma za 
sobą pełną sukcesów i medali 
mistrzostw Polski w rugby. - 
Puchar Świata Zawodowców 
Złoty Tur Cup to świetna im-
preza, która popularyzuje nie 
tylko ten widowiskowy sport, 

ale też nasze miasto. O tym 
niedużym mieście, leżącym 
koło Trójmiasta, usłyszał cały 
świat, nie tylko dzięki sukce-
som zawodników z 25 państw, 
ale też dzięki transmisji tele-
wizyjnej, która kierowana była 
do kilkunastu krajów. Chcieli-
byśmy, aby armwrestling na 
stałe zagościł w naszej hali . 
/Rafał korbut/

Światowa elita armwrestlingu
RUMIA | Absolutna dominacja Andreya Pushkara z Ukrainy i świetne występy Polaków - tak można podsumować zakończone w Rumi zawo-
dy Pucharu Świata w Armwrestlingu Złoty Tur Cup 2015.
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Od daw-
na plano-

wałem prześle-
dzenie historii 

meczów z udziałem reprezen-
tantów, którzy byli zawodnika-
mi naszych, wybrzeżowych klu-
bów. Oczywiście myślę o Wy-
brzeżu Gdańskim. Najlepiej bę-
dzie, gdy podejdę do tematu 
według kolejności alfabetycz-
nej. Pierwszy zatem na mojej 
liście znalazł się Czesław Bogu-
szewicz. W sumie zagrał w re-
prezentacji pięć spotkań, z tego 
trzy w pełnym wymiarze cza-
su gry. Dwukrotnie wystąpił 
jako zawodnik Pogoni Szczecin, 
a trzykrotnie będąc graczem 
Arki Gdynia. Te dwa pierwsze 
spotkania to przegrana z Grecją 
0:1 oraz ze Szwajcarią 1:2. Oba 
mecze odbyły się w 1976 roku. 
Jako zawodnik Arki, pan Cze-
sław wystąpił najpierw w Bu-
dapeszcie  w meczu z Węgrami, 
13. kwietnia 1977 roku. Nasi 
przegrali 1:2, a bramkę w 47. 
minucie strzelił nie kto inny, lecz 
sam dzisiejszy selekcjoner Ada-
ma Nawałka. Drużynę prowa-
dził Jacek Gmoch. Kolejny mecz 
Boguszewicza to 0:0 z Irlandią 
na Dalymount Park w Dublinie, 
24. kwietnia tego samego roku. 
To kolejny mecz z cyklu przy-
gotowań do meczów elimina-
cyjnych Mistrzostw Świata, ja-
kie miały się odbyć rok później 
w Argentynie. Widać z tego, że 
selekcjoner mocno stawiał do 
obrońcę Arki a wcześniej Pogo-
ni. Z Irlandczykami nasi wystą-
pili w następującym składzie: 
Jan Tomaszewski w bramce, 
w obronie Marek Dziuba, Wła-
dysław Żmuda, Henryk Wieczo-
rek i  na lewej obronie właśnie 
Czesław Boguszewicz. W pomo-
cy zagrali Henryk Kasperczak, 
Kazimierz Deyna (zmieniony 
w 45. minucie przez Zbigniewa 
Bońka oraz Bohdan Masztaler. 
Jako, że preferowany był styl 

