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- Karbon został zauwa-
żony po tym, jak jedna ze 
znajomych nowych wła-
ścicieli opowiedziała im 
o akcji Expressu Powiatu 
Wejherowskiego, GWE24.
pl i OTOZ Animals Dą-
brówka – wspomina Anna 
Szczepaniak ze Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce. - Już wcze-
śniej rodzina myślała o ad-
opcji psiaka, ale dopiero 
zdjęcie Karbona chwyciło 
ich za serce. Dzięki temu 
już następnego dnia psiak 
mógł cieszyć się własnym 
domem i nową rodziną.

Ty też myślisz o tym, aby 
podarować psu nowe ży-
cie? Wystarczy, że zgłosisz 
się do Schroniska OTOZ 
Animals w Dąbrówce, 
gdzie na Twoje dobre 
serce czeka kilkadziesiąt 
czworonogów. Poniżej 
prezentujemy wyłącznie 
kilkoro z nich. Może jeden 
z tych psów czeka właśnie 
na Ciebie?

Karbon ma nowy dom
POWIAT | Akcja „Przygarnij psa” przynosi oczekiwane efekty. Karbon, który przeby-
wał w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce, znalazł nowy dom. Dzięki 
naszej Czytelniczce sympatycznym zwierzakiem zajęła się rodzina z Wyszecina.

GruGo
Ten niewiel-
ki zwierzak to 
bez wątpie-
nia psi piesz-
czoch. Jest 
wspania-
łym kompa-
nem spacerów 
i bez wątpie-
nia może być 
najlepszym przyjacielem człowieka. Grugo całym 
sobą okazuje radość z kontaktu z każdym, kto tyl-
ko ma możliwość poświęcenia mu trochę czasu. 
Jeśli marzysz o takim przyjacielu i chciałbyś mieć 
u swego boku merdającą ze szczęścia włochatą 
kulkę, to koniecznie musisz poznać Gruga. 

Fiesta 
Bo w samot-
ności nic już 
nie cieszy, 
ani pełna mi-
ska, ani ciepła 
buda. Wspa-
niałe chwi-
le przycho-

dzą wtedy, gdy zjawia się ktoś, kto wyciąga rękę 
i mówi: chodź Fiesta idziemy na spacer. Czasem 

zdarza się, że taki spacer to prawdziwa przygo-
da, tj. bieganie za patykiem, odkrywanie nowych 
miejsc, drapanie za uszkiem, ale najwspania-
lej jest słuchać głosu człowieka. Wtedy odgrze-
wa nadzieja, że to tylko na chwilkę, że to przej-
ściowy stan, a dom czeka za rogiem i tylko trze-
ba tam dojść.

amber
Wspaniały, 
duży psiak 
o ogromnym 
sercu i wiel-
kich pokła-
dach energii. 
Radośnie wita 
każdego na-
potkanego na swojej drodze człowieka. Szuka ro-
dziny na całe życie. Szalonej, odważnej, a przede 
wszystkim gotowej przyjąć jego uśmiechniętą 
mordkę do swojego domu. Ze względu na uciecz-
ki (w przeszłości) najlepszym domem dla Ambe-
ra byłoby mieszkanie lub kojec z częstymi spa-
cerami (zwykłe ogrodzenie nie stanowi dla niego 
przeszkody – red).

Kontakt w sprawie adopcji:
OTOZ Animals - Dąbrówka k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30
84- 242 Luzino
tel. 607 540 557

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Takie zdjęcie, wykonane na ul. Nadrzecznej w Wejherowie, otrzy-
maliśmy od naszego Czytelnika. O ile rowerzyści przejadą ścież-
ką rowerową bez problemu, o tyle już piesi mają problem. Dwa 
samochody blokują całą szerokość chodnika. Piesi, aby przejść, 
muszą zejść na ścieżkę rowerową. A co, jeśli samochody będzie 
musiała ominąć osoba niepełnosprawna na wózku, a w tym sa-
mym czasie będą jechać rowerzyści? Apelujemy do kierowców o 
nieco więcej rozsądku. 
Dziękujemy panu Adrianowi, mieszkańcowi Wejherowa, za prze-
słane zdjęcia.

Chodnik 
nie dla pieszych

Spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy dyrekcji Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Re-
dzie i gospodarza spotkania, 
którzy zaprosili aktorkę do 
uczestnictwa w Narodowym 
Czytaniu powieści Henryka 
Sienkiewicza „Quo vadis”. 

Wcześniej jednak zebra-
ni mieli okazję posłuchać 
świetnej muzyki, gdyż na 
scenie wystąpił duet jaz-
zowy Michał Ciesielski 
(instrumenty klawiszowe) 
i Danyah Ujazdowska (wo-
kal). Koncert był podsumo-
waniem całej serii koncer-
tów letnich, które odbywały 
się pod hasłem „Kameralna 

Reda”.
Następnie Katarzyna Fi-

gura przeczytała fragmenty 
powieści, później odbyło się 
spotkanie z licznie przybyłą 
publicznością. Poprowadził 
je Tomasz Wiśniewski, dy-
rektor MDK.

Katarzyna Figura podkre-
śliła, że zaproszenie do Redy 
sprawiło jej przyjemność, 
ponieważ czuje się lokalną 
patriotką (mieszka w Gdy-
ni i jest aktorką gdańskiego 
Teatru Wybrzeże) i w miarę 
możliwości stara się uczest-
niczyć w inicjatywach kul-
turalnych na Pomorzu. 

/raf/

Spotkanie 
z Katarzyną Figurą
REDA | Znana i popularna aktorka filmowa i teatralna 
Katarzyna Figura odwiedziła Miejski Dom Kultury – czyli 
Fabrykę Kultury – w Redzie. 
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Polska Grupa Energetycz-
na Energia Jądrowa 1 to 
spółka, której zadaniem ma 
być wybudowanie pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej 
o mocy około 3 tys. MW. 
Rozpoczęcie budowy pierw-
szego bloku planowane jest 
ok. 2020 r. Ale sama elek-
trownia to nie wszystko – po-
trzebni są wykwalifikowani 
pracownicy, m.in. elektrycy, 
energetycy, fizycy. Władze 
spółki, zamiast szukać pra-
cowników w całym kraju 
i za granicą dopiero po wy-
budowaniu elektrowni, po-
stanowiły zainwestować już 
teraz w edukację. PGE EJ 1 
przekazała więc władzom 
powiatu wejherowskiego 75 
tys. zł na projekt o nazwie 
„Powiatowy ośrodek wspie-
rania rozwoju zawodowego 
przyszłych pracowników 
pierwszej polskiej elek-
trowni jądrowej”. Całkowi-
ty koszt tego powiatowego 
projektu to 80 tys. zł. Będzie 
on realizowany w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 (czyli w wejherow-
skim „Elektryku”) i zakłada  
między innymi utworzenie 
pracowni fizyki atomowej 
i jądrowej, zorganizowanie 
zajęć dodatkowych rozsze-
rzających zagadnienia fizyki 
jądrowej oraz zorganizowa-
nie międzyszkolnego po-
wiatowego konkursu wiedzy 
o energetyce jądrowej. 

- Liczymy na to, że w na-
szej szkole powstanie spe-
cjalistyczna pracownia, 

gdzie młodzież (nie tylko na-
szej szkoły, ale też z innych 
szkół) będzie mogła zapo-
znać się z tym, co jest zwią-
zane z energetyką jądrową 
– mówi Krystyna Grubba, 
dyrektor wejherowskiego 
ZSP nr 2. - Zazwyczaj to, 
czego nie znamy, staje się 
trudne i boimy się tego. Gdy 
uczniowie i mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego do-
wiedzą się, jak działa ener-
getyka jądrowa, to znikną te 
obawy przed nieznanym. Bo 
przecież duże energie może-
my okiełznać i wykorzystać 
tak, aby wszystkim żyło się 
lepiej i bezpiecznej. 

W ZSP2 ma powstać 6 
stanowisk badawczych 
i pomiarowych, gdzie będzie 
można dokonywać obser-
wacji rozmaitych zjawisk 
związanych z energetyką 
jądrową. Dodatkowo już od 
tego roku uczniowie uczą się 
w nowym zawodzie: technik 
energetyk. Oprócz pracowni 
planowana jest organizacja 
dodatkowych zajęć pozalek-
cyjnych. 

- Wchodzimy w nowy etap 
kształcenia – dodaje Gabrie-
la Lisius, starosta wejherow-
ski. - Od tego roku jest stwo-
rzony nowy zawód w szkole, 
niebawem powstanie pra-
cownia, z której wszyscy 
uczniowie będą mogli ko-
rzystać. Bardzo ważne jest 
też, że zajęcia będą prowa-
dzić doskonale wyszkoleni 
nauczyciele fizyki. 

Umowę na przekazanie 

Powstaje pracownia fizyki jądrowej
POWIAT | Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej staje się coraz bardziej prawdopodobna. Jako lokalizację wciąż 
podaje się powiat wejherowski. Spółka PGE EJ 1 chciałaby zatrudnić w przyszłości pracowników mieszkających w pobliżu, 
dlatego postanowiła przekazać pieniądze na edukację młodzieży. 

środków finansowych na 
realizację projektu podpisa-
li Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski i Joanna Zając 
z biura komunikacji i relacji 
zewnętrznych PGE EJ 1. 

Warto wyjaśnić, że projekt 
ten otrzymał dofinansowa-
nie w ramach realizowanego 
przez PGE EJ 1 Programu 
Wsparcia  Rozwoju Gmin 
Lokalizacyjnych. Celem Pro-
gramu jest stworzenie spraw-
nego modelu finansowania 
projektów z zakresu: dzia-

łań edukacyjno-informacyj-
nych propagujących wiedzę 
na temat energetyki jądro-
wej, aktywności związanych 
z lokalnym rynkiem pracy 
i szkolnictwem zawodowym, 
wsparcia gminnych projek-
tów inwestycyjnych oraz in-
nych inicjatyw istotnych dla 
społeczności lokalnej. 

