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15 lat 
współpracy

Minęło już 15 lat od czasu, gdy władze trzech 
miast – Rumi, Redy i Wejherowa – zadeklaro-

wały ścisłą współpracę i założyły stowarzy-
szenie. Jubileuszowa Gala z okazji rocznicy 

powstania Stowarzyszenia Gmin Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego odbyła się w Rumi. 
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Już po raz trzeci miłośnicy 
kolei i modelarstwa mogą 
podziwiać wyjątkową makie-
tę kolejową w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Au-
chan. Od kilku dni w pasażu 
obiektu dostępna jest bowiem 
ekspozycja VI Wystawy Ma-
kiet i Modeli Kolejowych 
„Nostalgia za parą”. 
Na makiecie wykonanej 
w skali 1:87 (H0) znajdują 
się elementy obecne w rze-
czywistym ruchu kolejowym 
– szlaki i stacje kolejowe oraz 
bocznice. Wśród nich pojawi 
się nie lada gratka dla mode-
larzy – makieta parowozowni 
normalno- i wąskotorowej 
Ostrów Wielkopolski. Cała 
makieta składa się z kilku-
set modułów, zbudowanych 
przez modelarzy z różnych 
części Polski.
Odwiedzający wystawę, któ-
rzy dopiero zaczynają swoją 
zabawę w kolej oraz Ci bar-
dziej zaawansowani, będą 
mogli zdobyć wiedzę i uzy-
skać fachowe porady od do-

świadczonych modelarzy. 
Dodatkowa atrakcja czeka na 
wszystkich również od 25 do 
27 listopada. W pasażu cen-
trum handlowego dostępny 
będzie bowiem symulator 
lokomotywy elektrycznej. 
Każdy będzie miał więc moż-
liwość spróbowania swoich 
sił w prowadzeniu ogromnej 

maszyny po wirtualnych to-
rach. 
Wystawa Makiet i Modeli 
Kolejowych „Nostalgia Za 
Parą” odbywa się w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan Rumia przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108. Makietę 
można podziwiać w pasażu 
do 27 listopada w godzinach 

otwarcia obiektu. Pociągi 
będą się po niej poruszać od 
25 do 27 listopada w godzi-
nach 10.00 – 14.00 i 15.00 – 
19.00. Symulator lokomoty-
wy dostępny będzie w dniach 
25 – 27 listopada. Wstęp na 
teren wystawy oraz udział 
w zabawie są bezpłatne!

/raf/

Poznaj świat kolei!
RUMIA | Wiernie odwzorowane parowozownie, stacje i bocznice kolejowe oraz modele 
pociągów w ruchu można podziwiać w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan 
w ramach VI Ogólnopolskiej Wystawy Makiet i Modeli Kolejowych „Nostalgia za parą”. 

Uroczystość stanowiła dosko-
nałą okazję do uhonorowania 
tych, którzy na co dzień pra-
cują na rzecz innych.
- Zawód pracownika spo-
łecznego to w rzeczywisto-
ści służba na rzecz drugiego 
człowieka – mówiła podczas 
gali Gabriela  Lisius, starosta 
wejherowski. - Praca, do któ-
rej wykonywania trzeba mieć 
powołanie i szczere intencje, 
chęci. Życzę Państwu satys-
fakcji z pracy, wielu powo-
dów do radości oraz wszyst-
kiego, co najlepsze w życiu 
osobistym.
Ważnym punktem uroczysto-
ści było wręczenie „drzewek 
wdzięczności”. Pamiątkowe 
statuetki trafiły do Krzyszto-
fa Hildebrandta, sędzi Ewy 
Grzenkowskiej i  Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo 

z Wejherowa. W ten sposób 
przedstawiciele Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
uhonorowali ich za działal-
ność na rzecz osób, które 
znajdują się w trudnej sytu-
acji życiowej.
- Tak naprawdę to jest wy-
zwanie, czyli okazuje się, 
że muszę jeszcze bardziej 
wzmóc swoje działania, żeby 
one były widoczniejsze, bo ta 
nagroda zobowiązuje - mówił 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. 
W trakcie uroczystości uho-
norowani zostali również 
pracownicy socjalni. Staro-
sta powiatu wejherowskiego 
wręczyła im nagrody pienięż-
ne, listy gratulacyjne i kwiaty. 
Galę pod względem artystycz-
nym uświetnił występ Wero-
niki Korthals z zespołem. 

/AW/

Oni pracują 
na rzecz innych
POWIAT | Swoje święto w tym tygodniu obchodzili pra-

cownicy socjalni. Z tej okazji w Filharmonii Kaszubskiej 
zorganizowana została wyjątkowa gala. 
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kRZySZtof HILDEbRAnDt, 
Prezydent WejheroWa:

Tam, gdzie realizujemy inwestycje dro-
gowe, staramy się, aby nie była to jed-
na uliczka, ale całościowy układ. W tym 
przypadku jest to nie tylko ulica Okrężna, 

ale też dwa powiązania z ulicą Lelewela (poprzez ul. Dol-
ną oraz poprzez odcinek, który nazwany jest Lelewela), 
w samej ul. Lelewela wykonaliśmy przystanki autobuso-
we, kanalizację deszczową, separatory oraz oczywiście 
chodniki, jezdnia, oświetlenie. Myślę, że mieszkający 
w tym rejonie są zadowoleni.

bEAtA RutkIEWIcZ,  
zastęPca Prezydenta WejheroWa:

Układając plan remontów w pierwszej ko-
lejności planujemy budowę tych ulic, któ-
re zamykają pewne kwartały. Coraz mniej 
inwestujemy już w tymczasowe utwardza-

nie ulic (w kruszywa, wyrównywanie, zasypywanie dziur). 
Patrzymy na dane rejony i łączymy ulice już wybudowane, 
zapewniając ciągłość infrastruktury drogowej.
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Były wspomnienia, podzię-
kowania i gratulacje. Sto-
warzyszenie Gmin MTK 
obchodziło XV-lecie działal-
ności 16 listopada bieżącego 
roku. Zgromadzeni w hali 
widowiskowo-sportowej 
MOSiR w Rumi wspomina-
li początki pracy w ramach 
MTK, a także nagrodzono 
osoby, które przyczyniły się 
do rozwoju Stowarzyszenia 
oraz regionu. Wszyscy go-
ście podkreślali, jak ważna 
jest współpraca miast i jak 
wiele można osiągnąć dzia-
łając synergicznie. 
- Współpraca miast Wejhero-
wa, Redy i Rumi w ramach 
stowarzyszenia MTK jest 
bardzo owocna – powiedział 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Wymieniamy się 
doświadczeniami, pomysła-
mi i dobrymi praktykami. 
Bardzo ją sobie cenię. Mam 
nadzieję, że przed nami ko-
lejne jubileusze i lata udanej 
współpracy.
- Nidy nie odczułem jakie-
goś elementu niezdrowej ry-
walizacji – dodał Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. - Mało tego, była 
zachęta, żeby we wszystkich 
naszych jednostkach w ra-

mach tego Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego realizować 
różnego rodzaju projekty. 
Dzisiaj jestem dumny i cie-
szę się, że tyle lat minęło, 
a przez ten okres nastąpił taki 
rozwój. Moim drogim kole-
gom włodarzom życzę, żeby 
dalsze lata współpracy były 
jeszcze bardziej owocne.
Słowo „współpraca” w trak-
cie uroczystości odmieniane 
było przez wszystkie przy-
padki. O wspólnym działa-
niu mówili nie tylko przed-
stawiciele samorządów, 
które tworzą Stowarzyszenie 
Gmin „Małe Trójmiasto Ka-
szubskie”, ale i zaproszeni 
goście. Wszyscy podkreślali, 
że współdziałanie przynosi 
najlepsze efekty.
- Dzięki połączeniu wiedzy, 
doświadczenia i w trosce 
o nasze małe ojczyzny żyje 
nam się tutaj coraz lepiej, 
coraz więcej inicjatyw jest 
dla tej lokalnej społeczności 
podejmowanych - mówi-
ła Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Te piętnaście 
lat pokazało, że właśnie takie 
partnerskie działania i wza-
jemna współpraca przynoszą 
wymierne korzyści.

