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25 listopada 2016 roku przejdzie do historii Redy. Tego dnia
odbyło się oficjalne otwarcie nowej części Urzędu Miasta.
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Wejherowo na półmetku kadencji
Mimo widocznych osiągnięć i dotychczasowych sukcesów jest jeszcze dużo do zro-
bienia. Zamierzam kontynuować dotychczasową wizję rozwoju Wejherowa oraz dalej 
zrealizować program, z którym szedłem do wyborów.

W Redzie 
otwarto

nowy  urząd
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FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

OtO tRZEJ MIStRZOWIE 

W ramach akcji „mistrzowie parkowania” zazwyczaj otrzymujemy zdjęcia, na których widać sa-
mochód zaparkowany niezgodnie z przepisami. Tym razem pan Andrzej, nasz Czytelnik, przy-
słał nam zdjęcie, na którym widać... aż trzy bezmyślnie zaparkowane obok siebie pojazdy. Sy-
tuacja miała miejsce nieopodal Kościoła Chrystusa Króla w Wejherowie. Kierowcy pozostawili 
pojazdy na wyłączonym pasie i na przejściu dla pieszych i spokojnie oddalili się, nie przejmu-
jąc się innymi. Czytelnik dodaje, że ta sytuacja powtarza się notorycznie.

Czasami niewiele potrzeba, 
aby ocalić życie bezbronnego 
czworonoga. Niekiedy wy-
starczy trochę czasu, nieco 
przestrzeni i sporo ciepła. Do 
pomocy poprzez tworzenie 
domów tymczasowych zachę-
ca Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce.

Co to jest dom 
tymczasowy? 

Dom tymczasowy to dom, 
w którym zwierzę przebywa 
przez pewien czas, a kon-
kretnie do chwili znalezienia 
domu stałego. Idea tworze-
nia tego typu miejsc nie jest 
niczym nowym ani odkryw-
czym. Polega na stworzeniu 
domowych warunków psom 
skrzywdzonym przez los, po-
trzebującym opieki i pomocy 

do czasu znalezienia im odpo-
wiedzialnego właściciela. 
-W pierwszej kolejności do 
domów tymczasowych tra-
fiają zwierzęta, które nie ra-
dzą sobie w schronisku, czyli 
chore, stare albo bardzo mło-
de o słabszej psychice, nie 
dopuszczane do miski lub nie 
jedzące z własnego wyboru – 
wyjaśnia Anna Szczepaniak ze 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce. - Bo 
nawet, gdy w schronisku są 
najlepsze warunki, to nie jest 
to dom. Zwierzęta żyją w bok-
sach, koty mają warunki zbli-
żone do tych domowych.

Kto może stworzyć 
dom tymczasowy? 

Nie trzeba specjalnego do-
świadczenia, ani nadzwyczaj-

nych warunków lokalowych. 
Aby stworzyć dom tymczaso-
wy, wystarczy chęć niesienia 
pomocy i miłość do zwierząt. 
Warto sprawdzić, jaką satys-
fakcję przynosi pomaganie 
czworonogom.
- Obecnie na dom tymczaso-
wy w schronisku czeka wiele 
starszych psów – mówi Ania 
Szczepaniak. - Cenimy sobie 
również gotowość na przyję-
cie czworonoga po zabiegach 
i operacjach. Osoby, które są 
zainteresowane stworzeniem 
domu tymczasowego, zachę-
camy do kontaktu ze Schro-
niskiem Dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce.

/AW/

Stwórz dom tymczasowy!
POMOC | Jesteś osobą, która kocha zwierzęta? Czerpiesz radość z pomagania innym? 
Możesz przygarnąć pod swój dach czworonoga? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś 
twierdząco, to jesteś idealną osobą, aby stworzyć dom tymczasowy.

schroniskodabrowka.pl

Tym razem na pomoc czeka 
aż 60 psiaków, które przez 
dwa pierwsze tygodnie grud-
nia możemy wirtualnie na-
karmić za pomocą aplikacji 
mobilnej OLX. Wirtualne 
miski zapełnią się prawdziwą 
karmą. Jeszcze przed świę-
tami pomoc trafi do dwóch 
schronisk - w Dąbrówce koło 
Wejherowa oraz Pasłęku. 
 
Jak nakarmić psiaka? Wy-
starczy mieć w telefonie 
aplikację mobilną OLX. Co-
dziennie będzie można raz 
kliknąć przycisk “Nakarm” 
i zapełniać miski przy zdję-
ciu wybranego podoopiecz-
nego ze schroniska. I tak 
przez najbliższe dwa tygo-
dnie. Każda zapełniona mi-
ska to 20 kilogramów karmy. 
Worki z karmą trafią do obu 
placówek jeszcze przed świę-
tami Bożego Narodzenia. 

Tegoroczne adresy, pod które 
trafi karma od internautów 
wybrane zostały podczas 
głosowania na Facebook’u. 
Zarówno schronisko w Pa-
słęku jak i Dąbrówce potrze-
bują pomocy, by poprawić 
warunki w jakich mieszkają 
zwierzaki. Na pomoc inter-
nautów schroniska czekają 
do 14 grudnia. Można nie 
tylko karmić psiaki, ale rów-
nież zaoferować im nowy 
dom. Informacje o można 
przeczytać na stronie https://
www.olx.pl/nakarm-psa/. 
 
W tym roku karmimy pod-
opiecznych z dwóch schronisk: 
 
SchROnISkO 
W DĄbRóWcE
 
S c h r o n i s k o 
dla Bezdom-
n y c h 

Zwierząt w Dąbrówce 
k.Wejherowa prowadzone 
jest przez stowarzyszenie 
OTOZ ANIMALS. Nie jest 
schroniskiem miejskim ani 
gminnym, w związku z tym 
nie otrzymuje żadnych do-
tacji. Utrzymuje się tylko 
i wyłącznie ze środków, 
które uda się pozyskać, tj. 
darowizn finansowych i rze-
czowych, 1% podatku, itp. 
 
Schronisko ma bardzo duże 
potrzeby inwestycyjne. Jed-
nym z głównych działań jest 
- poza znajdowaniem dla 
podopiecznych nowych, do-
brych domów - stałe popra-
wianie warunków, w jakich 
muszą czasowo przebywać. 
Obecnie pod opieką schroni-
ska przebywa 256 psów oraz 
30 kotów.

Kilkadziesiąt nowych domów dla psiaków i dwie tony kar-
my – to tylko efekty zeszłorocznej edycji akcji „Nakarm psa”. 
Od 1 grudnia ruszyła 9 edycja akcji. Do tej pory serwis OLX 
przekazał aż 19 ton karmy dla zwierząt.

Rusza akcja nakarm psa

REKLAMA                                                                                                                                                    7A/2016/RL
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W piątkowej uroczystości 
uczestniczyli duchowni, sa-
morządowcy, radni i zapro-
szeni goście. 
Przybyli do obiektu, któ-
ry mieści się przy ulicy 
Gdańskiej 33, zaznaczali, 
że rozbudowa Urzędu Mia-
sta w Redzie była koniecz-
na. Realizacja inwestycji 
przyczyniła się do popra-
wy warunków obsługi in-
teresantów i usprawnienia 
pracy urzędników. Wydzia-
ły, które dotychczas funk-
cjonały w dwóch różnych 
miejscach, obecnie mieszą 
się w jednym nowoczesnym 
obiekcie.   

- To bardzo piękne połącze-
nie starego z nowym, więc 
z całego serca gratuluję 
– zaznaczała w piątek Ga-
briela Lisius, starosta wej-

herowski. - Pracownikom 
życzę, abym w tak świetnie 
wyposażonym obiekcie do-
brze się im pracowało. My-
ślę, że mieszkańcy też będą 
zadowoleni, bo będą mogli 
tutaj sprawniej i wygodniej 
załatwiać rożne sprawy.
Piątkowa uroczystość stano-
wiła nie tylko okazję do po-
dziękowań i gratulacji, ale 
i poświęcenia nowej części 
obiektu. Za sprawą duchow-
nych w sali obrad zawisł 

krzyż wykonany przez wło-
skich projektantów. Reali-
zacja przedsięwzięcia spo-
wodowała, że budynek po 
byłej szkole zmienił się nie 
do poznania.
- Dzisiaj dysponujemy no-
woczesnym budynkiem, 
który jest usytuowany w sa-
mym centrum miejscowości 
– mówił burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński. - Centralna 
lokalizacja obiektu nie tylko 
ułatwia do niego dostęp, 

ale i sprawia, że urząd jest 
świetną wizytówką miasta. 
Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy zaangażowali się 
w rozbudowę tego budynku.
Po powiększeniu powierzch-
nia użytkowa Urzędu Miasta 
w Redzie wynosi 1450 m2. 
W nowej części magistratu 
mieści się m.in. sala obrad 
radnych. Inwestycja zwią-
zana z rozbudową obiektu 
wyniosła około 5 mln zł. 

/AW/

Rozbudowany urząd 
oficjalnie otwarty
REDA | 25 listopada 2016 roku przejdzie do historii Redy. Tego dnia odbyło się 
oficjalne otwarcie nowej części Urzędu Miasta. 

