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Gwiezdny zlot wystartuje 
o godz. 15 na Placu Jaku-
ba Wejhera. Po przywitaniu 
uczestników, odegraniu hym-
nu Imperium i wykonaniu pa-
miątkowego zdjęcia impreza 
przeniesie się do
Wejherowskiego Centrum 
Kultury, gdzie odbędą się 
między innymi dwie projek-
cie „Łotr 1”.
- Najważniejszym gościem 
zlotu będzie oczywiście Lord 
Vader, wraz z innymi posta-
ciami z Gwiezdnych Wojen. 
Cieszymy się bardzo, że w 
organizację FORCECON-u 
bardzo aktywnie włączył się 
Legion 501, jedna z najważ-
niejszych grup rekonstruk-
cyjnych tego typu na świe-
cie. Gośćmi zlotu będą także 
znawcy tematyki z Gdańskie-
go Klubu Fantastyki którzy 
wygłoszą prelekcje na tema-
ty związane z Gwiezdnymi 
Wojnami - zapowiada Piotr 
Kalka, prezes Fundacji „Pro 
Turris”, która jest organizato-
rem zlotu.
Duża atrakcją zlotu będzie 
pokaz eksponatów. Orga-
nizatorzy zdradzili, że w 
Wejherowie będzie można 
zobaczyć kolekcję hełmów 
i mieczy, naszywek i innych 
gadżetów związanych ze 
Gwiezdnymi Wojnami. Dużą 
atrakcją ma być postać Hana 
Solo w karbonicie w natural-
nej wielkości.
Organizatorzy imprezy chcą 
także wykorzystać pomnik 

Wejhera, który sfotografowa-
ny w ubiegłym roku przypo-
minał postać Lorda Vadera. 
To zdjęcie rozsławiło miasto 
na cały świat.
- Na Placu Jakuba Wejhe-
ra, właśnie przy pomniku, o 
godzinie 15.00 będzie miało 
miejsce otwarcie zlotu. Tu 
odbędzie się przywitanie go-
ści, odegrany zostanie Hymn 
Imperium, a także wykonane 
wspólne zdjęcie. Oczywi-
ście pomnik Jakuba Wejhera 
także będzie nawiązywał do 
tematyki FORCECON-u. To 
spod niego ulicą Sobieskiego 
przejdzie do Wejherowskie-

go Centrum Kultury parada 
zlotowiczów, w strojach z 
Gwiezdnych Wojen. Zachę-
camy wszystkich mieszkań-
ców miasta do udziału w tej 
paradzie, najlepiej w stro-
jach, ponieważ w czasie zlotu 
odbędzie się konkurs na naj-
lepiej przebranych zlotowi-
czów. Oprócz tego, niedługo 
ogłosimy kolejne bonusy 
które czekają na wszystkich 
którzy w ten dzień zdecydują 
się na przygotowanie strojów 
nawiązujących co Gwiezd-
nych Wojen - podkreśla Piotr 
Kalka.
/AW, GB/

Gwiezdny zlot fanów 
„Star Wars”
WEJHEROWO | 15 grudnia na miłośników Star Wars czeka wy-
jątkowa impreza. Tego dnia w stolicy powiatu wejherowskiego 
zorganizowany zostanie Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen - FOR-
CECON. Impreza połączona będzie z pokazem filmu „Łotr 1”.

W specjalnie zaaranżowanej 
przestrzeni ze scenografią 
rodem z Laponii każdy bę-
dzie mógł także zasiąść na 
kolanach Świętego Mikołaja 
i porozmawiać z nim o wy-
marzonych prezentach.
Na najmłodszych uczest-
ników wydarzenia czekają 
także warsztaty tworzenia 
choinkowych ozdób. W ruch 
pójdą styropianowe bombki, 
które będzie można ozdobić 
brokatem, cekinami, ko-
lorowym papierem czy ta-
siemkami. Spotkanie będzie 
również okazją, aby słodki-
mi dodatkami udekorować 
pachnące pierniki.
Wśród sobotnich atrakcji 