/raf, aw/

Urodziny Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego
JUBILEUSZ | Minęło już 15 lat od czasu, gdy władze trzech miast – Rumi, Redy i Wejherowa – zadeklarowały ścisłą współ-
pracę i założyły stowarzyszenie. Jubileuszowa Gala z okazji rocznicy powstania Stowarzyszenia Gmin Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego odbyła się w Rumi. 

nAGRoDZEnI:

Jeszcze do niedawna w mie-
ście drogi budowano i mo-
dernizowano według prostego 
założenia: w pierwszej kolej-
ności budowane są główne 
ciągi, z których korzysta naj-
większa ilość mieszkańców, 
a wewnętrzne ulice są wy-
równywane i utwardzane tym-
czasowe. Teraz ta strategia się 
zmienia, większość głównych 
dróg została bowiem już wy-
budowana. Nastał czas na bu-
dowę tych ulic, które znajdują 
się pomiędzy już wybudowa-
nymi i wyremontowanymi – 
budowa takiej drogi zamyka 
bowiem cały obszar miasta, 
jeśli chodzi o inwestycje dro-
gowe. 
Doskonałym przykładem tej 
strategii jest zakończona nie-

dawno budowa ulicy Okrężnej 
wraz z łącznikami do ul. Lele-
wela. 

Jeszcze do niedawna ulica 
Okrężna w Wejherowie była 
w dramatycznym stanie. Prze-

jechanie samochodem groziło 
uszkodzeniem auta, a pie-
si musieli brodzić w błocie 
i omijać wielkie kałuże. Droga 
ma długość niespełna pół kilo-
metra i jest istotna dla miesz-
kańców tej części miasta, gdyż 
łączy ul. Ofiar Piaśnicy z ul. 
Krasińskiego, jednocześnie 
sama łączy się z ul. Lelewela. 
W ramach inwestycji wykona-
no niezbędne uzbrojenie pod-
ziemne, zbudowano chodniki, 
odwodnienie, położono nową 
nawierzchnię, zainstalowano 
oświetlenie. Oprócz tego wy-
konane zostaną też dwa łącz-
niki do ul. Lelewela - jeden 
to ul. Dolna, zaś drugi to ciąg 
pieszo-jezdny na wysokości 
przystanków. 

Rafał korbut

Inne spojrzenie na drogowe inwestycje
WEJHEROWO | Kompleksowość, „zamykanie” całych kwartałów miasta, odchodzenie od tymczasowego wyrówny-

wania nawierzchni – to nowa strategia prowadzenia inwestycji drogowych w Wejherowie. 

krzysztof Hildebrandt,•	  prezydent Wejherowa i kazi-
mierz okrój, przewodniczący Rady Miasta Redy za inicja-
tywę utworzenia Stowarzyszenia Gmin MTK

Leszek Glaza•	  za pomysł organizacji Regat TrójCup

ośrodek Szkolenia Żeglarskiego marynarki Wojennej•	  
za wsparcie i pomoc w organizacji regat TrójCup

Akademia tenisa Stołowego „małe trójmiasto” •	 za dzia-
łalność na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży

Prof. Edmund Wittbrodt•	  za wsparcie działalności Stowa-
rzyszenia Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie
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obWIESZcZEnIE

Na podstawie art. 49, art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowa-
nia administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 
7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), 
 

Starosta Wejherowski 
zawiadamia

o wszczęciu postępowania na wniosek Stefana Ratajczak z Redy, będącego pełnomocni-
kiem Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, w sprawie udzielenia pozwole-
nia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod projektowaną sieć ka-
nalizacji sanitarnej grawitacyjnej z robotami i zasięgiem oddziaływania na działkach ewi-
dencyjnych numer:

410/8, 30/7, 30/6, 30/8, 30/11, 30/3, 30/9, 30/5, 29/1, 30/11, 33/1, 33/2, 34/5, 34/3, •	
410/42, 410/44, 410/43, 410/45, 410/15, 410/14, 410/16, 410/47, 410/46, 410/48, 410/49, 
1296/30, 1296/29, 409,  obręb bolszewo, gm. Wejherowo,
444, 445, 118, 119/1, 121, 127/67, 127/68, 128/4, 127/7, 127/8, 128/2, 128/13, 128/21, •	
128/22, 128/23, 128/24, 128/19, 128/25, 128/30, 128/28, 128/15, 128/14, 128/27, 128/29, 
128/18, 120,  119/2,  obręb Góra, gm. Wejherowo,
403, 416, 470, 424/1, 424/2, 425, 426, 427, 428, 469, 471, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, •	
477, 478, 479, 433, 429, 468, 430, 431, 432, 508, 467, 466, 417, 418, 419, 415/2, 420, 415/1, 
421, 414, 409/1, 422, 404, 405/1, 405/2, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/2, 410/7, 410/8, 
410/10, 423, 410/12, 436, 437, 438, 439, 435, 440, 441, 442, 410/14, 410/16, 410/9, 410/11, 
410/13, 410,15, 410/4, 411, 412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 197/149, 197/151, 
434, 480, 433, 444/5, 444/3, 444/2, 444/7, 444/8, 512, 444/7, 448/9, 448/1, 448/2, 449, 450, 
465, 464, 451/1, 451/2, 452, 453, 463, 483, 490, 491, 489, 507/2, 496/1, 497/1, 507/1, 494, 
492, 488, 487, 485, 484, 462, 461, 234/6, 234/3, 234/20, 234/19, 234/18, 234/17, 234/16, 
234/25, 234/24, 234/23, 234/8, 234/26, 234/14, 234/10, 234/12, 234/11, 234/40, 234/41, 
234/22, 234/7, 455, 200/16, 200/8, 379/20, 379/18, 379/16, 379/14, 379/12, 379/10, 
379/19, 379/17, 379/15, 379/13, 379/11, 379/9, 197/35, 397/148, 197/150, 197/36, 
197/37, 197/38, 197/155, 197/154, 197/40, 197/41, 197/32, 197/31, 197/56, 197/55, 
197/57, 197/54, 197/53, 197/52, 197/51, 197/50, 197/48, 197/70, 197/69, 197/149, 
197/42, 197/43, 197/44, 197/46, 197/30, 197/29, 197/28, 197/27, 197/26, 197/33, 197/59, 
197/58, 197/24, 197/64, 197/63, 197/22, 197/21, 197/20, 197/19, 197/18, 197/17, 197/16, 
197/15, 197/45, 197/67, 197/127, 197/126, 197/125, 197/123, 197/82, 197/83, 197/84, 
197/85, 197/86, 197/124, 197/87, 197/88, 197/89, 197/90, 197/91, 197/92, 197/93, 
197/94, 197/95, 197/96, 197/97, 197/98, 196/1, 197/147, 200/12, 197/101, 197/113, 
197/114, 197/102, 197/103, 197/115, 197/116, 197/104, 197/156, 197/117, 197/157, 
197/106, 197/118, 197/138, 197/107, 197/119, 197/120, 197/108, 197/121, 197/109, 
197/110, 197/122, 198/1, 197/111, 197/112, 197/146, 197/145, 197/100, 199/1, 199/2, 
199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 199/9, 197/128, 197/133, 197/134, 197/129, 
197/130, 197/135, 197/136, 197/137, 197/132, 198/3, 197/131, 197/71, 197/74, 197/72, 
197/75, 197/73, 197/81, 197/74, 197/76, 197/12, 197/78, 197/79, 197/80, 197/13, 197/14, 
197/7, 197/141, 197/139, 197/65, 197/140, 197/60, 197/4, 198/4, 198/2, obręb orle, gm. 
Wejherowo.

Jednocześnie Starosta Wejherowski zawiadamia o wyznaczeniu 14 - dniowego terminu na 
składanie wniosków oraz przeglądanie akt sprawy i wypowiadanie się co do wszystkich 
okoliczności sprawy i przeprowadzanych dowodów w siedzibie tut. Wydziału Środowiska 
oraz o rozprawie administracyjnej w powyższej sprawie, która odbędzie się w dniu 09 grud-
nia 2016 roku, o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 
3-Maja 4 (Wydział Środowiska), w pokoju nr 226 na II piętrze (tel. 58 5729542).

