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WEJHEROWO | Pierw-
sze spotkanie konsulta-
cyjne ekspertów Urzędu 
Miejskiego z mieszkańcami 
dotyczące przygotowania 
projektów do drugiej edy-
cji budżetu obywatelskiego 
w Wejherowie nie cieszyło 
się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. 

A szkoda, bo podczas takich 
konsultacji każdy, kto chce 
zgłosić swój pomysł do reali-
zacji w ramach budżetu oby-
watelskiego, może dowie-
dzieć się wielu szczegółów 
o budżecie oraz tego, jak po-
prawnie wypełnić wniosek. 
W trakcie konsultacji swoją 

pomocą służą także eksperci. 
W tym roku wejherowia-
nie po raz drugi będą mogli 
bezpośrednio zadecydować 
o wydatkowaniu miejskich 
pieniędzy w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Wartość 
pojedynczego zgłoszonego 
projektu inwestycyjnego nie 
może przekroczyć kwoty 200 
tys. zł.
Tym razem każdy głosujący 
będzie mógł oddać dwa gło-
sy – osobno jeden na projekt 
inwestycyjny i jeden na pro-
jekt nieinwestycyjny. Miesz-
kańcy będą mogli zapoznać 
się w internecie ze złożony-
mi projektami jeszcze przed 
etapem głosowania i w przy-

padku uwag, będą mogli na 
piśmie przedstawić swoje 
uzasadnione zastrzeżenia do 
złożonego wniosku. Wszyst-
kie uwagi będzie rozpatry-
wała Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego.
Kontakt z ekspertami Urzędu 
Miejskiego trwa przez cały 
okres składania projektów.  
W zakresie inwestycji in-
formacji udziela Magdalena 
Florczak-Majewska tel. 58 
677 71 17, w zakresie urba-
nistyki i nieruchomości –  
Aleksandra Sulikowska, tel. 
58 677 71 49, a w zakresie 
wydarzeń sportowych i kul-
turalnych – Michał Jeliński 
tel. 58 677 70 36. /raf/

Konsultacje rozpoczęte

Po modernizacji oddział dyspo-
nuje 32 łóżkami, z czego w obrę-

bie 20 możliwe jest stałe moni-
torowanie czynności życiowych 

hospitalizowanych pacjentów.

W trosce 
o nasze serca
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Książka

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

Czytelnik Bartek przysłał nam zdjęcie, na którym widać bezmyślnie zaparkowany pojazd... 
Sytuacja miała miejsce na placu strefy Starego Miasta w Wejherowie, nieopodal ulicy Wa-
łowej. Kierujący zostawił pojazd, uniemożliwiając innym kierowcom wyjazd...

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Gdy rozeszła się pogłoska, że 
pisarz  Mark Twain nie żyje, 

zainteresowany zwołał kon-
ferencję prasową i dow-

cipnie powiedział: „po-
głoski o mojej śmierci 

były mocno prze-
sadzone”.  Gdyby 

książki umiały 
mówić, w sensie 

werbalnym ma 
się rozumieć, 
mogłoby też 
zwołać kon-

ferencję i powiedzieć 
to samo co Mark Twain. 

Odkąd rozpoczęła 
się era wszech-
władnego Inter-
netu, ze wszyst-

kich stron dobiegają głosy, że 
koniec papierowych książek 
i gazet jest rychły. Mijają ko-
lejne lata, a przepowiednie tak 
zwanych fachowców na szczę-
ście się nie sprawdzają. Nawet 
„ciocia” Wikipedia, „wujek” 
Google i e-booki razem wzięci 
nie są w stanie wygrać wojny 
z zapachem i szelestem kartek. 
Wraz z wieszczeniem końca 
ery książek, zaniechano inwe-
stycji w rozwój bibliotek. Ten 
niecny proceder umarł niemal 
tak szybko jak się rozpoczął. Bi-
blioteki ożywają, nomen omen 
także dzięki wspomnianemu 
Internetowi, a przede wszyst-
kim komputerowi jako takiemu. 
Sądzę, że byłby tylko jeden nie-
zawodny sposób na pogrzebanie 
książek i bibliotek – zaprzestać 
nauki pisania i czytania. W Wej-
herowie w każdej szkole są dość 

obszerne księgozbiory. Do tego 
Miejska Biblioteka Publiczna 
po remoncie nie może się „opę-
dzić” od czytelników. Powiat 
też powołał swoją placówkę 
biblioteczną, na dodatek w nie-
zwykle uroczym miejscu przy 
ulicy Dworcowej. Niebawem 
powinna się rozpocząć budo-
wa kolejnej biblioteki, w której 
znajdzie miejsce księgozbiór 
profesora Gerarda Labudy. 
Należy nadmienić, że współ-
czesne biblioteki stają się cen-
trami kultury w szerszym, niż 
tylko bibliotecznym znaczeniu. 
Oczywiście są to także pla-
cówki multimedialne. Żeby nie 
było tak wesoło, na koniec łyż-
ka dziegciu. Jest jeszcze jedna 
biblioteka na terenie Wejhe-
rowa, której los nie jest już 
tak różowy jak tych wcześniej 
wymienionych. Historię ma 
przebogatą i niezwykle cenny 
księgozbiór. Chodzi o wej-
herowską filię Wojewódzkiej 
Biblioteki Pedagogicznej. Od 
lat siedzi ona przysłowiowym 
kątem w miejskiej bibliotece 
przy ulicy Kaszubskiej. Z po-
czątkiem lutego znów czeka ją 
przeprowadzka. Najgorsze, że 
jeszcze kilka dni temu nie było 
wiadomo dokąd?  Właściciel, 
czyli Marszałek Wojewódz-

twa Pomorskiego (notabene 
mieszkaniec naszego powia-
tu)  nie zadbał o los swojej 
placówki. Miasto wypowie-
działo umowę najmu lokalu, 
gdyż chce rozwijać swoją 
bibliotekę, a do tego potrze-
ba kolejnych metrów kwa-
dratowych. Nie robiłbym 
larum w tej sprawie, gdyby 
nie pewne fakty. Otóż księ-
gozbiór tej biednej biblioteki 
to około pięćdziesiąt tysięcy 
woluminów. Pod drugie ko-
rzysta z niej bez przerwy 
około tysiąc czytelników. Po 
trzecie książki wypożyczają 
głównie studenci, nauczy-
ciele i uczniowie z terenu 
powiatu wejherowskiego. 
Po czwarte, książki które 
posiada tak zwana „peda-
gogiczna” nie są osiągalne 
nawet w centralnej biblio-
tece Uniwersytetu Gdań-
skiego, o innych uczelniach 
wybrzeżowych nawet nie 
wspominam. Rozpoczęło się 
pakowanie księgozbioru i od 
kliku dni nie można już wy-
pożyczyć wielu cennych po-
zycji. Studenci piszą prace 

licencjackie i magisterskie, 
zdają egzaminy a bibliote-
karki rozkładają bezradnie 
ręce. Zadam zatem decyden-
tom miejskim, powiatowym 
i wojewódzkim dwa pyta-
nia. Kiedy służby Marszał-
ka Województwa i dyrekcja 
Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Gdańsku do-
wiedziały się o konieczno-
ści opuszczenia aktualnie 
zajmowanego lokalu? Czy 
władze Miasta Wejherowa 
i Powiatu Wejherowskiego 
zrobiły cokolwiek aby po-
móc w znalezieniu nowego, 
docelowego lokum? Nie 
oczekuję odpowiedzi, tyl-
ko konkretnych działań. Od 
lat nasze władze miejskie 
i powiatowe chwalą się nie-
zwykle dobrymi kontaktami 
z władzą samorządową wo-
jewództwa. Akurat w spra-
wie filii tej cennej biblio-
teki żadnych konkretnych 
kontaktów nie zauważyłem, 
choć oczywiście trudno mi 
tu na cokole wszystko wi-
dzieć i słyszeć.
Jakub W.

Zachęcamy naszych Czytelników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących tematów. Najciekaw-
sze opublikujemy na łamach naszej gazety, na 
naszym portalu gwe24.pl oraz na naszym profilu 
facebookowym fb.com/gwe24

ZGŁoŚ tEmAt:

606 112 745

r.korbut@expressy.pl

I jak tu wyjechać?



MiEcZysŁAw stRuK, 
marszałek województwa pomorskiego:

- Mieliśmy przekonanie w naszym urzę-
dzie, w zarządzie województwa, że przyj-
dzie moment, gdy kompleksowość świad-
czonych usług w szpitalach zostanie doce-
niona. I mam nadzieję, że ten moment jest 
już bardzo bliski i nadejdzie przy okazji naj-
bliższych konkursów. I taka myśl nam przy-

świecała, jeśli chodzi o inwestycje w szpitalu 
wejherowskim, który obsługuje rzeszę blisko 300 tys. mieszkań-
ców i może świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Tym bar-
dziej, że ma znakomitą kadrę. Ten szpital wyróżnia się też czymś 
niezwykłym – nie znamy drugiego takiego szpitala, który otrzy-
muje tak dużą pomoc od środowiska, w którym funkcjonuje.
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GOŚCICINO | Kierow-
ca czarnego BMW urządził 
sobie tor na terenie strefy 
rekreacyjneo-sportowej – 
wjechał samochodem na mu-
rawę boiska i zaczął ćwiczyć 
poślizgi. Wandal całkowicie 
zniszczył nawierzchnię. 