nie zabraknie również licz-
nych zabaw i konkursów ze 
słodkimi nagrodami. Ma-
luchy będą miały okazję 
między innymi wcielić się 
w rolę elfów i spróbować 
swoich sił na specjalnym to-
rze przeszkód. 
Z kolei w niedzielę 11 
grudnia podczas ostatnie-
go w tym roku spotkania 
z cyklu „Akademia małych 
odkrywców” najmłodsi 
stworzą pachnące świą-
teczne mydełka w kształcie 
choinek, bałwanków czy 
gwiazdek. Warsztaty będą 
również okazją do dekoro-
wania choinkowych bombek 
czy stworzenia filcowych 

dekoracji świątecznych. 
Mikołajkowe atrakcje odbę-
dą się w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 
108. Spotkanie z Mikołajem, 
warsztaty kreatywne oraz 
zabawy i konkursy odbędą 
się w sobotę 10 grudnia, zaś 
na warsztaty z cyklu „Aka-
demia małych odkrywców” 
centrum handlowe zaprosi 
najmłodszych w niedzie-
lę 11 grudnia. Wszystkie 
atrakcje rozpoczną się o go-
dzinie 12.00 i potrwają do 
godziny 18.00. Udział we 
wspólnej zabawie jest bez-
płatny, a materiały zapewnia 
organizator. /raf/

Spotkaj się ze Świętym Mikołajem
RUMIA | Pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem będą mogli zrobić sobie najmłodsi 

goście Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. W najbliższy weekend z okazji mi-
kołajek na wszystkie dzieci czekają również kreatywne warsztaty świąteczne oraz liczne 
konkursy i zabawy. 

W grudniu najbardziej świą-
tecznym miejscem w Wej-
herowie będzie Plac Jakuba 
Wejhera. Już po raz czwarty 
zagości w Wejherowie Jar-
mark Bożonarodzeniowy 
wprowadzając nas w przed-
świąteczną atmosferę.
W najbliższą środę, 14 grud-
nia o godz. 17 odbędzie się 

uroczyste otwarcie Jarmarku 
przy udziale Świętego Miko-
łaja. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt uro-
czyście uruchomi karuzelę 
oraz lodowisko.
- Jarmark wprowadzi nas 
w przedświąteczny klimat – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – 

Poczuj magię świąt!
WEJHEROWO | Świąteczne ozdoby i smakołyki, tra-

dycyjne wędliny, ryby, miody, biżuteria, zioła i przyprawy, 
wenecka karuzela i lodowisko – to tylko niektóre atrakcje 
wejherowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

Można tu będzie kupić wiele 
tradycyjnie wyrabianych przy-
smaków oraz wspaniałości rę-
kodzielniczych. Jarmark stał się 
już naszą świąteczną tradycją 
i chcielibyśmy, żeby przyciągał 
nie tylko wejherowian, ale ludzi 
z okolic i Trójmiasta. 
Na Jarmark Bożonarodzenio-
wy władze miasta zapraszają 
w dniach od 14 do 22 grud-
nia w godzinach od 11do 18, 
a w weekendy od 11 do 19.
W tradycyjnych, drewnia-
nych domkach ustawionych 
na czas Jarmarku znajdzie się 
wiele wspaniałości – zarówno 
oryginalnych prezentów świą-
tecznych, jak i wyśmienite 
przysmaki z różnych zakątków 
Polski i świata. 
Atmosferę Jarmarku w świą-
tecznej scenerii - z choinką 
przed ratuszem, dekoracjami 
i iluminacjami świetlnymi, 
stworzą także jego atrakcje. 
Tegoroczną nowością, oprócz 
karuzeli weneckiej, będzie bez-
płatne lodowisko syntetyczne 
dla dzieci. /raf/
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RUMIA | Rumianin Prze-
mysław Bruhn wygrał Ka-
szubskiego Idola 2016. 