- Ze wsparcia finansowego 
w ramach projektu mogą ko-
rzystać władze, mieszkańcy 
i organizacje z terenów gmin 
lokalizacyjnych oraz - przy 

projektach z zakresu ryn-
ku pracy - władze powiatów 
puckiego i wejherowskiego 
– wyjaśnia Joanna Zając. - 
Każdy może złożyć wniosek 
związany z celami programu. 
Między innymi są to cele edu-
kacyjno-informacyjne. W tym 
roku zostało złożonych już 
około 100 wniosków, przy-
znaliśmy 40 dofinansowań, 
m.in. dla powiatu wejherow-
skiego. Właśnie ten projekt 
był bardzo dobrze oceniony 
i idealnie wpisywał się w na-

sze potrzeby. Zależy nam na 
tym, aby – jeśli elektrownia 
miałaby powstać na terenie 
powiatu wejherowskiego lub 
na granicy powiatów wejhe-
rowskiego i puckiego – aby 
pracownikami byli okoliczni 
mieszkańcy. Nie z całej Pol-
ski, dojeżdżający nie wiado-
mo skąd, tylko właśnie z naj-
bliższej okolicy. 

Pracownia fizyki atomowej 
i jądrowej w ZSP2 ma być 
otwarta już w październiku. 

Rafał korbut
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Wakacje skończyły się, nad-
szedł więc czas podsumowań. 
Młodzież, która uczestniczy-
ła w wyjazdach, spotkała się 
z Gabrielą Lisius, starostą 
wejherowskim. 

Przypomnijmy: w lipcu 
w ramach projektu unijnego 
Erasmus+, realizowanego 
przez powiat wejherowski, 
ośmioro przedstawicieli 
uzdolnionej młodzieży brało 
udział w integracyjno-edu-
kacyjnym polsko-niemiec-
ko-hiszpańsko-portugalskim 
spotkaniu pod nazwą Mię-
dzynarodowe

Spotkanie Młodzieży 
w Bremie ,,My Europe - Na-
sza przyszłość w Europie’’.

W tym samym miesiącu 
młodzież z terenu powiatu 
uczestniczyła w warsztatach 
sportowych organizowanych 
przez Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie 
pod nazwą Międzynarodowe 
Warsztaty Sportowe w Blos-
sin. Uczniowie brali udział 
także w warsztatach artystycz-
nych we Flecken-Zechlin.

- Te trzy projekty były do-
finansowane nie tylko ze 
środków zewnętrznych, ale 
też z budżetu powiatu wejhe-
rowskiego – mówiła Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-
ski. - Podejmujemy różne 
inicjatywy po to, abyście wy 
(pani starosta zwróciła się do 

uczniów) skorzystali z tego. 
Mam nadzieję, że ten czas 
spędziliście efektywnie, po-
znaliście kulturę i zwyczaje 
tych regionów, które odwie-
dziliście, a poza tym mieliście 
okazję doskonalić swój język. 
Bo nauka w szkole to zupeł-
nie co innego, niż gdy można 

sprawdzić w praktyce swoje 
umiejętności i na co dzień 
tego języka używać. 

- Nie ukrywam, że wyjechali 
tylko wybrani – dodał Andrzej 
Byczkowski, dyrektor Powia-
towego Zespołu Placówek 
Oświatowo - Wychowaw-
czych w Wejherowie. - To 

dziewczęta i chłopcy, którzy 
wygrywali konkursy, wykaza-
li się dużą wiedzą i ten wyjazd 
był dla nich formą nagrody. 
I teraz są bardzo szczęśliwi, 
że dzięki dofinansowaniu ze 
starostwa umożliwiono im 
spędzenie wspaniałych wa-
kacji i poznania wspaniałych 

ludzi.
Uczniowie w podziękowa-

niu za wspieranie międzyna-
rodowych wyjazdów wręczyli 
Gabrieli Lisius oraz członkom 
zarządu kwiaty oraz podarun-
ki, które młodzi ludzie wła-
snoręcznie wykonali.

Rafał korbut

Podsumowali wakacyjne wyjazdy młodzieży
POWIAT | Międzynarodowe wymiany młodzieży, programy edukacyjne i warsztaty – dzięki takim działaniom młodzież z po-
wiatu wejherowskiego mogła wyjechać za granicę, poznać tamtejszą kulturę, podszkolić języki obce i rozszerzyć swoje umie-
jętności. Wyjazdy były możliwe dzięki wsparciu władz powiatu. 
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Dlaczego warto przyjść 
25 września do Filharmo-
nii Kaszubskiej? Ponieważ 
Siódme chichoty to jeden 
bilet na program składający 
się z dwóch występów! 

Pierwszym z nich jest Ka-
baret Młodych Panów wy-
wodzący się z Rybnika, lecz 
doprowadzający do łez – ze 
śmiechu oczywiście – pu-
bliczność zarówno w kraju, 
jak i poza jego granicami. 
Ich społeczno-obyczajowy 
humor z dużą dawką ironii 
i dystansu do tego co aktu-
alnie się dzieje sprawia, że 
zyskują nie tylko coraz szer-
sze grono wiernych fanów, 
ale także uznanie krytyków. 
Zdobyli najwyższe laury we 
wszystkich liczących się 
konkursach i festiwalach 
kabaretowych z RYJKIEM 
i PAKĄ na czele.

Drugi to kielecki Kabaret 
z Konopi. Grupa występuje 
od 2004 roku i znana jest 
z takich skeczów, jak ZUS, 
Internet, Spowiedź czy 
KOKSu. Przez lata zdoby-
wał doświadczenie wystę-
pując niemal na wszystkich 
festiwalach i przeglądach 
kabaretowych w kraju. 

Siódme chichoty
WEJHEROWO | Jesień w Wejherowie nigdy nie była tak radosna! Filharmonia Kaszub-
ska gościć będzie dwa kabarety, które wycisną z publiczności „Siódme chichoty”. 

Przez wiele lat fundamentem 
grupy był Krzysztof Kubalski 
i Norbert Orłowicz. W 2012 

roku do stałego składu dołą-
czył Radosław Kielch.

/red/

Nietypowe wydarzenie 
o charakterze artystyczno-
wystawienniczym w Wej-
herowie zorganizowane zo-
stanie już po raz trzeci. 

Tegoroczna edycja impre-
zy skierowana jest przede 
wszystkich do rodzin. 
W programie znajdą się 
takie atrakcje, jak spek-
takle teatralne, warsztaty 
cyrkowe, lekcje rzeźbienia 
w owocach, miasteczko 
edukacyjne, kramy z ręko-
dziełem artystycznym, po-
kaz szczudlarzy, występy 
muzyczne i inne ciekawe 
przedsięwzięcia. Amatorzy 
kulinariów z pewnością 
docenią różnorodną ofertę 
gastronomiczną w postaci 
popularnych food trucków. 

Głównym celem Straga-
nów Art. jest rewitalizacja 

Stragany Art. zapraszają na Wałową
WEJHEROWO | Spektakle teatralne, warsztaty cyrkowe i miasteczko edukacyjne. 
W najbliższą sobotę warto pojawić się na ulicy Wałowej, gdzie odbędą się Stragany Art. 
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społeczno-kulturowa obszaru 
ulicy Wałowej oraz przypo-
mnienie mieszkańcom Wej-
herowa o urokach najstarszej 
ulicy śródmieścia, a także 
pokazanie jej niezwykłego 
potencjału. Impreza odbywa 
się w formie artystycznego 
jarmarku, który startuje już 

o godz. 12 
Warto zaznaczyć, że 

w związku z organizacją wy-
darzenia w sobotę od godz. 
8 do godz. 24 fragment uli-
cy Wałowej od strony zjazdu 
z ul. Sobieskiego do ulicy 
Północnej będzie zamknięty 
dla ruchu kołowego. /AW/

Kasia w tym roku wra-
ca z singlem „Światłocień”, 
który jest zapowiedzią jej 
nowego albumu! Kasia Wilk 
to polska wokalistka wyróż-

niona w rankingu czasopi-
sma muzycznego „Machina” 
poprzez umieszczenie jej na 
liście 50 najlepszych polskich 
wokalistek. Karierę rozpoczy-

Kasia Wilk akustycznie
REDA | Już za dwa tygodnie – w sobotę 24 września – od-
będzie się niezwykły, akustyczny koncert. W Fabryce Kul-
tury w Redzie, wystąpi Kasia Wilk.

nała między innymi zajmując 2 
miejsce wraz z zespołem „KTO 
TO” w konkursie Debiutów na 
Festiwalu w Opolu. Jej rozpo-
znawalność stanowczo wzrosła 
po wypuszczeniu singla „Waż-
ne”, który zrealizowała razem 
z Mezem. Jak i po premierze 
utworu „Pierwszy raz”. 6 maja 
2016 ukazał się jej najnowszy 
singiel „Światłocień”, który za-
powiada jej trzeci album. /raf/
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Dwugodzinna uroczystość 
otwarcia oddziału geria-
trycznego zgromadziła sa-
morządowców, polityków 
i przedstawicieli szpitali 
z całego województwa. Na 
uroczystości pojawił się tak-
że Andrzej Sapiński, dawny 
dyrektor lęborskiego szpita-
la, który teraz pełni funkcję 
prezesa szpitala w Słupsku. 
Nowy oddział ma przyj-
mować pacjentów z całego 
województwa, otwarcia tak 
nowoczesnej placówki gra-
tulowali więc także samorzą-
dowcy z sąsiednich powiatów 
- na uroczystości pojawił się 
więc Andrzej Zieleniewski, 
dyrektor szpitala w Wejhero-
wie, Gabriela Lisius, staro-
sta powiatu wejherowskiego 
i Paweł Chodyniak, dyrektor 
szpitala z Malborka. Ważnej 
inicjatywy gratulował także 
Witold Namyślak, burmistrz 
Lęborka i senator Kazimier 
Kleina, do życzeń przyłączy-
li się także przedstawiciele 
organizacji Pracodawcy Po-
morza.