Mężczyzna dwukrotnie, pod 
osłoną nocy, wjeżdżał autem 
na teren boiska. Straty są 
znaczące. Pierwsze ślady za-
uważono w sobotę, ale były 
niewielkie. Kierownikowi 
boiska udało się je naprawić. 
Kierowcy BMW było jednak 
widocznie za mało i kolejnej 
nocy wrócił, aby powtórzyć 
swoje „wyczyny”. W po-
niedziałek zarządca obiektu 
stwierdził, że boisko było cał-
kowicie zniszczone, wyglą-

dało jak byłoby poryte przez 
masę dzików. Przez brawuro-
wą jazdę z użyciem hamulca 
ręcznego oraz trenowanie 
„driftingu” została uszkodzo-
na w znacznym stopniu nowa 
murawa.
Zgłosił się świadek, któ-
ry widział sprawcę. Był to 
mężczyzna z kobietą w czar-
nym BMW. Zniszczenia po-
pełnione przez kierowcę są 
znaczące. Gościcniski obszar 
sportowo - rekreacyjny jest 
jednym z najnowszych oraz 
największych stref w gminie 
Wejherowo. Zarządca strefy 
oraz gmina zwraca się z proś-
bą o reagowanie na niepożą-
danie zachowanie na strefach 
rekracyjno-sportowych i zgła-
szanie ich do odpowiednich 
organów. /oprac. As/

Do tej pory brak takiego przej-
ścia bardzo dawał się we znaki 
mieszkańcom. A jest to miej-
sce bardzo uczęszczane. 
- Brak tego przejścia chyba 
wszystkim doskwierał – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Cieszę się, że udało 
nam się go zrealizować, zna-
cząco skróci on drogę miesz-
kańcom i dodatkowo jest jed-
nym z etapów funkcjonalnego 
zagospodarowania terenów 
wzdłuż Zagórskiej Strugi, 
o czym jest mowa od począt-
ku istnienia samorządu, czyli 
od 1990 r.
Sprawa nie jest bowiem nowa. 
Starania o powstanie tej inwe-
stycji trwały już od dawna. 
- Od pierwszej kadencji, czyli 
roku 1990-1994, planowano 
wybudować ciąg spacerowy 
wzdłuż Zagórskiej Strugi – 
mówi Ludwik Bach, dyrektor 

Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi. - Cieszy mnie, iż po-
wstał kolejny odcinek i mam 
nadzieję, że jeszcze zdążę 
przespacerować się tym trak-
tem od urzędu miasta aż do 
MOSiR-u.
- Do tej pory rosły tu tylko 
chaszcze, a ludzie, chcąc do-
stać się z urzędu miasta np. 
do siedziby Straży Miejskiej, 
zmuszeni byli do nadkładania 
drogi – dodaje Ryszard Grych-
toł, sekretarz miasta. – Teraz 
będzie o wiele łatwiej. Nowa 
inwestycja wpisuje się w ciąg 
pieszo-rowerowy, który ma 
powstać wzdłuż Zagórskiej 
Strugi na terenie Rumi. 
Prace objęły budowę nowej 
nawierzchni, instalację od-
prowadzania wód opadowych 
oraz montaż nowoczesnego, 
energooszczędnego, ledowe-
go oświetlenia ulicznego. /raf/

Ułatwienie 
dla mieszkańców
RUMIA | Nowy ciąg pieszo-rowerowy powstał na odcinku 
od mostku przy ul. Torowej do Abrahama. Inwestycja zna-
cząco skróciła drogę od urzędu miasta do centrum Rumi.

Bezmyślny kierowca 
zniszczył boisko

ANDRZEJ ZiELENiEwsKi, 
prezes zarządu wejherowskiego szpitala:

- Są autentyczne potrzeby w zakresie 
schorzeń, które tu liczymy. Marszałek i za-
rząd województwa przekazał nam dotację 
w wysokości 3 mln zł, uzyskaliśmy też do-
tację z powiatu wejherowskiego w kwo-
cie 50 tys. zł oraz dotację z gm. Szemud 
w kwocie 100 tys. zł. Szpital także doło-

żył się do sfinansowania tej inwestycji – przeznaczyliśmy na to 
622 tys. zł. Budynek ma już swoje lata, musieliśmy więc wymie-
nić całą infrastrukturę, wszystkie instalacje. Zrealizowaliśmy nie-
zwykle ważne zadanie, udało nam się nie tylko zmodernizować 
i wyremontować ten oddział, ale też zakupić niezbędny sprzęt. 

Kardiologia na miarę XXI wieku
ZDROWIE | Uroczyście otwarto zmodernizowany Oddział Kardiologii i Angiologii Inter-
wencyjnej, będący częścią nowopowstałego Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Na-
czyń. Inwestycja kosztowała około 4 mln zł. 

Przed kilkoma dniami zakoń-
czono trwający prawie pięć 
miesięcy kompleksowy re-
mont Oddziału Kardiologii. 
Wyremontowano pomieszcze-
nia, wymieniono wszystkie 
instalacje i przeprowadzono 
gruntowną modernizację sali 
intensywnego nadzoru kar-
diologicznego i wybudowano 
nowoczesną salę zabiegową, 
przeznaczoną do wykonywa-
nia procedur z zakresu elek-
trofizjologii, elektroterapii 
i radiologii zabiegowej. Od-
dział został też wyposażony 
w nowoczesny sprzęt. 

Modernizacja jest kolejnym 
etapem realizowanego przez 
szpital od kilku lat projektu, 
który zakłada budowę nowo-
czesnego ośrodka zajmujące-
go się diagnostyką oraz lecze-
niem chorób serca i naczyń, 
służącego Pacjentom z Wejhe-
rowa oraz okolicznych miast, 
gmin i powiatów. 
Po modernizacji oddział dys-
ponuje 32 łóżkami, z czego 
w obrębie 20 możliwe jest sta-
łe monitorowanie czynności 
życiowych hospitalizowanych 
pacjentów.
/Rafał Korbut/

mAREK sZoŁKiEwicZ 
Ordynator Oddziału Kardiologii:

- Dumnie nazwaliśmy to Kaszubskim Cen-
trum. W tej chwili to nazwa trochę na wyrost, 
ale trzeba pamiętać, że to jest pewien pro-
jekt. Projekt, który konsekwentnie realizuje-
my od lat, który ma sprawić, aby ten ośrodek 
stał się ośrodkiem na miarę XXI wieku. Ten 
oddział jest tylko jego częścią. Oprócz tego 

ma się tu znaleźć kilka pracowni. Jest to na tyle 
duży projekt, że mamy nadzieję, iż znajdzie się w nim miejsce dla 
Pomorskich Centrów Kardiologicznych, z którymi współpracujemy. 
Zapewniam jednocześnie, że całą otrzymaną dotację wykorzystali-
śmy jak najbardziej efektywnie, z poszanowaniem każdej złotówki. 
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NAJwAżNiEJsZE wyDARZENiA
minionego tygodnia

/

Wprowadzona niedawno 
zmiana w sterowaniu ruchem 
pogorszyła sytuację drogową 
i na ulicach 12 Marca i Rybac-
kiej zaczęły tworzyć się korki.  
- W zamyśle Straży Miejskiej, 
z inicjatywy której zmiana na-
stąpiła, miało to upłynnić ruch 
i rozładować korki – mówi 
Tomasz L. (nazwisko do wia-
domości redakcji). - Problem 
w tym, że znacząco skrócono 
teraz zielone światło dla kie-
rowców włączających się do 
ruchu z ulic 12 Marca i Rybac-
kiej - świecą się dosłownie kil-
ka sekund. W efekcie […] auta 
stoją w korku na 12 Marca już  
od wysokości ulicy Polnej! To 

kilkusetmetrowy zator. Na sa-
mej Rybackiej - korki również 
bez zmian. Zielone światło trze-
ba zdecydowanie wydłużyć. 
Przedstawiciele wejherow-
skiego urzędu miasta po-
twierdzają, że problem był, 
ale został już rozwiązany.  
- Ruch na ww. skrzyżowa-
niu odbywa się bezkolizyjnie 
– możemy przeczytać w ofi-
cjalnym stanowisku wejhe-
rowskich władz. - Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Gdańsku  przez 
4 miesiące prowadziła badania 
natężenia ruchu na tym skrzy-
żowaniu i wprowadziła bezko-
lizyjny ruch.

- W związku z licznymi sygna-
łami od mieszkańców złożyłem 
do GDDKiA wniosek o wpro-
wadzenie na tym skrzyżowania 
ruchu bezkolizyjnego, aby dla 
lewoskrętu były osobne świa-
tła i żeby ruch samochodowy 
odbywał się płynnie, co po-
winno ograniczyć możliwość 
wystąpienia kolizji – mówi 
Zenon Hinca, komendant 
SM. – Jednak wprowadzone 
niedawno cykle nastawień 
zielonego światła okazały się 
niepraktyczne i powodowały 
tworzenie się korków, zwłasz-
cza na ul. 12 Marca i ul. Ry-
backiej. Po moim kolejnym 
wniosku do GDDKiA czasy 

poszczególnych cykli świateł 
zielonych zostały zmienione 
na korzyść zmotoryzowanych 
i obecnie ruch samochodowy 
na tym skrzyżowaniu odbywa 
się płynnie i bezkolizyjnie.
Jak wyjaśnia komendant po-
przednio na jednym cyklu z ul. 
Rybackiej w stronę Gdyni lub 
z ul. 12 marca w stronę Lębor-
ka mogły przejechać średnio 3 
samochody. Obecnie każdym 
zjazdem w lewo na jednym 
cyklu przejeżdża, w zależno-
ści od nasilenia ruchu, około 
8 do 10 pojazdów, bo ruch jest 
otwarty tylko dla pojazdów ja-
dących prosto lub skręcających 
w lewo lub w prawo. /raf/

Co z tymi światłami?!
WEJHEROWO | Niedawno zmieniono ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu kra-
jowej „szóstki” z ulicami 12 Marca i Rybackiej w Wejherowie. Powodowało to tworzenie się 
korków. Problem – jak zapewniają przedstawiciele władz miasta – został już rozwiązany. 

GWE24.pl

Pijany wszedł 
pod koła samochodu
W miejscowości Karczemki w gminie Szemud do-
szło do bardzo groźnego wypadku drogowego z 
udziałem osoby pieszej. Pijany 32-latek wszedł tam 
pod koła samochodu, którym kierowała 34-latka. 
Kobieta była trzeźwa.

Zarzuty dla kolegów „Krystka”

Prokuratura postawiła zarzuty dwóm kolegom „Kryst-
ka”, którzy nakłaniali ofiary swojego kumpla do zmia-
ny zeznań w sprawach przestępstw seksualnych. Dziew-
czyny miały zeznawać, że do stosunku pomiędzy nimi a 
Krystianem W. doszło, gdy ukończyły już 15 lat – dzięki 
temu „Krystek” uwolniłby się od zarzutów pedofilskich.

9 kilogramów narkotyków 
wiózł... w pociągu
Policjanci z Gdyni, wraz z funkcjonariuszami Centralne-
go Biura Śledczego, zatrzymali 32-letniego mieszkańca 
Rumi, który przewoził pełną walizkę marihuany. W po-
ciągu wiózł łącznie... 9 kilogramów tego narkotyku! Zo-
stał już aresztowany, najbliższe 3 miesiące na pewno spę-
dzi za kratkami. Grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia 
wolności.
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oGŁosZENiE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zmianami)  oraz art. 21 ust.2, pkt 2 i 7, 
art. 30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r, poz.1235)

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Rumi, dla terenów położonych pomiędzy ulicami 

Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i częstochowską. 

w dniach od 01.02.2015r. do 29.02.2015r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach 
pracy urzędu. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie do-
stępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami w sali posiedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu 15.02.2015r. o godzinie 16.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane w formie pisemnej 
do dnia 15 marca 2015r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Przedsiębiorcy i przedstawi-
ciele organizacji otoczenia 
biznesu z powiatu wejherow-
skiego spotkali się w czwar-
tek z Gabrielą Lisius, starostą 
wejherowskim, oraz podle-
głymi jej urzędnikami.
Spotkanie było poświęcone 
nade wszystko współpracy 
powiatu wejherowskiego wła-
śnie z przedsiębiorcami oraz 
instytucjami biznesowymi. 