Podczas finałowej gali, któ-
ra odbyła się w Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie, 
okazał się bezkonkurencyj-
ny (pokonał 11 innych fina-
listów) a werdykt jury był 
jednogłośny. Warto dodać, 
że zwycięzca jest również 
laureatem nagrody Rumski 

Wokal 2016.  Drugie miej-
sce zajął Gracjan Gołębiew-
ski, a na trzecim uplasowa-
ła się Magda Gackowska. 
Przyznano również nagrody 
dodatkowe: Patrycja Etmań-
ska otrzymała wyróżnienie 
od publiczności, a nagroda 
Specjalna Radia Kaszëbë 
przypadła Gracjanowi Go-
łębiewskiemu. Serdecznie 
gratulujemy!
/r/

Przemek Bruhn wygrał 
Kaszubskiego Idola!
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Mieszkańcy budynków ko-
munalnych od lat narzekają 
na ich stan techniczny. 
- Tu żaden remont nie był 
przeprowadzony od wielu lat 
– mówi pani Monika, miesz-
kająca przy ul. Kopernika. 
- Wielokrotnie interwenio-
waliśmy w tej sprawie i nie 
możemy się doprosić. Klatka 
schodowa wygląda tragicz-
nie, farba się łuszczy, tynk 
odpada, sufit nad zejściem 
do piwnicy jest wybrzuszo-
ny i wygląda tak, jakby lada 
chwila miał się zawalić. 
Drzwi są za niskie i przez 
szparę pod nimi dostaje się 
deszcz i śnieg, tynk odpada 
całymi kawałami, okna są 
nieszczelne. W całym budyn-
ku jest przez to straszna wil-
goć, na ścianach pojawia się 
pleśń i grzyb. A podwórko? 
Nie da się przejść, bo przy 
każdym deszczu zamienia 
się w jedną wielką kałużę. To 
jest przecież samo centrum 
miasta, bardzo blisko dworca, 
całe śródmieście jest coraz 
ładniejsze, a tu taki budy-
nek... Kiedy wreszcie docze-
kamy się poprawy naszych 
warunków życia?
Okazuje się, że mieszkańcy 
zarówno tego budynku, jak 
i kilkunastu innych, docze-
kają się termomodernizacji 
i remontów już niedługo. 
W przyszłym roku pierwsze 
prace zostaną rozpoczęte, 
a wszystkie remonty zostaną 
ukończone w ciągu ok. 5 lat. 
- Budynek przy ul. Kopernika 
22 jest przeznaczony do kom-
pleksowej termomodernizacji 
(docieplenie ścian i dachu, 

nowa elewacja, remont) z wy-
korzystaniem środków unij-
nych – wyjaśnia Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Jest to jeden z 14 

budynków wpisanych do ter-
momodernizacji w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Obecnie jeste-
śmy na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej, na-
tomiast w pierwszym kwartale 
2017 roku podpiszemy umowę 
o dofinansowanie, a następnie 
będziemy sukcesywnie reali-

zować prace. 
Zastępca prezydenta podkre-
śla, że pieniądze na inwestycje 
są zagwarantowane. Cały pro-
gram (czyli na wszystkie bu-

dynki) rozpisany jest do 2022 
roku, ale zdecydowana więk-
szość prac zostanie wykonana 
do 2020 roku. 
Ponadto w niektórych budyn-
kach (m.in. w tym przy ul. Ko-
pernika) zostanie wymieniony 
cały system ogrzewania. Za-
miast pieców będzie centralne 
ogrzewanie z sieci Okręgowe-
go Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej. 
Oprócz tego teren przy bu-
dynku przy ul. Kopernika 
22 znajduje się w obszarze, 
który będzie rewitalizowany. 
Opbecnie na podwórku znaj-
dują się budynki gospodarcze, 
które służą mieszkańcom za 
składy opału (w budynku nie 
ma bowiem centralnego ogrze-
wania, tylko piece), podręczne 
magazyny lub po prostu  tzw. 
„graciarnie”. Budynki te prze-
znaczone są do wyburzenia. 
Inaczej natomiast wygląda 
kwestia remontów powierzch-
ni wspólnych, jak np. klatki 
schodowe. Miasto nie może 
tego zrobić w ramach pro-
gramu, na który otrzymało 
dofinansowanie unijne. Nie 
oznacza to jednak, ze klatki 
schodowe nie będą wyre-
montowane. Prace remonto-
we będą prowadzone niejako 
„przy okazji” podstawowych 
robót, jakimi jest termomoder-
nizacja. Ale tu w prace będą 
musieli włączyć się miesz-
kańcy. Polegać to będzie np. 
na tym, że miasto sfinansuje 
zakup materiałów (takich jak 
farby), ale samo malowanie 
będą musieli już wykonać 
właśnie mieszkańcy. 
Rafał korbut

