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Psi seniorzy szukają domów

Kontynuujemy akcję pn. 
„Przygarnij psa”. Tym razem 
prezentujemy czworonogi, 
które jesień życia pragnęły-
by spędzić w nowym domu. 
Czytelników zachęcamy do 
zapoznania się z ich historia-
mi i podjęcia działań, które 
mogą przyczynić się do po-
prawy ich losu. 

Apollo
Piękny psiak, który od życia 
wymaga niewiele. Nie wadzi 
nikomu i spokojnie czeka na 
to, co przyniesie mu los. Ode-

brany z interwencji w schroni-
sku doszedł do siebie, odzy-
skał siły i wiarę w ludzi. Apollo 
to starszy psiak, który swoim 
spokojem i opanowaniem skra-

da serca wolontariuszy. Na 
spacerach wtula swoją piękną 
główkę w człowieka i z na-
dzieja zagląda w oczy, jakby 
nieśmiało pytał - czy może ....? 
Czy ma szanse na nowe życie 
u schyłku swych lat? Nie wiele 
mu trzeba - naprawdę! Odrobi-
ny dobroci, czułości, zrozumie-
nia i chociaż skrawek ludzkie-
go serca. Mieszkał na wsi, więc 
cudownie byłoby podarować 
mu dom z ogródkiem. Apollo 
zasługuje na ciepłe miejsce 
u Twego boku.

Saga 
Smutne jest życie, kiedy przy 
psie nie ma człowieka, kiedy 
samotność zagląda w oczy 
i tylko na spacer się czeka... 
Na spacer, który nadzieją 
pachnie, że ktoś odkryje te 
wdzięki, co zamknięte siedzą 
za kratą schroniskowej udrę-
ki. I tylko czasem marzenia 
wracają o domu, co chlebem 
pachnie i o swym kącie przy 
dobrym człowieku, który mym 
panem na zawsze zostanie...  
Saga o łagodnym usposobie-

niu czeka na swoją szansę... 
więc poznajmy się. 

Popek
Stary pies po przejściach 
nie liczy na wiele. Już nawet 
ogon nie merda radośnie na 
widok człowieka. Stary pies 
po przejściach chciałby tylko 
spokojnie wygrzać swoje sta-
re kości w promieniach słoń-
ca i bezpiecznie doczekać 
końca swoich dni. Nie będzie 
pieszczochem, co przyniesie 
piłkę, ani radosnym dzieci pu-
pilkiem. Ale wiernością może 
zaskoczyć, bo chciałby mieć 
kogoś, kto spojrzy mu w oczy 
i da tę nadzieję, że jutro też 
wstanie słońce i będzie się 
chciało. Popek to staruszek, 
który w swoim życiu prze-

szedł z pewnością wiele (nie 
koniecznie dobrego). Do czło-
wieka podchodzi z dystansem, 
potrzebuje czasu, aby zaufać 
i oddać się pieszczotom nowe-
go właściciela. W bezpośred-
nim kontakcie również czuje 
się spięty, chyba nie miał zbyt 
wielu okazji poczuć ludzką do-
broć. Jednak, gdy dobrze po-

zna opiekuna, sam domaga się 
delikatnych pieszczot. Popek 
najlepiej czułby się na posesji 
z obowiązkowym kontaktem 
z człowiekiem. Jest spokojny 
i ładnie chodzi na smyczy. Czy 
znajdziesz kawałek miejsca 
w swoim życiu dla psa, który 
nie potrzebuje zbyt wiele? Po-
pek jest w schronisku od 30 
stycznia 2015 roku.

Tabu 
Zdarzają się dni, kiedy nie my-
ślę o swoim losie, z uśmiechem 
witam kolejny dzień i czekam 
na swojego opiekuna który 
zabierze mnie na spacer ... ra-

dośnie pogodzony z życiem 
wdzięczy jestem za każdy gest 

dobroci, za czułość, uwagę i to 
miłe drapanie za uszkiem ... 
Choć jestem psim seniorkiem 
z około 9-10 letnim bagażem 
doświadczeń wciąż chciałbym 
radośnie dzielić z kimś życie. 
Powiadają że niektórym się 
udaje ... że znikając za kratami 
schroniska odnajdują swoje 
szczęście ... może i dla mnie 
przyjdzie taki dzień i po trzech 
latach w schroniskowym bok-
sie znajdzie się ktoś, kto mnie 
pokocha.

Sunia
To straszne jak nieludzki po-
trafi być człowiek … z rozża-
leniem wspomina Sunia. Tyle 
złego w tym życiu: łańcuch 
zbyt krótki, jakiś zimny kawa-
łek posadzki i ten głód. Prze-
raźliwy głód, który czułam pra-
wie codziennie. Nikogo obok, 
nikogo, kto wyciągnąłby rękę, 
pomógł, nakarmił. Samotność, 

głód i zimno - tyle pamiętam 
z dawnego życia. Na szczę-
ście zjawił się ktoś ... człowiek, 
odciął ciężki łańcuch i zabrał 
mnie ze sobą. Nie do końca 
wiedziałam, czy mogę mu za-
ufać. To w końcu on zgotował 
mi taki los, ale człowiek, który 
mnie zabrał okazał się mym 
wybawicielem, moim aniołem. 
Od tego czasu nie byłam już 
głodna i każdego dnia na nowo 
uczę się kontaktu z ludźmi. Są 
wspaniali, dobrzy, bardzo tro-
skliwi i pełni nadziei. Choć cza-
sem wracają złe wspomnienia, 
to wiem, że teraz będzie tylko 
lepiej. Sunia straciła oczko, ale 

nie serce. W schronisku odzy-
skała radość życia, uwielbia 
spacery jest pełna energii, 
radosna, posłuszna i bardzo 
szybko się uczy. Pieszczoty 
dla niej są czymś nowym nie-
znanym i nie do końca zro-
zumiałym, ale bardzo je lubi 
i z czasem na pewno będzie 
się ich domagać.

Mają posiwiałe pyski i sporo w życiu przeszły. Ich spojrzenie straci-
ło młodzieńczy zapał, ale widać w nim dużą cierpliwość. W Schro-
nisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce czeka obecnie po-
nad pięćdziesiąt psów, dla których ta zima może być ostatnią.

Kolejne zarzuty dla „Krystka”
POLICJA | Przebywający od listopada 2015r. w aresz-
cie Krystian W. Pseudonim „Krystek” został przesłucha-
ny i usłyszał kolejne zarzuty. Mężczyzna podejrzany jest 
m.in o popełnienia przestępstw o charakterze seksual-
nym. Grozi mu 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku 
w dalszym ciągu pracują nad 
bulwersującą sprawą doty-
czącą przestępstw o charakte-
rze seksualnym i pedofilskim, 
z którymi może mieć zwią-
zek przebywający w areszcie 
Krystian W. Do tych czynów 
miało dochodzić na terenie 
województwa pomorskiego 
na przestrzeni kilku lat. W li-
stopadzie 2015 roku Krystian 
W. został zatrzymany i osa-
dzony w areszcie. 
Intensywnie pracując nad 
tą sprawą funkcjonariusze 
wydziału kryminalnego i do-
chodzeniowo- śledczego 
gdańskiej komendy woje-
wódzkiej dotarli do kolej-
nych pokrzywdzonych osób. 
Zebrany materiał dowodowy 
po dokładnej i wszechstron-

nej analizie pozwolił na 
przedstawienie zatrzymane-
mu mężczyźnie kolejnych 7 
zarzutów. Zgodnie z nowymi 
zarzutami mężczyzna mógł 
dopuścić się m.in. zgwałce-
nia i obcowania płciowego 
w zamian za korzyść ma-
jątkową, czy wykorzystując 
upojenie alkoholowe ofiary.
Zatrzymany usłyszał łącz-
nie 26 zarzutów popełnienia 
przestępstw w większości 
o charakterze seksualnym, 
również na szkodę osób 
poniżej 15 roku życia oraz 
czerpania korzyści z cudzego 
nierządu i nakłaniania osób 
małoletnich do prostytucji.
Krystian W. nadal przebywa 
w areszcie, a za popełnione 
przestępstwa grozi mu nawet 
12 lat pozbawienia wolności. 
(KWP)
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Powiat i gminy z dużym 
dofinansowaniem
POWIAT | Ogromne dotacje otrzymały gminy z powiatu wejherowskiego z budżetu 
samorządu województwa. Pieniądze zostaną wydane na budowę dróg oraz popra-
wę poziomu kształcenia w szkołach. Ponadto ponad 10 mln zł zostanie przezna-
czone na program wsparcia przedsiębiorczości.