Urzędnicy przedstawili pole 
współpracy i możliwości 
wsparcia przedsiębiorców 
i biznesmenów ze strony po-
wiatu. Wysłuchali oni opinii 
dotyczących samorządu wej-
herowskiego, odnosili się do 
oczekiwań osób, które pro-
wadzą działalność gospodar-
czą.
Pierwszym punktem mery-
torycznym spotkania było 

przedstawienie oferty Po-
wiatowego Urzędu Pracy na 
rok 2016. Referat wygłosiła 
Anna Kulik, zastępca dy-
rektora PUP w Wejherowie. 
Przedsiębiorcy dowiedzieli 
się m.in. w jaki sposób, na 
korzystnych dla siebie wa-
runkach, zatrudnić osobę 
bezrobotną.
O Funduszach Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020, kon-

kursach dla firm, zasadach 
aplikowania etc. mówił Ar-
kadiusz Szczygieł, naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Progra-
mów Europejskich Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie.
Adam Klimek, m.in. kierow-
nik biura Sprawnej Admi-
nistracji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej województwa 
pomorskiego, przedstawił 
informacje o podjętych dzia-

łaniach i realizacji prac wdra-
żających zmiany w sposobie 
i trybie obsługi interesantów 
oraz procesowania spraw 
w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Starostwa Po-
wiatowego.
Właśnie ta ostatnia kwe-
stia stała się przedmiotem 
dyskusji zgromadzonych 
w siedzibie Starostwa przed-
siębiorców i biznesmenów 

z urzędnikami. Postulowali 
oni, aby Wydział Architektu-
ry i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego działał spraw-
niej niż dotychczas.
Urzędnicy zapewnili, że zro-
bią wszystko, aby wdrożyć te 
rozwiązania, które – jak usta-
lono – polepszą współpracę 
Starostwa z osobami prowa-
dzącymi działalność gospo-
darczą. /Ps/

Spotkanie z przedsiębiorcami w Starostwie
POWIAT | Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu z powiatu wejherowskiego spotkali się w czwartek z Gabrielą Lisius, sta-
rostą wejherowskim, oraz podległymi jej urzędnikami. Rozmawiano o współpracy osób prowadzących działalność gospodarczą z Urzędem. 
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Zarząd Powiatu Wejherow-
skiego zaprasza do składania 
wniosków o przyznanie nagrody 
za osiągnięcie wysokich wyni-
ków sportowych w międzynaro-
dowym lub krajowym współza-
wodnictwie sportowym.

Wnioski należy składać do 
31 stycznia br. w Starostwie Po-

wiatowym w Wejherowie lub 
Powiatowym Zespole Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie.

Dodatkowe informacje, w tym 
szczegółowe kryteria przyznawa-
nia nagród, a także wzór wniosku 
o przyznanie nagrody, dostępne są 
na stronie internetowej powiatu.

Gminna Orkiestra Dęta 
z Lini pod batutą Ewy Stu-
dzińskiej obchodziła jubile-
usz 10-lecia swojej działal-
ności. 

Uroczystość poprowadził 
Jan Trofimowicz, dyrektor 
Gminnego Domu Kultury 
w Lini. 

Wśród licznie zgromadzo-
nych gości znaleźli się m.in. 
Starosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius, Wójt Gminy Linia 
Bogusława Engelbrecht, Prze-

Nagrody dla najlepszych 
sportowców 2015 r. 10-lecie gminnej 

Orkiestry Dętej z Lini
wodniczący Rady Gminy Linia 
Czesław Hinz, a także licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Lini. 

- Z okazji 10-lecia istnienia 
orkiestry składam wyrazy naj-
wyższego uznania i serdeczne 
gratulacje wszystkim członkom 
zespołu - mówiła Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. - Ży-
czę, aby kolejne lata obfitowały 
w sukcesy, a także satysfakcję 
i spełnienie. Niech ten jubileusz 
stanie się większą motywacją do 
dalszej owocnej pracy. 

Gminna Orkiestra Dęta swoją 
działalność rozpoczęła w 2006 r. 
przy stanie 12 muzyków. Obec-
nie liczy 35 członków. Jest to 
młodzież w przedziale wieko-
wym od 13 do 21 lat. Występuje 
na różnych imprezach okolicz-
nościowych, a także na przeglą-
dach orkiestr. 

W swoim repertuarze posiada 
marsze, muzykę religijną, roz-
rywkową, biesiadną, filmową 
oraz poważną. 

INFORMACJA 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 
1774, ze zm./

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń w Wejherowie, ul. 3 
Maja 4, w dniu 19.01.2016 r. wywieszono na 
okres 21 dni, wykaz nr II/2016, dotyczący 
nieruchomości gruntowych niezabudowa-
nych położonych w Wejherowie, przezna-
czonych do sprzedaży bezprzetargowej na 
rzecz Gmina Miasta Wejherowa:
oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 
142/2 o powierzchni 28 m2 i nr 142/3 o po-
wierzchni 794 m2, obręb 16, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, zapisanej w księ-
dze wieczystej  nr GD1W/0000874/4,
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 
437/3 o powierzchni 71 m2, obręb 15, stano-
wiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, 
będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu 
Państwa, zapisanej  w księdze wieczystej nr 
GD1W/0027577/7.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od 
dnia 19.01.2016 r. do dnia 09.02.2016 r.

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  pu-
blicznych /t.j. Dz.U. z 2013r.   poz. 1409z 
późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy       
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępo-
wania 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 21.01.2016r., na wniosek Prezy-
denta Miasta Wejherowa z dnia 29.10.2015r. 
(uzupełniony dnia 13.11.2015r) wydano de-
cyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  polegającej na:

ROZBUDOWIE UL. NADRZECZNEJ
 W WEJHEROWIE

pod nazwą „Budowa zatok auto-
busowych w rejonie skrzyżowania                                               

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

WEJHEROWA

-obr. 9 na dz. nr ewidencyjny - 2/4, 2/8 (po-
wstałej z podziału działki 2/3), 28

W związku z powyższym informuje się strony 
postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych 
inwestycją  o możliwości zapoznania się z de-
cyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział 
Architektury i Budownictwa, 84-200 Wej-
herowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 
7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewen-
tualne 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 postępowa-
nia administracyjnego  zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Plastyków 

im. Stefana Lewińskiego działające 
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie

 zapraszają na wernisaż wystawy pt. „Zimowe impresje”, 
który odbędzie się 2 lutego o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum, 

przy ul. Zamkowej 2a.
Podczas uroczystości organizatorzy wystawy oraz Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki zapraszają na wspólne śpiewanie kolęd.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 wywieszono:

• wykaz nr I/P/2016,

dotyczący nieruchomości – położonych 
w Rumi przy ul. Miłosza i ul. Derdowskiego – 
działka nr 553/3, obr. 18 oraz przy ul. Starowiej-
skiej – działka nr 973/4, obr. 18 – stanowiących 
własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz wywieszono na okres od dnia 
22.01.2016 r. do dnia 12.02.2016 r.
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Młodzi mieszkańcy Redy chcą 
mieć realny wpływ na to, co 
dzieje się w ich mieście. Dlate-
go została powołana do życia 
Młodzieżowa Rada Miasta. 
Inauguracyjne posiedzenie 
MRM odbyło się pod sam ko-
niec ubiegłego roku. Wówczas 
to piętnastu młodych miesz-
kańców miasta odebrało nomi-
nacje z rąk Kazimierza Okroja, 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej  i burmistrza Krzysztofa 
Krzemińskiego.

Opiekunem projektu został 
Łukasz Kamiński, przewod-
niczący Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej.
Młodzieżowymi radnymi 
zostali: Julia Bach, Grze-
gorz Bach, Wiktoria Bi-
stram, Natalia Klóskowska, 
Agata Michalska, Wojciech 
Niziński, Bartosz Nowak, 
Julita Rejnów, Przemysław 
Rutkowski, Kamil Sokołow-
ski, Kamil Trocki, Wikto-
ria Wenta, Błażej Dzienisz, 

Daniel Grunwald i Jakub 
Skrzypski.
Drugie, robocze już posie-
dzenie odbyło się w tym 
tygodniu w Urzędzie Mia-
sta przy ulicy Puckiej. Mło-
dzieżowi radni spotkali się 
z radnymi Rady Miejskiej: 
Andrzejem Byczkowskim, 
Sebastianem Kozioł i Kry-
stianem Melzerem. 
Radni zaproponowali mło-
dym ludziom udział w ta-
kich przedsięwzięciach jak 

wspólna wizyta i ocena wa-
runków w schroniskach dla 
zwierząt czy szkolenia z za-
kresu przedsiębiorczości. 
Młodzieżowi radni ze szkół 
średnich zaprezentowali też 
swoje pomysły na przedsię-
wzięcia związane z funkcjo-
nowaniem dzieci i młodzie-
ży naszego miasta. Łukasz 
Kamiński podziękował też 
członkom rady za pomoc 
przy miejskim finale WOŚP.  

/raf/

Młodzi chcą decydować
REDA | Wspólna wizyta i ocena warunków w schroniskach dla zwierząt czy szkolenia z za-
kresu przedsiębiorczości – to niektóre z propozycji, jakie radni Redy złożyli członkom 
Młodzieżowej Rady Miasta podczas niedawnego spotkania. 

Nowy obiekt został właśnie 
udostępniony do użytku. 
Znajduje się w narożniku 
ulic Towarowej i Płk. Dąb-
ka. Do tej pory był tu stary 
i zaniedbany plac zabaw. 
Właściwie, znajdowała się tu 
pojedyncza zjeżdżalnia, pia-
skownica i kosz do gry. 
- Projekt budowy nowego 
obiektu wyszedł od miesz-
kańców już w 2012 r. – mówi 
Beata Ławrukajtis, radna 
miasta i przewodnicząca ko-
misji Polityki Gospodarczej 
i Rozwoju Przestrzennego. 
– Razem z mieszkańcami 
zbierałam podpisy i pisałam 
wnioski w tej sprawie. Od 
początku chcieliśmy podzie-
lić ten teren na strefę malu-
cha i boisko wielofunkcyjne 
– wyodrębnione i ogrodzone. 