Pozytywny nastrój uro-

czystości zepssuło jednak 
wystąpienie Małgorzaty 
Grodziewicz, dyrektora ds. 
medycznych w Pomorskim 
Oddziale NFZ, która szcze-
rze i konkretnie przyznała 
że dofinansowanie nowego 
oddziału będzie możliwe 
dopiero po koniec roku, lub 
nawet w roku przyszłym.

Oddział geriatrii powstał 
na piątym piętrze szpitala, 
gdzie dobudowano część 
kondygnacji. Do dyspozy-
cji pacjentów tego oddziału 
będą 24 łóżka i nowoczesny 
sprzęt, powstały tam m.in 
sale rehabilitacyjne i krio-
komora do leczenia niskimi 
temperaturami.

- Chcemy tu leczyć pacjen-
tów w wieku 65+. Oferta 
będzie kompleksowa i nie 
ograniczy się tylko do le-
czenia medykamentami 
i zabiegami, będziemy więc 
namawiali do  zmiany stylu 
życia, odżywiania, sposobu 
spędzania wolnego czasu - 
zapowiedziała Lidia Kodłu-
bańska, dyrektor lęborskiego 
szpitala. GB

Powstał oddział geriatryczny
POMORZE | W tym tygodniu otwarto oddział geriatryczny w Lęborskim szpitalu. Jest to pierwszy taki oddział na Pomorzu, 
a jego utworzenie kosztowało siedem milionów złotych.
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„Z książką na start” to pro-
jekt skierowany do dzieci 
w wieku do 6 lat i ich ro-
dziców, którego celem jest 
zachęcanie dzieci do czyta-
nia książek już od najmłod-
szych lat. Projekt ruszył 
w tym miesiącu w Rumi, 
Redzie, Wejherowie, Sopo-
cie i Tczewie.

Fundacja Metropolia 
Dzieci wraz z Wojewódzką 
i Miejską Biblioteką Publicz-
ną w Gdańsku rozpoczęły 
realizację projektu „Z książ-
ką na start” już w marcu br. 
Do końca sierpnia swoją 
przygodę z biblioteką roz-
poczęło już ponad 2 tys. 
najmłodszych mieszkańców 
Gdańska. Akcja wzorowana 
jest na brytyjskim projekcie 
Bookstart, który działa od 
1992 roku i przynosi świet-
ne rezultaty.

Zachęcamy rodziców 
i dzieci do odwiedzenia bi-
blioteki, gdzie młody czy-
telnik, po zapisaniu się do 
biblioteki, otrzyma Pakiet 
Startowy, a w nim Paszport 
Biblioteczny oraz książkę 
dopasowaną do jego wieku 
i zainteresowań – w prezen-

Wystartuj z... książką!
POWIAT | Bezpłatna książka i Paszport Biblioteczny to tzw. Pakiet Startowy Małego 
Czytelnika. Otrzymać je może każde dziecko w wieku do 6 lat. Bezpłatnie.

cie. Na dobry start! - zachęcają 
organizatorzy. - W Paszporcie 
mały czytelnik będzie zbie-
rał pieczątki za każdą wizytę 
zakończoną wypożyczeniem 
min. jednej książki z księgo-
zbioru dziecięcego, a po uzbie-
raniu 10 pieczątek otrzyma 
imienny dyplom potwierdzają-
cy jego czytelnicze zaintereso-
wania. To świetna motywacja 
dla dzieci. W tym wieku czyta-
nie książek jest konkurencyjne 
dla oglądania telewizji i graniu 
na komputerze.

Celem projektu jest nie tyl-
ko wzrost czytelnictwa. Waż-
ne jest bowiem, aby rodzice 
spędzali czas z dziećmi: poza 
domem w drodze do biblio-
teki, w bibliotece wspólnie 
wybierając książki, a w domu 
przy czytaniu książki. Aby 
rozmawiali o przeczytanych 
książkach i w nich znajdo-
wali ciekawe tematy, dzięki 
którym dziecko rozwinie wie-
dzę, słownictwo i kreatyw-
ność. To wszystko zaowocuje 
w trudnym czasie dojrzewa-
nia – rodzicom łatwiej będzie 
utrzymać kontakt z dzieckiem 
dzięki rozmowom, a później 
w dorosłym życiu da oczy-
tanemu dziecku przewagę 
w zdobyciu ciekawej pracy 
i przyjaciół. 

Wszyscy chętni mogą już 
teraz wybrać się do bibliote-
ki, by zapisać tam dzieci oraz 
odebrać bezpłatny Pakiet Star-
towy.

W sali narad wejherow-
skiego starostwa dyrektorzy 
szkół, które zostały objęte 
projektem, otrzymali nie-
zbędne upoważnienia. Nadto 
władze powiatu z członkami 
zespołów zadaniowo-projek-
towych podpisały stosowne 
umowy. 

- Z dniem 1 września roz-
poczęliśmy realizację naj-
większego projektu kształce-
nia zawodowego w powiecie 
wejherowskim – mówiła 
w trakcie piątkowego spo-
tkania Gabriela Lisius, sta-
rosta wejherowski. - Takiego 

przedsięwzięcia jeszcze nie 
było. Wartość tego projektu 
wynosi ponad 30 mln zł.

Powyższe środki przezna-
czone zostaną między in-
nymi na stworzenie ponad 
trzydziestu nowych pracow-
ni, a także doposażenie dwu-
nastu istniejących. Realiza-
cja przedsięwzięcia zakłada 
też dofinansowanie nauczy-
cieli i instruktorów, którzy 
będą mogli podnieść swoje 
kompetencje poprzez kursy, 
szkolenia oraz praktyki bądź 
staże.

/AW/

Będą pracownie, 
szkolenia i kursy
POWIAT | Ruszyła realizacja największego projektu 
kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim. 
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Rumia stawia na budowę 
dróg. Jest to naturalny ele-
ment rozwoju miasta, ale 
czasami także sposób na po-
zyskanie środków na budowę 
kolejnych dróg.

- Po to powstaje ul. Borów-
kowa i fragment Wiązowej – 
wyjaśnia Michał Pasieczny, 
burmistrz miasta. - Tereny 
skomunikowane są więcej 
warte, niż te z polnymi dro-
gami. Zamierzamy sprzedać 
ok. 4 ha ziemi w tej okolicy. 
Uzyskane w ten sposób środ-
ki przeznaczymy na budowę 
kolejnych ulic. Cały czas szu-
kamy nowych źródeł finanso-
wania, gdyż bieżące dochody 
pozwalają na sfinansowanie 
wydatków bieżących (czyli 
bieżących opłat, nie wliczając 
w to inwestycji) oraz na spła-
tę raty kredytu (zadłużenie 
Rumi to ponad 45 milionów, 
jednak w tej kadencji jest re-
gularnie redukowane). Przy 
sprzedaży dużej nieruchomo-
ści, w tym przypadku ok. 4 ha 
(40 tys. m2) podwyższenie 
ceny jednego metra kwadra-

Kolejne drogi w budowie
RUMIA | Rozpoczął się remont kolejnych dróg – ul. Rodziewiczówny, Jaworskiego, 
części Targowej oraz fragmentu Dębogórskiej. Inwestycje są realizowane przy bar-
dzo dużym dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych.

towego o 100 zł pozwala zdo-
być dodatkowe 4 miliony ma 
kolejne inwestycje w mieście.

- Przystąpiliśmy do budowy 
ul. Rodziewiczówny wraz z ul. 
Jaworskiego i fragmentem ul. 
Targowej oraz do remontu ul. 
Derdowskiego - mówi Anita 
Romanowska z Wydziału Za-
mówień Publicznych Urzędu 
Miasta w Rumi.

Warto dodać, że jest to ko-
lejny sukces powołanego na 
początku kadencji przez bur-
mistrza Michała Pasiecznego 
Wydziału Rozwoju Miasta, 
który ma pozyskiwać środki 
zewnętrzne. W tym przypadku 
Rumia uzyskała w ramach pro-
gramu „schetynówek” - wpro-
wadzonego przed laty przez 
ówczesnego ministra Grzego-
rza Schetynę – ponad 600 ty-
sięcy złotych dotacji, a także 
wkład finansowy z powiatu 
wejherowskiego.

- Podziękowania należą się 
Radzie Powiatu na czele ze sta-
rostą Gabrielą Lisius oraz wi-
cestarostą Witoldem Reclafem, 
którzy regularnie wspierają 
nasze działania – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - 
W tym roku również będziemy 
aplikowali o środki z tego pro-
gramu, gdzie ponownie partne-
rem finansowym będzie powiat 
wejherowski. Dzięki temu Ru-
mia uzyska dodatkowe punk-
ty w konkursie, co znacznie 
zwiększa szansę na zdobycie 
dofinansowania.

- Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych, czyli 
popularnych „schetynówek” 
jest bardzo korzystny dla gmin, 
ponieważ koszt inwestycji przy 
zdobyciu dofinansowania to 
z reguły tylko ok. 25% całej in-
westycji ponoszony przez dane 
miasto – mówi Ariel Sinicki, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi.

Obecnie większość ul. Ro-
dziewiczówny w ogóle nie po-
siada utwardzonej nawierzchni, 
podobnie jak ul. Jaworskiego 
oraz ul. Targowa. Są to drogi 
piaskowe. Zakres prac obej-
mie budowę nowej nawierzch-
ni oraz ułożenie chodników 
po obydwu stronach ulicy 
– wszystko będzie wykonane 
z kostki brukowej. Powstanie 
również kanalizacja deszczowa 
oraz oświetlenie uliczne.