Umowy z poszczególnymi gminami podpisali Mieczysław 
Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz wicemar-
szałek Wiesław Byczkowski.
Na realizację projektów „drogowych” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, województwo pomorskiego 
dysponuje kwotą 21 mln euro. W wyniku rozstrzygniętego 
konkursu i dostępnej alokacji możliwe jest sfinansowanie 
76-iu projektów, w tym 11-u z powiatu wejherowskiego, 
których dofinansowanie wyniesie ponad 8 mln 100 tys. zł. 
Dofinansowanie otrzymają powiat wejherowski oraz gminy 
Linia, Łęczyce, Luzino, Gniewino. 
Marszałkowie wręczyli ponadto 6 samorządom z powiatu 
wejherowskiego decyzje o unijnym dofinansowaniu pro-
jektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Ja-
kości Edukacji Ogólnej. 
Dofinansowanie przeznaczone zostanie m.in. na wyposa-
żenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Na terenie powiatu wejhe-
rowskiego doposażonych zostanie 40 szkół, ponad 5,8 tys. 
uczniów objętych zostanie wsparciem w zakresie rozwija-
nia kompetencji kluczowych, zaś niemal 700 nauczycieli 
skorzysta z możliwości doskonalenia kompetencji zawodo-
wych. 

Z terenu powiatu wejherowskiego wsparcie otrzymały projekty 
gmin:
- Choczewo – 1.279.430 zł 
- Linia – 1.776.166 zł 
- Szemud – 2.445.521 zł 
- gmina Wejherowo – 2.487.500 zł 
- Reda – 1.850.229 zł 
- Rumia – 2.666.758 zł 
Ponadto powiat wejherowski otrzyma decyzję o unijnym do-
finansowaniu projektu  pn. Wsparcie przedsiębiorczości na 
Kaszubach. Projekt realizowany jest w partnerstwie z powia-
tem puckim, powiatem kartuskim, spółdzielnią socjalną „Pa-
sja” (Kartuzy) oraz z Powiatowym Cechem Rzemiosł Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców (Wej-
herowo). Wartość projektu to prawie 10,5 mln zł. W ramach 
projektu 336 osób zostanie objętych wsparciem. A wśród osób 
pozostających bez pracy z obszaru objętego wsparciem 270 
osób otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności go-
spodarczej. Utworzonych zostanie 285 miejsc pracy.
Po podpisaniu umowy w wejherowskim muzeum odbyła się 
wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
- Po kilkunastu latach funkcjonowania samorządów warto wy-
jechać w teren, aby tu na miejscu zapoznać się z lokalnymi 
problemami i potrzebami – podsumowuje Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego.      Rafał Korbut

Lista inwestycji drogowych w poszczególnych gminach:
Gmina Łęczyce - budowa odcinków dróg gminnych 

w miejscowości Strzebielino Osiedle - ul M.C. Skło-
dowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną in-
frastrukturą 172 tys. 868 zł
Gmina Łęczyce - budowa drogi gminnej – ul. Wy-

szyńskiego w Strzebielinie Osiedlu – 104 tys. 787 
zł
Gmina Łęczyce - przebudowa drogi gminnej - ulicy 

osiedlowej w Bożympolu Wielkim – 975 tys. 966 zł
Gmrna Łęczyce - budowa drogi gminnej – ul. Sien-

kiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą tech-
niczną - etap III - 553 tys. 354 zł
Gmina Linia - przebudowa drogi gminnej w miej-

scowości Zakrzewo – 755 tys. 808 zł
Gmina Linia - przebudowa drogi gminne] Lewin-

ko-Dargolewo – 1 mln. 18 tys. 455 zł
Gmina Linia - przebudowa drogi gminnej - ul Ka-

szubskiej w miejscowości Linia - 172 tys. 352 zł
Gmina Linia - przebudowa drogi gminnej Lewin-

ko-Pobłocie Dąbrówka – 537 tys. 241 zł
Powiat wejherowski - rozbudowa drogi powiato-

wej Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Na-
wcz – Osiek - 2 mln 608 tys. 784 zł 
Gmina Luzino - przebudowa drogi prowadzącej do 

terenów przemysłowych poprzez budowę chodników 
oraz utwardzenie płytami JOMB ulicy Tartacznej 
i Przemysłowej, co doprowadzi do wzrostu zaintere-
sowania inwestorów tymi terenami - 885 tys. 961 zł
Gmina Gniewino - przebudowa ulicy Ogrodowej 

w miejscowości Gniewino - 386 tys. 373 zł

Rumia otrzymała 2,6 mln zł 
dotacji. Środków własnych 
zaangażowanych będzie 
w to zaledwie około 130 tys.
zł. A zatem dofinansowanie 
jest bardzo duże, rzędu 95 
proc. Objęte pomocą zostaną 
szkoły podstawowe i gimna-
zja w naszym mieście. Chce-
my doposażyć pracownie in-
ternetowe, kupić nowoczesny 
sprzęt edukacyjny, zorgani-

zować ćwiczenia sensomo-
toryczne dla dzieci ze szkół 
podstawowych i szkolenia dla 
nauczycieli. Pieniądze realnie 
trafią więc na poprawę jakości 
edukacji. 

Pieniądze przeznaczone zo-
staną na podniesienie jakości 
edukacji i oferty edukacyj-
nej, która i tak jest wysoka. 
To duże pieniądze i chcemy 
je dobrze spożytkować, na 
co mamy 1,5 roku. Chcemy 
je przeznaczyć na kupno 
pomocy edukacyjnych oraz 
wyposażenie pracowni czy 
warsztatów. Skorzystają z 

tego uczniowie, którzy teraz 
chodzą do szkół, ale później 
na lata zostanie ta material-
na wartość w postaci sprzętu 
czy pomocy naukowych. 

- Otrzymaliśmy bardzo duże 
wsparcie finansowe nie tyl-
ko jako powiat (jednostka 
samorządowa), ale też jako 
poszczególne gminy. Dzięki 
temu możliwa będzie roz-
budowa dróg powiatowych 
i gminnych. Ponadto urząd 
marszałkowski wsparł nasz 
projekt „Przedsiębiorczość na 
Kaszubach”. To bardzo szeroki 
projekt, rozpisany na najbliż-
sze trzy lata, o wartości ok. 10 

mln zł. My jesteś,y liderem tego 
projektu, a realizujemy razem z 
powiatami kartuskim i puckim. 
Głównym założeniem projektu 
jest wsparcie młodych ludzi, 
którzy chcą rozpocząć własną 
działalność gospodarczą. 

Michał
Pasieczny
burmistrz

Rumi:

Ryszard 
Kalkowski
wójt gminy 

Szemud:

Gabriela 
Lisius

starosta 
wejherowski:
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JUŻ W NASTEPNYM, październikowym NUMERZE 

„Zrozumieć przyrodę. 
Pomorskie skarby natury.”