Ze strony zarządu województwa 
oraz władz wielu pomorskich 
gmin płynie jednoznaczne sta-
nowisko: budowa trasy S6 na 
odcinku Słupsk – Trójmiasto jest 
niezmiernie ważna i pilna. 
Deklarację poparcia dla projek-
tu „Budowa drogi ekspresowej 
S6 Lębork (wraz z obwodnicą 
Lęborka) – Obwodnica Trójmia-
sta” niedawno podpisali samo-
rządowcy z powiatu wejherow-
skiego. 
- W związku z prowadzeniem 
czynności związanych z etapem 
przygotowania i realizacji tzw. 
Trasy Kaszubskiej Samorząd 
Powiatu Wejherowskiego oraz 
Samorządy Miast i Gmin z tere-
nu powiatu wejherowskiego, za-
niepokojone możliwością opóź-
nienia jej realizacji w ramach 
Programu Budowy Dróg Krajo-
wych, udzielają zdecydowanego 
poparcia projektowi – czytamy 

w podpisanej deklaracji. - Pro-
jektowana droga ekspresowa S6 
będzie główną trasą drogową 
Pomorza i należeć będzie do naj-
ważniejszych ogniw krajowego 
systemu komunikacyjnego. 
Zwolennicy budowy trasy pod-
kreślają, że droga S6 ma także 
bardzo ważne znaczenie dla 
transportu międzynarodowe-
go, należąc do europejskiego 
korytarza transportowego, pro-
wadzącego z Niemiec poprzez 
Polskę, Obwód Kaliningradzki, 
do państw nadbałtyckich. Droga 
ta pełnić będzie także funkcję 
obwodnicy wielu pomorskich 
miast i miejscowości. 
Kolejny apel o budowę drogi S6 
podpisano w Szemudzie pod-
czas sesji rady gminy Szemud. 
Asygnowali go także samorzą-
dowcy gmin z sąsiednich powia-
tów – lęborskiego i kartuskiego. 

/raf/

Jednym głosem za trasą S6
POMORZE | Radni Sejmiku Województwa Pomorskie-
go przyjęli jednogłośnie stanowisko w sprawie realizacji 
drogi S6 w województwie pomorskim. 

Inwestycja została oficjalnie 
oddana do użytku. 
- O budowę tego parkingu 
zabiegali radni, którzy w ten 
sposób chcieli poprawić bez-

pieczeństwo uczniów - zazna-
czał Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - My-
ślę, że z realizacji tego przed-
sięwzięcia cieszą się nie tyl-

ko oni, ale i rodzice, którzy 
dowożą swoje dzieci do tej 
szkoły.
Na realizację przedsięwzięcia 
władze Wejherowa przezna-

Bezpieczniej i wygodniej
WEJHEROWO | Rodzice uczniów już nie będą musieli walczyć o miejsca postojowe przy Zespole Szkół nr 3 w Wejhe-
rowie. Przy jednej z największych placówek oświatowych w mieście powstał parking. 

czyły 220 tys. zł. Parking, za 
którego budowę odpowiada 
Zakład Usług Komunalnych, 
liczy ponad trzydzieści miejsc 
postojowych. W przyszłości 
podobne inwestycje mają być 
realizowane w pobliżu innych 
miejskich szkół. 
- Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę z tego, że przy każdej 
z placówek nie uda się nam 
wybudować nowego parkin-
gu, ale tam, gdzie będą istnia-
ły ograniczenia terenowe, też 
będziemy szukali rozwiązań, 
które przyczynią do powstania 
dodatkowych miejsc postojo-
wych - zapewniała Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

/AW/
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Po powiększeniu 
powierzchnia użyt-
kowa Urzędu Miasta 
w Redzie wynosi 1450 
m2. W nowej części 
magistratu mieści 
się m.in. sala obrad 
radnych. Inwestycja 
związana z rozbudo-
wą obiektu wyniosła 
około 5 mln zł. 
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ObWIESZcZEnIE
Na podstawie art. 49, art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępo-
wania 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,

że w dniu 21 listopada 2016 roku, na wniosek Stefana Ratajczaka z Redy, będącego peł-
nomocnikiem Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, wydano decyzję 
(nr OS-504/2016, znak OS.6341.118.2016.MM2) – pozwolenie wodnoprawne na odwod-
nienie wykopów budowlanych o łącznej długości 1016,5 m i szerokości 1,0 m, pod pro-
jektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z robotami i zasięgiem od-
działywania na działkach ewidencyjnych numer:

410/8, 410/43, 410/42, 410/44, 410/45, 410/46, 410/47, 410/14, 410/15, 410/16, •	
410/49, 410/48, 30/10, 30/7, 30/6, 60/8, 30/9, 29/1, 30/11, 30/3, 30/5, 33/1, 33/2, 
1296/29, 1296/30, 1296/5, 1296/4, 1296/6, 1296/32, 1296/31, 34/3, 1296/34, 
1296/33, 34/1, 34/5, 34/4, 1259, 46/11, 411/7, 411/8, 46/12, 46/4, 46/13, 46/14, 46/2, 
46/15, 412/4, 412/1, 409, 53/15, 53/16, 53/5, 53/7, 46/16, 46/9, 53/8, 53/13, 53/14, 
53/1, 412/3, 412/5, 413/1, 413/8, 53/12, 54, 1287, 1282/2, 1282/1, 1286, obręb bol-
szewo, gm. Wejherowo,
125/64, 125/65, 126/56, 126/58, 126/41, 126/42, 514/1, 514/2, 126/24, 126/26, •	
126/23, 126/25, 126/1, 127/14, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 127/10, 127/9, 127/11, 
127/12, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 127/13, 127/8, 128/2, 128/21, 128/13, 
128/14, 128/22, 128/23, 128/19, 128/24, 128/25, 128/28, 128/15, 128/27, 128/30, 
128/29, 121, 128/18, 128/46, 120, 119/1, 119/2, obręb Góra, gm. Wejherowo.
471, 472, 470, 424/1, 424/2, 425, 426, 427, 469, obręb •	 Orle, gm. Wejherowo.

Łączna ilość odpompowanej wody z całego objętego pozwoleniem zadania nie przekro-
czy Qmax rok = 27633 m3/rok.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiado-
mienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicz-
nego ogłoszenia. W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą 
zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, Wydziale Środowiska 
(ul. 3 Maja 4), pokoju 205 (II p.), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8-15 
(tel. 58 572-95-42).

Dąży do tego Zakład Usług 
Komunalnych, który inwesty-
cję zamierza przeprowadzić 
przy wsparciu ze środków 
unijnych.
- W grudniu będziemy składać 
wniosek do Unii Europejskiej, 
a dokładniej do Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko o środki na 
realizację projektu pod na-
zwą Eko-Fabryka - informuje 
Roman Czerwiński, prezes 
ZUK. - Inwestycja obejmuje 
zarówno budowę Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych wraz ze stacją 
przeładunkową, jak i centrum 
nowoczesnej gospodarki od-
padami, które zajmowało się 
będzie między innymi odzy-
skiem odpadów.
Dodatkowo utworzone zosta-
nie Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej, które składało się bę-
dzie między innymi ze ścieżki 
edukacyjnej, ekspozycji stałej 
i czasowej, składu rzeczy 
używanych oraz biblioteki 
z odzysku. Inwestycja nadto 
przewiduje utworzenie warsz-

tatu AGD i zakładu naprawy 
mebli. Ważnym elementem 
Eko-Fabryki będzie Strefa Re-
cyklingu i Upcyklingu – Park 
Naukowo –Maszynowy. 
- To ma być projekt wzorcowy 
dla całego Pomorza – mówi 
Roman Czerwiński. - Chcemy, 
aby z zasadami gospodarki 
odpadami komunalnymi i ko-
rzyściami, które wypływają 

z recyklingu, zapoznawali się 
tutaj nie tylko ludzie młodzi, 
ale również osoby dorosłe, 
jak chociażby przedstawiciele 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Jest to przymiarka do go-
spodarki w obiegu zamknię-
tym, zwanej także gospodarką 
recyklingową, która zmierza 
do całkowitej eliminacji od-
padów.