- Inwestycja będzie odbywać 
się etapowo, aby wszystkim 
mieszkańcom umożliwić do-
stęp do nieruchomości i jak 
najmniej utrudnić poruszanie 
się po ulicach – mówi radny 
Marcin Kaczmarek.

Zakończenie prac przewi-
dziano na koniec listopada tego 
roku. W razie pytań lub wystą-
pienia nieprzewidzianych trud-
ności należy kontaktować się 
z sekretariatem Urzędu Miasta 
lub Wydziałem Inżynierii Miej-
skiej, pod numerami tel. 58 
679-65-00 i 58 679-65-20 lub 
pod adresem e-mail: urzad@
um.rumia.pl. /kor/
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Ulica Rodziewiczówny to kolejna RUmska Ulica, któRa właśnie jest modeRnizowana
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OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę 

adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego 
funduszu, ukierunkują  gdzie można uzyskać 

szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można 

skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki, 
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl.

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 działający 

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                203/2016/DB

REKLAMA                                                                                                     149/2016/DB

Ciepłymi słowami komen-
danta powiatowego straży 
pożarnej żegnali samorzą-
dowcy, współpracownicy, 
przedstawiciele instytucji 
publicznych i koledzy po 
fachu.

- Sądzę, że to pożegnanie 
ma raczej charakter symbo-
liczny, bo choć okoliczności 
będą inne, to nadal będziemy 
się ze sobą spotykać - mówił 
w trakcie środowej uroczy-
stości bryg. Andrzeja Papke. 
- Zabieram ze sobą najlep-
sze wspomnienia, przyjazne 
uczucia, głęboki szacunek 
dla przełożonych oraz pod-
ległych mi funkcjonariuszy, 
przyjaciół i wszystkich tych, 
z którymi miałem przyjem-
ność współpracować.

Na stanowisku komendanta 
bryg. Andrzeja Papke zastą-

pi bryg. Jacek Niewęgłow-
ski, który wcześniej pełnił 
funkcję zastępcy komendan-
ta miejskiego PSP w Gdyni. 
Nowy szef wejherowskiej 
straży pożarnej zapewniał, 
że dołoży wszelkich starań, 
aby nie zawieść zaufania, 
jakim obdarzyli go między 
innymi przełożeni. 

- Będę ze wszystkich sił 
starał się dobrze służyć 
mieszkańcom powiatu – za-
pewniał bryg. Jacek Niewę-
głowski, nowy komendant 
PSP w Wejherowie. - Na 
pewno wykorzystam do tego 
doświadczenie zdobyte 
na różnych stanowiskach 
w służbie miejskiej straży 
pożarnej w Gdyni. Pragnę 
zapewnić, że będę ciężko 
pracował, aby nie zawieść 
państwa zaufania. /AW/

Komendant Papke odszedł na emeryturę

POWIAT | Były wspomnienia i podzię-
kowania. W Wejherowie uroczyście po-
żegnano odchodzącego na emeryturę 
bryg. Andrzej Papke. 

oGŁoSZEnIE
BuRmIStRZA   mIAStA   RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 
812/358/2016  z dnia 24 sierpnia 2016 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący lokal mieszkal-
ny wraz z udziałem w gruncie, położony w Rumi, stanowiący 
własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemców.

WóJt GmIny WEJhERoWo
InfoRmuJE

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przy-
jaźni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nie-
ruchomości przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka numer 2/18 o po-
wierzchni 0,2930 ha, położona w Kąpinie przy ulicy Wiejskiej. 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wy-
kazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                245/2016/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                244/2016/DB
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ŚWIADcZySZ 
uSŁuGI?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

Wyślij ogłoszenie SmS-em:Wyślij ogłoszenie SmS-em:

SZukASZ 
PRAcoWnIkA?

Więcej informacji : reklama@expressy.pl

na 
numer:
 79567

PrzykładPrzykład

Zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
tel. 602 XXX 210

transport, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

tel. 666 XXX 253

ELEKTROMONTER, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

tel. 688 XXX 321

sprZątanie domów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

tel. 604 XXX 210

GLAZURNIK, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

tel. 518 XXX 261

dJ - preZenter muZycZ-
ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
tel. 500 XXX 095

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

prZeprowadZki, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 tel. 513 XXX 808

GOSPOSIA, Szukam pania 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
tel. 608 XXX 222

kodowanie stron www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

tel. 666 XXX 253

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

naJtanieJ prZepro-
wadZki, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAT)

Bóle kręgosłupa to pro-
blem wielu osób. Skąd się 
biorą i w jaki sposób można 
sobie z tym poradzić?

- Powodów występowania 
bólu w mięśniach i w kręgo-
słupie może być wiele: ura-
zy, nieprawidłowa postawa, 
nadwaga, „siedzący” tryb 
życia, stres, itp. Sposoby na 
pozbycie się problemu moż-
na podzielić na inwazyjne 
(operacje chirurgiczne), jak 
i bezinwazyjne , naturalne . 
Te drugie są oczywiście dużo 
lepsze, ponieważ nie ma po-
trzeby ingerencji chirurga. 

Skupmy się więc na natu-
ralnych terapiach schorzeń 
kręgosłupa. Czym jest sto-
sowana przez pana chiro-
praktyka?

- To rodzaj terapii manual-
nej, której celem jest właśnie 
niwelowanie bólu. Jest ona 
oparta na dokładnej anali-
zie mechaniki układu ruchu 
i powstających w nim zabu-

rzeń. Podczas cyklu zabiegów 
w precyzyjny sposób kory-
gowane jest ułożenie kręgów 
oraz stawów położonych mię-
dzy nimi, przywracając w ten 
sposób równowagę całemu 
układowi. Dzięki zastoso-
waniu odpowiednich technik 
i sprzętu chiropraktyk odblo-
kowuje dany segment kręgo-

s ł u p a , 
przez co 
zmniejsza 
się ucisk na 
rdzeń kręgo-
wy i przyległe 
nerwy, uwalnia-
jąc w ten sposób pa-
cjenta od bólu (następuje jego 
ustąpienie lub zmniejszenie, 

często już po pierwszym za-
biegu).

Stosuje pan metody, które 
w całej Polsce zna tylko kil-
ku terapeutów. Można więc 
powiedzieć, że to eksklu-
zywny rodzaj terapii. Czym 
się wyróżnia?

- Przede wszystkim bardzo 
dużą skutecznością. Leczenie 

rozpoczyna się od bada-
nia kręgosłupa w po-

szukiwaniu nie-
prawidłowych 

połączeń po-
między krę-
gami. Po-
przedzone 
jest oczy-
wiście do-
k ł a d n y m 

wywiadem 
oraz bada-

niami radiolo-
gicznymi. Dającą 

doskonałe rezultaty 
metodą jest Terapia Cox 

Flexion Distraction, czyli 
bezoperacyjne zmniejszanie 

przepuklin krążków mię-
dzykręgowych. Terapia Dr 
Cox`a jest przebadaną i udo-
kumentowaną klinicznie te-
rapią kręgosłupa, stosowaną 
w leczeniu bólu kręgosłupa 
lędźwiowo-krzyżowego,  
piersiowego, szyjnego, a tak-
że bólu kończyn górnych 
i dolnych. Największą moż-
liwością terapii Cox`a jest 
bezoperacyjne zmniejszenie 
przepukliny dysku i jego re-
generacja nawet do 30 proc., 

Zapomnij o bólu kręgosłupa
WEJHEROWO | Z Danielem Grzenkowiczem, terapeutą i masażystą, o wyjątkowości i skuteczności w usu-
waniu bólów kręgosłupa stosowanych przez niego terapii naturalnych, rozmawia Rafał Korbut. 

co jest nieosiągalne dla in-
nych bezoperacyjnych terapii 
kręgosłupa! 

Z tego wynika, że terapia 
Dr Cox`a jest jedyna w swo-
im rodzaju. 

- Tak. Przede wszystkim 
trzeba podkreślić, że jest 
bezpieczna, łagodna i sku-
teczna. Skierowana jest dla 
pacjentów z bardzo poważ-
nymi dolegliwościami takimi 
jak: rwa kulszowa i barkowa,  
drętwienie, mrowienie koń-
czyn, itp. Objawy te, spowo-
dowane są przez przepuklinę 
krążka międzykręgowego, 
który uległ pęknięciu przez 
wieloletnie przeciążenia. Do 
tej pory jedynym, choć nie 
zawsze skutecznym wyjściem 
był zabieg chirurgiczny. Dziś 
wreszcie, dzięki terapii Dr. 
Cox`a,  pacjent może uniknąć 
operacji. Efekty terapii Co-
x`a, są udowodnione  w wielu 
pracach naukowych i badaw-
czych, co sprawia ze terapia 
ta jest niepodważalna i w peł-
ni medyczna.

Jakie są ostateczne efekty 
tych terapii?

- W większości przypadków 
przebyta terapia pozwala na 
pozbycie się bólu i szybki po-
wrót do normalnej aktywno-
ści i pracy.

daniel Grzenkowicz
Gabinet POTALA 

– Terapie Naturalne
ul. św. jana 16, 
wejherowo
tel. +48 666 99 24 70
e-mail: gabinet@potala.pl

Terapia Dr Cox`a jest 
przebadaną i udoku-
mentowaną klinicznie 
terapią kręgosłupa, 
stosowaną w lecze-
niu bólu kręgosłupa 
lędźwiowo-krzyżo-
wego,  piersiowego, 
szyjnego, a także 
bólu kończyn gór-
nych i dolnych. 
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Koncerty promujące kul-
turę przeznaczono dla dzieci 
i młodzieży z rumskich szkół 
podstawowych i gimnazjal-
nych. Odbyły się one pod 
hasłem  „Muzycznie wcho-
dzimy w nowy rok szkolny”. 
Na scenie w MOSiR Rumia 
pojawili się artyści scen ope-
rowych i filharmonicznych. 
Pomysłodawcą i dyrektorem 
artystycznym wydarzenia 
był Marek Gerwatowski, 
pochodzący z Rumi tenor, 
obecnie artysta Opery Kra-
kowskiej. W organizację 
imprezy bardzo mocno włą-
czył się burmistrz Michał 
Pasieczny, który muzykę 
klasyczną zaczął intensyw-
nie wspierać w Rumi, kiedy 
był jeszcze w zeszłej kaden-
cji przewodniczącym Rady 
Miasta.