Pierwsze remonty już w przyszłym roku
WEJHEROWO | Odpadający tynk, nieutwardzone, dziurawe podwórka, nieszczelne okna, nieremontowane od lat klatki schodowe – 
tak wyglądają niektóre budynki komunalne w mieście. Niedługo ma się to zmienić. Pierwsze prace ruszą już w przyszłym roku. 
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- To jest tłuszcz, taki rodzaj 
parafiny, który był przewo-
żony przez statek – wyjaśnia 
Wacław Lipiec, kierownik 
Obwodu Ochrony Wybrzeża 
w Lubiatowie Urzędu Mor-
skiego w Gdyni. - Ładownie 
zostały wypłukane i jak to 
dostało się do zimnej wody, 
to po po prostu zrobiły się 
z tego bryły, które morze 
wyrzuciło na brzeg. 
Parafiną usłany został około 
dziewięciokilometrowy od-
cinek plaży na terenie gminy 

Choczewo. Oczyszczeniem 
brzegu z parafiny zajęły się 
służby Urzędu Morskiego 
i strażacy z Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 
- Wszystkiego na pewno nie 
uda się uprzątnąć – mówi 
Wacław Lipiec. - Około 30 
proc. tej substancji pozosta-
nie na plaży, bo są to nie-
kiedy bardzo drobne grudki. 
Na chwilę obecną z plaży 
usunęliśmy ponad dwadzie-
ścia ton parafiny.
/AW/

Tajemnicza substancja 
na plażach 

GM. CHOCZEWO | Na plaże w powiecie wejherow-
skim morze wyrzuciło białe bryły. Zanieczyszczenie pocho-
dzi najprawdopodobniej z jednego ze statków. Sytuacja jest 
pod kontrolą i nie spowodowała większego zagrożenia.

Teren w pobliżu osiedla 
przemienił się w miejsce, 
gdzie spędzać mogą czas 
całe rodziny. Oprócz placu 
zabaw znajduje się tam za-
daszona wiata i miejsce na 
ognisko. Sam plac zabaw 
został natomiast wyposażo-
ny w huśtawki, zjeżdżalnie 
i inne urządzenia, na których 
mogą bawić się dzieci. 
- Mieszkańcy od daw-
na chcieli, aby właśnie to 
miejsce było przeznaczone 
pod rekreację i wypoczy-
nek – powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 

Wejherowa. - Najpierw na 
ich wniosek powstała tu 
wiata, następnie mieszkańcy 
stwierdzili, że potrzebny jest 
plac zabaw dla dzieci. I wy-
korzystali szansę, jaką jest 
budżet obywatelski. Dzię-
ki temu dziś jest tu w pełni 
wyposażony plac zabaw, 
ławki, wiata, zadaszona sce-
na. Gratuluję mieszkańcom 
tego niewielkiego przecież 
osiedla, że potrafili się sku-
pić wokół jednego projektu. 
Gdy jest kilka projektów, 
to głosy są rozproszone, co 
znacznie zmniejsza szanse 

na to, aby dany projekt zo-
stał zakwalifikowany do re-
alizacji. 
Inwestycja kosztowała pra-
wie 170 tys. zł. Wykonawcą 
był Zakład Usług Komunal-
nych w Wejherowie, budo-
wa trwała od października 
bieżącego roku. 
- Taki plac zabaw, jako 
przykład inwestycji reali-
zowanej w ramach budżetu 
obywatelskiego, doskonale 
wpisuje się w potrzeby spo-
łeczności lokalnej – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - 

Budżet obywatelski to bu-
dżet lokalny, który powinien 
odzwierciedlać te potrzeby 
tej najmniejszej społeczno-
ści na danym osiedlu czy 
danej ulicy. 
Władze miasta zakładają, że 
w tym roku uda im się oddać 
jeszcze jeden projekt, reali-
zowany w ramach budżetu 
obywatelskiego – plac za-
baw przy ul. Mostnika. Na-
tomiast trzy projekty zosta-
ną przesunięte na przyszły 
rok. 
/raf/

Nowe miejsce spotkań i zabaw
WEJHEROWO | Mieszkańcy osiedla Fenikowskiego w Wejherowie, szczególnie ci naj-
młodsi, mają powód do zadowolenia. Właśnie oddano do użytku nowy plac zabaw, 
wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego. 