Wreszcie wniosek trafił do 
budżetu obywatelskiego na 
2015 rok. W ramach pierw-
szego etapu powstało bo-
isko. Wyposażono je w pił-
kochwyty, bramki, siatki 
i kosze do gry. Nie bez zna-
czenia jest także wysokie na 
4 metry ogrodzenie, które 
uniemożliwia przedostanie 
się piłek na teren położony 
po sąsiedzku. 
- Można tu grać w piłkę noż-
ną i ręczną, koszykówkę, 
siatkówkę oraz w tenisa – 
wylicza radna Ławrukajtis. 
– Śmiało da się powiedzieć, 
że to obiekt na miarę XXI 
wieku, który spełnia wszel-
kie europejskie standardy. 
Budowa placu zabaw to 

drugi etap inwestycji, prze-
widziany na 2016 r. Będzie 
realizowany razem z siłow-
nią zewnętrzną. Udało się 
uporządkować pas zieleni 
od placu zabaw do ul. To-
warowej. I to właśnie na tym 
terenie staną urządzenia tre-
ningowe. 
- To będzie kompleks sporto-
wy z prawdziwego zdarzenia 
dla całych rodzin – dodaje 
radna. – Oczywiście, po za-
kończeniu całej inwestycji. 
Docelowo plac zabaw zosta-
nie doposażony w zabawki 
dla najmłodszych dzieci: 
piaskownicę, zjeżdżalnię, 
huśtawki i przeplotnię. 
- W ramach drugiego etapu 
zadbamy o to, by wyposażyć 
plac w te urządzenia –dodaje 
Ryszard Grychtoł, sekretarz 

miasta. – Powstanie także 
tzw. mała architektura Pier-
wotnie projekt nie zakładał 
montażu oświetlenia. Jednak 
miasto chce go uzupełnić 
o ten element. To umożliwi 
dłuższe korzystanie z obiek-
tu w sezonie jesienno-zimo-
wo-wiosennym. W tym celu 
już przystąpiono do przygo-
towania dodatkowej doku-
mentacji. 
- Boisko zostanie wprawdzie 
oficjalnie otwarte dopiero 
wiosną, ale oczywiście już 
teraz można z niego korzy-
stać i jest oblegane - cie-
szy się Beata Ławrukajtis. 
- Dzieci i młodzież dosłow-
nie okupują ten obiekt bez 
względu na pogodę. /raf/

Atrakcje 
dla aktywnych
RUMIA | Nowe boisko oraz plac zabaw – to aż dwie do-
bre wiadomości dla mieszkańców ul. Towarowej i okolic. 
Boisko już jest, plac natomiast to kolejny etap inwestycji, 
który ma być zrealizowany jeszcze w tym roku. 
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Na uroczystość otwarcia 
przybyli posłowie PiS Doro-
ta Arciszewska-Mielewczyk, 
Jolanta Szczypińska, Marcin 
Horała, Janusz Śniadek oraz 
poseł Prawicy Rzeczypospo-
litej, który startował z list wy-
borczych PiS Jan Klawiter. 
Na otwarcie Biura Poselskie-
go przybył również wojewo-
da pomorski Dariusz Drelich. 
Poświęcenie lokalu dokonał 
ks. prałat Daniel Nowak, 
dziekan dekanatu wejherow-
skiego, a w swoim wystą-
pieniu poseł Janusz Śniadek, 
szef struktur wojewódzkich 

PiS stwierdził, iż nowe biuro 
poselskie ma służyć i poma-
gać mieszkańcom powiatu 
wejherowskiego. Biuro Po-
selskie przyjmuje interesan-
tów w poniedziałek w godz. 
16.00 – 18.00, środę w godz. 
11.00-16.00 oraz w czwartek 
w godz. 16.00. – 18.00.
Po otwarciu Biura Posel-
skiego członkowie i sympa-
tycy PiS udali się do Pałacu 
Przebendowskich, gdzie przy 
śpiewie kolęd odbyło się 
spotkanie opłatkowe w któ-
rym uczestniczyło około 150 
osób. /raf/

Nowe biuro poselskie PiS
WEJHEROWO | W zeszłym tygodniu w Wejherowie przy placu Jakuba Wejhera 9, w byłym Biurze 
Poselskim posła Jerzego Budnika zostało otwarte Biuro Poselskie Prawa i Sprawiedliwości.

W wyniku realizacji inwe-
stycji związanej ze zmia-
ną sposobu użytkowania 
budynku poszkolnego na 
mieszkania komunalne, 
uzyskano po przebudowie 7 
lokali mieszkalnych o łącz-
nej powierzchni niemal 300 
m kw. Inwestycję po jej 
zakończeniu odebrał Piotr 
Wittbrodt, wójt gminy.

Każde mieszkanie posiada 
łazienkę wyposażoną w ka-
binę prysznicową, sedes 
i umywalkę, a każda kuch-
nia wyposażona jest w ku-
chenkę gazową oraz szafkę 
ze zlewozmywakiem. Koszt 
przerobienia budynku i wy-
remontowania oraz wypo-
sażenia poszczególnych 
mieszkań wyniósł niemal 
660 tys. zł. Budynek do-
stosowany jest również dla 

osób niepełnosprawnych  - 
wykonane zostały podjaz-
dy.

Gmina Łęczyce na powyż-
szy cel uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości prawie 
120 tys. zł. 

Należy podkreślić, że to 
pierwsza gminna inwesty-
cja, dzięki której uzyskano 
7 mieszkań, w których za-
mieszkały 24 osoby. Loka-
le te zostały przydzielone 
przez powołaną w tym celu 
komisję 5 rodzinom oraz 2 
osobom samotnym. 

Kolejna tego rodzaju in-
westycja w gminie zaplano-
wana jest na lata 2016-2018. 
Mieszkania komunalne po-
wstaną w Brzeźnie – tu tak-
że ma zostać przebudowany 
budynek poszkolny. 
/m. Kaliński, opr. RaF/

Nowe mieszkania 
komunalne
GM. ŁĘCZYCE |  Co można zrobić z nieużytkowanym bu-
dynkiem, w którym niegdyś mieściła się szkoła? Na przy-
kład zamienić na... mieszkania komunalne. Tak właśnie 
zrobiono we wsi Dzięcielec (gm. Łęczyce). 
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Kradzież w kościele!
WEJHEROWO | Kryminalni z Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie zatrzymali sprawczynię kradzieży 
skarbonki z jednego z kościołów w powiecie wejherow-
skim. Złodziejem okazała się 23-letnia kobieta, która noc 
spędziła w policyjnym areszcie. Została już przesłuchana 
i usłyszała zarzuty.

W ostatnim czasie poli-
cjanci otrzymali zgłoszenie 
o kradzieży skarbony ko-
ścielnej oraz mikrofonu.

Przedmioty zniknęły z jed-
nej ze świątyń położonych 
w powiecie wejherowskim.

Kryminalni pracując nad 
sprawą ustalili tożsamości 
sprawcy kradzieży, którym 
okazała się 23-latka.

Z ustaleń mundurowych 
wynika, że kobieta zabrała 
skarbonę z jednego z ko-
ściołów, rozbiła ją i zabrała 
z niej pieniądze.

Kobieta została zatrzy-
mana przez kryminalnych, 
noc spędziła w policyjnym 
areszcie.

Policjanci z Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledcze-
go przesłuchali 23-latkę, 
przedstawili jej zarzuty 
dotyczące kradzieży z wła-
maniem oraz kradzieży 
mienia.

Za kradzież mienia grozi 
kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat, za 
kradzież z włamaniem na-
wet do 10 lat. /ps/
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Jeśli ktoś np. złamie sobie nogę, 
idąc po nieodśnieżonym chod-
niku, powinien natychmiast 
wykonać zdjęcie chodnika 
i znaleźć świadków zdarzenia, 
aby móc domagać się odszko-
dowania. Od kogo? Oczywiście 
od osoby, która nie odśnieżyła.

Każdy właściciel posesji wraz 
z pojawieniem się pierwszych 
opadów śniegu musi pamiętać 
o odśnieżeniu przylegające-
go do działki chodnika. Obo-
wiązek ten wynika z Ustawy 
o Utrzymaniu Czystości i Po-
rządku w Gminach oraz z Ko-
deksu Wykroczeń. Zarówno za-
legający śnieg, śliski chodnik, 
jak i spadający z dachu lodowy 
sopel, mogą stanowić duże za-
grożenie dla zdrowia i życia 
ludzkiego.
Właściciel nieruchomości ma 
obowiązek usuwania śniegu 
i lodu z chodnika, który jest po-
łożony wzdłuż jego domu etc. 

Odgarnięty śnieg musi zostać 
składowany w miejscu, w któ-
rym nie będzie powodował 
zakłóceń w ruchu pieszych i sa-
mochodów.
Za chodnik uznaje się wydzie-
loną część drogi publicznej, 
służącą ruchowi pieszemu, 
położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości. Jeżeli 

chodnik przylega bezpośrednio 
do ogrodzenia posesji, obowią-
zek odśnieżania spoczywa na 
właścicielu nieruchomości. Je-
żeli między chodnikiem a gra-
nicą działki jest pas zieleni, od-
śnieżyć powinna gmina.
Śnieg, który uprzątnie z chodni-
ka właściciel, powinien zostać 
usunięty przez zarządcę drogi. 

Osoby, które, mając obowiązek 
utrzymania czystości i porząd-
ku w obrębie nieruchomości, 
nie wykonują swoich obowiąz-
ków zgodnie z art. 117 Kodek-
su Wykroczeń, mogą zostać 
ukarane grzywną w wysokości 
do 1500 złotych.
Ponadto policjanci przypomina-
ją, że w przypadku, gdy przecho-
dzień złamie nogę na oblodzo-
nym chodniku, może domagać 
się odszkodowania od właścicie-
la przyległej nieruchomości.
Kontakt w sprawie nieodśnie-
żonego chodnika: Wejherow-
ski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych, tel. alarmowy 
- 668 127 245; Dyspozytor-
nia Akcji Zimowej ZUK, tel. 
58 676 95 40, tel. kom. 696 
035 517; Straż Miejska w Wej-
herowie, tel. 58 677 70 40 (całą 
dobę), tel. kom. 881 911 409. /
KPP wejherowo. oprac. Ps./

Pamiętaj o odśnieżaniu .
Możesz mieć kłopoty
WEJHEROWO | Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, 
który jest położony bezpośrednio przy granicy działki, na której stoi jego nieruchomość. Za 
niedopełnienie wymaganych prawem czynności grozi w tym przypadku kara grzywny nawet 
do 1500 złotych. 