Całe przedsięwzięcie sfi-
nansowało miasto Rumia.

- Koncerty mają na celu 
przybliżenie dzieciom mu-
zyki klasycznej oraz jej róż-
nych gatunków, od opery po 
muzykę filmową – wyjaśnia 
Marek Gerwatowski. - Usły-
szeliśmy m. in. „Eine kle-
ine nachtmusik” Mozarta, 
„Taniec węgierski” Brahm-
sa, „I feel pretty” Bernste-
ina oraz muzykę z filmów 
„Piraci z Karaibów” czy 
„Gwiezdne wojny”.

Wśród wykonawców zna-
leźli się: Maria Malinowska 
- sopran, Jacek Batarowski 
- baryton, Anna Rocław-
ska-Musiałczyk - forte-
pian,  Kamila Maik i Kamil 
Waszkiewicz – taniec. Był 
także kwartet smyczkowy 
w składzie: Hubert Ostrow-
ski - I skrzypce, Dominika 
Heimowska - II skrzypce , 
Karol Sienkiewicz - altów-
ka, Maria Sienkiewicz – 
wiolonczela.

- Już od dawna moim ma-
rzeniem było zorganizować 
koncert dla dzieci i mło-
dzieży w Rumi, ponieważ 
to moje rodzinne miasto – 
tłumaczy Marek Gerwatow-
ski. - Tutaj się wychowałem, 
uczęszczałem do szkoły, ale 
również stawiałem swoje 
pierwsze kroki na scenie. 
To bardzo ważne miejsce 
dla mnie. Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy wspól-
nie ze mną zorganizowali 
ten koncert: MOSiR Rumia, 
MDK Rumia i Urzędowi 
Miasta z burmistrzem Mi-
chałem Pasiecznym, który 
objął patronat nad tym wy-
darzeniem.

Dzieci były zasłuchane 

Muzyczne spotkania
RUMIA | Marsz imperialny z „Gwiezdnych wojen”, etiuda rewolucyjna Chopina, motywy z filmu „Piraci 
z Karaibów”, czy piosenka Tewiego ze „Skrzypka na dachu” to tylko niektóre utwory, jakie można było 
usłyszeć podczas Rumskich Spotkań Muzycznych.

i chętnie wyklaskiwały popu-
larne melodie. Entuzjastycz-
nie zareagowały zwłaszcza na 
szlagier ze „Skrzypka na da-
chu”. 

- Było bardzo fajnie – powie-
działa Maja z SP nr 6. - A naj-
bardziej podobał mi się duet 
baletowy.

- Podobało mi się! – dodała 
Malwina, także z SP nr 6. - 
A najlepsza była muzyka z „Pi-
ratów z Karaibów”.

Ogółem w koncertach wzięło 
udział około 4,5 tys. dzieci – to 
bodajże rekordowa publicz-
ność na skalę Polski. Pierwsza 
edycja spotkała się ze znako-
mitym odbiorem publiczności. 
Można powiedzieć że zamysł 
organizatorów, iż ma to być 
impreza cykliczna, był jak naj-
bardziej trafiony. Na pytanie 
burmistrza Michała Pasiecz-
nego: „Czy w przyszłym roku 
widzimy się znowu na koncer-
cie?”, w odpowiedzi od prawie 
tysięcznej publiczności klas 
trzecich i czwartych usłyszeli-
śmy gromkie: „Taaaaaaaaak!”.

- Każda inicjatywa, która gro-
madzi młodzież i dzieci - kul-
turalnie czy muzycznie - jest 
bardzo cenna i fantastyczna – 
mówi Igor Michalski, dyrektor 
Teatru Muzycznego w Gdyni. 
- Pozostaje mi pogratulować 
i cieszyć się z tego, że udało się 
przygotować coś wartościowe-
go, co otwiera nas i uwrażliwia 
na nasze człowieczeństwo.
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oGŁoSZEnIE
WóJtA GmIny GnIEWIno

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 
w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino:
1. uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXVI/196/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino, oraz o przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXVI/197/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo w gminie 
Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.
Załączniki  graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice 
planu są  eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie na adres:

urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino

w terminie do dnia 03 października 2016 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                                 246/2016/DB 
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Platforma Ofert Indeksowa-
nych (POI) służy klientom 
biznesowym do zamówień 
w ramach ofert indeksowa-
nych cenami Towarowej Gieł-
dy Energii. Za pośrednictwem 
POI mogą bezpośrednio 
uczestniczyć w procesie kon-
traktacji energii elektrycznej. 
Platforma daje odbiorcom do-
stęp do bieżących informacji 
na temat trendów cenowych 
na Towarowej Giełdzie Ener-
gii oraz do aktualnych cen 
kontraktowych energii elek-
trycznej. Umożliwia również 
optymalizację transakcji po-
przez symulacje zakupu tran-
szy energii i  utworzenia wła-
snych alertów cenowych.

- Platforma Ofert Indek-
sowanych to odpowiedź 
na potrzeby zgłaszane nam 
wielokrotnie przez klientów 
biznesowych i instytucjonal-
nych. Energa jest pierwszą 
firmą na polskim rynku, która 
oferuje im takie możliwości 
zarządzania zakupami ener-
gii - mówi Dariusz Kaśków, 
prezes Zarządu Energa SA. 
–  Chcemy zwiększać zakres 

ofert i podwyższać jakość 
naszych usług. Rozwój port-
fela produktów i usług będzie 
ważną częścią aktualizowanej 
obecnie strategii, która w du-
żym stopniu koncentrować się 
będzie na kliencie, jak i na 

innowacyjności. Już dzisiaj 
mamy ofertę  sprzedaży ener-
gii elektrycznej w połączeniu 
z gazem,  zarządzamy po-
pytem na energię, jesteśmy 
przygotowani, by wejść na 
rynek eMobility.

Platforma Ofert Indekso-
wanych umożliwia dostęp do 
szeregu informacji przydat-
nych klientom wielko wolu-
menowym, w tym do danych 
dotyczących ceny, ilości za-
kupionej energii elektrycznej 

oraz dostępnego wolumenu. 
Dzięki temu POI pozwala na 
bardziej efektywne zarządza-
nie zakupami energii elek-
trycznej, która jest podstawą 
funkcjonowania każdego du-
żego przedsiębiorstwa. Cena 
zakupu ma kluczowe znacze-
nie dla prowadzonej działal-
ności biznesowej i osiąganych 
przez dane przedsiębiorstwo 
wyników.

Klienci korzystający z POI 
otrzymają dostęp do wie-
lu nowych funkcjonalności, 
w tym:

- możliwość wyliczenia ceny 
energii konwencjonalnej, 
z uwzględnieniem profilu od-
biorcy, po aktualnych   cenach 

energii z Towarowej Giełdy 
Energii oraz ceny sprzedaży 
wraz z pozostałymi kosztami;

- możliwość dokonania sy-
mulacji zakupu transzy ener-
gii i poznania jej wpływu na 
cenę końcową, z uwzględnie-
niem wszystkich dokonanych 
dotychczas transakcji;

- możliwość dokonywania 
zakupu oraz wyceny w oparciu 
o hurtowe produkty w ujęciu 
rocznym, kwartalnym i mie-
sięcznym;

- możliwość pełnej automa-
tyzacji zakupu energii elek-
trycznej w oparciu o określo-
ną ilość oraz cenę;

- możliwość utworzenia 
alertów cenowych, w ramach 
których na wskazany adres 
email przysłana jest informa-
cja dotycząca określonej ceny 
energii.

Dostęp do POI mogą uzyskać 
klienci Energa Obrót, którzy 
zawarli umowę w ramach 
oferty indeksowanej. Szcze-
gółowych informacji na temat 
POI udzielają dedykowani 
doradcy klienta spółki.

(BG)

Nowatorska Platforma Ofert Indeksowanych
ENERGETYKA | Energa uruchomiła pierwszą w Polsce internetową platformę dla dużych odbiorców do zarządzania zakupami 
energii elektrycznej. Klienci Energa Obrót tym samym zyskali narzędzie pozwalające na bezpośrednią realizację decyzji kie-
dy, w jakiej cenie i jaki procent wolumenu chcą zakupić.

Platforma Ofert Indek-
sowanych umożliwia 
dostęp do szeregu 
informacji przydatnych 
klientom wielko wolu-
menowym, w tym do 
danych dotyczących 
ceny

REKLAMA                                                                                                                                                                                  U/2016/RL
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W Wejherowie do akcji włą-
czyła się Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1.

W Narodowym Czytaniu 
w LO nr 1 powieść autorstwa 
laureata Nagrody Nobla czy-
tali  m.in. Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Woj-
ciech Robakowski, członek 
zarządu powiatu i Bogusława 
Engelbrecht, wójt gminy Li-
nia. W auli szkoły odczytano 
i zainscenizowano fragmenty 
powieści – zaprezentowali je  
członkowie Teatru „Prawie 
Lucki” i studenci krakowskiej 
PWST - absolwenci szkoły. 
Występom towarzyszyła pre-
zentacja mini wykładów na 
temat genezy powieści nobli-
sty oraz projekcja fragmentów 
ekranizacji „Quo vadis”.