OGŁOSZENIE                                                           324/2016/DB
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Warto podkreślić, że to 
kolejne już fundusze, któ-
re trafią do najmłodszych 
mieszkańców Rumi. Pod 
koniec października Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi, 
podpisał umowę na dofinan-
sowanie w ramach progra-
mu „Pociąg do edukacji”, 
skierowanego do uczniów 
szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i liceum ogólno-
kształcącego. W ramach pla-
nowych działań w projekcie 
pt. „Super przedszkolaki 
w Rumi” najwięcej skorzy-
stają najmłodsi mieszkańcy, 
którzy dopiero zaczynają 
swoją przygodę z edukacją.
- To kolejny krok na drodze 
rozwoju rumskiej edukacji – 
powiedział Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi. - Dzięki 
zdobytym pieniądzom moż-
liwa będzie realizacja kolej-

nych inwestycji w placów-
kach oświatowych. Rozwój 
naszych dzieci jest jednym 
z głównych priorytetów 
strategicznych działań mia-
sta, tym bardziej cieszy tak 
duże dofinansowanie.
Projekt zakłada 1. Utworze-
nie nowego oddziału przed-
szkolnego dla 25 dzieci 
(będzie to m.in. adaptacja 
pomieszczeń, zakup wy-
posażenia w tym pomocy 
dydaktycznych, mebli, le-
żaków, zatrudnienie nauczy-
cieli i pomocy nauczyciela), 
wsparcie dla dzieci i rodzin 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (m.in. zakup 
pomocy dydaktycznych 
i terapeutycznych dla dzie-
ci niepełnosprawnościami, 
zakup pomocy logopedycz-
nych, zatrudnienie osób 
prowadzących zajęcia dla 

dzieci z niepełnosprawno-
ściami, zatrudnienie logo-
pedów, zatrudnienie osób 
prowadzących zajęcia psy-
chologiczno-pedagogiczne 
dla dzieci i rodzin), zajęcia 
ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych 
(m.in. zakup pomocy dydak-
tycznych ICT, zakup pomo-
cy dydaktycznych do nauki 
języków obcych- j. angiel-
ski, zatrudnienie nauczycieli 
prowadzących zajęcia kom-
puterowe ICT, zatrudnienie 
nauczycieli prowadzących 
zajęcia w zakresie kompe-
tencji kluczowych z języ-
ków obcych – j. Angielski) 
oraz podniesienie kompe-
tencji zawodowych nauczy-
cieli oddziałów wychowania 
przedszkolnego (m.in. stu-
dia podyplomowe i szkole-
nia dla nauczycieli). /raf/

„Super przedszkolaki” z dużą dotacją
RUMIA | Kolejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafią do Rumi. Tym 

razem kwota 2,3 mln. zł zostanie przeznaczona na tworzenie trwałych miejsc wychowania 
przedszkolnego oraz podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego. 
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Podczas XVIII Zjazdu De-
legatów Zrzeszenia Kaszub-
sko – Pomorskiego, który 
odbył się w miniony week-
end w Gdańsku, wybrano 
nowe władze organizacji. 
Prezesem został były rek-
tor Politechniki Gdańskiej i 
Honorowy Obywatel Rumi 
profesor Edumnd Wittbrodt. 
W głosowaniu, stosunkiem 
głosów 174 do 133, pokonał 
swojego kontrkandydata Eu-
geniusza Pryczkowskiego. 
Warto dodać, że prof. Wit-
tbrodt, który urodził się w 
Rumi, to polski inżynier, 
nauczyciel akademicki 
i polityk, profesor nauk 
technicznych, a w latach 
2000–2001 minister eduka-
cji narodowej. Był też sena-
torem przez pięć kadencji. 
Przyznano mu odznaczenia: 
Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski  oraz 