Łączny koszt inwestycji osza-
cowany został na około 12 mln 
zł. Większą część powyższej 
kwoty ma stanowić unijne do-
finansowanie, o które zamierza 
zabiegać Zakład Usług Ko-
munalnych. Przedsięwzięcie 
na tzw. części przemysłowej 
Wejherowa ma zostać zreali-
zowane w ciągu najbliższych 
kilku lat. /AW/

Miliony na Eko-Fabrykę
WEJHEROWO | Dawna fabryka drzewna w Wejherowie przekształcona zostanie 
w nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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Mieszkańcy powiatu wej-
herowskiego nie kryją, że 
z wprowadzanych przez Szyb-
ką Kolej Miejską zmian nie są  
zadowoleni. I nic dziwnego, 
bo oznacza to po prostu mniej 
kolejek jeżdżących pomiędzy 
Wejherowem i Redą a Gdynią 
Chylonią. Likwidowane też 
są niektóre połączenia nocne. 
Po północy powrót z Gdańska 
do Gdyni będzie utrudniony, 
a najdłuższa przerwa między 
SKM-kami będzie wynosić 
aż trzy godziny. Z Gdańska 
Głównego do Gdyni nie po-
jedzie bowiem pociąg o godz. 
1:00. Z Gdyni Głównej do 
Gdańska ostatni pociąg w dni 
powszednie odjedzie o godz. 
0:12. Kolejne połączenie 

przewidziano dopiero o godz. 
3:10. Z Gdańska w sobotę 
i niedzielę nie pojedzie po-
ciąg o godz. 2:00, z Gdyni do 
Gdańska, w soboty i niedzie-
le z rozkładów zniknie kurs 
o godz. 2:43. 
Znikną też niektóre kur-
sy poranne do Wejherowa, 
a także popołudniowe (ok. 
godz. 16.00 z Gdyni). Pociągi 
o godz. 16:18 i 16:26 skończą 
natomiast bieg w Chyloni.
Od 11 grudnia pociągi SKM 
nie będą kursować na odcin-
ku Gdańsk Główny - Tczew 
- Gdańsk Główny. Do Słup-
ska natomiast pojadą pociągi 
Przewozów Regionalnych, ale 
z taryfą SKM. 
/raf/

Zmiany w rozkładzie SKM
KOMUNIKACJA | Mniej kolejek, ograniczenie trasy 
niektórych kursów w kierunku Wejherowa i przejęcie ob-
sługi tras do Tczew oraz Słupska przez Spółkę Przewozy 
Regionalne – to najważniejsze zmiany, jakie czekają na pa-
sażerów od niedzieli 11 grudnia. 
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W ten sposób władze po-
wiatu wejherowskiego 
odznaczyły stypendystów 
prezesa Rady Ministrów, 
uczniów, do których trafi-
ły stypendia unijne, a tak-
że zwycięzców plebiscytu 
„Nauczyciel na medal”. 
Uroczystość odznacze-
nia wybitnych nauczycieli 
i uzdolnionych uczniów 
zorganizowana została 
w sali narad Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie. 
W spotkaniu, które uświet-
nił występ Klaudii Kuła-
kowskiej, wzięło udział 
kilkadziesiąt osób.
- Gratuluję wszystkim lau-
reatom, nauczycielom oraz 
młodzieży - mówiła pod-
czas uroczystości Gabriela 
Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego. - Jeste-
ście ambasadorami powia-
tu wejherowskiego w kra-
ju. Wierzę, że uzyskane 
stypendia wykorzystacie 
na poszerzanie swojej wie-
dzy.

We wtorek listami gratula-
cyjnymi uhonorowane zo-
stały Joanna Łukasiewicz 
i Agnieszka Wojtas, laure-
atki plebiscytu „Nauczy-
ciel na medal”. Włodarze 
powiatu wejherowskiego 
odznaczyli również sty-
pendystów prezesa Rady 
Ministrów, czyli dziesię-
ciu uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Listy gra-
tulacyjne trafiły również 
do dwudziestu czterech 
stypendystów unijnych, 
którzy otrzymali wsparcie 
w ramach projektu Urzę-
du Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
- By zostać uhonorowanym, 
na pewno nie można leżeć 
odłogiem i bezczynnie cze-
kać na nadejście sukcesów 
– mówił Mateusz Breza, 
jeden z odznaczonych sty-
pendystów. - Trzeba syste-
matycznie poszerzać swoją 
wiedzę i dążyć do realiza-
cji zamierzonych celów. 

/AW/

Docenili nauczycieli i uczniów
POWIAT | Wybitni nauczyciele i uzdolnieni uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych otrzymali listy gratulacyjne. 

Nowoczesne centrum dia-
gnostyczno-lecznicze na ba-
zie tych placówek zamierza 
stworzyć Urząd Marszałkow-
ski. Decyzję w tej sprawie 
niedawno podjął Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego.Pla-
nowane zmiany budzą wiele 
obaw, szczególnie w kontek-
ście szpitala wejherowskie-
go. Placówka od wielu lat jest 
bowiem dobrze zarządzana, 
ma dobre wyniki finansowe, 
stale jest unowocześniana 
i wyposażana w najnowocze-
śniejszy sprzęt. W ostatnich 
latach w szpitalu przeprowa-
dzono ogromne inwestycje, 

całkowicie zmodernizowano 
i doposażono niektóre od-
działy, a specjaliści doceniani 
są także poza granicami na-
szego kraju (niejednokrotnie 
właśnie w wejherowskim 
szpitalu przeprowadzane 
były m.in. pionierskie zabiegi 
i operacje). 
Przedstawiciele zarządu 
województwa tłumaczą, że 
zmiany są konieczne, ponie-
waż dzięki temu wszystkie 
cztery szpitale będą w stanie 
się utrzymać finansowe i bę-
dzie to korzystne dla pacjen-
tów.
/raf/

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa:

Z punktu widzenia samorządu 
wejherowskiego najważniejsze 
jest to, aby wejherowski szpital 
się rozwijał. Placówka stoi przed 
poważnymi inwestycjami i zależy 

nam, aby zostały one zrealizowa-
ne. Jeśli tak się stanie, możliwości szpitala bardzo 
wzrosną. Zawsze – w naszym odczuciu – szpital sa-
modzielny ma większe możliwości. Ale najważniej-
sze jest, aby miał on zabezpieczone finansowanie. 
A dziś nie do końca wiemy, jak minister zdrowia za-
mierza stworzyć siatkę szpitali, która będzie miała 
zapewnione finansowanie. Ważne, aby wejherow-
ski szpital znalazł się w tej siatce. Czy pomysł stwo-
rzenia jednej spółki ze szpitalami trójmiejskimi 
jest dobry? Nie umiem dziś na to odpowiedzieć – 
wszystko zależy od tego, co dokładnie będą mówić 
przepisy o finansowaniu ośrodków zdrowia. 

andrzej zieleniewsKi, 
prezes i dyrektor naczelny szpitala 
w Wejherowie:

Jestem przekonany, że pacjent 
na połączeniu szpitali nie stra-
ci. Wcześniej podobną fuzję 
z powodzeniem przeprowadzono 
w Gdańsku, teraz ma być w to włą-

czona także nasza placówka. Planowane połącze-
nie jest związane zapowiadanymi na szczeblu cen-
tralnym zmianami sieci i poziomów szpitali. Jeśli do 
tego dojdzie, pozwoli to nam na funkcjonowanie 
na III poziomie i rozszerzenie działalności. Konso-
lidacja to dla nas szansa na powstanie nowego 
bloku operacyjnego, planujemy też w przyszłości 
stworzyć nową specjalizację, jaką jest kardiochirur-
gia. O finansowanie raczej się nie obawiam, że szpi-
tale trójmiejskie będą dostawać więcej pieniędzy, 
a my będziemy pomijani. Do tej pory takich sytu-
acji nie było, nie widzę powodu, żeby coś takiego 
miało nastąpić po połączeniu. 

Jeden zamiast czterech
POMORZE | Pomorskie Centrum Cho-
rób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, 
dwa szpitale gdyńskie (Miejski i Morski 
w Gdyni-Redłowie) oraz Szpital Specja-
listyczny w Wejherowie mają zostać po-
łączone w jedną, gigantyczną spółkę. 
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. 
z 2013r.   poz. 1409z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Ko-
deksu  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:

-  na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.09.2016r. została wydana decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

budowie drogi gminnej jako zadanie pn. „Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego 
w Wejherowie na odcinku od ul. Patoka do ul. Orzeszkowej” 

na terenie działek nr: 
w obrębie 12: 26/22, 24/1, 9/1, 9/3 (powstałej z podziału działki 9/2), 22/13 (powstałej 

z podziału działki 22/4), 22/1, 22/15 (powstałej z podziału działki 22/10/0, 22/17 (powsta-
łej z podziału działki 22/11), 21/1, 20/1,

w obrębie 20: 2/33, 2/72, 2/24, 2/32, 4/1, 4/40, 4/20, 4/22, 4/29, 4/47, 190/33 (powstałej 
z podziału działki 190/21), 190/31 (powstałej z podziału działki 190/6), 7/14 (powstałej 

z podziału działki 7/9), 7/4, 7/3, 14/2, 31/1, 33/2, 76
oraz czasowe zajęcie działek nr:

w obrębie 12: 26/21, 22/5, 21/12, 20/4
w obrębie 20: 4/27

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administra-
cji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych 
inwestycją o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział 
Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-
15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Ob-
sługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 
tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r.   poz. 
1409z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania admi-
nistracyjnego /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 10.11.2016r., na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.04.2016r. (uzupełniony 
dnia 23.05.2016r) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

budowie dróg gminnych jako zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie 
poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej” 