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

reporTaŻ przyrodniCzy

Kolejne chodniki w budowie
RUMIA | Na terenie całej Rumi powstają nowe chodniki. Większość z nich jest budowana z miejskiego programu, jeden to 
efekt realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego. 
nwestycje te odbywają się przede 
wszystkim w ramach programu moder-
nizacji chodników. 
- Chodniki to jeden z priorytetów naszej 
polityki – mówi Ariel Sinicki, przewod-
niczący Rady Miejskiej Rumi. - Chcemy 
utwardzić lub poprawić nawierzchnię 
na jak największej liczbie tych ciągów, 
aby nasi mieszkańcy mogli bezpiecznie 
poruszać się po mieście.
Do tej pory wykonano chodniki przy ul. 
Derdowskiego i Wejhera. Zrobiony zo-
stał także fragment przy ul.  Dokerów. 
W najbliższych planach jest także pozo-
stała część ul. Dokerów – obie strony, 
ul. Morska – 1 strona oraz ul. Pomor-
ska. Kwota przeznaczona na ten cel to 
400 tys. zł. Prace zakończą się do końca 
listopada. 
- Co roku Rada Miejska, wspólnie z bur-
mistrzem stara się przeznaczyć na to 
zadanie jak największe środki z budże-
tu – dodaje Ariel Sinicki. - Nasi radni, 
m. in. Teresa Mirella Jałocha, angażują 
się w różne akcje, by pozyskać środki. 
To  dzięki jej staraniom odnowiono np. 
chodnik od Ronda Jana Pawła II do SP 
nr 1.
- Cieszę się, że realizowane są te in-
westycje – mówi Marek Chodnicki, 
członek Komisji Polityki Gospodarczej 
i Rozwoju Przestrzennego Rady Miej-
skiej Rumi. - Nie tylko poprawiają one 

wizerunek miasta, ale także są od wielu 
lat wyczekiwane przez mieszkańców. 
Oprócz chodników wykonywanych 
w ramach miejskiego programu mo-
dernizacji, został położony chodnik na 
odcinku Plac Kaszubski – ul. Kościelna. 
W tym przypadku jest to efekt wdraża-
nia projektu w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Wartość tej inwestycji to 113 
tys. zł.
- Taka inwestycja odmienia miejsca wy-
magające rewitalizacji, jakim są okoli-
ce Placu Kaszubskiego – dodaje radny 
Chodnicki. - Jest to projekt z ubiegło-
rocznej edycji i zarazem dowód na to, 
że Budżet Obywatelski jest sukcesyw-
nie realizowany.      /kor/
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Na zdjęciu chodnik łączący 
ul. Kościelną i Plac Kaszubski (w trakcie prac i po)
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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                                                                                                                                                239/2016/DB REKLAMA                                                                                                                                                209/2015/DB

REKLAMA                                                                                                                                                243/2016/DB

Na tę halę sportową czekają od lat
WEJHEROWO | Uroczyście wmurowano kamień węgielny oraz akt erekcyjny pod 
budowę hali sportowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszą-
cych i Słabosłyszących w Wejherowie. Jeszcze w tym roku ma zostać zakończony 
pierwszy etap budowy obiektu.

W uroczystości wmurowania 
kamienia wzięli udział m.in. 
wicemarszałek województwa 
Krzysztof Trawicki, Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa, przedstawiciele 
władz powiatu, kuratorium 
oświaty, wojska, policji, 
straży pożarnej oraz grono 
pedagogiczne i uczniowie 
z ośrodka. 
Na tę halę wszyscy czekali 
od lat. Wreszcie udało się 

pozyskać pieniądze i rozpo-
cząć budowę. Prace trwają 
już od ok. 3 miesięcy, przez 
ten czas wiele udało się już 
wybudować. 
- Nasi podopieczni mają 
naturalną wolę rywaliza-
cji, w sporcie odnajdują się 
w tym wspaniale – mówi 
Ewelina Lulińska-Kuklik, 
dyrektor Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 2 dla 
Niesłyszących i Słabosłyszą-

cych w Wejherowie. - - Wi-
tryny szkolne i domowe przez 
lata zapełniły się dyplomami 
i pucharami. Niestety, musie-
li ćwiczyć w deszczu, w zim-
nie. Bo nie mieli gdzie. A te-
raz wreszcie, po tylu latach, 
mamy tę wymarzoną halę. 
Nie można też zapomnieć, 
że dla niepełnosprawnych 
ruch i sport jest formą reha-
bilitacji. W sporcie pokonują 
swoją niepełnosprawność, 

odnajdują samych siebie. 
Aby hala powstała potrzebna 
była duża determinacja dy-
rekcji szkoły i ścisła współ-
praca samorządu miasta 
i województwa. Nie udałoby 
się to bez dużego dofinanso-
wania z budżetu wojewódz-
twa i z budżetu centralnego.
- To duża kwota, ponieważ 
my – jako urząd marszałkow-
ski – przekazaliśmy na ten 
cel 3 mln zł – mówi  Krzysz-
tof Trawicki, wicemarszałek 
województwa. - Natomiast 2 
mln zł pochodzą z minister-
stwa sportu. To duży projekt, 
w który zaangażowało się 
wiele osób. Słowa uznania 
należą się m.in. prezydento-
wi Wejherowa, który prze-
kazał grunt, na którym hala 
może być zbudowana. 
Wykonawcą jest firma Har-
tuna sp. z. o.o.
- Hala będzie się wyróżniać 
przepiękną elewacją, która 
zostanie wykonana w nowej, 
wentylowanej technologii - 
mówi Wiesław Hartuna, pre-
zes firmy. - Będzie to typowa 

wielofunkcyjna hala sporto-
wa, która z pewnością zaspo-
koi potrzeby tego ośrodka. 
W tym roku doprowadzimy 
do stanu surowego zamknię-

tego obiektu. Obecnie kryje-
my dach. W przyszłym roku 
będziemy prowadzić już pra-
ce wykończeniowe.   
Rafał Korbut

Piękno zapomnianych aut
PASJA | Za sobą ma już jeden zrealizowany projekt. Pół-
tora roku temu rozpoczął pracę nad rekonstrukcją drugie-
go samochodu CWS o nadwoziu „kareta”. Prace przekro-
czyły już półmetek i nadszedł czas, by pokazać odtwarzany 
pojazd.
Ludwik Rożniakowski - pa-
sjonat pierwszych polskich 
aut produkowanych w Cen-
tralnych Warsztatach Sa-
mochodowych w Warsza-
wie, w 2014 roku ukończył 
w Wejherowie prace nad re-
konstrukcją pierwszego pol-
skiego, legendarnego samo-
chodu CWS T-1 o nadwoziu 
„torpedo” i barwach narodo-
wych. Zrekonstruowany po-
jazd został przychylnie przy-
jęty przez znawców tematu, 
media oraz fanów motoryza-
cji. Od tego czasu jeździ po 
polskich drogach propagując 
historię początków polskiej 
motoryzacji.
- Do dziś nie przetrwał żaden 
egzemplarz tego niezwykłego, 
pierwszego polskiego samo-
chodu – mówi Ludwik Roż-
niakowski. - To, co pozostało 
do dziś to parę zdjęć, rysun-
ków oraz pamięć nielicznych, 
którzy widzieli te wspaniałe 
auta. Znając tę historię, po-
stanowiłem przywrócić te 
legendarne samochody na 
polskie drogi, wykonując ich 
rekonstrukcję. Na podstawie 
nielicznych zachowanych 
materiałów, przez trzy lata 
powstawał pierwszy samo-

chód w popularnej ówcześnie 
wersji nadwozia „torpedo”. 
Pojazd został odtworzony 
zgodnie z technologią lat jego 
produkcji i w 2014 roku wy-
jechał na polskie drogi. Jako, 
że to wyjątkowy w polskiej 
historii motoryzacji pojazd, 
został polakierowany w bar-
wy biało- czerwone.
Obecnie mężczyzna pracuje 
nad drugim pojazdem, tym 
razem o nadwoziu karety.
- Odtwarzany samochód bę-
dzie czymś więcej niż tylko 
pojazdem – przekonuje Roż-
niakowski. - CWS będzie 
wykonany w symbolice „Orła 
Białego”, będzie też hołdem 
dla konstruktorów tego po-
jazdu. Na mosiężnych klam-
kach znajdą się ich nazwiska. 
(MR)
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  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  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. 

U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu  09.09.2016r., na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego reprezentowa-
nego przez Jarołsawa Wejera Wójta Gminy Luzino  wszczęte zostało postępowanie  

w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polega-
jącej na:

„Rozbudowie drogi powiatowej nr 1453G w Kębłowie o zatokę auto-
busową i chodnik na odcinku od drogi krajowej nr 6 do ul. Zakątnej” 

w Kębłowie  Gmina Luzino

na terenie działek nr  ewidencyjny  382, 724/4 (powstałej z podziału 
działki nr 724/2)

oraz czasowe zajęcie działek w związku z przebudową infrastruktury 
drogowej na terenie działek nr ewidencyjny  437, 724/1

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy admi-
nistracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników te-

renów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do 
zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji 
kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni 
od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Staro-
stwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 

3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw 

w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postę-
powania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za doko-

nane po upływie 14  dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

Sukces drużyny samorządowców Powiatu Wejherowskiego
W Zakopanem odbyły się 

VIII Mistrzostwa Polski Sa-
morządowców w piłce nożnej. 
Turniej zakończył się sukce-
sem reprezentacji Powiatu 
Wejherowskiego, która zajęła 
trzecie miejsce w kategorii 
„Oldboy 35 plus”.