Z kolei w Powiatowej Biblio-
tece Publicznej można było 
poczuć klimat starożytnego 
Rzymu, dzięki inscenizacji te-
atralnej przygotowanej przez 
aktorów WUTW YMCA oraz 
uczniów z koła teatralnego 
„Pod Napięciem”. Reżyserem 
przedstawionego fragmen-
tu lektury była Kinga Kraj-
kowska. W bibliotece czytali 
przedstawiciele różnych grup 
zawodowych, w tym Jacek 
Thiel, członek zarządu powia-
tu, Ryszard Czarnecki, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego, Marcin Dre-
wa, wiceprzewodniczący rady 
miasta i wielu innych.  

Wśród czytających nie za-
brakło przedstawiciela naszej 
redakcji. Express Powiatu 
Wejherowskiego oraz portal 

GWE24.pl reprezentował Ra-
fał Korbut. 

Tegoroczna lektura została 
wybrana podczas internetowe-
go głosowania spośród pięciu 
propozycji. Dzieło Sienkie-
wicza konkurowało z „Chło-
pami” Władysława St. Rey-
monta, „Weselem” Stanisława 
Wyspiańskiego, „Popiołami” 
Stefana Żeromskiego oraz 
powieścią Marii Dąbrowskiej 
„Noce i dnie”. 

Akcja Narodowe Czytanie 
organizowana jest przez Pre-
zydenta RP od 2012 r. Została 
zainicjowana wspólną lektu-
rą „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. W 2013 r. cała 
Polska czytała dzieła Aleksan-
dra Fredry, rok później „Try-
logię” Henryka Sienkiewicza, 
natomiast w ubiegłym roku 
przez ponad 10 godzin w war-
szawskim Ogrodzie Saskim 
powieść Prusa czytali znani 
aktorzy. W całej Polsce „Lal-
kę” przeczytano w ponad 1600 
miejscowościach. /raf/

Cała Polska czytała „Quo vadis”
POWIAT | Już po raz piąty w całym kraju odbyło się Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP. W tym roku do wspól-
nego czytania wybrana została powieść historyczna Henryka Sienkiewicza „Quo vadis’’. 
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Akcja Narodowe 
Czytanie organizo-
wana jest przez Pre-
zydenta RP od 2012 
r. Została zainicjowa-
na wspólną lekturą 
„Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. 
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uSŁuGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

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

kotŁoWnIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 

Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SPRZEDAm kanapę rozsuwaną, 
Wejherowo. Tel: 570-632-747

SPRZEDAm gazowy grzejnik 
wody przepływowej Ariston Jun-
kiers, cena 120 zł. Tel: 510-501-
955

SPRZEDAm piłę tarczową 2.0 kw, 
380W samorobną z kółkami, cena 
630zł . Tel: 695-230-080

SPRZEDAm drewno opałowe: 
buk, dąb, brzoza. Tel: 500-640-
327

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

SPRZEDAm łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

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

kuPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czar-
ne wstawki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm gospodarstwo rolne 
8,20ha wraz z zabudowaniami. Tel: 
661-895-941

SPRZEDAm łąkę 12600m, Rumia 
200 m od ulicy Różanej. Media 
obok na działce, cena 160 tys. Tel: 
501-831-702

SPRZEDAm dom w Kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, ja-
dalnia, umeblowana kuchnia, gar-
deroba, małe osiedle, cena 340 tys. 
Tel: 519-399-162

SPRZEDAm mieszkanie w Żuko-
wie, własnościowe, 3 pokoje, 2 
piętro 64m2, cena 225 tys. zł, bli-
sko komunikacja do Trójmiasta, 
Tel: 502-543-091

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-
ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszy-
nie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA
JEStEm zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SkuP Aut złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprzedaż 
części, pomoc drogowa, tel.  789 
345 593

EDUKACJA

LEkcJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

BIuRo Rachunkowe, Mechowo, 
ul. ks. Zygmunta Trelli 50, odbie-
ramy dokumenty od klientów 
z Wejherowa, Pucka i okolic, tel. 
692 138 786, e-mail: br.kkrze-
bietke@gmail.com, jesteśmy na 
facebooku

PożycZkI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka od ręki. Tel: 510-908-900

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPAkoWAnIA jednorazowe, tel. 
501 175 330510 894 627
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ZŁotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 
381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązo-
wa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm rowerek treningowy 

orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SPRZEDAm krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034
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Turniej koszykówki ulicznej 
cieszy się sporą popularno-
ścią wśród amatorów „ko-
sza”. Imprezę zorganizował 
UKS Basket Ósemka Wejhe-
rowo. Pomysłodawcami tego 
przedsięwzięcia byli: Bartło-
miej Woźniak oraz Kordian 
Zabrocki. 
Zawody odbyły się dzięki 
wsparciu finansowym, któ-
rego udzielił Urząd Miasta 
Rumi. 
Rywalizowały zarówno dru-
żyny męskie, jak i żeńskie, 
w trzech przedziałach wie-
kowych. Tym razem zawod-
nicy spotkali się na parkingu 
przy Porcie Rumia. Grali na 
4 wydzielonych boiskach. 
Dodatkową atrakcją był kon-
kurs rzutów za 3 punkty dla 
kobiet oraz mężczyzn. 
W odróżnieniu od klasycz-
nej koszykówki, w odmianie 
ulicznej boisko nie jest pro-
stokątne, lecz kwadratowe, 
a jego bok ma 9 metrów. 
Zamiast dwóch koszów jest 
za to jeden, na które rzucają 
obie drużyny – rzecz jasna 
po zbiórce rzutu rywala nale-
ży wykonać podanie do tyłu 
i dopiero wtedy kontynuować 
akcję. Mecze trwały 7 minut, 
chyba, że któraś z drużyn 
rzuciła 12 punktów, zapew-
niając sobie zwycięstwo.
W turnieju wzięło udział 
19 drużyn składających się 
z trzech zawodników, znacz-
na część z nich miała też jed-
nego rezerwowego. Więk-
sze zainteresowanie turniej 
wzbudził wśród płci męskiej 
– wśród nich rozegrano me-
cze w trzech kategoriach 
wiekowych, zagrały: roczni-
ki 2004 i młodsze, roczniki 
2001-2003, oraz zawodnicy 
w dowolnym wieku w kate-
gorii Open. Wśród dziewcząt 
w rywalizacji udział wzię-
ły roczniki 2004 i młodsze, 
oraz dowolne roczniki w ka-
tegorii Open (jedyny zespół 
z roczników 2001-2004 zo-
stał przeniesiony do tej gru-
py).
- Turniej skierowany był do 
wszystkich miłośników ko-
szykówki – mówi Kordian 
Zabrocki. - Głównym celem 
naszego projektu jest pro-
pagowanie zdrowego stylu 
życia poprzez sport oraz 
spędzenie wolnego czasu 
w gronie osób, które kochają 
koszykówkę.
Słoneczna pogoda sprzyjała 
sportowym emocjom, a gra-
czom udzielił się duch rywa-
lizacji. 
- Trenowałem różne spor-
ty – mówi Karol Nowicki 
z Rumi. - Stwierdziłem, że 
koszykówka jest lepsza i cie-
kawsza niż judo, które wcze-
śniej trenowałem. I tak za-

Ogromne emocje na ulicznym turnieju
RUMIA | Kolejny turniej Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego za nami. Była to już trzecia edycja imprezy.

pisałem się do klubu Asseco. 
Zdobyliśmy wicemistrzostwo 
Pomorza, co jeszcze bardziej 
zdopingowało mnie do trenin-
gów i dalej jeździmy na tur-
nieje…

- W Rumi treningi odbywają 
się w ramach SKS w szkołach  
- dodaje Michał Pałubicki. - 
Są też nowoczesne boiska. 
Niestety, jeszcze nie ma klu-
bu koszykarskiego, więc za-

pisałem się do Asseco. Na co 
dzień gram i oczywiście kibi-
cuję. W lidze NBA - Milwau-
kee Bucks, w Polsce – Asseco 
Gdynia.
Organizatorzy mieli przy-

gotowane dla zwycięzców 
atrakcyjne nagrody. Najlepsi 
zawodnicy w kategorii Open 
chłopców otrzymali 1 tys. zł 
w gotówce.
Turnieje w streetball cieszą 

się rosnącą popularnością 
i z pewnością trzecia edycja 
turnieju Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego nie jest edycją 
ostatnią.