Drogi zostały wy-
budowane przy 
wsparciu finan-
sowym z budżetu 
centralnego, czy-
li w ramach tzw. 
„schetynówek”. 
- To był jeden 
z większych 
wniosków, jaki 
do mnie wpły-
nął – wyjaśnia 
Dariusz Drelich, 
wojewoda po-
morski. - Cie-
szy mnie to, że 
drogi budowane 
zaczynają łączyć miejsco-
wości i dawać kompleksowe 
rozwiązania komunikacyjne. 
W przypadku Wejherowa 
można powiedzieć, że jest to 
taka „mała obwodnica”, gdyż 
nie trzeba będzie przejeżdżać 
przez miasto, tylko ominąć je. 
Trasa jest ważna również dla 
mieszkańców, którzy tą dro-
gą przemieszczają się między 
miejscowościami oraz do-
wożą swoje dzieci do szkoły. 
Zrealizowana inwestycja ma 
więc duże znaczenie także ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wybudowana droga ma dłu-

gość niemal 2,5 km z Gowina 
do Ustarbowa. Oprócz nowej 
nawierzchni powstały zatoki 
przystankowe, odwodnienie, 
oświetlenie, a na terenie zabu-
dowanym nowe chodniki. 
W ramach całej inwestycji 
dokończono też odcinek ul. 
Południowej w Gościcinie 
o długości ok. 700 metrów 
(warto dodać, że rok wcze-
śniej wybudowane zostało 
rondo przy ul. Sucharskiego 
i pierwszy odcinek tej ulicy). 
Całkowity koszt (do którego – 

jak zaznacza wójt Henryk 
Skwarło – należy jeszcze do-
liczyć ułożenie płyt zdjętych 
z ul. Południowej na drogach 
wewnętrznych w Gościcinie) 
to niemal 5 mln zł. Dofinan-
sowanie z programu rozwoju 
infrastruktury drogowej wy-
niosło 2,2 mln zł. 
Wojewoda zapowiada, że to 
nie koniec inwestycji drogo-
wych w gminie, współfinan-
sowanych z budżetu państwa. 
W przyszłym roku wykonany 
zostanie trzeci etap obwodni-
cy, utwardzona zostanie ulica 
Kazimierza Grubby. 
Rafał korbut

Omija Wejherowo i łączy 
gminne miejscowości
GM. WEJHEROWO | Ważna trasa, łącząca Gowino, Ustarbowo i So-
pieszyno (popularnie zwana „małą obwodnicą Wejherowa”) 
została oficjalnie oddana do użytku. Zakończono też budowę 
jeszcze jednej drogi w gminie Wejherowo – ul. Południowej.

DARIuSZ DRELIcH, 
WojeWoda Pomorski:

- W przyszłym roku kolejne cztery odcinki dróg na terenie powiatu 
prawdopodobnie będą wybudowane. Jedna z tych dróg znajduje 
się na terenie gminy Wejherowo. Świadczy to o tym, że zarówno 
gminy, jak i powiat wejherowski, potrafią dobrze napisać wnioski. 

Jak wiadomo w Narodowym Programie Budowy Dróg Lokalnych 
pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich. Tymczasem wnioski z terenu powiatu wej-
herowskiego po raz kolejny zostały ocenione bardzo wysoko. Bardzo ważna w tym 
wszystkim jest współpraca pomiędzy gminami a powiatem. W zasadzie bez part-
nerstwa nie da się zdobyć dofinansowania – we wniosku otrzymuje się za to punk-
ty, które decydują o tym, którą pozycję zajmie wniosek na liście rankingowej. 

HEnRyk SkWARŁo, 
Wójt gminy WejheroWo:

- To dla nas bardzo ważna droga, umożliwiająca połączenie naszych 
miejscowości (Sopieszyna, Ustarbowa, Gowina i Gościcina). Znacząco 
wpłynie na bezpieczeństwo m.in. dzieci, które są dowożone z Ustar-
bowa do Gościcina na zajęcia szkolne. Wcześniej były dowożone tra-

są przez Wejherowo, teraz droga jest znacznie krótsza. Mam nadzieję, że w niedale-
kiej przyszłości uda się tu uruchomić komunikację zbiorową. Bardzo istotny jest fakt, 
iż inwestycję realizowaliśmy w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Wejhe-
rowie, nadleśnictwem Gdańsk oraz osoby fizycznej z Ustarbowa. Partnerzy wsparli 
zadanie środkami finansowymi, zaś rady sołeckie z Ustarbowa, Gościcina i Gowina 
przeznaczyły część środków ze swoich funduszy na tę inwestycję.

Planowane zmiany budzą 
wiele obaw, szczególnie 
w kontekście szpitala wej-
herowskiego. Placówka od 
wielu lat jest bowiem do-
brze zarządzana, ma dobre 
wyniki finansowe, stale jest 
unowocześniana i wyposa-
żana w najnowocześniejszy 
sprzęt. W placówce w ostat-
nich latach przeprowadzono 
ogromne inwestycje, całko-
wicie zmodernizowano i do-
posażono niektóre oddziały, 
a specjaliści doceniani są 
także poza granicami nasze-
go kraju (niejednokrotnie 
właśnie w wejherowskim 
szpitalu przeprowadzane 
były m.in. pionierskie zabie-
gi i operacje). 

Przedstawiciele zarządu 
województwa tłumaczą, że 
zmiany są konieczne, ponie-
waż dzięki temu wszystkie 
cztery szpitale będą w sta-
nie się utrzymać finansowe 
i będzie to korzystne dla pa-
cjentów. 
- Decyzja o połączeniu po-
zwoli na inwestycje i za-
gwarantowanie dobrego fi-
nansowania placówkom 
w przyszłorocznych stara-
niach o budżet - zapowiada 
Paweł Orłowski z Zarządu 
Województwa Pomorskie-
go, odpowiadający za opie-
kę zdrowotną.
Wiele osób wyraża jednak 
obawy, że wejherowski szpi-
tal na tym ucierpi, ponieważ 

po połączeniu wszystkich 
placówek w jedną wszyst-
kie pieniądze będą trafiać 
do jednej puli i dopiero wte-
dy rozdzielane. Niektórzy 
obawiają się, że większość 
pieniędzy będzie trafiała 
do placówek trójmiejskich, 
a wejherowski szpital bę-
dzie pomijany. 
O tym, czy szpitale zostaną 
połączone w jedną spółę, 
radni Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego zadecy-
dują w grudniu. Szerzej 
o tej sprawie napiszemy 
za tydzień, przedstawimy 
też opinie lokalnych władz 
oraz dyrekcji wejherowskiej 
lecznicy. 

/raf/

Szpitale połączą się w jedną spółkę?
POMORZE | Cztery pomorskie szpitale – z Gdyni, Gdańska i Wejherowa – mają zostać 
połączone w jedną spółkę. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. 

WybuDuJEmy koLEJnE DRoGI

OGŁOSZENIE                                                                      310/2016/DB
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21 listopada, na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Życzliwości i Pozdro-
wień. Tego dnia warto było mocniej wierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane 
pokłady dobra, a wachlarz życzliwych zachowań jest bardzo szeroki co pokazali Czy-
telnicy na naszym portalu gwe24.pl, biorąc udział w konkursie, w którym do wygrania 
były bilety do kina Helios w Gdyni lub w Gdańsku. 

Dzień 
życzliwości

ALEkSAnDRA DĄbRoWSkA AGnIESZkA PAWLIkoWSkA IZA DomAńSkA

IZAbELA PIkRon

JoAnnA tREDER

oLGA tobIASkA

GAbRIELA mEyER kARoLInA mAZuR
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- Ulica Obwodowa to jedna 
z ważniejszych alteri, łączą-
cych Redę z Rumią - mówi 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - W związku 
z intensywną rozbudową tej 
części miasta zwiększyło się 
natężenie ruchu. Dlatego nale-
żało zadbać o bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów. Stąd 
nowy chodnik i ścieżka rowe-
rowa.
Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł około 420 tys. złotych, 
z czego blisko połowa to wkład 
finansowy samorządu powiatu 
wejherowskiego. Zrealizowa-
ne prace stanowią pierwszy 
etap przebudowy ulicy Ob-

wodowej. Inwestycja związa-
na z modernizacją powyższej 
nawierzchni ma być kontynu-
owana w przyszłym roku. 
- Kolejny etap przedsięwzięcia 
polegał będzie na budowie cią-
gu pieszego i ścieżki rowero-
wej na odcinku od ulicy Łąko-
wej do Gdańskiej, co powinno 
zamknąć temat bezpieczeń-
stwa pieszych i rowerzystów 
– mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Zyskają tez 
kierowcy, bo przygotowujemy 
się do modernizacji całej ulicy 
Obwodowej. Powyższe zada-
nie polegało będzie na przebu-
dowie skrzyżowań. 
Anna Walk

Nowy chodnik 
i ścieżka rowerowa
REDA | Zakończone zostały prace związane z przebudową 
pierwszego etapu ulicy Obwodowej. W ramach zrealizowa-
nego przedsięwzięcia odcinek od Kanału Łyskiego do ulicy 
Łąkowej wzbogacił się o nowy chodnik i ścieżkę rowerową. 
Inwestycję władze Redy zrealizowały przy wsparciu finan-
sowym samorządu powiatu wejherowskiego. 
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DROWIE    
URODAZ&SALONY KOSMETYCZNE | SALONY MASAŻU | LEKARZE | SIŁOWNIE | ODŻYWIANE | SPORT | WYPOCZYNEK 