W tegorocznej edycji, któ-
ra odbyła się w dniach 24-
25.09.2016 r. wzięły udział 
22 samorządy z całej Polski. 
W zawodach zespoły rywa-
lizowały w dwóch katego-
riach: „Open” oraz „Oldboy 
35 plus”.

W skład drużyny Powiatu 
Wejherowskiego wchodzili: 
Sławomir Walczewski – ka-
pitan, Leszek Grzeszczyk, 
Maciej Syska, Marcin Piekut, 
Cezary Lewandowski, Re-
migiusz Sarbak, Marek Bud-
nik, Szczepan Kass, Marek 

Głowienke, Henryk Teclaf. 
Koordynatorem wyjazdu był 
Bartłomiej Woźniak.

W pierwszym meczu grupo-
wym rywalem Powiatu Wej-
herowskiego była reprezenta-
cja Gminy Stężyca. Po bardzo 
wyrównanym spotkaniu mi-
nimalnie lepsza okazała się 
ekipa Powiatu Kartuskiego 
wygrywając 2:1. Honorową 
bramkę zdobył Sławomir 
Walczewski. Kolejnym ze-
społem z którym przyszło się 
zmierzyć reprezentacji samo-
rządowców z Wejherowa była 
drużyna Miasta Leszno. Po 
wygranym spotkaniu 10:1, 
wejherowianie zmierzyli się 
z ekipą Powiatu Jasielskiego. 

W meczu o trzecie miejsce 
Powiat Wejherowski spotkał 
się z drużyną Miasta Zielona 
Góra. Spotkanie zakończy-

ło się serią rzutów karnych, 
a bohaterem okrzyknięto 
bramkarza – Leszka Grzesz-
czyka, który obronił decydu-
jący strzał.  

– Daliśmy z siebie wszystko. 
Każdy mecz był dla nas waż-
ny i za wszelką cenę chcieli-
śmy go wygrać – relacjonuje 
kapitan Sławomir Walczew-
ski. – Swoją postawą na bo-
isku udowodniliśmy, że jeste-
śmy drużyną z którą trzeba się 
liczyć.

Wyjazd był okazją do wy-
miany poglądów z samorzą-
dowcami z całej Polski oraz 
do zawarcia wielu kontaktów, 
które w przyszłości mogą 
zaowocować długofalową 
współpracą. Udział w mi-
strzostwach był też wspaniałą 
promocją Powiatu Wejherow-
skiego.
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Książki czekają 
na Ciebie!
RUMIA | Aż 80 książek jest udostępnionych w różnych 
miejscach na terenie całej Rumi w ramach akcji czytel-
niczej. „Książka czeka” rusza od poniedziałku i potrwa 
przez 8 tygodni.

Akcja kładzie nacisk na 
rozdawnictwo używanych 
książek po to, aby dać im 
„drugie życie”, żeby nie 
odeszły w zapomnienie. 
W odróżnieniu od „book-
crossingu” nie trzeba zo-
stawiać innej książki w za-
mian. Dla uatrakcyjnienia 
tego przedsięwzięcia, na 
chętnych czeka 20 zupełnie 
nowych tytułów od wydaw-
nictw, które włączyły się do 
akcji.
- Jest to fajna inicjatywa, 
której należy przyklasnąć 
– mówi Teresa Mirella Ja-
łocha, przewodnicząca Ko-
misji Kultury Rady Miej-
skiej Rumi. - Zazwyczaj 
żyjemy w biegu, a tu trafia 
się okazja, by się zatrzy-
mać, choćby na przystanku 
autobusowym, sięgnąć po 
książkę i oderwać od rze-
czywistości. 
Jak znaleźć książki? 
- Załatwiając codzienne 

sprawy, napotkacie czeka-
jące na Was książki - idąc 
na autobus, robiąc zakupy, 
siedząc u fryzjera – wyja-
śnia Karolina Pol, organi-
zatorka akcji. 
W różnych miejscach w ca-
łym mieście pojawią się 
egzemplarze opatrzone 
naklejką z napisem „Weź 
mnie!”. Co tydzień będą 
rozkładane inne tytuły. 
- Na pewno skorzystam 
z akcji – dodaje Teresa 
Mirella Jałocha. - Jak tyl-
ko znajdę taką książkę, to 
przeczytam choćby parę 
stron. Dzięki temu można 
się poczuć mniej samotnie, 
bo razem z książką. Dzięki 
lekturze możemy zanurzyć 
się na parę chwil w świecie 
odmiennym od tego, który 
nas otacza i nieustająco po-
gania.      /kor/
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Jesień 
na zdjęciach 
Czytelników
Nadeszła złota polska jesień. Choć za oknami dość szaro i ponuro, nie 
warto jeszcze zapadać w sen zimowy. Przełom września i października 
to doskonały moment do tego, aby wsłuchiwać się w szeleszczące pod 
butami liście, zbierać kasztany i ładować baterie. Udowadniają to nasi 
Czytelnicy, którzy przesłali nam zdjęcia z jesiennych spacerów. Foto-
grafie, które publikujemy w Expresie Powiatu Wejherowskiego, trafi-
ły do nas w ramach konkursów ogłoszonych na portalu GWE24.pl. 
Autorzy najlepszy fotografii otrzymali bilety do kina Helios i nagrody 
ufundowane przez Leroy Merlin.
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Trwają Dni Powiatu Wejherowskiego
POWIAT | Koncertami chórów rozpoczęły się XII Dni Kultury Powiatu 
Wejherowskiego, które potrwają do niedzieli 2 października br.

W ramach tego wydarzenia odbyło się też uroczyste wrę-
czenie medalu „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” 
Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, które 
obchodzi 125-lecie założenia. Wręczenia dokonali Gabriela 
Lisius, starosta powiatu wejherowskiego Marek Kamiński, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 
członkowie zarządu powiatu Wojciech Rybakowski i Jacek 
Thiel. Uroczystość uświetnił wernisaż wystawy z okazji ju-
bileuszu Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek oraz kon-
cert chóru „Cantores Veiherovienses”.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w spotka-
niach literackich, koncertach oraz promocjach książek. /raf/

Będzie się działo:
Piątek, 30 września

To będzie nie lada gratka dla 
miłośników wspaniałej, nastro-
jowej muzyki. O godz. 19.00 
w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie będzie 
można posłuchać koncertu for-
tepianowego Marcina Domini-
ka Głucha.
W ramach Dni Kultury odbę-
dzie się także uroczysta Gala 
Kultury Powiatu Wejherowskie-
go – o godz. 14.00 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Wejherowie, ul. Bukowa 
1. W programie wydarzenia 
zaplanowano m.in. uroczysty 
wykład ks. prof. JanaPerszona, 
promocję „Pocztu Pisarzy Ka-
szubskich” autorstwa Stanisła-
wa Janke i Macieja Tamkuna, 
występ artystyczny i wystawę 
obrazów pocztu.
Podczas gali zostaną wręczone 
medale „Za zasługi dla powiatu 
wejherowskiego”. Otrzymają 
je: Alicja Klinkosz, zespół mu-
zyczny Art’n’Voices, Irena Pia-
stowska, Józef Lanc, Longina 

Wysocka, Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia z Wejherowa, 
Wejherowskie Stowarzyszenie 
„Rodzina Piaśnicka”, Zgroma-
dzenie Sióstr Zmartwychwsta-
nia Pańskiego w Wejherowie 
oraz Zofia Meyer.

Sobota, 1 października
Tego dnia kulturalne świę-
to przeniesie się do Gdańska. 
O godz. 17.00 w Nadbałtyc-
kim Centrum Kultury przy ul. 
Korzennej 33/35 odbędzie się 
rozstrzygnięcie Ogólnopolskie-
go Konkursu Literackiego im. 
Jana Drzeżdżona, wręczenie 
Medali „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” i promocja publi-
kacji pokonkursowych.