na działkach przeznaczonych na pas drogowy:
ulicy Kwiatowej: 
- obręb 6 na działkach nr ewidencyjny: 18/98 (powstałej z podziału działki nr 18/31), 18/94 (powsta-
łej z podziału działki nr 18/67), 18/96 (powstałej z podziału działki nr 18/69), 18/70, 18/83, 18/92 (po-
wstałej z podziału działki nr 18/85), 18/87, 19/5, 19/6, 167/3, 227/9 (powstałej z podziału działki nr 
227/3), 
- obręb 7 na działkach nr ewidencyjny: 159/12, 159/33 (powstałej z podziału działki nr 159/13), 159/43, 
159/35 (powstałej z podziału działki nr 159/18), 159/39, 159/41
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny: 2/1 (powstałej z podziału działki nr 2), 50/1 (powstałej z po-
działu działki nr 50), 53/1 (powstałej z podziału działki nr 53), 315/1, 315/2, 326/6 (powstałej z po-
działu działki nr 326/2)
ulicy Zachodniej:
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny: 12/1, 12/3 (powstałej z podziału działki nr 12/2), 16/1, 29/1 
(powstałej z podziału działki nr 29)
ulicy 10-ego Lutego:
- obręb 7 na działkach nr ewidencyjny 159/40, 159/37 (powstałej z podziału działki nr 159/20), 159/45 
(powstałej z podziału działki nr 159/22)
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 84/6, 114/1 (powstałej z podziału działki nr 114), 302
ulicy Spacerowej:
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 11/1 (powstałej z podziału działki nr 11), 34/4, 35/1 (powsta-
łej z podziału działki nr 35), 35/3 (powstałej z podziału działki nr 35)
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego:
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 82/1 (powstałej z podziału działki nr 82), 83/5 (powstałej z po-
działu działki nr 83/4)
ulicy Kopernika:
- obręb 16 na terenie działek nr ewidencyjny 84/13 (powstałej z podziału działki nr 84/12), 113

oraz czasowe zajęcie terenu objętego przebudową oraz budową infrastruktury technicznej oraz po-
wiązań z innymi drogami publicznymi:
- obręb 6 na działkach nr ewidencyjny 18/30, 18/51, 18/82, 18/84, 18/86, 19/2, 19/4, 167/1, 167/4, 
227/10 (powstałej z podziału działki nr 227/3), 227/8
- obręb 7 na działkach nr ewidencyjny 1/7, 1/8, 71/39, 159/8, 159/34 (powstałej z podziału działki nr 
159/13), 159/44, 159/36 (powstałej z podziału działki nr 159/18), 159/38 (powstałej z podziału działki 
nr 159/20), 159/24, 159/42, 159/46 (powstałej z podziału działki nr 159/22)
- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 2/2 (powstałej z podziału działki nr 2), 11/2 (powstałej z po-
działu działki nr 11), 12/4 (powstała z podziału działki nr 12/2), 29/2 (powstała z podziału działki nr 
29), 35/4 (powstałej z podziału działki nr 35), 38, 44, 46, 48, 50/2 (powstała z podziału działki nr 50), 
53/2 (powstałej z podziału działki nr 53), 83/3, 83/6 (powstałej z podziału działki nr 83/4), 84/5, 84/10, 
116, 326/7 (powstałej z podziału działki nr 326/2), 303/1, 303/2, 82/2 (powstała z podziału działki nr 
82)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwo-
ści zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury  i Budownictwa, 84-200 
Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne za-
strzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, 
w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administra-
cyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicz-
nego ogłoszenia.

Każdego roku 3 grudnia 
obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Osób Nie-
pełnosprawnych. Celem 
święta ustanowionego przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 1992 r. jest nie tylko 
zwiększenie świadomości 
publicznej na temat ogra-
niczeń, z jakimi borykają 
się osoby niepełnosprawne, 
ale także ukazanie korzyści 
płynących z pełnej integra-

cji osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym, gospo-
darczym czy kulturalnym. 
W tym roku wiele instytucji 
publicznych postanowiło 
włączyć się w obchody Dnia 
Osób Niepełnosprawnych, 
m.in. wejherowski ZUS .
Z tej okazji dzień wcześniej, 
tj. 2 grudnia br., w Inspekto-
racie Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Wejherowie 
przy ul. Sobieskiego 294, 

na wydzielonym stanowi-
sku na sali obsługi klientów 
w nowym budynku, po-
rad udzielać będą eksperci 
z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wej-
herowie. Eksperci dostępni 
będą w godzinach od 10.00 
do 14.00.
Ponadto o godzinie 10.00 
w sali nr 103 rozpocznie 
się prowadzone przez leka-
rza specjalistę szkolenie nt. 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w wejherowskim ZUS

„Profilaktyka cukrzycy – jak 
uniknąć powikłań cukrzyco-
wych”, a o godzinie 12.00 
w tej samej sali ekspert z Po-
wiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Wejherowie 

przeprowadzi szkolenie nt.  
„Warunków i możliwości 
uzyskania dofinansowania 
ze środków PFRON dla osób 
niepełnosprawnych”.
Serdecznie zapraszamy 

wszystkich, szczególnie 
osoby niepełnosprawne, do 
wzięcia udziału w specjal-
nym dniu otwartym wejhe-
rowskiej placówki ZUS.
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Minęła połowa kadencji, jest 
to więc dobra okazja do pod-
sumowań minionych dwóch 
lat. W Wejherowie z pewno-
ścią najważniejszymi kwe-
stiami, jakie były i są nadal 
realizowane jest rozbudowa 
infrastruktury drogowej?

- Oczywiście! Rozpoczęli-
śmy strategiczne dla miasta 
inwestycje - budowę trzech 
węzłów komunikacyjnych: 
„Zryw”, „Działki” i „Kwia-
towa”, a ponadto budowa-
liśmy drogi w różnych czę-
ściach miasta. Ale drogi to nie 
wszystko, zrealizowaliśmy 
bowiem dwie edycje Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywa-
telskiego, kontynuujemy też 
prace przy rewitalizacji Par-
ku Miejskiego i Śródmieścia 
Wejherowa. Sukcesem tej ka-
dencji jest także współpraca 
z radnymi wszystkich ugrupo-
wań w radzie miasta i z wła-
dzami powiatu. Nauczyliśmy 
się współpracować i zawierać 
kompromisy. To zupełnie inny 
obraz wejherowskiego samo-
rządu, niż w poprzednich ka-
dencjach.

Wejherowski Budżet Oby-
watelski okazał się sukce-
sem?

- Tak, od pierwszej edycji 
w 2015 roku. W głosowaniu 
wzięło udział ponad 8 tys. 
wejherowian. Spośród 47 pro-
jektów wybrano siedem, kwo-

ta wydatkowana na realizację 
projektów to prawie 1 mln zł. 
Druga edycja w 2016 r. spo-
tkała się z jeszcze większym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców, w głosowaniu wzięło 
udział ponad 9,6 tys. osób. 
Spośród 27 projektów podda-
nych pod głosowanie zreali-
zowanych zostanie pięć pro-
jektów inwestycyjnych i dwa 
nieinwestycyjne o łącznej 
szacunkowej wartości ponad 
1 mln zł. 

Czy można zatem powie-
dzieć, że ta kadencja obfitu-
je w inwestycje?

- Jak najbardziej, szczegól-
nie w inwestycje drogowe. 
W mieście realizowana jest 
dalsza budowa ulic, przede 
wszystkim poza centrum 
miasta. Najważniejszym dla 
nas w tej chwili zadaniem są 
rozpoczęte i częściowo już za-
kończone prace przy budowie 
bezkolizyjnych połączeń dro-
gowych północnej i południo-
wej części Wejherowa. Żadna 
z dotychczasowych Rad Mia-
sta Wejherowa nie podejmo-
wała dotąd decyzji o budo-
wie bezkolizyjnych węzłów 
drogowych. Zakończyliśmy 
jeden z etapów Węzła Działki, 
a obecnie trwa budowa I etapu 
Węzła Zryw. Jesteśmy gotowi 
do rozpoczęcia budowy Węzła 
Kwiatowa. To zadania trud-
ne, kosztowne i wymagające 
wielu wyrzeczeń ze strony 

miasta. Wiem, że wysiłek dziś 
podjęty, będzie procentował 
w latach następnych z korzy-
ścią dla mieszkańców, dla nas 
wszystkich. 

Budowa pierwszego etapu 
Węzła Zryw (obecnie klu-
czowej inwestycji) to kosz-
towna inwestycja. A przecież 
w budżecie miasta muszą 
być zabezpieczone pieniądze 
na inne cele...

- Dlatego postaraliśmy się 
wygospodarować i zabezpie-
czyć środki także na Budżet 
Obywatelski, dotacje dla sto-
warzyszeń czy kontynuację 
prac dotyczących budowy 
i utwardzania ulic w różnych 
częściach miasta. 

A czego mogą się spodzie-
wać mieszkańcy Wejherowa 
w przyszłości?