Kolejny dodateK

DROWIE    
URODAZ& jUŻ W GRUDNIU

DoWIEDZ SIę WIęcEJ:

reklama@expressy.pl
tel. 58 736 16 92

Orzechy pekanowe po-
zyskiwane są z drze-
wa - orzesznika jadalne-
go. Naturalnie występu-
je w Ameryce Północnej, 
w Stanach Zjednoczo-
nych, a także w Meksy-
ku. Angielskie słowo pe-
can pochodzi z języka In-
dian Algonkinów i ozna-
cza „orzech zbyt twardy 
do zgniecenia dłonią” lub 
– szerzej – „coś do zmiaż-
dżenia tylko narzędziem”. 
Orzechy te bez większe-
go problemu można ku-
pić w Polsce w większych 
sklepach i marketach. 
Wróćmy jednak do po-

trawy z tych orzechów, 
czyli do pasztetu. War-
to go zrobić choćby 
po to, żeby spróbo-
wać oryginalnego sma-
ku, poza tym świeże su-

rowe orzechy pekano-
we oraz warzywa sprawia-
ją, że ten słodki w smaku 
pasztet bardzo smakuje 
także najmłodszym. 
Składniki: 2 szklanki suro-
wych orzechów pekano-
wych, 1/4- 1/2 czerwonej 
papryki, 1-2 łyżeczek pi-

SŁoDkI PASZtEt 
Z WARZyW I... ORZECHóW
ten pasztet świetnie komponuje się z tortillą i selerem. I jest 
o tyle nietypowy, że wykonany nie z mięsa czy ryby, ale 
z orzechów pekanowych. 

kantnej przyprawy (wedle 
uznania), 4-6 świeżych liści 
bazylii, 1/4 szklanki drobno 
posiekanej marchwi, bu-
raków i/albo surowej dyni, 
1/4 szklanki drobno posie-
kanej pietruszki (opcjonal-
nie).
Przygotowanie: zmik-
suj orzechy, cebulę, ostrą 
przyprawę i liście bazy-
lii w robocie kuchen-
nym z ostrzem w kształ-
cie litery „s”. Do-
daj trochę 
wody, 
aby 
uzy-
skać 
najbardziej pożą-
daną przez ciebie 
konsystencję. Dodaj 

resztę posiekanych warzyw 
i… miksuj dalej. Jeżeli się 
spieszysz, podgrzej pasz-
tet w rondelku zaraz przed 
podaniem. Możesz także 
dodawać do pasztetu inne 
przyprawy, w zależności 
od tego co lubisz! Ekspery-
mentuj!
/raf/

JESIEń – 
czyli CZAS nA DynIę
Jesienna słota i długie wieczory to doskonały czas, żeby spę-
dzić trochę czasu w kuchni i przygotować coś wyjątkowego. 
A właśnie jesień jest porą roku, kiedy warto sięgnąć po dynię. 

Z dyni można przygotować wiele potraw, zarówno obiadowych, jak 
zup, a nawet ciast. Ale to nie wszystko – z dyni można przygoto-
wać też aromatyczną konfiturę, która doskonale komponuje się 
z z ciastem drożdżowym. 

SkŁADnIkI: 1 kg dyni, 1 szklanka cukru, 1 
szklanka wody, 1 łyżeczka cynamonu, 2 
gwiazdki anyżu, ciastko drożdżowe z kru-
szonką (może być wykonane własnoręcz-
nie, ale może też być to opakowanie cia-
sta drożdżowego z kruszonką, jak np. Dan 
Cake). 

PRZyGotoWAnIE: Dynię obieramy, wy-
krawamy z niej miąższ i kroimy w kostkę. 
Przekładamy do rondelka i zalewamy szklan-
ką wody. Dodajemy gwiazdki anyżu. Gotuje-
my pod przykryciem aż dynia będzie bardzo 
miękka. Po ok 20 minutach gotowania wycią-
gamy anyż, dodajemy cukier oraz cynamon 
i całość blendujemy na jednolitą masę. Całość 
zagotowujemy i dusimy na małym ogniu przez 
ok. 40 minut, mieszając co kilka minut. Po tym 
czasie zdejmujemy z ognia i przekładamy 
do słoiczków. Aby wydłużyć termin do 
spożycia konfitury słoiczki należy pod-
dać pasteryzacji, zagotowując je. Poda-
jemy ją jako element słodkiego śniada-
nia w towarzystwie ciasta drożdżowego 
z kruszonką. Smacznego!
/raf/



REKLAMA                                 31/2016/PS

Wiele osób uważa, że od-
chudzać się najlepiej wiosną 

i latem. Wciąż powszechne jest 
przekonanie, że jesienią i zimą 
nie warto, bo... i tak nic z tego 
nie wyjdzie. Nic bardziej mylne-
go. Owszem, jesienią organizm 
człowieka nieco „spowalnia”, za-
czyna gromadzić nieznacznie 

więcej tkanki tłuszczowej z po-
wodu spadku temperatury na 
zewnątrz, ale tak naprawdę te 
różnice mają niewielki wpływ 
na to, czy schudniemy. 
Nie czekaj z rozpoczęciem die-
ty, już dziś powstrzymaj się od 
sięgnięcia po batonik czy ciast-
ko w czasie pracy. Tym bardziej, 
że do zabawy Sylwestrowej, 
na której z pewnością wiele 
pań będzie chciało się pokazać 
w „wystrzałowej” kreacji (która 
podkreśli atrakcyjną, szczupłą 
figurę) pozostało zaledwie kil-
ka tygodni. 
A zatem – czas wziąć się za sie-
bie! Jakie są najważniejsze za-
sady? Unikaj mięsa i zastąp je 
rybami, ogranicz ilość wypija-
nej kawy do porannego śnia-
dania, jedz częściej, ale mniej 

i sam obserwuj, jak poprawi się 
twój wygląd. I nie tylko wygląd 
– bardzo szybko powróci dobre 
samopoczucie i chęć do działa-
nia. Dzięki unikaniu spożywa-
nia żywności przetworzonej, 
znikają także dokuczliwe pro-
blemy jelitowe, jak wzdęcia, za-
parcia i biegunki. I co? Warto? 
Oczywiście, że tak! 
A oto kilka „złotych zasad”, 
jak należy odżywiać się jesie-
nią i zimą. Bo to nieprawda, że 
w chłodne dni trzeba jeść wię-
cej. Wystarczy tylko dobrać od-
powiednie produkty. 
Po pierwsze jedz mniej, ale czę-
ściej (4-5 posiłków dziennie). 
Częste jedzenie oznacza rozło-
żenie porcji, dzięki czemu or-
ganizm otrzymuje regularną 
dawkę energii i witamin, a przy 

ZACZNIj DIetę 
 od zaraz!

odkładasz rozpoczęcie diety? „od poniedziałku, od przyszłego 
tygodnia, jak skończę pracować na tym projektem”… brzmi 

znajomo? nie warto tego odkładać na później - już dziś za-
dbaj o swój organizm i zacznij od nawet małych zmian. 

okazji sprawniej radzi so-
bie z trawieniem. Mniejsze 
porcje i krótsze przerwy 
między posiłkami powo-
dują, że organizm nie ma-
gazynuje nadmiaru poży-
wienia „na później”. Jesien-
no-zimowa dieta musi być 
bogata w warzywa i owo-
ce. Warto więc sięgnąć po 
warzywa gotowane, do-
mowe przetwory, mrożon-
ki i kiszonki. Nie zapomi-
najmy także o zupach wa-
rzywnych i kremów. 
Kolejna istotna sprawa 
to ciepłe śniadanie, któ-
re przed wyjściem z domu 
doda energii i sprawi, że 
wyjście z domu w chłod-
ny dzień nie będzie tak 
nieprzyjemne. Warto też 
ograniczyć produkty zbo-
żowe, w szczególności te 
wysokoprzetworzone. Le-
piej sięgnąć po takie, któ-
re dostarczą błonnika, wi-
tamin i magnezu.
Ważne jest również to, co 
pijemy. Zamiast czarnej 
herbaty i kawy korzyst-
niej wybrać herbaty zio-
łowe (z czarnego bzu, ma-
lin, lipy), najlepiej z dodat-
kiem cynamonu, imbiru 
lub miodu.
No i na koniec: nie unikaj 
ruchu fizycznego. 
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Niedawno opublikowaliśmy na na-
szych łamach rozmowę z Danielem 
Grzenkowiczem, fizjoterapeutą i chi-
ropraktykiem, o wyjątkowości i sku-
teczności  stosowanych przez niego 
terapii naturalnych w usuwaniu bó-
lów kręgosłupa. Publikacja spotka-
ła się z dużym, pozytywnym odze-
wem naszych Czytelników. Pojawi-
ły się jednak pytania, czy w natural-
ny sposób można również pozbyć 
się bólów kolan, barku, łokcia, czy in-
nych stawów. 
- Oczywiście, sposobem na to jest za-
stosowanie terapii tkanek miękkich – 
wyjaśnia Daniel Grzenkowicz. - Tkan-
ki miękkie to skóra, powięź, tkanka 
podskórna, mięśnie, więzadła, tkan-
ka łączna... Każda z tych struktur 
musi mieć swoją konsystencję, na-
pięcie, ruchomość i - jak w przypad-
ku mięśni - siłę i szybkość skurczu 
oraz prawidłową długość. To wszyst-
ko nie tylko warunkuje zdrowie, ale 
też wpływa na stawy. 
Dysfunkcja stawowa oraz zaburze-
nia mięśniowo-powięziowe wpływa-
ją na siebie wzajemnie. Mięśnie mają 