Niedziela, 2 października
Ostatniego dnia XII Dni Kul-
tury Powiatu Wejherowskiego 
odbędą się Uroczystości Pia-
śnickie. O godz. 11.00 w Ka-
plicy Leśnej w Piaśnicy odpra-
wiona będzie uroczysta msza 
św. pod przewodnictwem ks. 
Arcybiskupa.
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Duża sala bankie-
towa z kominkiem, 
wystrój w staropol-
skim stylu, duże 
drewniane stoły 
i ławy tworzące nie-
powtarzalny klimat 
i doskonałe jedze-
nie. Czego więcej 
potrzeba, aby zor-
ganizować udaną 
i niezapomnianą 
imprezę? Jedynie 
doborowego towa-
rzystwa. Wystarczy 
więc zaprosić 
gości i dosko-
nale się ba-
wić!

K a r c z m a 
Przysmak ma 
wiele zalet. Za-
zwyczaj podob-
ne lokale miesz-
czą się w sporej 
odległości od 
miasta, co ozna-
cza konieczność 
zorganizowania 
transportu dla go-
ści. Tymczasem staropolska, 
drewniana chata, położona 
jest w przepięknym ogrodzie 
w Rumi. Nieco na uboczu, ale 
w samym mieście. Jest więc 
blisko zarówno do środków 
komunikacji zbiorowej, jak 
również nie ma problemu 
z zamówieniem taksówki.

W sali może bawić się nawet 
ponad 50 osób. Właściciele 
karczmy mają ogromne do-

ś w i a d -
czenie, gdyż ponad 30 lat 
prowadzili restaurację. Do 
dyspozycji gości jest oczywi-
ście grill, miejsce na ognisko, 
ale gospodarze oferują też 
doskonałą, domową kuchnię. 
Można zamówić tradycyjne 
potrawy, ale też bardziej eg-
zotyczne specjały – wszystko 
zależy od indywidualnego za-
potrzebowania organizujące-
go zabawę. Dekoracja także 
jest dostosowywana w zależ-

ności od imprezy 
i życzeń klienta. 
W karczmie za-
instalowany jest 
sprzęt nagłaśniają-
cy oraz odpowied-
nie oświetlenie. 

Karczma Przy-
smak jest więc 
znakomitym wy-

borem. Lokal działa już około 
6 lat, zaś imprezy można or-
ganizować nie tylko w okre-
sie letnim, ale przez cały rok. 
Właściciele niejednokrotnie 
przygotowywali np. zabawę 
sylwestrową. /raf/

Staropolski wystrój 
i świetna kuchnia

Urodziny, imieniny, chrzciny, towarzyskie spotkania... wiele osób zastanawia się, gdzie takie 
imprezy okolicznościowe zorganizować. Okazuje się, że nie trzeba szukać gdzieś daleko odpo-
wiedniego lokalu i organizować dojazdu gościom, bo w Rumi mieści się Karczma Przysmak!

      / kARcZmA PRZySmAk
tEL. 533 126 064
RumIA

Wyjątkowe warsztaty 
dla strażników
WEJHEROWO | Strażnicy miejscy z Wejherowa wzięli udział 
w warsztatach zorganizowanych przez Wejherowskie Sto-
warzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem.

Celem warsztatów było 
uświadomienie funkcjona-
riuszom specyfiki autyzmu, 
idącymi za tym trudnymi 
zachowaniami oraz nie-
przewidywalnością osób 
dotkniętych tym zaburze-
niem.
Spotkanie rodziców dzieci 
autystycznych, pedagogów 
i funkcjonariuszy odbyło 
się w Powiatowym Zespo-
le Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie. A warsztaty 

poprowadziły Agnieszka 
Drabata i Anna Węsierska 
z PZKS w Wejherowie.
Jak mówi Iwona Mostow-
ska, wiceprezes Wejherow-
skiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Autyzmem, 
autyzm jest poważnym 
zaburzeniem rozwoju. 
Jego objawy pojawiają się 
u dziecka po ukończeniu 
trzeciego roku życia. Jest to 
zaburzenie neurorozwojo-
we związane z nieprawidło-

wą pracą mózgu. Autyzm 
może objawiać się w różny 
sposób u poszczególnych 
osób.
Wejherowskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Au-
tyzmem prężnie działa na 
terenie Wejherowa i powia-
tu wejherowskiego. Zaj-
muje się nie tylko pomocą 
osobom z autyzmem i ich 
rodzinom, ale także popu-
laryzuje problematykę au-
tyzmu.     /raf/
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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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Odznaczenia i honory w Dzień Patrona Szkoły
ROZŁAZINO | Szkoła Podstawowa w Rozłazinie uroczyście obchodziła swoje święto. Związane ono było z 27 rocznicą nadania tej placówce imienia Bohaterów Stutthofu.

W tegorocznej uroczystości, która odbyła się 22 września, 
obok społeczności szkolnej uczestniczyli w niej zaprosze-
ni goście: były więzień Obozu Koncentracyjnego Stutthof 
i Sachsenhausen – Karol Gdaniec, Prezes Polskiego Związ-
ku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Wię-
zień i Obozów Koncentracyjnych z Zarządu Okręgowego 
w Gdańsku – Karol Wardański, Wiceprezes Zarządu Głów-
nego powyższego związku – ks. Mikołaj Skłodowski, Elż-
bieta Grot – Kierownik Działu Naukowego Muzeum Stut-
thof z siedzibą w Sopocie oraz emerytowani nauczyciele 
tej szkoły, będący członkami Gminnego Komitetu Ochrony 
Pomników Walk i Męczeństwa w Łęczycach – Leszek Bu-
chowski i Maciej Kaliński.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hym-
nu państwowego, goście zostali powitani przez dyrektora 
szkoły – Tadeusza Spierewkę i przewodniczącą Samorządu 
Szkolnego - Oliwię Lejkowską. Po uroczystym powitaniu,  

w asyście pocztu sztandarowego goście i delegacja uczniow-
ska na czele z dyrektorem szkoły, złożyli kwiaty i zapali-
li znicze  pod pomnikiem „Pamięci Bohaterów Stutthofu”, 
przed budynkiem szkoły. Po oddaniu hołdu ofiarom „Mar-
szu Śmierci” i powrocie do szkoły, nastąpiło przemówienie 
dyrektora szkoły odnoszące się do 27. rocznicy nadania 
szkole imienia. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości 
obejrzeli montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów 
z klas piątych i szóstej, pod kierunkiem nauczycieli – Kry-
styny Kleisa-Nagórskiej i Grażyny Nawojczyk. W swej 
treści zawierał on historię obozu Kl Stutthof na podstawie 
wspomnień byłej więźniarki obozowej – Krystyny Mar-
cinkiewicz-Szuca, jak i recytację wierszy obozowych byłej 
więźniarki – A. Krainik.
Po części artystycznej nagrodzonej rzęsistymi oklaskami, 
został wręczony dyrektorowi szkoły – Tadeuszowi Spie-
rewce „Kombatancki Krzyż Zwycięstwa”, przyznany przez 
Zarząd Główny Związku Kombatantów i Więźniów Poli-
tycznych, jako wyraz szacunku za zasługi upowszechniania 
szczytnych tradycji kombatanckich. Powyższego aktu do-
konał Karol Wardański.  Po jego wręczeniu z dużym wzru-
szeniem za powyższe odznaczenie podziękował Tadeusz 
Spierewka. Elżbieta Grot – Kierownik Działu Naukowego 
Muzeum Stutthof przekazała do biblioteki szkoły nowe pu-
blikacje książkowe.
Po oficjalnej części uroczystości, przybyłym gościom zosta-
ły wręczone przez uczniów kwiaty w postaci róż, a następnie 
swymi przeżyciami obozowymi podzielił się były więzień – 
Karol Gdaniec. Z tego tytułu udzielił szereg odpowiedzi na 
pytania uczniów odnośnie życia obozowego więźniów. Na 
zakończenie tak dostojnej uroczystości został odśpiewany 
hymn szkoły, którego autorem zarówno słów, jak i melodii 
jest nauczyciel miejscowej szkoły – Grażyna Nawojczyk. Po 
jego odśpiewaniu zaproszeni goście wraz z gronem pedago-
gicznym udali się na wspólny obiad. Podczas poczęstunku 
długo rozmawiano o przeszłości i teraźniejszości.    
 M. Kaliński
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Na podstawie § 37 w związku  z § 35 i § 36 Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Wejherowa -  Uchwała Nr VIIk/XV/174/2015 Rady Miasta Wejhe-
rowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Wejherowa (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 

32)  Prezydent Miasta Wejherowa zarządza:
§ 1

W okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji 
na terenie Miasta Wejherowa.