/raf, kg/

NAjLePsZe DrużyNy 
TurNieju:

Zwycięzcy
 (drużyny żeńskie):
• Roczniki 2004 i młodsze: 
„Bańki”
• Kategoria Open: 
„4 sosy”
 
Zwycięzcy 
(drużyny męskie):
• Roczniki 2004 i młodsze: 
„Yellow Gang”
• Roczniki 2001-2004: 
„Asseco Niedaleko”
• Kategoria Open: 
„Wszystko Mi Jedno”
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl
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Pierwszą walkę wejherowianka 
stoczyła z Lucie Gelakovą, re-
prezentantką Czech - wygrała 
3:0. Później na ringu naprzeciw 
Weroniki stanęła Polka Oli-
wia Buchta - tym razem walka 
trwała niecałą pierwszą rundę, 
a Weronika wygrała przez TKO, 
czym zapewniła sobie walkę 
w finale. 
Finał zaplanowano na następny 
dzień mistrzostw i wiadomo 
było, że nie będzie łatwy, gdyż 
przeciwniczką naszej zawod-
niczki była reprezentantka Da-
nii Julie Madsen (która pokaza-
ła we wcześniejszych walkach 
bardzo wysoki poziom i świetną 
formę).  
W finałowym starciu obydwie 
zawodniczki od początku po-
kazały charakter i wolę walki. 
Walka zakończyła się wygraną 
Weroniki stosunkiem głosów 
2:1. 
Teraz wejherowianka przebywa 
na zgrupowaniu Kadry Polski 
w Wałczu, gdzie szykuje się do 
Mistrzostw Europy.
Przypomnijmy: Weronika Paw-
lak to rodowita wejherowianka. 
Trenuje boks zaledwie od kilku 

miesięcy, a mimo to już osiąga 
ogromne sukcesy. Niedawno 
zdobyła Mistrzostwo Polski. 
Weronika to 15-letnia kadetka, 
walcząca w kategorii wagowej 
50kg. Wychowanką Wejherow-
skiego Klubu Bokserskiego jest 
od nieco ponad pół roku. Ale ma 
niezwykły talent, determinację 
i wolę zwyciężania. 
- Jeszcze do niedawna nie in-
teresował mnie boks – mówi 
Weronika Pawlak. - Trener jest 
znajomym moich rodziców 
i namawiał mnie i ich, w koń-
cu postanowiłam spróbować. 
I tak się to zaczęło. Początki 
były trudne, bo nie jest to łatwy 
sport. Ponieważ jednak jestem 
osobą zawziętą, postanowiłam 
że spróbuję coś osiągnąć i się 
nie poddam. Aby osiągnąć suk-
ces trzeba przede wszystkim re-
gularnie i dużo trenować, ja tre-
ningi mam 5 razy w tygodniu. 
Ostatnie wygrane to ważne 
osiągnięcia, które dały mi wiele 
satysfakcji. Jest to też dodatko-
wa motywacja do dalszej pracy. 
Trzymamy więc kciuki za kolej-
ne sukcesy młodej bokserki. 
/raf/

Kolejny sukces Weroniki
WEJHEROWO | Weronika Pawlak po raz pierwszy reprezentowała barwy Polski podczas XI Międzynarodowych Mistrzostw Ślą-
ska, które odbyły się w Gliwicach. 
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Pierwsze minuty upłynęły na 
walce w środku pola, częściej 
przy piłce była Polonia. W 30. 
minucie mocny strzał Kosiorow-
skiego sprzed pola karnego pew-
nie obronił Leleń. W kolejnych 
minutach obie drużyny ostro 
walczyły w środku pola i wszyst-
ko co się działo, miało miejsce 
z dala od jednej i drugiej bramki. 
W doliczonym czasie gry okazję 
z wolnego z 25 metrów miała 
Polonia, ale świetną obroną przy 
lewym słupku popisał się Leleń. 
Gryf w drugiej połowie przejął 
inicjatywę, a wraz z nim ożywi-
li się kibice oczekujący bramki. 
Groźnie kontratakowała Polonia. 
W 80. minucie z wolnego ude-
rzył Kołc ale Pusek popisał się 
wspaniałą interwencją. Pięć mi-
nut później Gryf miał najlepszą 
sytuację w meczu – Chwastek 
i Ciechański mieli przed sobą 
obrońcę i bramkarza Polonii, 
jednak ten pierwszy pogubił się 
prowadząc piłkę i nie było ani 
strzału, ani podania, tylko jęk za-
wodu na trybunach. Żółto-czarni 
naciskali, ale to Polonia miała 
ostatnią świetną sytuację w tym 
meczu. W końcówce doliczone-
go czasu gry poloniści  rozegrali 
akcję między obrońcami Gryfa, 
piłkę jak na tacy wyłożoną miał 
Wierzbowski ale fatalnie uderzył 
nad bramką. Gryf bezbramkowo 
remisuje z Polonią Warszawa. 
Wynik 0-0 jest zarówno wyni-
kiem nieskuteczności pod bram-
ką, jak i zasługą golkiperów obu 
ekip, więc w Leleniu i Pusku 
można upatrywać najlepszych 
graczy meczu. 
krzysztof Grajkowski

Nie zabrakło sytuacji, 
zabrakło goli
II LIGA | - Jak się nie wykorzystuje sytuacji 2 na 1, to trudno myśleć o zwycięstwie – 
mówił po meczu z Polonią rozczarowany trener Gryfa, Mariusz Pawlak.

Gryf WejherOWO 
– POLONiA WArsZAWA 0-0

Gryf: Leleń – Mońka, Bed-
narski, Szur, Dampc – 
Czerwiński Łysiak (52.Czy-
chowski), Kołc, Nadolski 
(67.Wicon), Klimczak (76.
Ciechański) - Chwastek

Polonia: Pusek – Boche-
nek, Charaś, Warach, Woj-
dyga – Nakrosius, Kosio-
rowski – Marczak (88.Sau-
czek), Wiśniewski (64.
Wierzbowski), Kluska (78.
Zapaśnik) – Pawela (71.Pie-
czara)

PERSONALIA | Nie będzie już żadnych ruchów ze stro-
ny Gryfa – powiedział po meczu z Polonią trener Mariusz 
Pawlak – Okres transferowy już się zakończył, teraz można 
jedynie sprowadzać zawodników z wolnego transferu. 

Jeśli chodzi o Gryfa, to nikt już nie przyjdzie i kadra jest już 
zamknięta.
To było aktywne lato w wykonaniu wejherowskiego klubu, 
do kadry dołączyło dziesięciu piłkarzy, między innymi Robert 
Chwastek, Daniel Ciechański, czy Adrian Bednarski, którzy 
już teraz z powodzeniem grają w meczach II ligi. /kG/

Wyjazd kibiców 
Gryfa do Elbląga
II LIGA | Jest to jedno z najbliższych spotkań wyjaz-

dowych naszego Klubu, dlatego pokażmy, że potrafimy 
wspierać go nawet poza Wzgórzem Wolności – piszą orga-
nizatorzy wyjazdu kibiców. 

Koszt to 40 zł, w co wliczony jest przejazd autokarem w dwie 
strony i bilet na mecz. Zapisy prowadzone są do piątku do 
godziny 17:00 w Street Wear Shop na ul. Puckiej 35, oraz 
u Anety Romanowskiej. Zachęcamy do wsparcia żółto-czar-
nych w Elblągu. /kG/

Kadra zamknięta, 
pora skupić się na lidze
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Królowie remisów – tak moż-
na opisać elbląski zespół 
w obecnym sezonie. Z siedmiu 
meczów Olimpia zremisowała 
aż pięć, do tego raz przegrała 
i raz wygrała i z dorobkiem 8 
punktów zajmuje 11. miejsce. 
Elbląski zespół nie gra jednak 
zachowawczo – ich bilans bra-
mek 12-9 oznacza, że w ich 
meczach pada sporo bramek. 
Podobny, wysoki bilans (11-9) 
ma Gryf, więc można spodzie-
wać się otwartego spotkania 
w Elblągu. Olimpia Elbląg to 
kolejny beniaminek, z którym 

przyjdzie się zmierzyć pod-
opiecznym Mariusza Pawlaka. 
Wygrał on baraże z Motorem 
Lublin. Przeciwko Gryfowi 
zagra były piłkarz żółto-czar-
nych, Łukasz Pietroń. Co wię-
cej, robi on w Elblągu furorę 
– w tym sezonie strzelił 5 goli 
i jest samotnym liderem kla-
syfikacji strzelców. Na koniec 
okresu transferowego Olimpia 
sprowadziła piłkarza znanego 
z boisk Ekstraklasy – Filipa 
Burkhardta. Początek spotka-
nia 10 września o godzinie 
17:00. /kG/

Gryf zagra na wyjeździe 
z Olimpią Elbląg
PIŁKA NOŻNA | W sobotę żółto-czarni zagrają w Elblą-

gu z Olimpią. Celem będą ważne trzy punkty, których obie 
drużyny potrzebują, by gonić uciekającą czołówkę II ligi.
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ZBiGniew CHUCHAŁA

Tytuł pasuje zarówno do tego 
co się stało w pierwszym me-
czu eliminacyjnym do MŚ 
2018, jak i do tego, że dziś pił-
karze reprezentacji będą na li-
terę „O” Podobnie jak przed 
kilkoma tygodniami z literą 
„N”, z tą w tytule też nie jest 
rewelacyjnie.  Piłkarzy doli-
czyłem się zaledwie siedem-
nastu, bo ten osiemnasty teo-
retycznie może jeszcze grać 
w reprezentacji. Mam na my-
śli  Pawła Olkowskiego. Cieka-
we, czy jest wśród nich bram-
karz? Jeśli tak, to uda się 
zmontować jedenastkę. Ale, 
po kolei. Zygmunt Ochmański 
z Polonii Warszawa zagrał je-
den raz w 1949 roku. Był na-
pastnikiem. Miał pecha, bo 
jego występ przypadł w me-
czu z coraz silniejszą wówczas 
drużyną Węgier. Nasi bratan-
kowie pokonali nas w Debre-
czynie aż 8:2. Dwa gole dla 
zwycięzców strzelił sam Pu-
skas, później jeden z najlep-
szych piłkarzy świata. Roman 
Ogaza też był napastnikiem. 
Ten zawodnik Szombierek By-
tom i GKS Tychy zagrał dwa-
dzieścia jeden razy dla barw 
narodowych w latach 1974-
1982. Strzelił sześć goli.  Zdo-

był z drużyną srebrny medal 
na Igrzyskach Olimpijskich 
w Montrealu w 1976 roku. 
Mirosław Okoński to już 

trzeci zawodnik ataku. Zagrał 
dwadzieścia dziewięć razy, ale 
zdobył tylko dwie bramki przez 
dziesięć lat kariery reprezen-
tacyjnej w latach 1977-1987. 
Mimo, iż w tym czasie repre-
zentacja grała trzy razy na Mi-
strzostwach Świata, „Oko-
nek”, „Oko” czy też „Mun-
dek”, bo takie nosił pseudoni-
my boiskowe, nie wziął w nich 
udziału. Dlaczego? Chyba roz-
rywkowy tryb życia uniemoż-
liwił temu świetnemu tech-
nikowi odniesienie sukcesów, 
na jakie piłkarsko zasługiwał.  
Był graczem Lecha Poznań, 
Legii Warszawa i HSV Ham-
burg.  Władysław Olearczyk 
z Pogoni Lwów był obrońcą. 
W latach 1923-1925 zagrał 
dla Polski cztery razy. Alfred 
Olek to pomocnik i obrońca 
z czasów wielkiego Górnika 
Zabrze. Tylko raz przywdział 
reprezentacyjny strój w 1970 
roku. A teraz pora na pierw-
szego czarnoskórego zawod-
nika w naszej kadrze narodo-
wej. Już pewnie wiecie o kogo 
chodzi? Debiutował 16. sierp-
nia 2000 roku w meczu z Ru-
munią. Od razu strzelił gola. 
Zdobył ich w sumie jedena-
ście w dwudziestu pięciu me-