wpływ na zaburzenia w obrębie dys-
ków kręgowych i stawów. 
- Zastosowanie technik stawowych, 
jak w terapii manualnej, jest ważne 
ale powinno się je łączyć z technika-
mi pracy z mięśniami tzw. energizacji 
mięśni – tłumaczy terapeuta. - Stoso-
wane techniki są przyjemne dla pa-
cjenta, (co ważne, pacjent sam nie 
może tego zrobić w domu, wymaga-

ją także dużo czasu). Natomiast pra-
cując z mięśniami pacjent uczony 
jest odpowiednich technik, aby sam 
kontynuował terapię w domu. 
Co ważne, praca z tkankami miękki-
mi przynosi prawie natychmiasto-
wy efekt. Terapie stosowane w ga-
binecie Potala, prowadzonym przez 
Daniela Grzenkowicza, można sto-
sować w przypadku każdych bólów 

bóLE StAWóW? 
Zapomnij o nich!
Wiele osób narze-
ka na bóle kręgo-
słupa i stawów. 
Pozbycie się tych 
dolegliwości jest 
nie tylko możliwe, 
ale też nie wyma-
ga interwencji chi-
rurgicznych, ani 
innych skompliko-
wanych zabiegów 
w szpitalu. Alter-
natywnym, niein-
wazyjnym i bez-
piecznym rozwią-
zaniem jest tera-
pia naturalna. 

Daniel Grzenkowicz
Gabinet POtaLa 

– terapie naturalne
ul. Św. Jana 16, Wejherowo

Tel. +48 666 99 24 70
e-mail: gabinet@potala.pl

stawów, spowodowanych 
wieloma czynnikami: zwy-

rodnieniami, przeciąże-
niami, kontuzjami, itp. 
Są to całkowicie natu-
ralne sposoby, dają-
ce niemal natychmia-
stową ulgę, a jedno-
cześnie gwarantujące 

bezpieczeństwo. 
A zatem: cierpisz na bóle 

barku lub tzw. „zamrożony 
bark”, masz zmiany zwyrod-

nieniowe biodra, podczas treningu 
czy biegania przeciążyłeś kolano czy 
staw skokowy? Nie jesteś skazany na 
cierpienie, branie leków przeciwbó-
lowych (które podczas długotrwa-
łego używania mają poważne skut-
ki uboczne) ani na interwencję chi-
rurga – doskonałym rozwiązaniem 
są terapie naturalne. 
Mało tego - wykorzystując informa-
cje zwrotne w komunikacji z pacjen-
tem, terapeuta może znaleźć i efek-
tywnie leczyć wzmożone napięcie 
i ograniczenie tkankowe, którego 
nie da się leczyć w inny sposób! 
- Techniki mięśniowo-powięziowe-
go rozluźniania są bezpieczne i nie 
doprowadzają do nadmiernego roz-
ciągnięcia mięśni – podsumowuje 
Daniel Grzenkowicz. - Terapia może 
być zastosowana jako krótko i dłu-
goterminowa oraz w ostrych, jak 
i przewlekłych stanach zapalnych.
/raf/
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Uroczysta gala z okazji 80. 
urodzin odbyła się w hali 
widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi. 

- Dzisiejszy dzień to dla nas 
szczególna data: to czas re-
fleksji, podsumowań, wspo-
mnień, ale także snucia pla-
nów na przyszłość – mówiła 
podczas jubileuszu Grażyna 
Kacperczyk, dyrektor „Sło-
necznej Jedynki”. - Cieszę 
się, że w natłoku codzien-
nych spraw, zabieganiu, ma-
łych i dużych radości, jest 
chwila czasu na zatrzymanie 
się i sięgnięcia do historii 
przedszkola. Historii ludzi 
z nim związanych, sukcesów 
i osiągnięć. My, nauczyciele, 
od początku istnienia przed-
szkola staramy się, aby było 
ono – obok domu rodzinne-
go – szczególnym miejscem, 
które przygotowuje dzieci do 
dalszej drogi w dorosłe życie 
i daje nadzieję, że ta droga 
będzie pasmem sukcesów. 
Największą wartością dla 

nas są nasi wychowankowie 
i nasi absolwenci. 

W uroczystości wzięli udział 
m.in. Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi, Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Witold 
Reclaf, wicestarosta wejhe-
rowski, Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Rumi, dyrektorzy placówek 
oświatowych, byli pracowni-
cy „Słonecznej Jedynki”, ab-
solwenci przedszkola i wielu 
zaproszonych gości. 

Podczas gali jubileuszo-
wej nie zabrakło gratulacji, 
życzeń kolejnych sukcesów 
w przyszłości i symbolicz-
nych podarunków. 

- Składam serdeczne gra-
tulacje – powiedział  Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- 80. urodziny to wspaniała 
historia i wielu wychowan-
ków, którzy bardzo wiele 
osiągnęli. 

- Gratuluję i tym małym, 
i tym większym i wszystkim, 
którzy przez 80 lat skorzysta-
li z bycia w tym przedszko-

„Słoneczna Jedynka” ma już 80 lat!
RUMIA |  Pierwsze przedszkole w Rumi 
powstało w 1936 roku. I działa do dziś. 
Niedawno świętowało swoje urodziny – 
i był to nie byle jaki jubileusz, bo już 80. 

lu – dodała Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Dzię-
kuję wszystkim, którzy mieli 

wpływ na to, że tak cudow-
ni ludzie dziś są w Rumi, bo 
w latach młodości przeszli 

przez „Słoneczną Jedynkę”. 
Podczas jubileuszu przed 

licznie zgromadzoną publicz-

nością wystąpiły dzieci ze 
„Słonecznej Jedynki”. 
Rafał korbut
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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. 58 677 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
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obWIESZcZEnIE

W sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy miejskiej Rumia.

na podstawie art. 17 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 9 paździer-
nika 2015 roku o rewitalizacji (dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z 
późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXVi/274/2016 
rady miejskiej rumi z dnia 18 sierpnia 2016 r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia gminnego Programu rewi-
talizacji

Burmistrz Miasta Rumi zawiadamia o przystąpieniu 
do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Miejskiej Rumia.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kom-
pleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze zde-
gradowanym, który wymaga szczególnego wsparcia. Za-
chęcamy wszystkich do aktywnego udziału w opracowa-
niu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

burmistrz miasta Rumi 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy od Młodszego referenta do  
Podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury 
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.
rumia.pl/.

Najpierw oddano głos go-
spodarzom, czyli staroście 
nowodworskiemu Zbignie-
wowi Ptakowi i burmistrzo-
wi Krynicy Morskiej Krzysz-
tofowi Swatowi. Pierwszy 
z nich pokrótce omówił 
specyfikę powiatu, kładąc 
nacisk na charakter terenu 
– turystyczny w gminach 
usytuowanych na Mierzei 
Wiślanej i rolniczy w części 
pozostałej, oraz podkreślił 
walory urozmaiconej oferty 
turystycznej, wiążącej się, 
prócz możliwości wykorzy-
stania morza i Zalewu, z fak-
tem, że aż trzy rzeki przeci-
nają powiat. 