- Mimo widocznych osiągnięć 
i dotychczasowych sukcesów 
jest jeszcze dużo do zrobie-
nia. Zamierzam kontynuować 
dotychczasową wizję rozwoju 
Wejherowa oraz dalej zre-
alizować program, z którym 
szedłem do wyborów.  Myślę 
tutaj przede wszystkim o kon-
tynuacji wspomnianych prze-
ze mnie inwestycji. Za dwa 
lata, przy kolejnych wyborach 
samorządowych mieszkańcy 
ocenią moją pracę.

Dziękuję za rozmowę.

Wejherowo na półmetku kadencji
WYWIAD | Z Krzysztofem Hildebrandtem, prezydentem Wejherowa, rozmawia Rafał Korbut.

InWEStycJE ZREALIZOWAnE W LAtAch 2014-2016:
buDOWA uLIc, SkWERóW I PARkInGóW:

nowy odcinek ul. Lelewela wraz z rondem u zbiegu ulic: Nadrzecznej - Der-•	
dowskiego – Krasińskiego (jako element Zachodniego Połączenia Drogowe-
go); oświetleniem, kanalizacją deszczową, separatorami, wybudowaniem za-
tok autobusowych w ul. Lelewela i w ul. Nadrzecznej wraz z parkingiem; ścież-
ka rowerowa wzdłuż ul. Lelewela
przebudowa ul. Okrężnej wraz z utwardzeniem ul. Dolnej•	
przebudowa skrzyżowania ul. Rogali/Karnowskiego•	
ciąg pieszy wzdłuż ul. Sobieskiego•	
ul. Spacerowa•	
ul. Brzozowa•	
ul. przy Powiatowym Urzędzie Pracy•	
ul. Leśna•	
ul. Chmielewskiego•	
remont jezdni ul. Harcerskiej•	
kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa poprzez m.in. zaprojek-•	
towanie i wykonanie ciągu pieszego i placu rekreacyjnego wzdłuż rzeki Ce-
dron
skwer im. Reginy Osowickiej wraz z kompleksowym remontem ul. Bukowej•	
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego•	
przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte/Paderewskiego•	
parking przy wejherowskim cmentarzu wraz z budową wiat handlowych i za-•	
tok autobusowych; 
ul. Odrębna (inwestycja zrealizowana wspólnie ze starostwem powiatowym)•	

nAWIERZchnIE Z PŁyt DROGOWych:

Nawierzchnię z płyt ułożono na ulicach: Modrej, Uroczej, Złotej, serwisowej wzdłuż 
ul. Sucharskiego, Zielnej, Architektów, Jasnej, Kołłątaja, Wschodniej, Poprzecznej, 
Środkowej, Torowej, Spokojnej, Krzywej, Szczęśliwej, łącznik w ul. Okrężnej-Lele-
wela, drodze serwisowej Węzeł Działki – ul. Zachodniej, sięgaczu do ul. Rybackiej, 
Iwaszkiewicza.

InWEStycJE POZADROGOWE:

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 •	
Budowa zadaszenia lodowiska przy ZS nr 3•	
Szlak Nut Kaszubskich •	
Kontynuacja rewitalizacji Parku Miejskiego im. Majkowskiego poprzez budo-•	
wę wolier i faszynowanie kanałów 

DZIAŁAnIA W ZAkRESIE OchROny śRODOWISkA, 
kuLtuRy I PROMOcJI:

kolejne zadania w ramach programu likwidacji niskiej emisji spalin (program •	
KAWKA)
dofinansowanie prac konserwatorskich przy wejherowskich zabytkach •	
cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców: zumba przy filhar-•	
monii, fittnes i joga w parku, Kino pod Gwiazdami, letnie koncerty, spacery po 
mieście z przewodnikiem

PRAcE PROJEktOWE:

Węzeł integracyjny „Kwiatowa” wraz z tunelem w ciągu ulicy Kwiatowej•	
„Wodne Ogrody – Centrum Integracji Społecznej” – zagospodarowanie tere-•	
nu po tzw. starym basenie przy ul. Kalwaryjskiej 
połączenie drogowe ul. 12 Marca z ul. Reformatów wraz z parkingiem przy ul. •	
Reformatów 
przebudowa ul. Zamkowej •	
budowa odcinka ul. Necla do ul. Patoka •	
budowa ul. Gryfa Pomorskiego, Krofeya, Obrońców Westerplatte, Paderew-•	
skiego
budowa i przebudowa ul. Karnowskiego wraz z 3 rondami •	
budowa połączenia ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką •	
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy hotelu BLIZA•	
budowa boiska przy ul. Wschodniej •	
przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej i Chopina (rondo)•	
budowa ul. Łęgowskiego•	
budowa przystani kajakowej na rzece Redzie - „Kajakiem przez Pomorze” •	
budowa Skate Parku przy ul. Konopnickiej•	
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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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W odróżnieniu od niewielkich 
makiet domowych, rozkłada-
nych na dywanie, lub zbu-
dowanych w kształcie koła, 
makieta w Auchan Rumia od-
zwierciedlała (w skali 1:87) 
fragment prawdziwej drogi 
kolejowej - stacje, oddzielone 
od siebie długimi odcinkami 
szlaku kolejowego. Dzię-
ki temu na makiecie można 
było pokazać ruch pociągów 
taki, jak na prawdziwej kolei. 
Makieta miała łączną długość 
ponad dwieście metrów.
Gospodarzem imprezy był 
klub Nostalgia Za Parą z Gdań-
ska, zaś współuczestnikami - 
członkowie klubów modelar-
skich z całej Polski. Nostalgia 
Za Parą to grupa miłośników 
kolei i modelarzy kolejowych. 
W Trójmieście w ciągu roku 
organizują kilka cyklicznych 
wystaw makiet kolejowych. 
Po makiecie poruszały się 
rozmaite pociągi: towarowe, 
osobowe, pospieszne, ekspre-
sowe i specjalne. Kursowały 
według specjalnego rozkładu 
jazdy (czas przyspieszony był 
trzy lub czterokrotnie w sto-

sunku do rzeczywistego). Ma-
szyniści prowadzili pociągi, 
przestrzegając obowiązują-
cych sygnałów i poleceń dy-
żurnych ruchu. Maszynista 
natomiast szedł wzdłuż ma-

kiety, równolegle do jadącego 
pociągu i sterował lokomo-
tywą za pomocą specjalnego 
manipulatora. Zawiadowcy 
stacji (dyżurni ruchu), mając 
do dyspozycji rozkład jazdy, 

obsługiwali rozjazdy (zwrot-
nice) i semafory (światła) na 
swoich stacjach, kierując tym 
samym pociągi na właściwe 
tory stacyjne. Dzięki temu 
zachowany został wysoki sto-

pień realizmu całej zabawy.
Częścią makiety były repliki 
prawdziwych polskich stacji 
Radzymin (koło Warszawy). 
Nowym elementem makiety 
byłą linia kolei wąskotoro-
wej.
Impreza odbywała się przez 
dwa kolejne weekendy. Pod-
czas pierwszego prezentowa-
na była część makiety w skali 
1:87, należąca do członków 
klubu Nostalgia Za Parą

Na drugi weekend wystawy 
zjechali zaproszeni uczestni-
cy z całej Polski, którzy przy-
wieźli swoje moduły makiety 
w skali H0 (1:87). Zostały do-
łączone do stojącej już wcze-
śniej makiety. 
Ciekawym elementem im-
prezy był symulator lokomo-
tywy ET41, przywieziony 
i obsługiwany przez kolegów 
z OKMK „Piętrusek”. 
/raf/

Nostalgia za parą – czyli kolej w miniaturze
RUMIA | Ogromną makietę kolejową, składającą się z dziesięciu stacji, przystanków osobowych, parowozowni normalno- i wą-
skotorowej, dwóch bocznic oraz szlaku pomiędzy nimi, można było oglądać w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan. 

Po zeszłorocznych sukce-
sach i w tym roku grupa 
„Alchemia” fetuje zwycię-
stwa. Członkowie szkolnej 
trupy Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 im. 
Jakuba Wejhera, znani jako 
„Alchemicy”, teatr napraw-
dę kochają. Zapoczątkowa-
li swą działalność w 2015 
roku. Opiekunami grupy są 
nauczycielki języka polskie-
go: Alicja Długosz i Barbara 
Malawska, członkowie gru-
py zaś to uczniowie wszyst-
kich typów szkół, jakie 
wchodzą w skład zespołu. 
W 2015 roku „Alchemia” 
zdobyła dwa wyróżnie-
nia na X Ogólnopolskim 
Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych im. Adama Lu-
terka w Wejherowie oraz 
I miejsce na XIV Powiato-
wym Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych w Redzie. 
W tym roku zdobyli III na-
grodę w XI edycji konkur-
su wejherowskiego oraz 
I w XV konkursie redzkim. 
Przygotowany spektakl pt. 
„Opowiedz… Marionetki”, 
oparty na oryginalnym sce-

nariuszu, wzruszył miłośni-
ków świątyni Melpomeny, 
co więcej zburzył stereo-
typ myślenia o szkolnych 
przedstawieniach. Kon-
wencja teatru ruchu, tańca, 
jaką wybrali „Alchemicy”, 
umożliwiła porozumienie 
między aktorem a widzem. 
Przesłanie było czytelne: 
mówiło o braku wrażliwo-
ści, miłości i zrozumienia 
wśród ludzi, o konieczno-
ści podporządkowania się 
i przyzwolenia na zło. Ak-
torzy zespołu ograniczyli 
środki wyrazu do symbolu, 
tańca i muzyki. Ich kre-
acje były tak sugestywne 
i przejmujące, że wzbudzi-
ły zachwyt nie tylko jury, 
ale także widzów, którzy po 
obejrzeniu spektaklu dzię-
kowali za „piętnaście minut 
w lepszym świecie”. 
Na szczególne wyróżnie-
nie - jak głosił werdykt jury 
– aktorzy zasłużyli sobie 
dzięki wizjonerstwu i sym-
bolice, których odczytanie 
było możliwe, a jednak nie-
jednoznaczne. 
/raf/

Kolejny sukces 
Alchemików
WEJHEROWO | Spektakl pt. „Opowiedz… Marionet-
ki” okazał się kolejnym sukcesem grupy teatralnej „Al-
chemia” działającej przy ZSP nr 4 im. Jakuba Wejhera  
w Wejherowie. 