1-4-3-3, to 
w ataku wy-
stąpili Grzegorz 
Lato, Andrzej Szarmach i Sta-
nisław Terlecki. Warto w tym 
miejscu zauważyć, że na bo-
isku był Andrzej Szarmach. To 
przecież wychowanek Polo-
nii Gdańsk (1966 – 1971), któ-
ry w sezonie 1971/1972 grał 
w barwach drugoligowej Arki 
Gdynia, gdzie został królem 
strzelców z piętnastoma bram-
kami. Potem zawędrował na 
cztery lata do Górnika Zabrze 
i na kolejne cztery do Stali Mie-
lec. Wicekról strzelców na MŚ 
1974 w Republice Federalnej 
Niemiec. Zdobywca medalu na 
tychże Mistrzostwach i w 1982 
roku w Hiszpanii, jako zawod-
nik AJ Auxerre. Na MŚ w Argen-
tynie w 1978 roku również wy-
stępował. W sumie pan Andrzej 
zagrał w reprezentacji 61 razy 
i strzelił 32. bramki.  Wracając 
do Czesława Boguszewicza, to 
ostatni jego mecz w reprezen-
tacji miał miejsce siedem dni 
później, czyli 1. maja na boisku 
w Kopenhadze. Polacy pokona-
li Duńczyków 2:1 w ramach eli-
minacji do MŚ 1978. To był fan-
tastyczny powrót do reprezen-
tacji Włodzimierza Lubańskie-
go, który strzelił obie bramki. 
Boguszewicz wszedł na boisko 
w 24. minucie, zastępując kon-
tuzjowanego Wojciecha Ru-
dego. Drużyna zagrała nie-
mal w identycznym składzie, 
jak w poprzednim meczu z Ir-
landczykami. Jedyne różnice 
to wspomniany Wojciech Rudy 
i właśnie Lubański w miejsce 
Stanisława Terleckiego. Wszyst-
ko wskazywało na to, że Bogu-
szewicz jest bardzo blisko wy-
jazdu na Mistrzostwa w Argen-
tynie. Niestety, jesienią  1977 
roku doznał dotkliwej kontuzji 
oka i kariera, nie tylko repre-
zentacyjna, legła w gruzach. Za 
tydzień kolejny nasz reprezen-
tant. Już dziś zapraszam.

kALENDARIUM 
fUTBOLOWE
kALENDARIUM

Zbigniew 
Chuchała

Awansowały do finału
WEJHEROWO | Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt odbył się w  hali 
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. 

W rywalizacji wzięły 
udział 4 zespoły reprezentu-
jące powiat lęborski, pucki, 
kartuski oraz wejherowski. 

Zwycięzcą turnieju zosta-
ła drużyna z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Wejherowie, która była 
bezkonkurencyjna w tych 
zawodach. Dziewczęta 
z „Samochodówki” wygrały 
wszystkie swoje mecze, co 
pozwala mieć nadzieję na 
dobry występ w Finale Wo-
jewódzkim. Na zakończenie 
turnieju zespoły zostały na-
grodzone statuetkami i dy-
plomami. Organizatorami 
zawodów byli: Powiatowy 
Zespół Placówek Oświa-
towo - Wychowawczych 
w Wejherowie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Wejherowie oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie.
Zawody były eliminacją do 
Finałów Wojewódzkiej Li-
cealiady, które odbędą się 
już 9 grudnia w Kwidzynie.  
/raf/

WYNIkI (W DNIU ZAWODóW):

I miejsce:
Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 w Wejhe-
rowie (Dominika Żak, aga-
ta Okroy, Edyta Szymańska, 
alicja Kaleta, Klaudia Szy-
mańska, Magdalena Pieper, 
Klaudia Dominik, Kornelia 
Formella, alicja Kaleta, Lau-
ra Lademann, anna Misz-
ka, Kinga Styn, Kornelia Szy-
mańska – opiekunowie ze-
społu – Joanna Kwiatkow-
ska oraz Maciej Syska)

II miejsce: 
Zespół Szkół gospodarki 
Żywnościowej i agrobizne-
su w Lęborku

III miejsce: 
Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Kar-
tuzach

IV miejsce: 
I Liceum Ogólnokształcące 
w Pucku

Goście w tym sezonie prze-
grali zaledwie jedno spotkanie 
(ze Stalą Gorzów) i zajmują 
aktualnie drugie miejsce w li-
dze. To, że spotkania z Żuko-
wem bywają zawsze bardzo 
emocjonujące, potwierdza wi-
ceprezes klubu Robert Wicon.