Niskie temperatury spowo-
dowały, że na zbiornikach 
wodnych pojawiła się war-
stwa lodu. Dzieci i młodzież 
chętnie bawią się na ślizgaw-
kach. Pamiętajmy, że najbez-
pieczniejsze są nadzorowane 
lodowiska.
Zabawy są bezpieczne, gdy 
odbywają się na lodowi-
skach przyszkolnych czy 
osiedlowych oraz górkach 
specjalnie do tego przygo-
towanych. Pilnujmy dzieci, 

aby bez opieki nie wchodziły 
na zamarznięte rzeki, jezio-
ra, sadzawki czy stawy. Pa-
miętajmy także, że pokrywa 
lodowa przysypana śniegiem 
jest bardzo zdradliwa, ponie-
waż pod warstwą śniegu nie 
widać przerębli.
Szczególnie niebezpieczne są 
miejsca w pobliżu ujścia rzek 
i kanałów, nurtów rzek, ujęć 
wody, mostów, pomostów 
i przy brzegach, ponieważ 
zwykle w tych miejscach lód 

jest cieńszy. Należy unikać 
miejsc, gdzie przez pokrywę 
lodową widać płynącą wodę.
Akweny wodne, górki 
w okolicy dróg, przejazdów 
kolejowych, torowisk czy 
zbiorników wodnych są bar-
dzo niebezpieczne. Nie zapo-
mnijmy o tym. Pilnujmy, by 
nasze dzieci korzystały tylko 
z bezpiecznych, specjalnie 
przygotowanych i wydzielo-
nych miejsc zabaw. 
/KPP wejherowo. oprac. Ps/

Gdy zamykaliśmy ten numer 
naszej gazety, drogi ogarnął 
kompletny paraliż, ponieważ 
drogowcy nie nadążali z od-
śnieżaniem. Zasypane były 
i drogi osiedlowe, i gminne, 
i powiatowe, a nawet woje-
wódzkie czy krajowe. 
Wciąż nie wiemy, jak będą 
wyglądały Kaszuby w na-
stępnym tygodniu. Czy śnieg 
będzie padał? Wszystko na to 

wskazuje. Lecz czy aż tak in-
tensywnie?
Jeśli zima nie odpuści, prze-
syłajcie nam zdjęcia, wyko-
nane z okna samochodu czy 
mieszkania, jak również ze 
spaceru, na adres p.smolin-
ski@expressy.pl. Będziemy 
je publikować na łamach por-
talu GWE24.PL. 
Pokażcie innym, jak zasypało 
miejsca, gdzie mieszkacie!

Paraliż na drogach. 
Śnieg wciąż pada!
POWIAT | W nocy ze środy na czwartek w powiecie wej-
herowskim spadło bardzo wiele śniegu. Zima zaatakowała 
na całego! 

Dzieci powinny bawić się bezpiecznie
POWIAT | Dzieci uwielbiają zabawy na ślizgawkach, lodowiskach czy innych zamarznię-
tych zbiornikach wodnych. Szczególnie teraz, gdy spadło dużo śniegu i jest zimno, zwracaj-
my uwagę na przestrzeganie przez najmłodszych podstawowych zasad bezpieczeństwa.
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Stefan Chwin należy do gro-
na najpopularniejszych pol-
skich twórców. Debiutował 
literacko powieściami fanta-
styczno-przygodowymi „Lu-
dzie-skorpiony” i „Człowiek-
Litera”. Obie były ilustrowane 
autorskimi grafikami, których 
wykonywanie jest wielką pa-
sją autora. 

- Debiutowałem powieścia-
mi, które dzisiaj zostałyby na-
zwane postmodernistycznymi. 
Były to dzieła oparte na sche-
matach awanturniczych, przy-
godowych. Ich akcja pełna jest 
odniesień do rzeczywistości 
Polski lat osiemdziesiątych – 
mówił Stefan Chwin. 

Podczas spotkania ujawnio-
no, że wkrótce wydana zosta-
nie trzecia powieść tego cyklu. 
Jej roboczy tytuł to „Piratki”. 
Opowiadała będzie o kobie-
tach ratujących z opresji swo-
ich mężczyzn.

Przełomem w karierze Chwi-
na była powieść „Hanemann” 
z 1995 roku. Nawiązał w niej 
do trudnych losów Gdańska 
w latach trzydziestych i czter-
dziestych. Książka ukazała 
dwie perspektywy tego mia-
sta – przedwojenną, niemiec-

ką oraz powojenną, polską. 
Głównym bohaterem jest ty-
tułowy Hanemann, gdańszcza-
nin, profesor anatomii w Aka-
demii Medycznej. 

Za tę książkę Stefan Chwin 
otrzymał Paszport Polityki. 
Autor ujawnił, że stworzony 
został scenariusz do serialu pod 
tym samym tytułem. W pla-
nach jest również ekranizacja 
filmowa, którą zainteresowana 
jest Agnieszka Holland. 

- Po „Hanemannie” całe moje 
życie wywróciło się do góry 
nogami – powiedział pisarz. - 
Należę do osób zamkniętych 
w sobie, nie mam w sobie 

wewnętrznego ciśnienia do 
publicznego występowania. 
Lubiłem czasy, w których pi-
sałem tylko dla siebie. Teraz 
mam wrażenie, że ktoś cały 
czas stoi za moimi plecami 

i patrzy na kartki. Nie jestem 
już osobą anonimową. 

Jakie jest największe marze-
nie Stefana Chwina? 

– Chciałbym, aby w Trójmie-
ście był sklep, w którym moż-
na kupić… czas. Mógłbym 
pójść tam i kupić dobę, która 
miałaby 36 godzin. Czasu jest 
bowiem coraz mniej i trzeba 
się spieszyć. 

Pisarz jest laureatem nagrody 
im. Andreasa Gryphiusa, jed-
nego z najważniejszych nie-
mieckich wyróżnień literac-
kich. W 2008 roku przyznano 
mu Srebrny Medal „Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis” za cało-
kształt twórczości artystycznej 
i działalności kulturalnej. 

Spotkanie ze Stefanem 
Chwinem to kolejne tego typu 
wydarzenie w Stacji Kultura. 
W grudniu mieszkańcy Rumi 
mogli poznać Sylwię Chutnik, 
pisarkę, aktywistkę społeczną, 
feministkę, prezeskę fundacji 
MaMa. Natomiast już 17 lu-
tego organizatorzy zapraszają 
na wieczór autorski z Marią 
Ulatowską, autorką m.in. „So-
snowego dziedzictwa” oraz 
„Pensjonatu Sosnówka”. 
/raf/

Spotkanie ze Stefanem Chwinem
RUMIA | Stefan Chwin, pisarz, krytyk literacki, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, był gościem Stacji Kultura. Opowiedział o swojej twórczo-
ści, spojrzeniu na świat i życiu – pełnym wielkich spotkań i literackich uniesień. Rozmowę z artystą poprowadziła Krystyna Lars, żona pisarza. 

RUMIA | Zima w pełni, 
temperatury nie rozpiesz-
czają, ulice i chodniki po-
kryte są białym puchem. 
Nie przeszkadza to jednak 
miłośnikom hawajskich 
rytmów, którzy spotykają 
się w Stacji Kultura, aby 
wspólnie ćwiczyć Hula. 

Jest to tradycyjny taniec ha-
wajski, zdobywający coraz 
większą popularność również 
w Polsce. To właśnie z ich ini-
cjatywy zorganizowane zosta-
nie wydarzenie specjalne.

W najbliższą sobotę, 26 
stycznia 2016 roku, w Stacji 
Kultura odbędzie się koncert 
„Taniec Hula – usłysz w nim 
bicie serca Hawajczyków” 

połączony z warsztatami ta-
necznymi. Wystąpią grupy 
Ku’u Ohana i Polani. Nie 
zabraknie etnicznego rytmu 
i śpiewu, które rozgrzeją na-
wet najbardziej zmarzniętych. 

- Postaramy się przybliżyć 
Państwu jeden z najbardziej 
odległych zakątków świata. 
Poznając niezwykłą naturę 
i przyrodę Hawajów, odkryje-
my dlaczego miejsce to okre-
ślane jest rajem na ziemi – de-
klarują organizatorzy. 

Koncert muzyki hawajskiej 
i pokaz tańca hula. Sobota, 
26 stycznia 2016 roku, godz. 
18:00. Stacja Kultura, Staro-
wiejska 2 (Dworzec PKP). 
Zapraszamy! 
/raf/

Na zajęciach, które rozpo-
częły się w ubiegłym roku, 
dzieci poznają podstawowe 
techniki aktorskie, ruch sce-
niczny, pracę z rekwizytem, 
a także próbują grać swoje 
pierwsze role. Zajęcia pro-
wadzą dwie panie - Anna Re-
kowska oraz Dorota Wolter. 
Uczestnictwo w warsztatach 
nie wiąże się z żadnymi kosz-
tami finansowymi. 

- Warsztaty teatralne w Sta-
cji Kultura przeznaczone są 

dla dzieci w wieku 7-12 lat, 
czyli dla uczniów klas I-VI 
szkół podstawowych – mówi 
Dorota Wolter. - Grupa li-
czy 13 osób. Dzieci bardzo 
się zintegrowały, a warsztaty 
przebiegają wspaniale. 

Maluchy bardzo chętnie, 
poprzez zabawę i profesjonal-
ne zadania, zgłębiają tajniki 
warsztatu aktorskiego, reży-
serskiego i scenograficznego. 

- Z każdym tygodniem bar-
dzo chętnie podchodzą do 

kolejnych wyzwań – potwier-
dza Dorota Wolter. - Ćwiczą 
głos, ruch, gest. Umiejętnie 
wykorzystują swoją wyobraź-
nię, tworząc etiudy aktorskie, 
indywidualnie i grupowo. Po-
znają siebie nawzajem, swoje 
możliwości i mocne strony.

Młodzi aktorzy są zadowo-
leni.

- Zajęcia bardzo mi się po-
dobają – opowiada 12-letni 
Krzyś. – Bardzo chętnie tu 
przychodzę, bo za każdym 

razem dzieją się tu ciekawe 
rzeczy. Na jednych zajęciach 
robiliśmy kukiełki na paty-
kach, a na drugich wystawia-
liśmy scenki z tymi kukiełka-
mi. Ja przygotowałem małego 
szczurka, który był potem bo-
haterem historyjki. 

Na zakończenie, w czerwcu 
odbędzie się spektakl teatral-
ny z udziałem dzieci, które 
będą również współtwórcami 
scenografii i rekwizytów.
/raf/

Młodzi aktorzy doskonalą warsztatHawajskie rytmy 
w centrum miasta

RUMIA | Tajniki aktorskiej profesji poznają uczniowie szkół podstawowych w Stacji Kultura w Rumi. Jest to interesują-
ca propozycja nie tylko dla najmłodszych.