Krzyż Komandorski Orderu 
Zasługi RFN. 
Profesorowi Wittbrodtowi 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kadencji pełnej suk-
cesów. 
XX Zjazd Delegatów ZKP 
rozpoczął się na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Gdańskiego od od-
śpiewania hymnu państwo-
wego i kaszubskiego oraz 
uczczenia zmarłych człon-
ków Zrzeszenia. Wręczo-
no dyplomy 60 lecia ZKP 
wyłonionym przez oddziały 
członkom. Zjazd zdecydo-
wał w uchwale w uznaniu 
zasług dla rozwoju ruchu 
kaszubsko-pomorskiego 
i przyznaniu honorowego 
członkostwa Zrzeszenia Jó-
zefowi Borzyszkowskiemu i 
Janowi Wyrowińskiemu.
/raf/

Nowy prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
POMORZE | Profesor Edmund Wittbrodt został wybrany nowuym prezesem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. 
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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

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                293/2016/DB OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB
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Podsumowanie działań 
i akcji zrealizowanych przez 
miniony rok, wręczenie sta-
tuetek „Przyjaciel Bibliote-
ki” oraz mnóstwo kwiatów, 
gratulacji i życzeń dalszych 
sukcesów – tak przebiegały 
pierwsze urodziny powiato-
wej biblioteki. 
W uroczystości wzięło 
udział wielu zaproszonych 
gości, m.in. Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski, 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, samo-
rządowcy, przedstawiciele 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, mediów, pracowni-
cy biblioteki i inni. 
- Powołanie do życia tej 
biblioteki było bardzo po-
trzebne – mówi Barbara 
Gusman, dyrektor PBP 
w Wejherowie. - W tej czę-
ści miasta nie było bibliote-
ki i mieszkańcy mieli utrud-
niony dostęp do książek. 
Było to szczególnie uciążli-
we dla osób starszych. 

Warto podkreślić, że powia-
towa biblioteka to nie tylko 
czytelnia i wypożyczalnia 
książek, ale też instytucja 
kulturalna, gdzie odbywają 
się różnego rodzaju spotka-
nia, wydarzenia, wieczorki 
poetyckie i wiele innych. 
- Wszystkie biblioteki pro-
wadzą działalność artystycz-
ną, aby przyciągnąć czytel-
ników – wyjaśnia Barbara 
Gusman. - Są to spotkania 
autorskie, konkursy, roz-
maite akcje. To jest bardzo 
ważne między innymi po to, 
aby wypromować to miej-
sce, aby mieszkańcy dowie-
dzieli się, że właśnie przy 
ul. Dworcowej w Wejhero-
wie znajduje się powiatowa 
biblioteka. To, że dziś świę-
tujemy roczek działalności, 
to zasługa pracowników 
i tych wszystkich wspania-
łych ludzi, którzy pomagali 
nam w promocji. Muszę tu 
podkreślić dużą zasługę me-
diów, bo to przecież właśnie 

Pierwsze urodziny powiatowej biblioteki
POWIAT | Minął już rok, od kiedy rozpo-
częła działalność Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie. Pierwsze uro-
dziny świętowano uroczyście i wesoło. 

lokalna prasa, radio i telewi-
zja informowały i informują 
o tym, co u nas się dzieje. 
Podczas uroczystości wrę-
czono nagrody „Czytelnika 

Roku” oraz statuetki „Przy-
jaciela Biblioteki”. Wyróż-
nienia te otrzymali Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa, Wejherowski 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku YMCA, Agnieszka 
Błażewicz, prezes fundacji 
„Metropolia Dzieci”, Be-
ata Frąckowiak, „Słoneczne 

Przedszkole” w Wejherowie 
oraz Kinga Krajkowska, któ-
ra prowadzi teatr „Pod napię-
ciem”. 

/raf/
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BuRmIStRZA mIAStA RumI

o przyjęciu dokumentu

 - miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w Rumi przy 
ul. Św. Józefa wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o  
przyjęciu:
-  Zarządzeniem Nr 903/449/2016 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 16.11.2016 roku, miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w Rumi przy ul. Św. Józefa wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko wymagającego udzia-
łu społeczeństwa i możliwości zapoznania się z jego 
treścią;
Z treścią dokumentów oraz ich uzasadnieniem i pod-
sumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 
42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 
Rumia, ul. Sobieskiego 7, w godzinach pracy Urzędu 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi.  