§ 2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej

 narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej 
na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:

- zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,

- pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, 
piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,

- urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.
§ 3

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, 
spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby 

prawne oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele nieruchomości 
władający obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję deratyzacji 

na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.
§ 4

1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia
 trucizny nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu
 i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć

 również zwierzęta domowe.
2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji 

odpadów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem czło-
wieka, a w szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

§ 5
1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 3 października do 10 października 2016 r. 

i pozostawić do dnia 25 października 2016 r., uzupełniając ją w miarę spożywania 
przez gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.

2. W dniach od 26 października do 31 października 2016 r. należy zebrać pozostałe 
trutki oraz padłe gryzonie. 

3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.
§ 6

Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie 
z przepisami o wykroczeniach.

§ 7
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                254/2016/DB

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA 
KRZYSZTOF HILDEBRANDT

Dwa miesiące spędził 
w dzikiej dżungli
RUMIA | W roku 2013 Emil Witt – wówczas jako osiemnastolatek - samotnie poleciał do 
Brazylii i spędził dwa miesiące głęboko w dżungli, docierając do zapomnianych plemion 
Yanomami.
Podróżnik spotka się z mieszkańcami 
Rumi już dziś, w piątek. Podczas spotka-
nia pt., „Samotna podróż po Amazonii” 
Emil Witt zaprezentuje fotografie, filmy 
i opowieści z serca dusznej, toczącej 
wieczną walkę selvy nad Amazonką, 
zamieszkałej przez Indian Yanomami. 
Przedstawi zmagania z bezlitosnym rów-
nikowym lasem i jego bezwzględnymi 
mieszkańcami, opowie o zwyczajach In-
dian, Brazylijczyków i ich sposobach na 
przeżycie w ekstremalnie niesprzyjają-
cych warunkach, o własnych technikach 
przetrwania w najbardziej różnorodnym 
ekosystemie świata. Pokaże przebieg 

wyprawy, miejsca zachwycające i budzą-
ce grozę. Niepowtarzalne ujęcia dzikiej 
przyrody w trudnodostępnych zakątkach 
dżungli, Indian Yanomami zamieszkują-
cych dorzecze rzeki Padauiri oraz zabaw-
ne sytuacje, które nieuniknienie musiały 
się pojawić przy zderzeniu osiemnasto-
letniego eksploratora ze światem latyno-
skim.
Emil Witt to podróżnik, surwiwalowiec, 
instruktor wielu rzeczy, które trudno na-
zwać… od samoobrony przez tworzenie 
ekologicznych siedlisk, aż po zajęcia 
motywacyjne. Od 3 lat, a ma już na kar-
ku 21, zajmuje się eksplorowaniem za-

pomnianych zakątków Amazonii, pisze 
o tym artykuły, fotografuje i filmuje. Zdo-
bywca  wyróżnienia za podróż roku 2014 
na Kolosach ( Ogólnopolskim Spotkaniu 
Podróżników, Żeglarzy  Alpinistów).
A co robi w Polsce? Głównie w lesie 
siedzi, a po za tym odwiedza biblioteki, 
szkoły, domy kultury, radia i telewizje 
oraz prowadzi bloga emil-witt.com. Raz 
do roku ogłasza, że znika na 3 miesiące 
w amazońskiej puszczy.... i tyle go wi-
dzieli!
Wstęp wolny! Piątek, 30 września, godz. 
18:00, Stacja Kultura, ul. Starowiejska 2 
(budynek dworca PKP).  /raf/

10 urodziny pływalni
RUMIA | Dniem Otwartym zamierza uczcić 10-lecie swojego istnienia pływalnia rum-
skiego MOSiR-u. W programie są liczne atrakcje, w tym darmowy wstęp na basen oraz 
urodzinowy tort.

W tym roku mija dekada 
od otwarcia obiektu. Z tej 
okazji MOSiR organizuje 
na basenie Dzień Otwar-
ty. Impreza odbędzie się w 
niedzielę, 2 października. 
Wśród atrakcji znajdą się 
m. in. zabawy przygotowa-
ne przez szkółki pływania, 
pokaz ratowniczy, pamiąt-
kowe zdjęcie, prezentacja 
klubu Tri-Team i pokazy 
aerobiku wodnego. W pla-

nie jest również rozegranie 
mini meczu piłki wodnej 
i poczęstunek tortem uro-
dzinowym.
- Zapraszamy wszystkich 
na jubileuszowy tort – 
mówi Jolanta Król z rum-
skiego MOSiR-u. - Nie 
zabraknie także sztafety 
pływackiej 10-latków, 
czyli rówieśników naszej 
pływalni. Będą występy 
podopiecznych wszystkich 

8 szkółek, które prowadzą 
u nas zajęcia. A o godz. 
11.00 przewidziane jest 
pamiątkowe zdjęcie, nie 
tylko dla 10-latków, ale 
i dla wszystkich naszych 
sympatyków. Zapraszamy 
także do bezpłatnego ko-
rzystania z pływalni w wy-
znaczonych godzinach.
Więcej informacji można 
uzyskać w recepcji pływal-
ni.   /kor/
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Szczegółowy program Dnia Otwartego:
godz. 8.00 – 10.30 - pływanie dowolne 
dla wszystkich, wstęp wolny 
godz. 10.30 - szkółki pływania – zabawa 
dla dzieci uczestniczących w zajęciach 
szkółek 
godz. 11.00 - pamiątkowe zdjęcie 10-
latków i innych chętnych w basenie
godz. 12.00 - pokaz ratowniczy w wyko-
naniu ratowników MOSiR Rumia 
godz. 13.00 - prezentacja klubu Tri-Te-
am – pokaz pływania stylami, wyścigi, 
sztafety itp.  

godz. 14.00 - mecz mini-waterpolo – 
Biali vs. Niebiescy
ok. godz. 16.00 – poczęstunek tortem 
urodzinowym 
godz. 15.00 – 17.00 - pływanie dowolne 
dla wszystkich, wstęp wolny
godz. 17.00 - aerobik na rowerach wod-
nych – pokaz otwarty 
godz. 18.00 - aerobik wodny – pokaz 
otwarty 
godz. 19.00 – 21.30 pływanie dowolne 
dla wszystkich, wstęp wolny 



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
kębŁowo k/Wejherowa, do-
m139/716m, 4 pokoje, 2 łazien-
ki, umeblowana kuchnia, jadal-
nia, garderoba, cena 350 tys. zł. 
Tel: 519-399-162

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898 

Sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAm nieuzbrojoną 
działkę budowlaną, 821 m2, 
w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

DO WYNAJĘCIA
ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ

SkuP aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc  drogo-
wa. Tel: 789-345-593

PRACA
DAM PRACĘ

ZAtRuDnIę montera instalacji 
sanitarnych/pomocnika, Wej-
herowo. Tel: 601-677-964

a. Tel: 789-345-593EDUKACJA

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAm komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34

USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504
oPAkowAnIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

uSŁuGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

PRofESJonALnA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wese-
la, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

kotŁownIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964
bIuRo Rachunkowe, Mecho-
wo, ul. ks. Zygmunta Trelli 50, 
odbieramy dokumenty od 
klientów z Wejherowa, Pucka 
i okolic, tel. 692 138 786, e-mail: 
br.kkrzebietke@gmail.com, je-
steśmy na facebooku

TOWARZYSKIE
SAmotny zadbany 45-latek 
pozna Panią do stałego związ-
ku. Tel: 786-197-025

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

ZWIERZĘTA
RÓŻNE

SPRZEDAm pralki Frania, Ka-
walerka i wirówka, cena 100zł/
sztuka. Tel: 506-251-697

HyDRofoR na 220v, nieuży-
wany, cena 450zł. Tel: 506-251-
697

SPRZEDAm gazowy grzejnik 
wody przepływowe Ariston 
Junkiers, cena 170 zł. Tel: 510-
501-955
kuPIę Bursztyn. Tel: 532-110-
190

SPRZEDAm kanapę rozsuwa-

510 894 627
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ną niebiesko – brązowa kratka, 
stan dobry, szerokość 123cm, 
głębokość 75cm, spanie dłu-
gość 175cm, szerokość 110cm, 
Wejherowo, cena 300zł. Tel: 
570-632-747

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

SPRZEDAm meble kuchenne 
używane, kolor świerk, cena 
300zł. Tel: 506-251-697
mAtA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

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 ide-
alny, Wejherowo, 505-567-
034

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

kuPIę militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

SPRZEDAm kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁotA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace 

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

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

SPRZEDAm rowerek trenin-
gowy orbitrek, bardzo tanio, 

tel. 517 782 024

SPRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 
zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

SPRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034
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Gryf zdecydowanie wygrywa w Bełchatowie
II LIGA | Fortuna była po stronie żółto-czarnych – pięk-
ny gol Klimczaka i seria błędów obrońców GKS-u Beł-
chatów pomogły Gryfowi zakończyć serię bez wygranej 
i przywieźć ważne trzy punkty.