Przełomem w karierze 
Chwina była powieść 
„Hanemann” z 1995 
roku. nawiązał w niej do 
trudnych losów gdańska 
w latach trzydziestych 
i czterdziestych. 
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„Wycięte w Kadrze” to 
wystawa poświecona sztuce 
carvingu, czyli tworzeniu de-
koracji z owoców i warzyw. 
Autorami prac są wicemi-
strzowie świata Paweł Szten-
derski oraz Grzegorz Gniech, 
a także wicemistrzyni Polski 
Dominika Sadowska. Apara-
tem i obiektywem „dowodził” 
natomiast Robert Jop. 

- To nasza bajka o tym, jak 
wyciąć sukces, wyrazić sie-
bie i spełnić marzenia - mówi 

Grzegorz Gniech, współautor 
wystawy. - Pomysł na wy-
stawę fotografii zrodził się 
z pewnego rodzaju niedosy-
tu. To uczucie niespełnienia 
towarzyszyło mi po każdej 
prezentacji sztuki carvin-
gu. Niemożliwym jest uka-
zać jej wszystkie aspekty na 
typowych pokazach, które 
wykonujemy na co dzień. 
Realizując projekt wspólnie 
z Pawłem i Robertem pragnę-
liśmy wystawy autentycznej 

i żywej, przesyconej różno-
rodnością obrazów. Jej zamy-
słem jest uwolnienie carvingu 
z klatki czterech ścian kuchni 
czy sali bankietowej i nada-
nie tej sztuce zupełnie innego 
wymiaru. 

- Tą wystawą obnażamy 
się z naszych namiętności 
i emocji, bez których nie by-
łoby owoców naszej pracy 
– dodaje Paweł Sztenderski, 
współautor wystawy. - Wraz 
z warstwą farby drukarskiej 

i papierem fotograficznym 
odkrywamy cząstkę samych 
siebie: pasję, miłość do two-
rzenia, ciągłe przesuwanie 
granic perfekcji, radość z da-
wania i swoisty ekshibicjo-
nizm. 

Uroczystego otwarcia wy-
stawy, która mieści się w foy-
er Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie, dokonała  
Jolanta Rożyńska, dyrektor 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury. Na wernisażu nie za-

brakło przedstawicieli władz 
miasta i powiatu oraz insty-
tucji kulturalnych (z WCK 
czy Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubskiej). 

- To niekonwencjonalna wy-
stawa – mówi Jolanta Rożyń-
ska. – W przeciwieństwie do 
innych artystów, w tym przy-
padku ich prace, ich rzeźby 
umierają szybciej niż artysta. 
A są nawet jadalne. Chcąc 
przedłużyć żywot tych jakże 
ulotnych prac, autorzy za-

mknęli je w kadrze fotografii. 
Piotr Bochiński, zastępca 

prezydenta Wejherowie za-
uważa, że każda praca to opo-
wieść, inne przeżycie. 

- Autorzy tych prac prze-
noszą nas w różne plenery 
pokazując głębię sztuki, któ-
rą opanowali do perfekcji – 
sztukę carvingu – mówi Piotr 
Bochiński. 

Wystawę można oglądać do 
28 stycznia 2016 r., wstęp jest 
bezpłatny. /raf/

|

Warzywno-owocowe rzeźby uwiecznione w kadrze
WEJHEROWO | Niezwykłe rzeźby z warzyw i owoców, ich twórcy oraz ciekawe kompozycje stworzone z użyciem „jadalnych dzieł sztuki” - 
a to wszystko uwiecznione obiektywem aparatu fotograficznego. W Wejherowie niedawno otwarto pierwszą w Polsce wystawę carvingu. 

Policjanci z Wejhero-
wa otrzymali zgłoszenie 
o zdarzeniu drogowym, 
do którego doszło na dro-
dze wojewódzkiej nr 218 
w Piaśnicy. 27-latka kie-
rująca samochodem marki 
Renault straciła tam pano-
wanie nad pojazdem i wje-
chała do rowu.

Jest ślisko. Uwaga na wypadki
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Głównym celem konkursu, 
który odbył się w gimnazjum 
w Szemudzie, była promocja 
talentów młodzieży, wzbudze-
nie zainteresowania uczniów 
kaszubską pieśnią bożonaro-
dzeniową, a także ukazywanie 
piękna i wartości kultury ka-
szubskiej.

Wykonawcy występowali 
w 5 kategoriach wiekowych: 
przedszkola + klasy „0”, szko-
ły podstawowe (klasy I-III), 
szkoły podstawowe (klasy IV-
VI), gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne.

Organizatorem konkursu 
było gimnazjum w Szemu-
dzie a patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego, Starostwo 

Powiatowe w Wejherowie, 
Akademia Muzyczna im. Sta-
nisława Moniuszki w Gdań-
sku, Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku, Rada Chórów 
Kaszubskich i Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie - Oddział 
Gminny w Szemudzie.

Uczestników oceniała ko-
misja w składzie: Witosława 
Frankowska (przewodniczą-
ca) i Aleksandra Kucharska-
Szefler przedstawicielki Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku, 
Tomasz Fopke Dyrektor Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, Jerzy Stachur-
ski Dyrektor Zespołu Szkół 
w Czeczewie, twórca i kom-
pozytor muzyki kaszubskiej 
oraz ks. Robert Kaczorowski 

proboszcz parafii w Szemu-
dzie.

W wydarzeniu udział wzięli 
m.in. przedstawiciele Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego ze 
starostą wejherowskim Ga-
brielą Lisius i wiceprzewod-
niczącą Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego Genowefą Słowi.

Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał dyplom, a laureaci 
nagrody rzeczowe.

- Gratuluję wszystkim 
uczestnikom i życzę wielu 
sukcesów - mówiła Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-
ski. - Poprzez uczestnictwo 
w takich konkursach, dzieci 
i młodzież mają możliwość 
rozwinięcia swojej wrażliwo-
ści artystycznej.

/raf/

Najpiękniejsze pieśni i kolędy po kaszubsku

SZEMUD | 26 solistów i 28 zespołów z terenu Kaszub wzięło udział w XI 
Pomorskim Konkursie Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej.



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Dom w Wejherowie, działka 
1202 m2, sprzedam, zamienię 
na dwa pokoje z kuchnią z do-
płatą, tel. 501 549 579

SprzeDam lub wynajmę lo-
kal na parterze 124m2 w Wej-
herowie na os. Przyjaźni. Tel: 
662-047-503

mieSzkanie 100m2  Gości-
cino, pierwsze zasiedlenie, 
gotowe do zamieszkania. Tel: 
662-047-503

Dom Gościcino, działka 1749 
m2. Okolica kościoła, dojazd - 
asfalt. Tel: 662-049-708

SprzeDam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

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

SprzeDam działkę budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

SprzeDam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
Skup aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc dro-
gowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LekcJe dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SprzeDam komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, mo-
nitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

UsłUgi dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

UsłUgi elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 

Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

profeSJonaLna fotografia 
okolicznościowa: śluby, we-
sela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Super seksi blondi, pozna 
Panów sponsorów, będzie go-
rąco, Sopot. Tel: 511-470-498

mam 46 lat poznam Panią 
brunetkę lub szatynkę drobnej 
budowy ciała w wieku 40 lat 
z Lęborka lub okolic. Tel: 692-
915-998

zadbany, młodo wyglądają-
cy 46 latek pozna zadbana ko-
bietę do związku, Wejherowo. 
Tel: 730-499-146

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SprzeDam silnik 7,5 kw 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

SprzeDam wieżę z głośnika-
mi, adapter video oraz 100 płyt 
do adapteru i do wieży, cena 
230 zł. Tel: 510-501-955

SprzeDam atrakcyjny księ-
gozbiór z lat 1945-1970, Gdy-
nia. Tel: (58) 624-35-66

SprzeDam beczki plasti-
kowe 200 litrowe, cena 40zł 
sztuka. Tel: 511-841-826

SprzeDam drewno do CO 
i gałęziówkę możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927 
 
mata dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

SprzeDam fotelik samocho-
dowy 0-13 kg, granatowy, 50 
zł, Wejherowo, 505-567-034

SprzeDam sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na pościel, 
190x112, welur, stan idealny, 
400 zł, tel. 517-782-024

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

SprzeDam ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

kUPię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 

510 894 627
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oDDam fajnego psa kundelka w do-
bre ręce, Rumia, tel. 690 513 819

765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

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

złota rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

obowiĄZKi:
- Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet w powiecie wejherowskim.

wymAGANiA:
- Prawo jazdy kat. B.
- Poszukujemy do pracy osób 
z Wejherowa, Rumi, Redy i okolic.
- Oczekujemy rzetelności i sumiennego wykonywania po-
wierzonego zadania.
- Umiejętności podstawowej orientacji w terenie.
- Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura osobista, 
punktualność.

oFERuJEmy:
- Pracę w stabilnej firmie.

CV lub zgłoszenia z danymi i opisem „o sobie” proszę kie-
rować na e-mail: rekrutacja@expressy.pl - wybrane oso-
by zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.

PosZuKuJEmy 
Do PRAcy NA stANowisKo
KoLPoRtER
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Rozgrywki ligowe odby-
wają się na Hali Widowi-
skowo – Sportowej GOSRiT 
im. Marszałka Macieja Pła-
żyńskiego w Luzinie. Pierw-
szym liderem rozgrywek or-
ganizowanych przez Witolda 
Dąbrowskiego z GOSRiT 
Luzinozostali zawodnicy 
z Kochanowa, którzy w ostat-

nim meczu kolejki pokona-
li wysoko Kębłowo 12:6.  
W innych meczach Sycho-
wo po wyrównanym meczu 
zremisowało z Luzinem 2:2, 
a Milwino, pewnie wygra-
ło z Barłominem 5:1. W ten 
weekend pauzował ubiegło-
roczny mistrz z Robakowa. 
/raf/

Kochanowo liderem 
ligi sołeckiej
LUZINO | Pierwsza kolejka IX edycji Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej już za nami. Pierwszym liderem została drużyna 
z Kochanowa. 

Dotychczas odbyły się dwa 
turnieje w edycji letniej, or-
ganizowane przez Wojciecha 
Wasiakowskiego i Artura 
Cierzniewskiego. Wzięło 
w nich udział łącznie ponad 
200 zawodników grających 
w dwóch kategoria wieko-
wych: grupa młodsza do 13 
lat oraz grupa starsza od 14 
lat. 

- Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom uczestników 
poprzednich edycji imprezy 
organizujemy kolejny tur-
niej tym razem w wydaniu 
zimowym – wyjaśniają orga-
nizatorzy. - Odbędzie się on 
w hali obok Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 2, przy 
ul. Strzeleckiej 9 w Wejhero-
wie, 14 lutego w godzinach 
10-17. 

Turniej odbędzie się pod 
patronatem  Gabrieli Lisius, 
starosty powiatu wejherow-
skiego. Poprzednie edycje 
przyciągnęły wielu zawodni-
ków, na co dzień grających 
w Wejherowskiej Lidze Piłki 
Nożnej. Najbliższy turniej 
zapowiada się równie emo-
cjonująco. Na chwilę obec-
ną przyjmowane są jeszcze 
zgłoszenia drużyn, ale czasu 

zostało niewiele. 
- Zapraszamy na wydarze-

nie na Facebooku Gramy Dla 

Zdrowia, gdzie znajdziecie 
więcej informacji – dodają 
organizatorzy. - Także przez 

Fb można zgłaszać kolejne 
drużyny.

/raf/

Gramy dla zdrowia!
PIŁKA NOŻNA | Amatorskie Turnieje Piłki Nożnej „Gramy dla zdrowia” zdobywają coraz więk-
szą popularność. Niedługo zorganizowany zostanie kolejny turniej w ramach tego cyklu. 

W IX kolejce spotkań IV ligi 
tenisa stołowego KTS-K GO-
SRiT LUZINO podejmował 
we własnej hali zespół GKS II 
ŻUKOWO. Mecz zakończył 
się zwycięstwem luzińskich 
tenisistów 10:5. Punkty dla 
naszej drużyny zdobyli: Kata-
rzyna Płotka 3,5 pkt, Krzysztof 

Gruszczyński 2,5 pkt, Magda 
Płotka 2,5 pkt i Dariusz Micha-
lak 1,5 pkt. Po tym zwycięstwie 
drużyna z Luzina zajmuje III 
miejsce w tabeli IV ligi. W na-
stępnej kolejce spotkań KTS-K 
GOSRiT LUZINO będzie po-
dejmował wicelidera START 
WEJHEROWO. 

Kolejne zwycięstwo 
tenisistów stołowych 
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Do WKS Gryf Wejherowo 
wstąpił 22-letni Kamil Jaku-
bowski, wychowanek Stali 
Sanok. Trafił on na zasadzie 
półrocznego wypożyczenia 
ze Stali Rzeszów. Jakubowski 
jest lewonożnym pomocni-
kiem, ma na koncie 69 wystę-
pów na poziomie 2. ligi.

Witamy Kamila w Gryfie 

i życzymy utrzymania w dru-
giej lidze z naszym Klubem – 
powiedział Wiesław Renusz, 
dyrektor sportowy WKS-u.

Kolejnym wzmocnieniem 
składu żółto-czarnych jest 23-
letni Paweł Brzuzy. Po pół-
rocznej przerwie ponownie 
trafił on do ekipy ze Wzgórza 
Wolności.

Brzuzy może grać zarów-
no w formacji defensywnej, 
jak i ofensywnej. W wejhe-
rowskiej drużynie w sezonie 
2013/14 zaliczył 30 wystę-
pów. Wiosną sezonu 2014/15 
zagrał w żółto-czarnych bar-
wach 13 razy.

Działacze Gryfa wzmac-
niają skład drużyny przed 

startem rundy wiosennej 2. 
ligi. Gryf już od marca będzie 
walczył o utrzymanie.

Wkrótce dowiemy się, jacy 
jeszcze piłkarze będę grali na 
wiosnę na stadionie w Wejhe-
rowie. Miejmy nadzieję, że 
ruchy transferowe działaczy 
Gryfa przyniosą oczekiwane 
rezultaty. as, oprac. ps

Kolejne wzmocnienia

W rozegranym w środę 
sparingu Gryfici przegrali 
z 1-ligową Olimpią Grudziądz 
0:1. Bramkę, w 56. minu-
cie pojedynku, zdobył Oskar 
Trzepacz.

Już w sobotę kolejne starcie 
żółto-czarnych. W Gdyni, na 
Narodowym Stadionie Rugby, 
zagrają oni z Bałtykiem Gdy-
nia.

oprac. ps

Drugi sparing, druga porażka

PIŁKA NOŻNA | Działacze WKS Gryf Wejherowo poinformowali, że do 2-ligowego zespołu 
dołączyło dwóch nowych zawodników, Kamil Jakubowski oraz Paweł Brzuzy.

W meczu sparingowym 
Gryf Wejherowo uległ 
Cartusii Kartuzy 0:1. 
Wynik zaskakuje, ponie-
waż Cartusia plasuje się 
dopiero na przedostatnim 
miejscu w tabeli 3. ligi. 
W ekipie żółto-czarnych 
testowani byli nowi gra-
cze.

W sobotnim sparingu 
Gryf Wejherowo uległ Car-
tusii Kartuzy 0:1. Mecz był 
elementem przygotowań 
piłkarzy z Wejherowa do 
startu w rundzie wiosennej 
2. ligi – w marcu żółto-czar-
ni rozpoczną walkę o utrzy-
manie.

Spotkanie odbyło się 
w Kartuzach, na tamtej-
szym stadionie bocznym, 
niedawno wybudowanym, 
ze sztuczną nawierzchnią. 
Warunki do gry były kom-
fortowe, choć, jak powie-
dział Piotr Rzepka, trener 
Gryfa, zmorą jego piłkarzy 
było oblodzenie bocznych 
linii, przez co Wejherowia-
nie doznawali kontuzji. 

Rezultat sparingu zaskaku-
je, ponieważ Cartusia znaj-
duje się dopiero na przed-
ostatnim miejscu w tabeli 
3. ligi. Gryf gra na pozimie 

ogólnopolskim, w lidze 2., 
więc przegrana z Cartusią – 
wydawało się kibicom – nie 
wchodziła w grę. A jednak.

Kilkoro zawodników, po-
czątkowo branych pod uwa-
gę przy planowaniu nowego 
składu Gryfa, już pożegnało 
się z nadzieją na grę w sze-
regach wejherowskiej eki-
py. Nie powiodło się Ka-
milowi Wojciechowskiemu, 
Jakubowi Bartlewskiemu, 
Jutynowi Jurczakowi i Ad-
rianowi Duchowi.

Dwaj nowi piłkarze Gry-
fa, którzy już podpisali 
kontrakty na grę w rundzie 
wiosennej w żółto-czarnych 
barwach, spisali się, jak 
twierdzi Piotr Rzepka, na 
miarę oczekiwań i stanowią 
„wartość dodaną” (cyt.) ze-
społu. Są to Łukasz Nadol-
ski, doświadczony obrońca 
oraz Piotr Okuniewicz, na-
pastnik.

– W tym momencie bar-
dzo mocno trenujemy. Tre-
ningi odbywamy codzien-
nie, tak będzie aż do końca 
stycznia. Budujemy teraz 
całkiem inny zespół, który, 
mam nadzieję, sprawi, że 
Gryf na wiosnę będzie wy-
grywał – powiedział trener 
WKS-u.

Gryf przegrał z Cartusią 
w sparingu

Gol: Ryszard Dawidowski, 65’
Gryf Wejherowo:
(i połowa) Wiesław Ferra – Paweł Brzuzy, Krzysztof Wicki, Łu-
kasz Nadolski, Adrian Klimczak – Kamil Jakubowski, Filip So-
snowski, Piotr Kołc, zawodnik testowany – Mateusz Kuzimski, 
Piotr Okuniewicz.
(ii połowa) Filip Wichman – Jakub Bartlewski, Sebastian Ko-
walski, Przemysław Szur, Maciej Dampc – Kamil Jakubowski, 
zawodnik testowany, Maciej Koziara, Adrian Klimczak – Michał 
Fierka, Kamil Wojciechowski.

info o meczu: 90minut.pl

cARtusiA KARtuZy – GRyF wEJhERowo 1:0 (0:0)
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Już ostatni odcinek na temat udzia-
łu trójmiejskich piłkarzy w reprezen-
tacji Polski. Przedstawię dziewiątkę 
zawodników. Wśród nich jest dzi-
siejszy trener Gryfa Wejherowo. Za-
nim do niego dojdę, alfabetycznie 
przedstawię innych. Pierwszy na li-
ście jest Sławomir Peszko. Od nie-
dawna gra w Lechii Gdańsk, do któ-
rej przyszedł z 1. FC Koln. Jako za-
wodnik biało zielonych zagrał dla 
Polski dwukrotnie. Pięć minut w eli-
minacyjnym meczu z Irlandią (2:1) 
oraz siedemnaście minut w ostat-
nim tegorocznym meczu towa-
rzyskim z Czechami (3:1). Ogółem 
w reprezentacji grał trzydzieści pięć 
razy, lecz tylko dwa razy przez dzie-
więćdziesiąt minut. Zdobył zaledwie 
dwie bramki, co jak na napastnika / 
pomocnika / skrzydłowego niezwy-
kle mało. Należy do pupilów selek-
cjonera Nawałki i szanse na udział 
w ME we Francji ma bardzo duże. 
Kolejnym zawodnikiem z Lechii, 
który zagrał czterdzieści pięć minut 
w narodowej drużynie, był w 1987 
roku Mirosław Pękala. Polska poko-
nała towarzysko Finlandię w Ryb-
niku 3:1. Ten wcześniej pomocnik 
Śląska, razem w reprezentacji za-
grał sześć razy. Trzeci na literę „P” 
jest Zdzisław Puszkarz. Oprócz Ro-
mana Korynta to druga ikona Lechii 
Gdańsk. Popełnił chyba ogromny 
błąd, że przez piętnaście lat między 
1966 a 1981 rokiem nie opuścił Le-
chii. W tym czasie biało zieloni pałę-
tali się po trzeciej i drugiej lidze (dzi-
siejszej drugiej i pierwszej). Propo-
zycji zmiany barw klubowych popu-
larny Dzidek miał niezliczoną ilość. 
Zresztą nie ma co się dziwić, gdyż 
talent tego zawodnika był na mia-
rę pierwszej ligi bez dwóch zdań. 
W czasie gdy Lechia rozgrywała pa-
miętne mecze z Juventusem, Pusz-
karz był zawodnikiem Bałtyku Gdy-
nia. Na koniec kariery na dwa 
lata wrócił do Lechii. Tre-
ner Górski doceniał ta-
lent tego pomocni-
ka i napastnika, ale 
w tym czasie w na-
szej reprezentacji 
grali złoci medali-
ści z Igrzysk w Mo-
nachium i zdobywcy 
trzeciego miejsca na 
MŚ w RFN. W 1975 roku 
dał mu jednak szansę i po-
wołał na towarzyski mecz z NRD. 
Polacy wygrali w Halle 2:1, a Dzi-
dek zagrał pierwsze czterdzieści 
pięć minut. Nie oczarował trenera 
ani kibiców. Moim zdaniem widocz-
ny był brak obycia na boiskach I ligi, 
czyli dzisiejszej ekstraklasy. Przyszła 
pora na dzisiejszego trenera Gryfa 