OGŁOSZEnIE
WóJtA GMIny GnIEWInO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz 
art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy 
z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino:
uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XXIX/222/2016 z dnia 18 
listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu geodezyjnego nadole w gmi-
nie Gniewino oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczą-
cej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Załączniki graficzne do wyżej wymienionej uchwały, szcze-
gółowo określające granice planu są  eksponowane na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionych planów miejscowych. Wnioski należy składać  
na piśmie na adres:

urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino

w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Gniewino
 Zbigniew Walczak
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Rozstrzygnęliśmy konkurs 
dla naszych Czytelników 

z okazji Dnia Pluszowego Misia, 
w którym do wygrania były sym-

patyczne maskotki.
Sklep Dom Dziecka w Wejherowie 
pomógł nam zorganizować zabawę, 
dzięki czemu konkurs spotkał się ze 
sporym zainteresowaniem. Trafiło 
do nas ponad 35 niesamowitych 
fotografii, za które serdecznie dzię-
kujemy!
Z w y c i ę z c a m i 

w naszej zabawie zostali: Alicja 
Nadolska, Karolina Lewnau, Pau-
lina Kupc i Żaneta Pielowska. 
Gratulujemy i zachęceamy 
wszystkich do uczestnictwa 
w naszych kolejnych kon-
kursach, organizowanych 
na portalu gwe24.pl oraz 
na naszym facebooko-
wym profilu facebo-
ok/gwe24.pl.

Pluszaki już są Wasze!
Piątek, 2 grudnia 2016 9|

ALIcJA nADOLSkA
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JOAnnA tREDER
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To właśnie tu, w Hali Spor-
towej Zespołu Szkół nr 1 
przy ul. Śmiechowskiej 36, 
odbywać się będą organizo-
wane przez Taneczny Klub 
Sportowy „ FALA” Mistrzo-
stwa  Województwa Pomor-
skiego w Sportowym Tańcu 
Towarzyskim, Ogólnopolski 
Turniej  Sportowego Tań-
ca Towarzyskiego o Puchar 
Prezydenta Miasta Wejhero-
wa oraz  Taneczne Mistrzo-
stwa Par Przedszkolnych.

Już od godziny 9.30 swo-
je umiejętności taneczne, 
w stylach standartowych 
i latynoamerykańskich, 
prezentować będą tance-
rze różnych klas i kategorii 
wiekowych, w tym najmłod-
si uczestnicy turnieju – pary 
przedszkolne. Wszystkie 
pary walczyć będą o naj-

wyższe noty, a tym samym  
o Puchar Prezydenta Miasta 
Wejherowa i  tytuł „Mistrza 
Województwa Pomorskie-
go”.

Wyjątkowym punktem 
programu będzie gala wie-
czorna, która rozpocznie 
się o godzinie 18.30, a po-
prowadzi ją gość specjalny - 
jurorka  „Tańca z Gwiazda-
mi” i  wielokrotna mistrzyni 
Polski w tańcu towarzyskim 
-   Iwona Pavlović.

- Wierzymy, że ta wielka 
taneczna impreza dostarczy 
wszystkim niezapomnianych 
wrażeń i na stałe wpisze się 
w kalendarz sportowych 
wydarzeń miasta Wejhero-
wa – mówią organizatorzy. 
- Serdecznie wszystkich za-
praszamy.
/raf/

Roztańczą 
całe miasto!
WEJHEROWO | Już w najbliższą sobotę, 3 grudnia, go-
ścinne i malownicze Wejherowo stanie się najbardziej roz-
tańczonym miastem województwa pomorskiego. 
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ObWIESZcZEnIE

W sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Miejskiej Rumia.

Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 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 Pro-
gramu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Rumi zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Rumia.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyj-
nych na obszarze zdegradowanym, który wymaga szczególnego wsparcia. Zachęcamy 
wszystkich do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu do-
kumentu.
   
       Burmistrz Miasta Rumi

Projekt pt. „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obsza-
rów zdegradowanych w Rumi”, realizowany jest przy współfinansowaniu środków  Unii Europejskiej w ra-

mach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

24 listopada br. na uroczystej 
gali w Gdańsku siedemdzie-
sięciu pracownikom spółki 
Energa Operator ze wszystkich 
rejonów dystrybucji w północ-
nej i środkowej części Polski 
wręczono odznaczenia pra-
cownicze. Są wśród nich mi-
strzowie zawodu energetyka, 
elektromonterzy, inżynierowie 
wdrażający nowoczesne sys-
temy, rozwiązania organiza-
cyjne i techniczne zapewnia-
jące niezawodne, bezpieczne 

funkcjonowanie sieci niskiego 
i średniego napięcia, sprawne 
zasilanie. Uhonorowano pre-
kursorów postępu technicz-
nego w dziedzinie elektro-
energetyki - w budownictwie 
sieciowym, jak i eksploatacji. 
Wśród odznaczonych są osoby 
podejmujące liczne inicjatywy 
techniczne i organizacyjne na 
rzecz zapewnienia niezawod-
nych dostaw energii elektrycz-
nej. To właśnie ich działania 
podnoszą efektywność eks-

ploatacji sieci, optymalizują 
realizację prac eksploatacyj-
nych, awaryjnych i interwen-
cyjnych.
- Jest dla mnie zaszczytem, 
że mamy pracowników, dla 
których słowa odpowiedzial-
ność, efektywność, innowa-
cyjność i profesjonalizm, są 
elementem codziennej pracy. 
Swoją pracą przyczyniają się 
w szczególny sposób do osią-
gania przez spółkę coraz lep-
szych efektów gospodarczych, 

organizacyjnych i społecz-
nych. O rezultatach pracy de-
cyduje nie tylko wykształcenie 
czy miejsce w organizacji. To 
przede wszystkim osobiste 
aspiracje, motywacja, zdol-
ności i chęć podejmowania 
nowych wyzwań - powiedział 
Piotr Dorawa, prezes Zarządu 
Energa Operator. - Dzisiejsza 
uroczystość ma dla nas szcze-
gólne znaczenie. Jest okazją 
do uhonorowania trudu, zaan-
gażowania załogi w realizacji 

naszych ambitnych planów. 
Każdy z laureatów ma swój 
udział w umacnianiu silnej 
pozycji naszej firmy w bran-
ży energetycznej. Nasi pra-
cownicy przyczyniają się do 
sprawnego działania firmy na 
co dzień i do wysokiej jakości 
usług, które oferujemy prawie 
3 mln odbiorców energii elek-
trycznej w północnej i środko-
wej części Polski.
Spółka Energa-Operator na-
leży do Grupy Energa, pełni 

rolę Operatora Systemu Dys-
trybucyjnego, którego głów-
nym obszarem działalności 
jest dystrybucja energii elek-
trycznej. EOP jest jednym 
z największych dystrybutorów 
energii elektrycznej w kraju. 
Dostarcza prąd do blisko 3 
mln gospodarstw domowych 
i firm w północnej i środkowej 
części kraju (obszar 75 tys. 
km kw.). Udział w rynku dys-
trybucji energii wynosi ok. 17 
procent. (En)

Energa doceniła pracowników dystrybucji
ENERGETYKA | Siedemdziesięciu pracownikom spółki Energa Operator przyznano odznaczenia za wybitne osiągnięcia zawo-
dowe we wdrażaniu innowacji proklienckich, utrzymania sprawnej sieci dystrybucji energii oraz umacnianiu silnej pozycji 
Energi w branży energetycznej.

fo
t. 