Burmistrz Krynicy Krzysz-
tof Swat wspomniał o jubi-
leuszu 20-lecia powstania 
miasta oraz o wysiłkach 
miejskiego samorządu, po-
dejmowanych  w celu otrzy-
mania statusu miejscowości 
uzdrowiskowej. Poinformo-
wał, że niewątpliwym plu-
sem miasta jest duży dochód 
w przeliczeniu na mieszkań-
ca, wynikły z tego, że im-
ponująco rośnie liczba osób 
przebywających na tym tere-
nie w sezonie letnim (do 35 
tys.). Negatywem jest zapaść 

Starostowie obradowali w Krynicy Morskiej
SPOTKANIE | Bardzo intensywną działalność prowadzi Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego pod kierownictwem Mie-
czysława Czapli – starosty malborskiego. Ostatnie spotkanie starostów odbyło się w Hotelu Kahlenberg w Krynicy Morskiej. 

W TRAKCIE OBRAD. OD LEWEJ: JANINA KWIECIEń, STAROSTA KARTUSKI, TERESA OSSOWSKA-SZARA, STAROSTA LęBORSKI, ZDZISŁAW KOŁODZIEJSKI, STAROSTA SŁUPSKI, 
LESZEK WASZKIEWICZ, STAROSTA ByTOWSKI, WOJCIECH ZEMŁO, SEKRETARZ UM SOPOT I JACEK KARNOWSKI, PREZyDENT SOPOTU.
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demograficzna. Sezonowy 
napływ turystów stwarza też 
problemy dotyczące infra-
struktury komunalnej. Podzie-
lił się też obawami związany-
mi z planowanym przez rząd 
przekopem Mierzei Wiślanej.

Omówiono sprawy, które 
problemami tych jednostek 
samorządowych dopiero będą, 
oraz takie, które nimi są od 
dawna. Do pierwszych należy 
program „Zrozumieć autyzm”, 
który w imieniu Małgorzaty 
Rybickiej – przewodniczącej 
Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Autystycznym, przedsta-
wiły Anita Czarniecka i Emi-

lia Ludwiczak. Według badań 
WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia) autyzm jest, obok 
raka, cukrzycy i AIDS, jed-
nym z najpoważniejszych 
problemów zdrowotnych 
świata. Problemem jest niska 
świadomość społeczna na 
czym zaburzenie to polega. 

Do problemów od lat ist-
niejących należy degradacja 
dróg powiatowych przez po-
jazdy znacznie przekraczające 
dopuszczalną nośność tych 
dróg.

Starosta kwidzyński optował 
na rzecz przerzucenia trans-
portu takich ładunków na ko-

lej. Jednak nie zawsze jest to 
możliwe. Uczestnicy dysku-
sji postulowali, aby wystąpić 
do właściwego ministerstwa 
o dotacje na naprawę tych 
zniszczonych przez ciężki 
transport dróg. Odpowiednie 
stanowisko Stowarzyszenia 
ma zostać przygotowane na 
następne, czyli grudniowe 
spotkanie starostów, a dal-
szym jego procedowaniem 
ma zająć się Janina Kwiecień, 
(starosta kartuski), wiceprezes 
zarządu Związku Powiatów 
Polskich. 

Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy Joanna Wit-

kowska przedstawiła Kon-
wentowi do zaopiniowania 
Regionalny Plan Działań na 
Rzecz Zatrudnienia dla woje-
wództwa pomorskiego na rok 
2017. Przy okazji pojawił się 
problem niedostatku pracow-
ników w niektórych branżach 
i konieczności zatrudniania 
ludzi z zagranicy, głównie 
z Ukrainy. Domagano się 
usprawnienia formalności 
z tym związanych na pozio-
mie Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Postulowano 
zaproszenie odpowiedniego 
reprezentanta ww. urzędu na 
konwent w grudniu br. 

Adam Krawiec – dyr De-
partamentu Edukacji i Sportu 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
przedstawił stan realizacji 
przedsięwzięć strategicznych 
w obszarze edukacji w na-
szym województwie, m. inn. 
Programu „Zdolni z Pomo-
rza” oraz omówił sprawy 
szkolnictwa zawodowego. Na 
zakończenie Janina Kwiecień 
– wiceprezes Związku Powia-
tów Polskich, przedstawiła 
informacje dotyczące bieżą-
cej działalności ww. gremium 
oraz planowanych najbliż-
szych działań. Anna kłos
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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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Obchody rozpoczęły się 
od wysłuchania hymnu, na-
stępnie głos zabrała Hanna 
Pruchniewska, burmistrz 
Pucka, która przywitała 
wszystkich zgromadzonych 
i przedstawiła program ob-
chodów miejskich uroczy-
stości. 

Całą uroczystość uświetnił 
chór ze Szkoły Podstawowej 
im. Mariusza Zaruskiego, 
który zaprezentował pio-
senki związane z miastem 
i regionem. Na mieszkańców 
czekał urodzinowy tort, her-
bata i kawa, a na najmłod-
szych czekolada.

W sali ratuszowej odbyła 
się też Uroczysta Sesja Rady 
Miasta. W trakcie jej trwania 
wręczono wyróżnienia za 
zasługi w budowaniu wize-
runku miasta oraz nagrody 
artystyczne. Burmistrz doko-
nała podsumowania półmet-
ku kadencji, zaprezentowała 
swoje osiągnięcia i plany na 
przyszłość. Uwieńczeniem 

668 lat temu ta miejscowość 
stała się miastem
PUCK | Dokładnie 16 listopada 1348 roku miasto Puck uzyskało prawa miejskie. Sa-
morządowcy i mieszkańcy Pucka świętowali więc niedawno 668 urodziny miasta. 

sesji był występ dwóch lau-
reatek nagrody artystycznej 
i wystawa autorstwa studentów 
Politechniki Gdańskiej doty-

czącej pucka.
Zakończeniem obchodów 

tego dnia był koncert pt. „Sa-
motny Anioł” w wykonaniu 

Celiny Muza, wybitnej artystki 
pochodzącej z pucka i Andrze-
ja Janaszka.
/raf/
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W piątkowe popołudnie 
będzie można zobaczyć 
dwa spektakle: o godz. 
18.45 „Król Krzyk” – 
Scena Młodych Małego 
Kacka, zaś o godz. 19.45 
„Jaskiniowcy” – Grupa 
Teatralno-Kabaretowa 
„UBAFF”, Salezjański 
Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy z Trzciń-
ca. 

„Król Krzyk” to hi-
storia despoty i tyrana, 
który traci wszystko, co 
najważniejsze – miłość, 
rodzinę, czas. Wartości 
materialne przesłaniają 
mu prawdziwe życie. Na 
swej drodze spotyka po-
staci, które pomagają mu 
przeżyć wewnętrzną prze-
mianę. 

Drugi ze spektakli przygoto-
wany jest przez grupę teatral-
no-kabaretową „UBAFF”, 
do której należą chłopcy 
uczący się w Gimnazjum im. 
Św. Jana Bosko w Trzcińcu. 
Przygotowują przedstawie-
nia dla przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów 

i domów opieki. 
Ostatniego dnia „Kurtyny”, 

w sobotę 26 listopada, na 
godz. 17.00 zaplanowane jest 
ogłoszenie werdyktu I Prze-
glądu Teatrów Amatorskich 
i wręczenie nagród. O godz. 
17.30 – zakończenie Przeglą-
du – Nieszpory I Niedzieli 
Adwentu z Obrzędem Lucer-
narium. /raf/

Kurtyna - Przegląd 
Teatrów Amatorskich
ZAPROSZENIE | Niezwykłe wydarzenie, które z pew-
nością zainteresuje wielbicieli spektakli teatralnych, trwa 
w Parafii Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. Prze-
gląd amatorskich teatrów potrwa jeszcze do soboty. 
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAm dom w Kębłowie 
139/716M, 4 pokoje, 2 łazienki, ja-
dalnia, umeblowana kuchnia, gar-
deroba, małe osiedle, cena 330 tys. 
Tel: 519-399-162

SPRZEDAm działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

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

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StARSZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jed-
norodzinnym, od 15 listopada, tel. 
0049 669 869 837

DO WYNAJĘCIA

WynAJmę mieszkanie, pokój, 

kuchnia, łazienka w Wejherowie, 
26m, ogrzewanie piec. Tel: 696-795-
878

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

KUPIĘ

kuPIę mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SkoDA 105L, 1981 rok, 0.988cm, 
lGas(BRC) cytrynowa, cena: 750$, 
Tczew. Tel: 735-001-684

KUPIĘ

SkuP aut, wraków, kasacja, pomoc 
drogowa, auto części, Wejherowo. 
Tel: 789-345-593

SkuP aut KZK 10 lat doświadczenia! 
Również samochody bez OC i prze-
glądu, szybko, sprawnie, uczciwie i 
legalnie! WWW.Facebook.com/sku-
pautKZK. Tel: 511-991-990

INNE

EDUKACJA

LEkcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wejherowo, 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