- Drużyna GKS-u  to w tej 
chwili zbiór zawodników z 
Gdańska z bogatą przeszło-
ścią – wyjaśnia Robert Wicon. 
-  Z zespołem tym zawsze były 
wyrównane mecze, gra toczyła 
się do ostatniej minuty. Jeżeli 
zagramy przede wszystkim 
zespołowo w ataku i będziemy 
dzielić się piłką (powtarzam – 
zespołowo!) to myślę, że mecz 

jest do wygrania. Ważne jest 
również, aby gra w obronie 
była odpowiednio poukładana, 
bez nieprzemyślanych, indy-
widualnych wyskoków. Bilans 
ogólny mamy wyrównany, 
chociaż w ostatnim sezonie 
to oni dwukrotnie z nami wy-
grali. Cieszę się, że morale w 
zespole jest bardzo wysokie, 
a nastawienie na ten mecz 
bardzo bojowe. Żukowo  ma 
co prawda presję awansu, ale 
to my zamierzamy wygrać to 
spotkanie.

Tytani z pewnością będą mu-
sieli uważać na duet: Mateusz 
Babieracki o Marek Marci-
niak, gdyż ci zawodnicy rzucili 

dotychczas ponad 80 bramek. 
Wejherowscy zawodnicy na 
treningach ostro ćwiczą więc 
zagrywki, przygotowane spe-
cjalnie pod rywala.

- Musimy zagrać twardo w 
obronie i nie dać przeciwniko-
wi narzucić swojego stylu gry. 
Ciężko przygotowujemy się 
do tego spotkania i mamy na-
dzieję, że to my po meczu bę-
dziemy cieszyć się z wygranej 
– mówią żółto – czerwoni.
Początek spotkania: w Wejhe-
rowie o godzinie 19.00. Wstęp 
jak zawsze darmowy. Gorąco 
zachęcamy do przyjścia i kibi-
cowania naszym szczypiorni-
stom. /raf/

Zmierzą się z wiceliderem
WEJHEROWO | W najbliższą sobotę kibiców szczypiorniaka czekają 
nie lada emocję, bowiem do Wejherowa zawita rywal zza między, piłka-
rze GKS-u Żukowo. 

Drużyna 1 2 3 4 Bramki Pkt M

ZSP 
nr 4 Wejherowo

14:3 18:4 13:6 x 45 - 13 6 I

ZSgŻ i a 
Lębork

x 4:3 9:7 3:14 16 - 24 4 I I

ZSZiO Kartuzy 7:9 9:7 x 6:13 22 - 29 2 I I I

I LO Puck 3:4 x 7:9 4:18 14 - 31 0 IV

REDA | Osiemnastolatek 
z Redy Jakub Rosłonowski 
podczas baltic Cup 2015 
walczył w kategorii mło-
dzieży do lat 23. Zawodnik 
odniósł zwycięstwo w wadze 
81 kg, a wszystkie swoje wal-
ki wygrał przez ippon (przed 
czasem). W półfinale pokonał 
lokalnego rywala Kamila Ko-
tlika, w finale Bartosza Po-
nichtera (MMKS Wojownik 
Skierniewice).  /raf/

Sukces judoki



Gryf Wejherowo zakończy run-
dę jesienną 2. ligi meczem z Ko-
twicą Kołobrzeg na własnym 
stadionie. Żółto-czarni wybiegną 
na boisko na Wzgórzu Wolności 
w najbliższą niedzielę o godzinie 
13.

Kotwica zajmuje obecnie 11. 
miejsce w ligowej tabeli z do-
robkiem 23 punktów (bilans to 
5 zwycięstw, 8 remisów i 5 po-
rażek). Gryf nadal plasuje się 
na samym końcu stawki. Ma na 
swoim koncie 13 „oczek” (bilans 
to 3 zwycięstwa, 4 remisy i aż 11 
porażek).

Piłkarze z Wejherowa będą 
chcieli zakończyć rundę jesienną 
z podniesioną głową, zapowiada 

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Gryf na finiszu rundy jesiennej
PIŁKA NOŻNA | Piłkarze 2-ligowego wejherowskiego Gryfa ostatnio zremisowali z Legionovią Legionowo 1:1, a w niedzielę zagrają u siebie 
z Kotwicą Kołobrzeg – będzie to ostatni pojedynek żółto-czarnych w rundzie jesiennej tego sezonu. W najlepszym wypadku Gryfici na półmetku 
rozgrywek uplasują się na 16. miejscu w tabeli. W tym momencie zamykają stawkę.