En
er

ga

W programie wydarzenia za-
planowano m.in. prezenta-
cję multimedialną dotyczącą 
działalności biblioteki, występ 

artystyczny, wręczenie na-
grody „Czytelnika Roku” oraz 
uhonorowanie osób statuetką 
„Przyjaciela Biblioteki”. Biblio-

Pierwszy roczek biblioteki
POWIAT | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie będzie świętować pierwsze urodziny swojej 
działalności. W poniedziałek, 5 grudnia, o godz.18 od-
będzie się na uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu. 

teka mieści się przy ulicy Dwor-
cowej 7 w Wejherowie. /raf/
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Warsztaty kulinarne dla 
młodzieży zorganizowane 
zostały w pracowni gastro-
nomicznej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Wejherowie odbyły się 
. Młodzież z klasy 3 tech-
nikum żywienia i usług 
gastronomicznych pod 
czujnym okiem kucharza 
Łukasza Sikory, wspo-
maganego przez Jakuba 
Borońskiego wspólnie 
przygotowywała potrawy 
z przepisów kulinarnych 
z naszego regionu, uroz-
maicone o nowe trendy 
i techniki tworzenia po-
traw. Uczniowie w teamach 
dwuosobowych sporządzili 
następujące dania: zupa 
krem z marchwi/chili, po-

Młodzi mistrzowie kulinarni
WEJHEROWO | Pikantna zupa z marchwi, cytrusy serwowane w nietypowy sposób, anturaż z pieczarki 
z wędzonymi śliwkami, pstrąg sou vide z sałatką z czarnej soczewicy - między innymi takie potrawy 
przygotowywali uczniowie wejherowskiej szkoły podczas warsztatów kulinarnych.

Wojciech Zagórski, menager 
firmy Makro przeprowadzał 
dla młodzieży guizy z mięsa, 
warzyw i owoców. Ucznio-
wie posiadający największą 
wiedzę technologiczną otrzy-
mywali różne owoce egzo-
tyczne jak granadilla, granat 
czerwony, ananas, karambo-
la, mango, kaki.

Podczas wspólnego goto-
wania wytrawne oko kucha-
rza Łukasza Sikory wyłowiło 
przodujące teamy czyli Ma-
riusz Czerwiona z Mariolą 
Littwin oraz team Patrycja 
Godlewska z Zuzią Caruk.

Za samodzielną i twórczą 
pracę otrzymali oni do wy-
boru książkę „Mięso i dzi-
czyzna” lub talon na zakupy 
w Makro. Dzięki warszta-
tom kulinarnym młodzież 
poszerzała swoją wiedze 
i umiejętności kulinarne a ze-
spół klasowy integrował się 
i rozwijał umiejętności pracy 
w grupach.

Na warsztatach było smacz-
nie i wesoło, a spotkanie na 
długo zapadnie w pamięć 
uczestnikom.
/raf/

marańcze, cytryna, mascar-
pone, mleczko kokosowe 
oraz anturaż z pieczarki, 
śliwki wędzonej oraz mi-

kroliści buraka oraz danie 
zasadnicze: pstrąg sou vide 
z sałatką z czarnej soczewi-
cy, mus z podgrzybków oraz 

sos perglanc.
Świeże surowce wyso-

kiej jakości do wykonania 
wszystkich potraw otrzyma-

li uczniowie od firmy, która 
zasponsorowała warsztaty.

Korzystając z krótkich 
przerw podczas gotowania 
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM mieszkanie po remoncie 
39,20m2 lub zamienię na większe, 3 pię-
tro. Tel: 507486424

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

SPRZEDAM dom w Kębłowie 139/716M, 
4 pokoje, 2 łazienki, jadalnia, umeblo-
wana kuchnia, garderoba, małe osiedle, 
cena 330 tys. zł. Tel: 519-399-162

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

DO WYNAJĘCIA

WynAJMę mieszkanie w Wejherowie 
26m2, pokój, kuchnia, łazienka, ogrze-
wanie piec. Tel: 696-795-878

WynAJMę garaż w okolicy Dworca 
Głównego w Wejherowie. Tel: 788-683-
683

KUPIĘ

kuPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
StARSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, od 
15 listopada, tel. 0049 669 869 837

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SPRZEDAM koła z oponami zimowymi 
do Fiata Punto. Tel: 501-981-207

KUPIĘ

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

EDUKACJA

LEkcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura 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 okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

kOtŁOWnIE, instalacje, wod-kan, gazo-

we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię. Gorąca blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

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

RÓŻNE
SPRZEDAM 2 siodła do jazdy konnej. Tel: 
788-683-683

SPRZEDAM kuchenkę gazową, 2 pal-
nikowa, nowa, butle gazowe pełne 3kg 
i 2kg, cena 220 zł. Tel: 507-486-424

SPRZEDAM drewno do co i gałęziówkę, 
możliwy transport gratis. Tel: 782-846-
927

SPRZEDAM fotel rozkładany, 2 osobo-
wy, cena 300 zł. Tel: 517-159-871

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

MAtA dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 
75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM dwa krzesła kuchenne me-
talowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034
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ZbIGnIEW R. chuchAŁA

KAlENdARIUM fUTbOlOWE

REPREZEntAcJA SubIEktyWnA

Stworzyłem tyle repre-
zentacji, ile liter w al-
fabecie. Dziś najtrud-

niejsze zadanie. Kogo po-
wołać do reprezentacji 
dziewięćdziesięciopięcio-
lecia, bo tyle lat minie 18. 
grudnia od pierwszego 
meczu Polaków? Oczywi-
ście nie biorę pod uwagę 
aktualnych reprezentan-
tów. Najpierw podam skład 
reprezentacji przedwojen-
nej, potem powojennej 
i dopiero wtedy wybiegnie 
ta upragniona jedenastka, 
oczywiście według moje-
go klucza. Zatem do dzie-
ła. Drużyna przedwojen-
na zagra w systemie 1-2-
3-5. W bramce Spirydion 
Albański (Pogoń Lwów). 
W obronie Jerzy Bułanow 
(Polonia Warszawa) i Hen-
ryk Martyna (Legia war-
szawa). W pomocy Ewald 

Dytko (Dąb Katowice), Wa-
cław Kuchar (Pogoń Lwów) 
i Teodor Piec (Naprzód Li-
piny). W ataku oczywiście 
Ernest Wilimowski (Ruch 
Chorzów), Józef Kałuża 
(Cracovia), Henryk Rey-
man (Wisła Kraków), Ge-
rard Wodarz (Ruch Cho-
rzów) i Józef Nawrot (Legia 
Warszawa). Komuś mogą 
nasunąć się wątpliwości, 
jak naprawdę miał na imię 
Piec? Przed wojną z pew-
nością Teodor,  a jego brat, 
też piłkarz reprezentacyj-
ny Wilhelm. Po wojnie obu 
„przechrzczono”, aby niby 
„zmyć” z nich pozostało-
ści po niemczyźnie. Teodor 
stał się Ryszardem, a Wil-
helma nazwano Jerzym. 
To nie zmienia postaci rze-
czy, że Teodora powołałem 
do przedwojennej repre-
zentacji, bo między innymi 

zagrał dwadzieścia jeden 
razy i zdobył trzy bramki 
dla Polski.  Wilhelm mógł 
się poszczycić sześcioma 
meczami i jednym golem.  
W dwóch najsłynniejszych 
meczach z lat 1921 – 1939, 
czyli  z Brazylią (5:6) i z Wę-
grami (4:2) wystąpili z mo-
jej ekipy Dytko i Wilimow-
ski (w obu), oraz Piec i Wo-
darz (z Brazylią). Nadmie-
nię, że Wilimowski w obu 
meczach strzelił siedem 
goli. Na trenera tej mojej 
drużyny powołałbym Ta-
deusza Kuchara, skądinąd 
brata grającego u mnie 
Wacława.  Kiedyś poświę-
cę obu braciom osobny fe-
lieton. Teraz czas na czasy 
nam bliższe. Drużyna wy-
stąpi w ustawieniu 1-4-3-3. 
Do bramki stawiam Huber-
ta Kostkę (Górnik Zabrze). 
W obronie zagrają Antoni 
Szymanowski (Wisła Kra-
ków), Jerzy Gorgoń, Sta-
nisław Oślizło i Zygmunt 
Anczok (Górnik Zabrze). 
W pomocy Zbigniew Bo-
niek (Widzew Łódź), Kazi-
mierz Deyna (Legia War-
szawa) i Gerard Cieślik 
(Ruch Chorzów). Do ataku 
zaangażuję Grzegorza Latę 
(Stal Mielec), Włodzimierza 
Lubańskiego i Ernesta Po-

hla (Górnik Zabrze). Z naj-
słynniejszego, bo nie naj-
lepszego meczu z lat po-
wojennych, czyli z meczu 
na Wembley rozegranego 
17. października 1973 roku 
z Anglią (1:1), powołałem 
Szymanowskiego, Gorgo-
nia, Deynę i Latę. Czyli jed-
nak nie byłem stronniczy?  
Już widzę złość w oczach 
tak wiekowych jak ja kibi-
ców. A gdzie takie sławy 
jak Włodzimierz Smolarek, 
Henryk Kasperczak, Lucjan 
Brychczy czy Jan Banaś? 
Cóż, ktoś musi wziąć odpo-
wiedzialność za skład. Tym 
razem ja to robię. Trene-
rem ustanawiam wiadomo 
kogo? Oczywiście, że Kazi-
mierza Górskiego. I na ko-
niec z tych dwóch drużyn 
złożę jedną. Zatem do dzie-
ła. Kostka – Bułanow, Gor-
goń, Anczok – Kuchar, Piec, 
Boniek, Deyna – Wilimow-
ski, Lubański, Cieślik. Za-
pewne za kilkadziesiąt lat 
moi następcy powołają do 
reprezentacji stupięćdzie-
sięciolecia Roberta Lewan-
dowskiego chyba, że ktoś 
przyćmi jego sławę? Oby 
tylko był kłopot bogactwa. 
Tego życzę następnym po-
koleniom kibiców piłkar-
skich.
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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