Pierwsza połowa nie przyniosła za wiele emocji – 
GKS spokojnie konstruował akcję, w których brako-
wało jednak pomysłu na przełamanie obrony Gryfa. 
Wejherowianie także nie dali zepchnąć się do obrony 
i w 38. minucie otworzyli wynik, dzięki świetnemu 
strzałowi ze skraju pola karnego Adriana Klimczaka. 
Do przerwy było 0-1.
W drugiej połowie emocje zaczęły się w 56. minu-
cie – Gryf przeprowadził kontratak i na wskutek 
błędu Pisarczuka do piłki dopadł Daniel Ciechański 
i umieścił ją w siatce. Po dwóch minutach padła trze-
cia bramka dla Gryfa – podanie Ciechańskiego wy-
kończył Chwastek. Po tych ciosach GKS był już na 
deskach, ale nadzieje kibicom dał Krzywicki, który 
zdobył gola w 69. minucie. Wynik ustalił Zgarda, ale 
zrobił to kilkadziesiąt sekund przed ostatnim gwizd-
kiem i trzy punkty powędrowały do Wejherowa.
Krzysztof Grajkowski

GkS bEŁcHAtów
– GRyf wEJHERowo 2-3

Krzywicki 69’, Zgarda 90’+4’ – Klimczak 38’, Cie-
chański 56’, Chwastek 58’

GKS: Lenarcik – Pisarczuk, Grolik, Klepczyński, 
Szymorek – Maciejewski, Rachwał, Lenartow-
ski (61.Zgarda), Bartosiak (46.Andrzejczak) – 
Dzięgielewski (61.Krzywicki), Flaszka (70.Ła-
będzki)

Gryf: Leleń – Mońka, Brzuzy, Nadolski, Dampc 
– Chwastek, Bednarski (43.Łysiak), Kołc, Klim-
czak (90.Goerke) – Czychowski (64.Czerwiń-
ski), Ciechański (82.Wicon)
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Ze Stalą o kolejne 
zwycięstwo
II LIGA | Gryf w sobotnie 
popołudnie przyjmie u siebie 
Stal Stalową Wolę. Podkar-
packi zespół nie jest zaliczany 
do faworytów II ligi i źle zaczął 
obecne rozgrywki, ale w ostat-
nim czasie zdobywa sporo goli i 
do meczu w Wejherowie przy-
stąpi jako zwycięzca ostatnie-
go meczu z Olimpią Zambrów. 
Faworytem będą jednak żółto-
czarni, którzy wrócili właśnie 
na ścieżkę zwycięstw.

Stal od początku sezonu znajduje 
się w dole tabeli, raz będąc we-
wnątrz, a raz poza strefą spadkową. 
W meczach zespołu trenera An-
drzeja Kasiaka pada sporo goli, tyle 
że większa w tym zasługa kiepskiej 
defensywy Stalówki (19 straconych 
goli) – w całej lidze tylko bramkarz 
Warty Poznań wyciągał częściej 
piłkę z siatki (23).
Jakkolwiek z postawy obrony Stali 
kibice nie mogą być zadowoleni, 
tak mały plus można postawić przy 
nazwiskach napastników – Adrian 
Gębalski zdobył 4 gole, a Egipcja-
nin Mohamed Essam trafił do siatki 

3 razy. Stal to jedna z najmłodszych 
drużyn w lidze – wszyscy oprócz 
jednego zawodnika urodzili się 
w latach 90. Dla porównania – Gryf 
ma sześciu takich piłkarzy. Próżno 
też szukać w kadrze hutniczego 
klubu piłkarzy, którzy mieliby na 
koncie występy w Ekstraklasie.
Kibice z Wzgórza Wolności na 
pewno spodziewają się wygranej 
nad niżej notowanym rywalem, oby 
tylko żółto-czarnym nie zabrakło 
cierpliwości i koncentracji. Począ-
tek meczu w sobotę, 1 października 
o 16:00. Zapraszamy na Wzgórze 
Wolności 1.   /kg/

Juniorzy ze zmiennym 
szczęściem
WEJHEROWO | Siedem juniorskich 
drużyn Gryfa rozegrało w ubiegły 
weekend swoje mecze. Nie dla wszyst-
kich roczników były to jednak me-
cze udane – dwa zespoły odniosły 
zwycięstwa, cztery poniosły po-
rażki, a jeden zremisował.

Występujący w lidze wojewódz-
kiej zespół z rocznika 2003 od-
niósł nieoczekiwaną porażkę 4-5 
z Gedanią Gdańsk. Iście hokejowe 
wyniki padły w meczach rocznika 
2005. Pierwsza drużyna z tego rocz-
nika wygrała 6-2 z MKS-em Władysła-
wowo, zaś przegrała aż 2-13 z Gdyńską 
Dąbrową.
Wszystkie wyniki znajdziesz na portalu 
gwe24.pl     /kg/
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Tytani wygrywają na inaugurację
PIŁKA RĘCZNA | Szczypiorniści Tytanów Wejherowo udanie rozpoczęli sezon w drugiej lidze piłki ręcznej. Po bardzo dobrej 
grze, pewnie wygrali z beniaminkiem ligi AZS UMK Toruń 34:28 (19:14). Wejherowska drużyna po trudnym początku przeję-
ła inicjatywę i wygrała bardzo pewnie.
Pierwsze minuty spotkania to lekka przewaga gości, którzy 
utrzymywali dwubramkową przewagę. Dopiero 10. bramka 
dla Tytanów przyniosła wyrównanie. I od tego momentu było 
już lepiej. Dobrą grę prezentowali Wicon i Wambier, którzy, 
podobnie jak cały zespół, koncertowo zagrali pod koniec 
drugiej połowie i pierwsza część spotkania, mimo gorszego 
początku, zakończyła się wynikiem 19-14. Po powrocie na 
boisko widzieliśmy wymianę ciosów, która była na rękę Ty-
tanom, których cztero- lub pięciobramkowa przewaga wciąż 
się utrzymywała. Pewien zastój w grze wejherowskich szczy-
piornistów nastąpił, gdy sędzia usunął Roberta Wicona, ale 
dzięki dobrej grze w obronie toruńscy piłkarze ręczni nie mie-
li szans, aby odrobić stratę do Tytanów. Warto odnotować do-
bry występ juniora Radosława Sałaty, który kilka razy poka-
zał, że walką i zaangażowaniem potrafi nadrobić niedostatki 
fizyczne, które ma z racji młodego wieku. Pozostali juniorzy 
także zagrali dobrze i mieli swój wkład w wygraną.
Bramki dla Tytanów zdobywali : Wicon, Wambier (po 8), 
Przymanowski (5), Bonna (4), Nowociński (3), Radosław Sa-
łata,Remigiusz Sałata (po 2), K. Wicki, Koss (po 1) .

Trener Tytanów Wejherowo – Paweł Paździocha:
- Cieszę się z wygranej. Był to ciężki mecz, bo pierwszy w tym 
sezonie. Zespół został odmłodzony, wprowadziliśmy sporo 
juniorów i gdzieś tam się obawialiśmy jak to zafunkcjonuje. 
Ogólnie wyglądało to nieźle. Chciałbym pochwalić naszego 
kołowego, który wykonał dobrą robotę w obronie i ataku. 
Świetnie wkomponował się też Przemek Wambier. Dobre spo-
tkanie też rozegrał Michał Przymanowski czy Radek Sałata. 
Atak bardzo dobrze zafunkcjonował, niestety w obronie nie 
wyglądało to już tak różowo. Będziemy pracować nad tym.