Lp. Nazwa drużyny M PkT

1 Stal Mielec 18 40

2 Wisła Puławy 18 36

3 Raków Częstochowa 18 34

4 Znicz Pruszków 18 33

5 Stal Stalowa Wola 18 28

6 Siarka tarnobrzeg 18 27

7 gKS tychy 18 26

8 Radomiak Radom 18 25

9 Okocimski KS Brzesko 18 25

10 Puszcza Niepołomice 18 24

11 Kotwica Kołobrzeg 18 23

12 Olimpia Zambrów 18 22

13 ROW 1964 Rybnik 18 20

14 Polonia Bytom 18 20

15 Legionovia Legionowo 18 19

16 Nadwiślan góra 18 14

17 Błękitni Stargard Szczeciński 18 14

18 Gryf Wejherowo 18 13

MECZ W SkRóCIE:

Legionovia Legionowo 
- Gryf Wejherowo 1:1 (0:1)

bramki: 90+2. Jankowski, 18. Ku-
zimski

kartki: 28. Wicon (gryf), 45+1. Ku-
siak (gryf), 59. Osłowski (gryf), 70. 
Dampc (gryf), 86. Dampc (gryf)

Legionovia Legionowo: Miko-
łaj Smyłek – Mikołaj grzelak, Michał 
grudniewski, Leon Leuštek, Marcin 
Kozłowski (65. Rafał Jankowski) – 
Omar Monterde, łukasz Kopka, Pa-
weł garyga (72. Kamil tlaga), Karol 
Ziąbski (83. Michał Kitliński), Mate-
usz Kwiatkowski – Samuelson Odun-
ka (46. Mariusz Zawodziński).

WkS Gryf Wejherowo: Wiesław 
Ferra – Sebastian Kowalski, Maciej 
Osłowski, Michał Skwiercz, Maciej 
Dampc – adrian Klimczak, Piotr Kołc, 
Jacek Wicon,Mateusz Kuzimski (90. 
Michał Fierka), Jacek Kusiak – Krzysz-
tof Wicki (70. Paweł Czoska).

się więc ciekawe widowisko.
Żółto-czarni, jeśli wygrają, 

mogą nawet przesunąć się z 18. na 
16. pozycję, jednak muszą liczyć 
na porażki Błękitnych Stargard 
Szczczeciński z Okocimskim KS 
Brzesko oraz Nadwiślana Góra 
z Rakowem Częstochowa.

Piłkarze Gryfa zremisowali 
w sobotę na wyjeździe z Legio-
novią Legionowo 1:1. Bramkę 
wyrównującą gospodarze strzeli 
z rzutu karnego na chwilę przed 
końcem spotkania. Gol dla żółto-
czarnych padł w 18. minucie gry. 
Strzelił Kuzimski, po dośrodko-
waniu z rzutu rożnego.

– To był interesujący mecz, spo-
tkały się dwa różne style. Cze-
kaliśmy, aby odebrać piłkę i jak 
najdłuższymi środkami zagrozić 
Legionovii. Do końca wydawało 

się, że nasza taktyka pozwoli nam 
wygrać mecz, czyli przyniesie, tak 
jak chcieliśmy, trzy punkty – po-
wiedział Piotr Rzepka, trener Gry-
fa. – Niestety, w końcówce zaczęło 
brakować sił, straciliśmy zawodni-
ka, rzut karny, bramka, no i mecz 
zakończył się remisem – dodał.

W tabeli nadal prowadzi Stal Mie-
lec przed Wisłą Puławy i Rakowem 
Częstochowa. Gryf jest ostatni, tuż 
za Legionovią, Nadwiślanem oraz 
Błękitnymi.
Aby utrzymać się w 2. lidze, Gryfici 
muszą zacząć wygrywać od same-
go początku rundy wiosennej. Na 
pewno potrzebne jest wzmocnienie 
składu. Powrót do gry poważnie 
kontuzjowanego Pawła Czychow-
skiego, który był niedawno królem 
strzelców 3. ligi, też powinien po-
móc. /PS/
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