Koleżance

DANUCIE  
BUCZyńSKIEJ

wyrazy  głębokiego  
współczucia  i  słowa  otuchy

z  powodu  śmierci

MATKI
składają

Gabriela  Lisius
 Starosta Wejherowski  

wraz ze współpracownikami

OGŁOSZENIE                                                           325/2016/DB
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Mikołajki 
 jak z bajki

- Dzisiaj obchodzimy dzień 
św. Mikołaja, więc może-
my się wszyscy cieszyć z 
tego, że spotykamy się tu-
taj i spędzamy wspólnie 
czas – mówił do zebranych 
w redzkim amfiteatrze Mi-
kołaj, w którego wcielił się 

burmistrz Redy, Krzysztof 
Krzemiński. - Życzę Wam 
mnóstwo powodów do ra-
dości, uśmiechu na twarzy 
i jak najwięcej szczęścia w 
życiu.

Spotkanie z Mikołajem było 

jedną z atrakcji imprezy, 
którą zorganizowano w Re-
dzie. W mikołajkowej zaba-
wie uczestniczył też między 
innymi Olaf z Krainy Lodu. 
Z bohaterami popularnej 
bajki mieli też okazję spo-
tkać się najmłodsi miesz-

kańcy Wejherowa. Mikołaj-
ki, które zorganizowano w 
stolicy powiatu wejherow-
skiego, na mieszkańcach 
zrobiły ogromne wrażenie.

- Można było poczuć magię 
zbliżających się Świąt Bo-

żego Narodzenia – zapew-
nia pani Justyna, która na 
Placu Jakuba Wejhera poja-
wiła się z córką. - Choć było 
sporo osób, to miło spędzi-
łam czas. Fajnie, że robi się 
tak dużo z myślą o tych naj-
młodszych.

Tradycyjnie z okazji Mi-
kołajek w Wejherowie roz-
błysnęły iluminacje. Świą-
teczne dekoracje pojawiły 
się nie tylko na Placu Jaku-
ba Wejhera, ale i w innych 
popularnych punktach mia-
sta. Anna Walk

GALERIA | Reda – Wejherowo. Prawdziwe tłumy pojawiły się we wtorek na Placu Jakub Wejhera, aby spotkać się z Mikołajem. 
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta mikołajkową imprezę zorganizowano też w Redzie. Zarówno w jednym, jak 
i drugim przypadku dzieci nie mogły narzekać na brak atrakcji.
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ALIcJA nADoLSkA

EmI mIESZko SkoWRonEk

EmILIA mIRoSŁAW SAmP

AnIA mILER BRZEZIńSkA

monIkA oStRoWSkA

JoAnnA tREDER mARtA noSSAkoWSkA IZA DomAnSkA

mARtA nocoń

mARIA mEyER EWELInA cISkoWSkA

FOTOGALERIA | 6 grudnia zachęcaliśmy czytelników do udziału w konkursie z okazji Mi-
kołajek. Do wygrania były fantastyczne nagrody od Sali Zabaw Croco Roco w Redzie oraz 
Sklepu Dom Dziecka w Wejherowie.

  Świąteczne 
przebrania

Przesyłając nam swoje zdjęcia 
w mikołajkowych przebraniach, 
w zabawie wzięło udział ponad 
50 uczestników, z których wy-

łoniliśmy 13 szczęśliwych zwy-
cięzców. Listę szczęśliwców 
opublikowaliśmy na naszym 
portalu gwe24.pl. 