W mistrzostwach wystar-
towały zawodniczki z całego 
kraju, a impreza przyniosła 
wiele sportowych

emocji.
W klasyfikacji drużynowej 

juniorek najlepszy okazał się 
zespół PTG Sokół Kraków 
(w skłądzie Wiktoria Mielec, 
Aleksandra Chełmecka, Julia 
Chochół), na drugim miejscu 
uplasował się UKS Jantar 
Gdynia (Natalia Wiśniewska, 
Paulina Kaczor, Victoria Ko-
złowska), zaś trzecią pozycję 
zajął MUKS Widzew Łódź 
(Natalia Kulig, Laura Osada, 
Amelia Przybylska). Kolejne 
pozycje zajęły kluby: PTG 
Sokół Kraków 2, UKS Błękit-
na Szczecin, SG Legion War-

szawa, KS Energetyk Poznań, 
UKS Irina Warszawa, PTG 
Sokół Kraków 3, MKS Kusy 
Szczecin, UKS Jantar Gdynia 
2, MKS Dąbrówka Poznań, 
AWF IKS Warszawa. 

W klasyfikacji drużyno-
wej seniorek najlepsze były 
zawodniczki z zespołu PTG 
Sokół Kraków (Janina Sidorik 
i Roksana Zduniak), drugie 
miejsce zajał UKS Błękitna 
Szczecin (Julia Kondzioła 
i Małgorzata Romaniuk), zaś 
trzecie - UKS Pałac Młodzieży 
Warszawa (Anna Zhelezniak 
i Paula Mochtak). Czwarte 
miejsce wywalczył klub MKS 
Kusy Szczecin (Julia Jakow-
czyk i Anna Fydrych). 

/raf/

Gimnastykowały się na medal
RUMIA | W hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Pol-
ski Seniorek i Juniorek w gimnastyce artystycznej. 



WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma

K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

AMK - Puckie Centrum 
Napraw Powypadkowych 

USŁUGI
KOmINIARSKIE

JAK-DOM

FHU ORLIKPUB PREMIUM

express
powiatu wejherowskiego

Inaczej, niż w poprzed-
nim spotkaniu Gryfa, mecz 
nie zaczął się od wcześnie 
zdobytych bramek, lecz nie-
składnej gry w środku pola. 
Gospodarze rozgrywali piłkę 
na połowie gości, szukając 
luk w obronie. W 14. minucie 
Gryf miał doskonałą sytuację 
– Łysiak wypuścił podaniem 
Klimczaka, ten uderzył po 
ziemi, Czapliński odbił piłkę 
przed siebie, tam był Mar-
czak... i zamiast zdobyć gola, 
praktycznie podał bramkarzo-
wi gości. W 41. minucie na-
pastnik Gryfa zrehabilitował 
się upragnionym golem – po 
akcji Kołca dostał piłkę przed 
polem karnym, przyjął, strze-

lił w okienko bramki i było 
1-0. Po golu dla gospodarzy 
gra jeszcze bardziej się oży-
wiła – groźne dośrodkowanie 
Bacha zostało zablokowane, 
a po chwili zatrzymana została 
kontra Gryfa. Żółto-czarni ze-
szli do szatni prowadząc 1-0.

W drugiej połowie obie dru-
żyny jakby zamieniły się rola-
mi, więc w ataku pozycyjnym 
grała Olimpia, a kontratako-
wał Gryf. Po godzinie gry 
dużo było przebitek, pojedyn-
ków siłowych i fauli, a Olim-
pia starała się grac na połowie 
gospodarzy. W 71. minucie 
pięknie z dystansu uderzył 
Adrian Klimczak – bramkarz 
nie miałby szans obronić tego 

strzału, ale nieznacznie minę-
ła prawy słupek bramki Cza-
plińskiego. W miarę upływu 
czasu Gryf wyglądał coraz 
pewniej, a ataki Olimpii były 
szybko powstrzymane. Pięć 
minut przed końcem regula-
minowego czasu gry dobrą 
okazję miał Ciechański, ale 
przekładał sobie piłkę z jednej 
nogi na drugą, zamiast strze-
lać i obrońca Olimpii odebrał 
mu piłkę. W trzeciej z doli-
czonych minut zaatakowała 
Olimpia i, ku zdziwieniu try-
bun – skutecznie. Jedno z po-
dań niefortunnie odbiło się od 
jednego z graczy i trafiło do 
Osolińskiego, który umieścił 
piłkę w siatce. /kG/

Długo wyczekiwany 
punkt dla Gryfa
II LIGA | Gryf Wejherowo zremisował na Wzgórzu Wolności z Olimpią Zambrów 1-1. 
Wydawało się, że żółto-czarni sięgną po upragnione trzy punkty, ale gol w samej 
końcówce zabrał im zwycięstwo.

PIŁKA NOŻNA | Za-
wodnik Gryfa Wejherowo, 
Adrian Klimczak prze-
bywa od poniedziałku na 
testach w Arce Gdynia. 
Beniaminek Lotto Ekstra-
klasy sprawdza także se-
negalskiego obrońcę z ligi 
fińskiej, Babacara Diallo.

Adrian Klimczak do Wej-
herowa przyszedł z Chemi-
ka Police i obecnie rozgry-
wa drugi sezon w barwach 
Gryfa. W zakończonej 
w ubiegły weekend rundzie 
jesiennej zagrał w 17 spo-
tkaniach i zdobył 4 bramki. 

Szczególnie na początku 
trwających rozgrywek był 
mocnym punktem żółto-
czarnych. Wyróżnia się grą 
w ofensywie, choć Mariusz 
Pawlak, szkoleniowiec 
Gryfa, kilka razy wystawił 
19-latka na lewej obronie. 
Wydaje się jednak, że to na 
lewym skrzydle młody za-
wodnik czuje się najlepiej. 
Latem Klimczak przebywał 
latem na testach w Chro-
brym Głogów, lecz osta-
tecznie pozostał w drużynie 
Gryfa. Testy potrwają do 
końca tygodnia.
/kG/

KlimczaK na testacH w arce
Gryf Wejherowo 
– Olimpia Zambrów 1-1

Marczak 41’ – Osoliński 
90’+3’

Gryf: Ferra – Mońka, Szur, 
Brzuzy, Dampc – Tomczak 
(70.Wicon), Łysiak, Kołc, 
Klimczak – Chwastek – Mar-
czak (81.Ciechański)

Olimpia: Czapliński – Bogusz 
(58.Cesarek), Grzybowski, 
Grzybowski, Kotus – Bach 
(85.Buzun), Kuczałek, Brze-
ski(46.Osoliński), Szerszeń, 
Biel – Piasecki

Mistrzem rundy jesiennej 
został Raków Częstochowa, 
który jako jedyny nie zaznał 
jeszcze porażki. Zapowiada 
się zacięta walka o zajęcie 
czwartej pozycji (premiowa-
nej barażami o I ligę), a pewne 
utrzymania nie mogą być na-
wet zespoły z górnej połowy 
tabeli. Jakie jeszcze wnioski 
nasuwają się po zakończeniu 
rundy?

Gdy podobne podsumowa-
nie poprzednio gościło na 
łamach „Expressu”, Gryf był 
na piątym miejscu w tabeli, 
a wyścigowi po I ligę prze-
wodziły dwa zespoły. Od 
12. kolejki zmieniło się jed-
nak sporo i, niestety 
dla fanów Gryfa, 
zmieniło się na 

niekorzyść wejherowskiej 
drużyny. 5 porażek i 2 remi-
sy – to wyniki żółto-czarnych 
od ostatniego podsumowania. 
Nic więc dziwnego, że Gryf 
z kandydata do walki o 4. 
miejsce stał się uczestnikiem 
walki o utrzymanie. Pod-
opieczni Mariusza Pawlaka 
znajdują się o jedno miejsce 
nad strefą spadkową, lecz nie-
malże wykluczone jest, aby 
z formą z ostatnich miesięcy 
Gryf mógł się utrzymać w II 
lidze. Pozostaje więc liczyć, 
że przerwa zimowa doda sił 
piłkarzom i wiosną zdobywa-
nie punktów będzie szło żół-
to-czarnym znacznie lepiej.

Więcej na gwe24.pl
/kG/

Koniec rundy jesiennej
II LIGA | Rozegrana w ubiegły weekend 19. kolejka zakoń-
czyła zmagania drugoligowców w roku 2016. Trzy zespoły 
zdecydowanie przewodzą całej stawce.
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