SZukAm pracownika - listonosza, 
praca cały rok. Tel: 512-121-674

SZUKAM PRACY

WycZySZcZę piece fachowo za pół 
ceny, Trójmiasto. Tel: 697-302-105

USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAkoWAnIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

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

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

TOWARZYSKIE

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

SInGEL 34 lat, modelowy typ uro-
dy, szuka miłej Pani sponsorki w 
wieku 29-52 lat, Sopot, sex. Tel: 735-
001-684

WDoWA pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowane-
go, na SMSy nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

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

bRoDZIk 90x90 plus kabina prysz-
nicowa (nowe) zamienię na meble 
łazienkowe ciemne, Kartuzy. Tel: 
517-188-277

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

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

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

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

kuPIę militaria (umundurowanie, 
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510 894 627

REKLAMA                                U/2016/RL

odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

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

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
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, Wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034
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ZbIGnIEW R. cHucHAŁA

KalendariUm fUtbolowe

11. LIStoPADA

W tym roku tego dnia 
nasi chłopcy pod 
wodzą Roberta Le-

wandowskiego bezape-
lacyjnie pokonali Rumu-
nię na jej boisku w stosun-
ku 3:0. Zrobili prezent kibi-
com z okazji 98. rocznicy 
odzyskania niepodległości. 
Mecz był niezwykle ważny, 
gdyż umocnił nas na pierw-
szym miejscu w grupie eli-
minacji do MŚ w Rosji. A jak 
wyglądały mecze naszej re-
prezentacji rozgrywane 11. 
listopada przed laty? Pierw-
szy mecz pod tą datą odbył 
się w 1987 roku w Limassol 
na Cyprze. W ramach elimi-
nacji do ME 1988 nasza re-
prezentacja pokonała go-
spodarzy 1:0, po bram-
ce strzelonej w 74’ przez 
Marka Leśniaka. W bramce 
grał Józef Wandzik z Górni-
ka Zabrze. W obronie Wal-
demar Prusik i Paweł Król 
ze Śląska Wrocław oraz Wi-
told Wenclewski z ŁKS Łódź 
i Dariusz Wdowczyk z Legii 

Warszawa. Pomoc stanowi-
li Ryszard Tarasiewicz i An-
drzej Rudy ze Śląska Wro-
cław. Napastników mieli-
śmy aż czterech. Oprócz 
zdobywcy gola Marka Le-
śniaka z Pogoni Szczecin 
grali także Dariusz Dzieka-
nowski z Legii, Jan Urban 
z Górnika Zabrze i Jarosław 
Araszkiewicz z Lecha Po-
znań. Trener Wojciech Łaza-
rek w 45’ minucie w miejsce 
Araszkiewicza wprowadził 
Roberta Warzychę z Górni-
ka Zabrze, a w 59’ Krzysz-
tof Warzycha z Ruchu Cho-
rzów zmienił Jana Urbana.  
Nominalnie grało aż sze-
ściu napastników, ale to na 
słabiutki Cypr było jednak 
za mało. Drugi mecz „nie-
podległościowy” miał cha-
rakter towarzyski. Niestety 
Włosi byli mało sympatycz-
ni, i mimo naszego święta 
strzelili dwa gole na stadio-
nie we Wrocławiu. Nasi na-
tomiast zero. Łupem bram-
kowym podzieli się Mario 

Balotelli (30’), oraz Giam-
paolo Pazzini (60’). Trener 
Franciszek Smuda w ra-
mach przygotowań do ME 
2012 sprawdził w tym spo-
tkaniu szesnastu zawodni-
ków. W bramce zagrał Woj-
ciech Szczęsny (Arsenal FC), 
w obronie Łukasz Piszczek 
(Borussia Dortmund), Da-
mien Perquis (FC Sochaux), 
Arkadiusz Głowacki (Trab-
zonspor), Jakub Wawrzyniak 
(Legia Warszawa), w pomo-
cy Jakub Błaszczykowski 
(Borussia Dortmund), Eu-
gen Polanski (FSV Mainz 
05), Rafał Murawski (Lech 
Poznań), Ludovic Obraniak 
(Lille OSC), w ataku Sławo-
mir Peszko (1. FC Koln) i Ro-
bert Lewandowski (Borussia 
Dortmund). Zmiennikami 
byli Marcin Wasilewski (An-
derlecht Bruksela), Adam 
Matuszczyk (1. FC Koln), Da-
riusz Dudka (AJ Auxerre), Pa-
weł Brożek  i  Adrian Mierze-
jewski (Trabzonspor). Staty-
styki nie zanotowały więcej 
spotkań w ten szczególny 
dla Polaków dzień. Bilans na 
szczęście jest dodatni, tym 
bardziej, że wygraliśmy dwa 
mecze eliminacyjne, a ten 
przegrany był „o pietruszkę”. 
Bilans bramkowy 4:2. Tym 
czytelnikom, którzy ocze-
kiwali dziś podsumowania 
alfabetu polskich reprezen-
tantów śpieszę z wyjaśnie-
niami. Okazało się, że zada-
nie jest niezwykle trudne 
i potrzebuję na jego wyko-
nanie jeszcze kilku dni. Po-
zostaję w nadziei, że za ty-
dzień się uda.

Podczas dwudniowych zawo-
dów rywalizowano na lewą 
i prawą rękę w różnych kate-
goriach wagowych oraz w ka-
tegorii open. Armwrestling to 
typowy sport walki, w którym 
oprócz siły oczywiście decydu-
jące starcie ma technika.
W tym roku do Rumi przyje-
chało prawie 200 zawodników 
i zawodniczek z 25 krajów i 6 
kontynentów. Polska wystawiła 
17-osobową reprezentację. Me-
dale dla Polski zdobyli: Marle-
na Wawrzyniak (Arm Fanatic 
Sport Grudziądz) – srebro (lewa 
ręka, kat. do 65 kg), Małgorzata 
Ostrowska (Złoty Tur Gdynia) 
– brąz (prawa ręka, kat. do 57 
kg), Piotr Bartosiewicz (Złoty 
Tur Gdynia) – brąz (lewa ręka 
do 78 kg) oraz Lucjan Fudala 
(Tytan Jaworzno) – brąz (lewa 
ręka, kat. do 95 kg).
-  Jestem bardzo zadowolony 
z mojego występu, tym bardziej 
że dopiero dochodzę do formy 
po kontuzji – mówił szczęśliwy 
Piotr Bartosiewicz, zdobywca 
brązowego medalu w kat. do 

78 kg. - Nie spodziewałem się 
medalu na lewą rękę, bardziej 
chciałem ten start potraktować 
jako przetarcie przed rywali-
zacją na rękę prawą i zapozna-
nie się z rywalami. W miarę 
jednak, jak pokonywałem ko-
lejnych rywali i otworzyła się 
szansa na awans do strefy me-
dalowej, to grzechem byłoby 

z niej nie skorzystać. W efekcie 
mam brąz na lewą rękę. 
- Bardzo się cieszę, że ZLOTY 
TUR 2016 WORLD CUP po 
raz drugi z rzędu odbyły się 
w Rumi – powiedział z kolei 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - To prestiżowe zawody, 
które przyciągają zarówno za-
wodników,  jak i kibiców z ca-

łego świata, a sam armwrestling 
staje się coraz bardziej popular-
ną dyscypliną sportu. Byliśmy 
świadkami wielu emocjonują-
cych walk, sportowych emocji, 
nasi rodacy zdobyli 4 medale. 
Na pewno tegoroczną edycję 
Pucharu Świata można uznać 
za bardzo udaną. 
/raf/

Złoty Tur – czyli turniej armwrestlingu
RUMIA | W miniony weekend odbył się najważniejszy i najsilniej obsadzony światowy turniej w Armwrestlingu Zloty Tur 2016. 
Królem światowego siłowania na ręce jest wciąż Ukrainiec Andriy Pushkar, chociaż jego dominacja nie jest już tak wyraźna 
jak rok temu. 4 medale zdobyli Polacy. 

REDA | II etap Zimo-
wego Grand Prix Redy 
w biegach na dystansie 5 
km po pięknych terenach 
Puszczy Darżlubskiej od-
był się w tym miesiącu. 
W drugiej edycji udział 
wzięło 281 zawodniczek 
i zawodników. 