Wejherowo. Siedem razy w repre-
zentacji zagrał bowiem Piotr Rzep-
ka. Cztery razy jako zawodnik Bałty-
ku Gdynia i trzy gdy grał w Górniku 
Zabrze. Piotr Rzepka był szczęścia-
rzem, bo „załapał” się na dwa tour-
nee naszej kadry. W 1981 roku po-
jechał na cztery mecze do Japonii 
i wszystkie wygrał. Ba, nawet zdo-
był jedną bramkę. Już jako zabrza-
nin pojechał z kolei na mecze z Ko-
staryką, Gwatemalą i Meksykiem. 
Tym razem dwa mecze przegrał 
a jeden z Meksykiem wygrał 3:1. 
Za pierwszym razem trenerem na-
szej kadry był Antoni Piechniczek, 
który tym tournee rozpoczął swoją 
owocną pracę z reprezentacją. Cóż, 
ten urodzony w Koszalinie pomoc-
nik też nie miał szczęścia. U Piech-
niczka grali bowiem przyszli zdo-
bywcy trzeciego miejsca na MŚ 
w Hiszpanii w 1982 roku. Na wyjazd 
do Ameryki zabrał ze sobą Rzepkę 
trener Wojciech Łazarek. Zawodnik 
nie przypadł mu chyba do gustu. Za 
kilka miesięcy Łazarka zastąpił An-
drzej Strejlau i o panu Piotrze za-
pomniał zupełnie. Dziś Piotr Rzep-
ka ma niezwykle odpowiedzialne 
zadanie. Kibice wierzą, że uratuje 
Gryfa przed spadkiem do trzeciej 
ligi. Trzy mecze jako zawodnik Le-
chii zagrał w drużynie narodowej 
pomocnik Łukasz Trałka w latach 
2008 – 2009. Na to samo tourn-
ne po Japonii co Piotr Rzepka, po-
jechał także obrońca Bałtyku Gdy-
nia Adam Walczak. Zagrał tam trzy 
razy (jedna bramka), a wcześniej 
jeden mecz towarzyski z Hiszpanią 
w 1980 roku, wygrany przez Pola-
ków 2:1. Przedostatni reprezentant 
z Trójmiasta to Jakub Wawrzyniak. 
Ten lewy obrońca zagrał dla na-
szych barw już czterdzieści siedem 
razy, z tego cztery ostatnie mecze 
jako zawodnik Lechii Gdańsk. Pra-

wie pewniak w drużynie Adama 
Nawałki na ME we Francji 

w 2016 roku. Ostatni na 
mojej liście jest obroń-
ca  Hubert Wołąkie-
wicz. Zagrał w repre-
zentacji cztery razy, 
z tego trzykrotnie bę-
dąc zawodnikiem Le-

chii. Uważam, że roz-
mienił swoją karierę 

na drobne, bo mógł być 
podstawowym zawodnikiem 

reprezentacji prowadzonej przez 
Franciszka Smudę. Odszedł do Le-
cha Poznań i dla kadry przestał ist-
nieć. Mam nadzieję, że moja lista 
reprezentantów z Trójmiasta, którą 
prezentowałem przez kilka tygodni, 
jest pełna. Zapraszam za tydzień. 
Znów będzie trochę wspomnień.
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Nasz trener w reprezentacji

W ramach projektu realizo-
wanego dzięki współpracy 
Polskiego Związku Żeglar-
skiego i Grupy ENERGA, 
młodzi adepci będą mogli 
uczyć się żeglowania na 
łódkach klasy Optimist oraz 
windsurfingu. w formie co-
tygodniowych 3-godzinnych 
zajęć teoretycznych oraz 
praktycznych, na wodzie. Po 
sukcesie zeszłorocznego pi-
lotażowego programu szko-
lenia w windsurfingu, czyli 
w aktualnie najsilniejszej od-
mianie polskiego żeglarstwa, 
będzie on prowadzony już 
w 4 ośrodkach.

Nauka żeglowania w kla-
sie Optimist i windsurfingu, 
bezpieczne zachowanie nad 
wodą i zasady zdrowego 
stylu życia. To trzy kluczo-
we obszary kompleksowego 

szkolenia, które już po raz 
czwarty odbędzie się w ra-
mach programu ENERGA 
Sailing. To największy tego 
typu projekt w Polsce – swym 
zasięgiem obejmuje 10 miast 
i 7 województw, a każdego 
roku bierze w nim udział bli-
sko 1000 dzieci.

Oferta Energa Sailing 
w klasie Optimist adresowa-
na jest do chłopców i dziew-
czynek w wieku 7 – 9 lat. 
W windsurfingu swoich sił 
mogą spróbować nieco star-
si, mający od 9 do 11 lat. 
Szkolenie pływania na desce 
z żaglem było dotąd prowa-
dzone w ramach pilotażu 
w Warszawie i Sopocie. Od 
tegorocznej edycji windsur-
fingu uczyć się będą również 
dzieci z Gdańska i Kalisza. 
Zajęcia w klasie Optimist 

będą się natomiast odbywać 
w Szczecinie, Gdyni, Olsz-
tynie, Poznaniu, Warszawie, 
Wrocławiu i Krakowie.

W każdym ośrodku na 
uczestników czeka 100 
miejsc w klasie Optimist 
i 50 w windsurfingu. Połowa 
uczestników zostanie zakwa-
lifikowana do programu na 
podstawie indywidualnych 
zgłoszeń rodziców zaintere-
sowanych dzieci. Pozostałe 
miejsca zostaną przydzielone 
szkołom podstawowym, któ-
re zgłoszą swoją chęć udzia-
łu w Energa Sailing. W obu 
przypadkach kluczowa bę-
dzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do 4. edycji 
Energa Sailing przyjmowa-
ne będą od 20 stycznia do 
19 lutego 2016 roku lub do 
wyczerpania limitu miejsc. 

Zajęcia w ramach programu 
rozpoczną się 29 lutego 2016 
roku. Pierwszy etap potrwa 
do końca kwietnia i obejmo-
wać będzie naukę teoretycz-
nych podstaw żeglarstwa, 
zajęcia ogólnorozwojowe 
na lądzie, zapoznanie z za-
sadami bezpieczeństwa nad 
wodą i zdrowego stylu życia. 
W maju rozpocznie się etap 
drugi, czyli praktyczna nauka 
żeglowania na łodziach klasy 
Optimist i deskach wind-
surfingowych. Zajęcia na 
wodzie potrwają do połowy 
października.

Zapisy oraz wszystkie nie-
zbędne informacje na te-
mat zajęć będą dostępne na 
stronie internetowej www.
energasailing.pl oraz u regio-
nalnych koordynatorów pro-
gramu. /raf/

Zostań wilkiem morskim
ŻEGLARSTWO | 900 miejsc i łącznie ponad 6000 godzin bezpłatnych zajęć w 10 miastach czeka 
na dzieci w czwartej edycji ogólnopolskiego programu edukacji żeglarskiej ENERGA Sailing. 

Mecz rozpoczął się dla 
wejherowian bardzo do-
brze. Dzięki skutecznym 
kontratakom, a także słab-
szej postawie rywali w de-
fensywie, żółto – czerwoni 
w 20 minucie prowadzili 
13:10. Do przerwy gorzo-
wianie odrobili jeszcze 
straty i koniec pierwszej 
części zakończył się remi-
sem 15:15. Drugą odsło-
nę Tytani zaczęli fatalnie. 
Przeciwnicy zdobyli 8 bra-
mek, tracąc zaledwie jedną. 
Tytani jeszcze próbowali 
zniwelować przewagę i do-
szli co prawda do różnicy 
dwóch bramek 24:22, ale 
przeciwnicy nie pozwolili 
już wydrzeć sobie zwycię-

Zabrakło tak niewiele…
PIŁKA RĘCZNA | Niestety nie udało się sprawić niespodzianki w Gorzowie. Po bardzo 
dobrym i zaciętym spotkaniu, Tytani Wejherowo ulegli nieznacznie miejscowej Stal 32:34. 

stwa. Mimo przegranej, tre-
ner żółto – czerwonych był 
zadowolony z postawy swo-
ich podopiecznych.

- Szkoda, że nie udało się 
wygrać meczu, byliśmy 
bardzo blisko zwycięstwa 
– mówi trener Paweł Paź-
dziocha. - O naszej porażce 
zaważył początek drugiej 
połowy, kiedy to straciliśmy 
kilka bramek z rzędu. Jestem 
zadowolony z postawy chło-
paków. Graliśmy w dużym 
osłabieniu, bez ośmiu waż-
nych graczy, a mimo wszyst-
ko napędziliśmy stracha go-
rzowianom.

Bramki dla Tytanów zdoby-
wali: Bartoś - 9, Kożanow-
ski - 7, Lanc - 6, Brzeski - 4, 
Wicon, R.Wicki, Nowociński 
- po 2.

Wejherowianie po sobot-
niej porażce spadli na szóste 
miejsce w lidze.

/raf/

W pierwszym meczu grupo-
wym zawodnicy GOSRiTu Luzi-
no pokonali 2:0 Cisowe Gdynia. 
W kolejnym meczu podopieczni 
trenera Grzegorza Semaka  zre-
misowali 1:1 z Orlętami Reda I. 
W ostatnim meczu grupowym 
wygrali z gospodarzami turnie-
ju Orkanem Rumia 2:0 i tylko 
przez gorszy bilans bramek 
zajęli drugie miejsce grupie A. 
W półfinale piłkarzom z Luzina 

przyszło się zmierzyć z Orlętami 
II, którzy zajęli  pierwsze miejsce 
w grupie B. Mimo kilku dogod-
nych sytuacji do strzelenia bram-
ki mecz zakończył się bezbram-
kowym remisem, a w karnych 
więcej szczęścia mieli nasi rywa-
le i to oni awansowali do finału. 
W meczu o trzecie miejsce nasi 
piłkarze zostali pokonani przez 
Stolem Gniewino 2:0 i ostatecz-
nie zajęli czwarte miejsce.

Juniorzy młodsi GOSRiT Luzino 
tuż za podium na turnieju w Rumi