Trener AZS UMK Toruń Zenon Lewandowski:
- Gratuluję trenerowi i zespołowi z Wejherowa, byli lepsi od 
nas w każdym aspekcie. Mój zespół zagrał na tyle na ile po-
zwalała nasza ławka. Niestety, pewnie jak zawsze, lepiej za-
czniemy grać w drugiej rundzie, kiedy już wszyscy studenci 
będą ograni. W meczu nie mogłem skorzystać z sześciu pod-
stawowych zawodników i to pewnie wpłynęło na nasze słabe 
kondycyjnie spotkanie.
 
Radosław Sałata (Tytani Wejherowo):
- Początek nerwowy, bo to pierwszy mecz, każdy chciał się po-

kazać z jak najlepszej strony. Na szczęście dalsza część dużo 
spokojniejsza i pewnie odniesione zwycięstwo. Cieszę się, że 
trener daje nam młodym szansę gry w meczach ligowych, na 
pewno zrobimy wszystko aby tego zaufania nie zawieść.
 
Łukasz Gościak (AZS UMK Toruń):
- Nie byliśmy w pełnym składzie i to było widać. Naszą słab-
szą kondycję mogę wytłumaczyć tym, że odbyliśmy przed se-
zonem zaledwie dwa treningi i to było widać. Na pewno jak 
chłopaki wrócą do gry, te mecze będą inaczej wyglądać.

ZBIgNIEW R. CHUCHAŁA

Leon Radojewski, War-
ta Poznań, napastnik, 2 
mecze, 1 gol, lata 1930-
32. Czesław Rajtar, Cra-
covia, napastnik, 1 mecz, 
rok 1952. Krzysztof Rataj-
czyk, Legia Warszawa, Ra-
pid Wiedeń, Austria Wie-
deń, obrońca, 16 me-
czów, 3 gole, lata 1994-
2004. Izydor Redler, Ha-
smonea Lwów, obrońca, 1 
mecz, rok 1926. Piotr Re-
iss, Lech Poznań, Hertha 
Berlin, Duisburg, napast-
nik, 4 mecze, 1 gol, lata 
1998-2000. Andrzej Re-
wilak, Cracovia, obrońca, 
1 mecz, rok 1966. Hen-
ryk Reyman, Wisła Kra-
ków, napastnik, 12 me-
czów, 6 goli, lata 1922-
31. Otto Riesner, Garbar-
nia Kraków, napastnik, 6 
meczów, lata 1931-35. Ry-
szard Robakiewicz, ŁKS 
Łódź, napastnik, 3 mecze, 
lata 1987-88. Zbigniew 
Robakiewicz, Legia War-

szawa, bramkarz, 1 mecz, 
rok 1994. Lucjan Rudnic-
ki, Warszawianka, bram-
karz, 1 mecz, rok 1936. 
Jan Rudnow, Ruch Cho-
rzów, obrońca, obrońca, 
1 mecz, rok 1968. Andrzej 
Rudy, Śląsk Wrocław, GKS 
Katowice, 1.FC Koeln, Ajax 
Amsterdam, pomocnik, 16 
meczów, 3 gole, 1986-98. 
Wojciech Rudy, Zagłębie 
Sosnowiec, obrońca, 40 
meczów, 1 gol, lata 1974-
81. Stefan Rusinek, Cra-
covia, napastnik, 2 me-
cze, lata 1929-30. Henryk 
Rybicki, Cracovia, bram-
karz, 3 mecze, rok 1949. 
Tomasz Rząsa, Sokół Pnie-
wy, Grasshoppers Zurych, 
Feyenoord Rotterdam, 
Partizan Belgrad, SC He-
erenveen, ADO Den Haag, 
obrońca, 36 meczów, 1 
gol, lata 1994-2006. Miro-
sław Rzepa, Zawisza Byd-
goszcz, obrońca, 1 mecz, 
rok 1992. Marek Rzepka, 

Lech Poznań, obroń-
ca, 15 meczów, 1 
gol, lata 1991-93. 
Piotr Rzepka, Bał-
tyk Gdynia, Górnik 
Zabrze, pomocnik, 
7 meczów, 1 gol, 

lata 1981-89. Krzysz-
tof Rześny, Stal Mie-

lec, obrońca, 6 meczów, 
lata 1973-76. Dariusz 
Rzeźniczek, GKS Bełcha-
tów, pomocnik, 2 mecze, 
lata 1996-97. Proponu-
ję następującą jedenast-
kę wyjściową. W bram-
ce H. Rybicki, w obronie 
K. Ratajczyk, T. Rząsa, M. 
Rzepka, K. Rześny, w po-
mocy A. Rudy, P. Rzepka, 
D. Rzeźniczek, w ataku H. 
Reyman, O. Riesner, L. Ra-
dojewski. Pewnie kibice 
zapytają, dlaczego nie wy-
stawiłem w składzie Woj-
ciecha Rudego i Piotra Re-
issa? Otóż jak już pisa-
łem w poprzednich felie-
tonach, obaj ci panowie 
byli zamieszani w korup-
cję w polskiej piłce noż-
nej. Należą do „elity” tych 
piłkarzy (Reiss) i sędziów 
(Rudy), którzy odwiedzi-
li prokuraturę we Wro-
cławiu. Nie znajdą się na-
wet w rezerwie mojej re-
prezentacji na literę „R”. 
Kto z powyższej drużyny 
zasługuje na miano kapi-
tana? Myślę, że nie po-
pełnię błędu, jeśli powie-

rzę tę funkcję Henrykowi 
Reymanowi. To gwiazda 
przedwojennej piłki noż-
nej w Polsce. Nie dość, że 
wielki piłkarz, to także za-
służony obywatel II Rze-
czypospolitej. Uczestnik 
I i II wojny światowej oraz 
wojny polsko-bolszewic-
kiej. Odznaczony medala-
mi za odwagę. Podpułkow-
nik Wojska Polskiego. Po II 
wojnie dwukrotnie był se-
lekcjonerem reprezenta-
cji Polski. W 1957 roku to 
właśnie on poprowadził 
naszą drużynę do jednego 
z najbardziej spektakular-
nych sukcesów w całej hi-
storii –chorzowskiej wik-
torii nad Związkiem Ra-
dzieckim (2:1). Ulicę Mie-
chowską, biegnącą obok 
stadionu Wisły przemia-
nowano w dziesiątą rocz-
nicę śmierci pułkowni-
ka w 1973 roku, na ulicę 
Henryka Reymana. Podję-
to też decyzję, że stadion 
Białej Gwiazdy będzie no-
sił jego imię. W Wiśle Hen-
ryk Reyman grał w latach 
1910-1933. Zawodnikami 
tego klubu byli także jego 
dwaj bracia, Jan i Stefan. 
Obaj też świetni piłkarze. 
Alfabet dobiega już do 
końca. Za tydzień, jak nic 
pilniejszego nie wyskoczy, 
dojdziemy do litery „S”. 
A potem już tylko „T”, „U”, 
„W”, „Z” i „Ż”. 

Litera R
KALENDARIUm 
fUTbOLOWE

Luzińscy biegacze 
w Biegach na Orientację
BIEGI | W weekend (17-18 września) w Batorzu k/Lublina 
odbyły się Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację (bieg 
klasyczny i sztafetowy). Teren był bardzo trudny, poprzeci-
nany głębokimi jarami, a różnica wzniesień na trasie którą 
trzeba było pokonać dochodziła do 600 m.

W biegu indywidualnym 
(klasycznym) najlepszym 
zawodnikiem z Luzina oka-
zał się Ryszard Jakielaszek, 
który zajął szóste miejsce. 
Pozostałym zawodnikom 
nie poszło najlepiej, ale z 
uwagi na trudny teren to 
sukcesem było ukończyć 
trasę. A to udało się luziń-
skim zawodnikom.

abiegu sztafetowym. Ju-
niorki młodsze w składzie: 
Wiktoria Piepiórka, Domi-
nika Kankowska i Aneta 
Landowska wywalczyły 
ósme miejsce, a sztafeta 
weteranów w składzie: Ma-
riusz Borychowski, Wie-
sław Kozioł i Ryszard Ja-
kielaszek zajęła dziewiąte 
miejsce.