O rety!

kaLendarium 
fUTbOLOwE

czach. Oczywiście to 
pochodzący z Nige-
rii Emmanuel Oli-
sadebe. W czasie 
kariery reprezen-
tacyjnej był gra-

czem Polonii War-
szawa i Panathina-

ikosu Ateny. Lechosław 
Olsza z GKS Tychy zagrał 

dla Polski dwa razy w 1976 
roku. Był pomocnikiem. Jest 
na szczęście bramkarz. To Ar-
kadiusz Onyszko. Zagrał dwa 
razy w 1997 roku, raz jako za-
wodnik Lecha, a drugi Wi-
dzewa. Józef Oprych to na-
pastnik lub pomocnik z Legii 
Warszawa. W 1948 roku je-
den raz zagrał w reprezenta-
cji. W 1954 roku kolejny legio-
nista Jerzy Orłowski też zagrał 
tylko jeden mecz jako środko-
wy obrońca, razem z naszym 
Romanem Koryntem. Paweł 
Orzechowski był zawodnikiem 
Polonii Bytom. W latach 1964-
1966 zagrał czterokrotnie. To 
też obrońca. Kolejny stoper 
to Marian Ostafiński ze Sta-
li Rzeszów i Ruchu Chorzów. 
Trzynaście razy przywdziewał 
biało czerwony dres w latach 
1971-1975. Złoty medalista 
z Igrzysk Olimpijskich w Mo-
nachium. Następny na „O” 
to Marek Ostrowski z Zawi-
szy Bydgoszcz i Pogoni Szcze-
cin. Zagrał trzydzieści jeden 
razy w latach 1981-1987 i zdo-
był jedną bramkę. Ten bocz-
ny obrońca uczestniczył w MŚ 
w Meksyku w 1986 roku. Sto-
perem był  także Stanisław 
Oślizło z Górnika Zabrze. Je-
den z najlepszych w historii na 
tej pozycji. Zagrał dla naszych 
barw pięćdziesiąt siedem razy 
i strzelił jednego gola. Kolej-

ny to Jerzy Otfinowski z Cra-
covii. Na szczęście to drugi 
bramkarz na „O”. Zagrał tyl-
ko raz w 1932 roku w wygra-
nym przez Polskę meczu z Ju-
gosławią (3:0). Zygmunt Otto 
z ŁKS Łódź grał w drugiej li-
nii. Dla Polski tylko jeden raz 
w 1924 roku w wygranym 
meczu z Turcją (2:0). Na ko-
niec zostawiłem Ludovica Ob-
raniaka. W sumie zaliczył trzy-
dzieści cztery spotkania i zdo-
był sześć bramek. Ten urodzo-
ny w Longeville-lès-Metz we 
Francji zawodnik, był nama-
wiany przez przez Leo Been-
hakkera do gry w naszej dru-
żynie. Ostatecznie załatwio-
no mu paszport. Już w pierw-
szym meczu strzelił dwa gole. 
Zakończył karierę u Nawałki, 
któremu nie przypadł do gu-
stu. Według mnie to niewąt-
pliwy talent, lecz źle wykorzy-
stywany przez selekcjonerów. 
Gwoli sprawiedliwości należy 
podkreślić, że był niepokorny. 
Ale, czy dobrzy piłkarze mu-
szą być kukiełkami? Oni mają 
dobrze grać i strzelać bram-
ki. Widziałem fantastyczne-
go gola jakiego zdobył w me-
czu z Urugwajem na stadio-
nie w Gdańsku 14. listopada 
2012 roku. Żal mi bardzo, że 
ten dziś dopiero trzydziesto-
dwuletni zawodnik, nie może 
już dla nas grać. A teraz jede-
nastka na „O”. W bramce wy-
stawiam Otfinowskiego, da-
lej w obronie Ostrowskiego, 
Oślizłę, Ostafińskiego i Olka, 
w pomocy Otto, Olszę i Obra-
niaka, a w ataku Okońskiego, 
Olisadebe i Ogazę. Zatem do 
boju panowie, chciałoby się 
powiedzieć. Ale to tylko za-
bawa.

Przegrała jedynie z póź-
niejszą Mistrzynią Świata 
Gaią Visentin z Włoch.

Zuzia na co dzień jest za-
wodniczką KTS-K GOSRiT 
Luzino i Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowe-
go, podopieczną trenera 
Rafała Karcza. Kickboxing 
trenuje 8 lat, do tej pory 
wywalczyła 6 tytułów Mi-
strzyni Polski, jest też zdo-
bywczynią Pucharu Świata 
oraz Pucharu Europy najbar-
dziej prestiżowej organizacji 
kickboxingu na świecie – 
WAKO. Aby móc startować 
w MŚ w Irlandii, Zuzia mu-
siała obronić tytuł Mistrzyni 
Polski (maj 2016 Leszno), 
wygrała też kilka turniejów 
kontrolnych, a także wy-
walczyła złote medale na 
turnieju międzynarodowym 
SLOVAK OPEN. 

Polskę na tych Mistrzo-
stwach reprezentował też Fi-

lip Stark, również mieszka-
niec Kębłowa. Filip odpadł 
w eliminacjach z później-
szym wicemistrzem Świa-
ta, zawodnikiem Wielkiej 
Brytanii, ostatecznie zajął 9 
miejsce. 

Teraz Zuzię i Filipa czeka 
okres roztrenowania i odpo-
czynku. Do treningów wró-
cą dopiero w październiku 
- wtedy zaczną się przygo-
towania do kolejnych Mi-
strzostw Polski, które odbę-
dą się w maju 2017 roku. 

Zuzia zapowiedziała już 
wielką mobilizację podczas 
przygotowań do nadcho-
dzących Mistrzostw Polski, 
które będą jednocześnie 
eliminacjami do Mistrzostw 
Europy w 2017 roku. 

W tegorocznych Mistrzo-
stwach Świata w Irlandii 
startowało 1,5 tys zawodni-
ków w gronie kadetów i ju-
niorów. /raf/

Zuzia brązową medalistką 
Mistrzostw Świata
KICKBOXING | 14-letnia Zuzanna Kalbarczyk, mieszkanka Kębłowa, w odbywających się w Dublinie Mistrzostwach Świata w kick-
boxingu WAKO wygrała łącznie 4 walki i sięgnęła po tytuł Mistrzyni Świata kadetek w wadze do 55 kg wersji pointfighting. 

Spotkanie to lepiej zaczęli 
goście, którzy już w 8 minu-
cie wyszli na prowadzenie. 
Po tej bramce gospodarze 
długo nie mogli znaleźć 
swojego rytmu. Od 25 minu-
ty zarysowała się przewaga 
luzińskiej ekipy, ale mimo 
kilku znakomitych sytuacji 
do zdobycia gola, na bram-
kę wyrównującą kibice mu-
sieli poczekać do 37 minuty, 
kiedy to mocny strzał z pola 
karnego najlepszego na bo-
isku Marcina Maszoty, na 
raty znalazł drogę do siatki. 
Chwile później na prowa-
dzenie, strzałem bezpośred-
nio z rzutu rożnego, wypro-
wadził nas, kapitan drużyny 
Michał Dąbrowski.

Ten gol wyraźnie podłamał 
przyjezdnych, którzy wyszli 
na 2 połowę bez wiary w ko-
rzystny wynik, dzięki czemu 
zespół z Luzina praktycznie 
co kilka minut stawał przed 
okazja do zdobycia kolej-
nych goli.

Trzecia bramkę w 50 mi-
nucie zdobył, po najład-
niejszej akcji meczu Rut-

kowski, który wykorzystał 
podanie Adriana Mienika, 
pokonując bramkarza go-
ści w sytuacji sam na sam. 
W 53 minucie było już 4:1, 
gdzie znów Rutkowski tym 
razem po indywidualnej ak-
cji znalazł drogę do siatki. 
W 59 minucie za sprawą 
Adriana Roppela było już 
5:1. Chwile później swoją 
2 bramkę zdobył Maszota, 
po dośrodkowaniu Adriana 
Mienika.

W 67 minucie goście po 
rzucie karnym podyktowa-
nym za niepotrzebny faul 
Kalkowskiego, zdobywają 
2 bramkę. Wynik spotkania 
w 76 minucie ustalił Maszo-
ta zaliczając hattricka.

Kibiców cieszy tak wyso-
kie zwycięstwo, ale praw-
dziwa weryfikacja umiejęt-
ności, drużyny prowadzonej 
przez Grzegorza Lisewskie-
go przyjdzie za tydzień, 
kiedy to luzinianie wyjadą 
do Władysławowa na mecz 
z liderem rozgrywek.

/opr. raf/

Wysoka wygrana 
GOSRiT-u
LUZINO | Okazałe zwycięstwo zanotowali na swoim koncie 
zawodnicy GOSRiT Wikęd Luzino, którzy w ramach 4 kolej-
ki V ligi, w niedzielę 4 września pokonali na własnym stadio-
nie, innego spadkowicza z IV ligi, Polonie Gdańsk aż 7:2.