Pogoda w dniu zawodów 
była łaskawa, zawodni-
kom dopisywały świet-
ne nastroje, a atmosfera 
do biegania była bardzo 
gorąca. Najszybszym za-
wodnikiem okazał się 
redzianin, reprezentant 
klubu „ZOELLER TECH” 
Maciej Kubiak który za-
meldował się z czasem 
17:34. Z kobiet na mecie 
najszybciej „zameldowała 
się” mieszkanka Gniewo-
wa, reprezentująca miej-
scowy klub „Runeda” Bo-
żena Macijewska, która 
uzyskała czas 21:51.
Organizatorzy już dziś 
serdecznie zachęcają do 
wzięcia udziału w ostat-
niej, trzeciej edycji bie-
gów. Będzie to Bieg Mi-
kołajów, który odbędzie 
się 4 grudnia, a uczestni-
cy biegać będą po ulicach 
Redy.
/raf/

Zimowe Grand 
Prix w bieganiu

WEJHEROWO | 
Uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 w Wejherowie brali 
udział w Gdańskim Fe-
stiwalu Szachowym, któ-
ry został zorganizowany 
w Szkole Podstawowej nr 
69 w Gdańsku. 

Wśród chłopców 4 miejsce 
zajął Mateusz Miłosz z kla-
sy 3c SP6 (8lat), a  12 - Piotr 
Kuczyński z klasy 2a SP6 
(8lat), natomiast w klasyfi-
kacji dziewczynek 3 miej-
sce zajęła Milena Kasperek 
z klasy 3c SP6 (8lat). Wej-
herowscy uczniowie byli 

jednymi z najmłodszych 
uczestników tych zawo-
dów.
Warto podkreślić, że aż 
cztery osoby zdobyły piąte 
kategorie szachowe:  Piotr 
Kuczyński z klasy 2a SP6, 
Mateusz Miłosz z klasy 3c 
SP6, Milena Kasperek z kla-
sy 3c SP6, Dawid Roszman 
z klasy 1b gimnazjum.
W zawodach wzięło udział 
43 zawodników w różnym 
wieku. Najmłodszy uczest-
nik miał  7 lat, a najstarszy 
– 69. Dzieci do zawodów 
przygotowała Justyna Mi-
łosz. /raf/

Dobre wyniki 
młodych szachistów
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Już w 3. minucie piłkę zagra-
ną z boku boiska zakonczył 
bramką Rafał Gutowski. Go-
spodarze nie mogli jednak 
cieszyć się z gola zbyt długo, 
bo po chwili... mieliśmy wy-
równanie. Po błędzie bram-
karza gospodarzy, Wróbla, 
piłkę do siatki skierował 
napastnik Gryfa Wejherowo, 
Daniel Ciechański. W 22. mi-
nucie nieco uśpioną defensy-
wę gości zaskoczył celnym 
strzałem Szymusik i było 
2-1. Bramka nie zmieniła 
obrazu gry – wciąż to Błękit-
ni grali piłką, a żółto-czarni 

biegali za futbolówką. W 43. 
minucie mieliśmy gola na 
3-1 – Gutowski podał do Ma-
gnuskiego, ten do Lisowskie-
go, który kilkunastu metrów 
pokonał Lelenia. Na domiar 
złego dla Gryfa, w ostatniej 
akcji pierwszej połowy Błę-
kitni zdobyli swoją czwartą 
bramkę – piłka trafiła w po-
przeczkę, a w dużym zamie-
szaniu najlepiej znalazł się 
Bartosz Flis i podwyższył 
rezultat.
Po przerwie obraz gry nie-
wiele się zmienił – Błękitni 
mieli pomysł jak zwycięstwo 

dowieźć do końca, a Gryfo-
wi brakowało pomysłu jak 
zniwelować trzybramkową 
stratę. W 81. minucie świet-
ną akcję wykonali Błękitni 
– Wojtasiak podał do Kazi-
mierowicza, ten doskona-
le, prostopadle do Inczew-
skiego, który bez problemu 
umieścił piłkę w siatce. Kilka 
minut później znów zagranie 
do Inczewskiego przyniosło 
gola – zagranie w pole karne 
sprytnym wślizgiem wykoń-
czył napastnik Błękitnych 
i ustalił wynik.
/kG/

Czarna seria trwa
II LIGA | W Stargardzie Gryf Wejherowo przegrał z Błękitnymi 1-6 w meczu II ligi. 
Żółto-czarni byli znacznie gorsi od skutecznie grających gospodarzy. Efekt jest 
więc taki, że Gryf przegrał czwarty mecz z rzędu, pogarszając tym samym swoją 
sytuację na jedną kolejkę przed przerwą zimową.

błękitni StarGard –
 Gryf WejherOWO  6-1

Gutowski 3’, Szymusik 22’, Li-
sowski 43’, Flis 45’+1’, Inczew-
ski 81’, 85’ – Ciechański 5’

Błękitni: Wróbel – Szymusik, 
Liśkiewicz, Baranowski, Gu-
towski – Więcek, Lisowski, 
Karmański, Flis, Fadecki – Ma-
gnuskiego

Gryf: Leleń – Mońka, Bednar-
ski, Brzuzy, Dampc – Tom-
czak, Czerwiński, Kołc, Łysiak, 
Chwastek - Ciechański

II LIGA | Cztery porażki 
z rzędu i ogółem zła forma 
jesienią sprawiły, że widmo 
spadku Gryfa do III ligi sta-
ło się niestety realne. Żółto-
czarni znajdują się tuż nad 
strefą spadkową, ale w so-
botę będzie ostatnia w tym 
roku okazja do zdobycia 
punktów – mecz z Olimpią 
Zambrów w Wejherowie. 
Nie będzie to łatwe spotka-
nie, a Gryfa nie stać już na 
stratę punktów.

Mówi się, że charakter dru-
żyny poznaje się nie poprzez 
jej najlepsze mecze, a przez 
to, jak podnosi się po poraż-
kach. Póki co Gryf wciąż nie 
może się podnieść, ale teraz, 
po dwóch meczach na wy-
jeździe, w końcu wraca na 
Wzgórze Wolności. Olimpia 
to zespół środka tabeli, nie 
prezentuje najlepszej formy, 
a także nie gra zbyt dobrze 
na wyjazdach.
Olimpia Zambrów nie należy 
do utytułowanych klubów. 
Obecny poziom (II liga) jest 
najwyższym, w jakim grał 
ten zespół z Podlasia. Po-
przedni sezon zambrowska 
drużyna zakończyła na 14. 
pozycji, czyli trzy miejsca 

wyżej, niż Gryf. Trudno 
znaleźć w składzie Olimpii 
zawodników, którzy byliby 
szerzej znani polskim ki-
bicom. Tylko trzech piłka-
rzy zagrało w Ekstraklasie, 
z czego dwóch swoje wy-
stępy w najwyższej klasie 
rozgrywkowej zakończyło 
na debiucie. Trzeci – Fabian 
Piasecki, który w Ekstrakla-
sie zagrał pięciokrotnie – to 
najlepszy strzelec drużyny 
w obecnych rozgrywkach. 
Zdobył dla zambrowian sześć 
bramek. Postać trenera Olim-
pii powinna być za to dobrze 
znana fanom polskiej piłki. 
Sławomir Majak to mistrz 
Polski z Widzewem z sezonu 
1995/1996, późniejszy gracz 
Bundesligi oraz wielokrotny 
reprezentant Polski.
W zeszłym sezonie w Wejhe-
rowie padł remis 2-2, a w Za-
mbrowie nie padły bramki. 
Mecz z Olimpią w obecnych 
rozgrywkach piłkarze Gryfa 
z pewnością dobrze wspomi-
nają, bo po wygranej w Za-
mbrowie z drugiej kolejce 
zostali, co prawda nie na dłu-
go, liderami II ligi. 
Początek spotkania w sobotę, 
26. listopada o 13:00.
/kG/

Gryf z nOżem na GardLe

PIŁKA NOŻNA | Po-
przedni weekend był ostat-
nim, w którym juniorzy 
Gryfa rywalizowali o ligowe 
punkty. Dwa zespoły wygra-
ły swoje spotkania, a trzy 
odniosły porażki, jednak 
oba zwycięskie składy żółto-
czarnych pokonały swoich 
rywali niezwykle wysoko.

Drużyna rocznika 2002 do-
tkliwie przegrała u siebie 
z Lechią Gdańsk 1-5, rok 
młodsi zawodnicy wygrali 

z kolei z FC Gowidlino 6-0. 
Porażki zanotowały oba ze-
społy z rocznika 2004: pierw-
sza drużyna przegrała u siebie 
z UKS Liderem Dębogórze 
1-3, zaś druga w Gdańsku ule-
gła Gedanii 0-3. Efektowny 
występ zaliczył za to pierwszy 
zespół rocznika 2005, który 
pokonał Wicher Wierzchuci-
no 8-0.

Więcej na 
gwe24.pl
/kG/

Juniorzy zakończyli rundę jesienną
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