Serdecznie gratulujemy nagro-
dzonym, wszystkim Czytelni-
kom dziękujemy za udział w za-
bawie i zapraszamy do udziału 

w kolejnych konkursach, które 
już dla Was przygotowujemy! A 
poniżej publikujemy przysłane 
przez Was zdjęcia.
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Dzieci i młodzież w tym 
roku poznawali tajniki panto-
miny w które wprowadzili je 
instruktorzy Aleksandra Ha-
bowska, Małgorzata Furtak, 
Monika Jagiełło, Jarosław 
Paczkowski, Marcin Piejaś 
i Andrzej Kozłowski

Podsumowanie „III Teatra-
liów Gminnych” w formie 
prezentacji filmowej oraz wy-
stawy fotograficznej odbędzie 
się 17 grudnia 2016 r., o godz. 
17:00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gościcinie przy ul. 
Drzewiarza. Zapraszamy. /r/

Podsumują gminne teatralia
GM. WEJHEROWO | W SSP w Gościcinie odbyły się III 
Teatralia Gminne, w których uczestniczyło 100 dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Wejherowo. Koordynatorzy Teatra-
liów Gminnych to Bartłomiej Machol oraz Marek Czoska.
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Organizatorami konkursu 
są Fundacja Razem i Towa-
rzystwo Przyjaciół śp. ks. 

Ogólnopolski sukces fototechników

WEJHEROWO | Uro-
czyste podsumowanie 
Ogólnopolskiego Konkur-
su Fotograficznego „Ko-
lory Świata”, połączone 
z wernisażem prac, odby-
ło się w Centrum Dialo-
gu im. Marka Edelmana 
w Łodzi. 

Jarosława Burskiego. Jury 
w składzie Krzysztof Kali-
nowski - wykładowca Szkoły 
Filmowej w Łodzi, Sławomir 
Grzanek - prezes Łódźkiego 
Towarzystwa Fotograficzne-
go, Monika Malinowska-Ka-
bała oraz Zdzisław Bolanow-
ski – artyści plastycy, doceniło 
prace uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 
Jakuba Wejhera w Wejherowie 
i zakwalifikowało do wystawy 

pokonkursowej aż dziewięć 
prac:  Oliwii Dańczyszyn, Na-
talii Wittbrodt, Mateusza Sta-
neckiego, Kamili Wójcickiej, 
Kamili Potrykus, Sylwii Mi-
lewczyk, Pawła Semrau,  Ka-
roliny Trowskiej i Oliwii Pie-
per. Dodatkowo Paweł Semrau 
został laureatem II nagrody, 
Karolina Trowska laureatką 
III nagrody, a Oliwia Pieper 
otrzymała wyróżnienie.
/raf/
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Rozmowy w sprawie utwo-
rzenia Centrum Integracji 
Społecznej trwały od czerwca 
2015 roku i trzeba zaznaczyć, 
że spotkały się z bardzo przy-
chylnym odzewem ze strony 
Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wejhe-
rowie, czyli instytucji, które 
stały się partnerami projektu. 

Formalnościom stało się 
zadość, gdy 18 października 
wojewoda pomorski nadał 
instytucji status centrum in-
tegracji społecznej. To dało 
możliwość rozpoczęcia dzia-
łalności. Lokalna Grupa Dzia-
łania Małe Morze znalazła 
lokal, który spełnił niezbędne 
wymogi. Dziś Centrum Inte-
gracji Społecznej mieści się 
w centrum miasta, a dokład-
nie przy ul. Puckiej 11.

- Pierwszego października 
rozpoczął się nabór uczest-
ników - informuje Elwira 
Moskal, dyrektor Centrum 
Integracji Społecznej w Wej-
herowie. - Wsparciem objęte 
będą osoby zagrożone ubó-
stwem lub wykluczeniem 

społecznym, pozostające bez 
pracy, bezrobotne lub bierne 
zawodowo, które bez pomocy 
zewnętrznej mają najmniej-
sze szanse na poradzenie so-
bie z problemami.

Osoby bezrobotne w Cen-
trum Integracji Społecznej 
otrzymają wsparcie w postaci 
doradztwa psychologicznego 
i zawodowego, a także warsz-
tatów, kursów zawodowych 
oraz staży u pracodawców. 
Wsparciem mają zostać ob-
jęte również rodziny uczest-
ników projektu. Pokryte zo-
staną koszty pobytu dziecka 
w żłobku lub przedszkolu, 
czy też zajęcia integracyjne.

- Zależy nam na tym, aby 
nasi uczestnicy przychodzi-
li do nas z przyjemnością 
i z taką samą przyjemnością 
przychodzili w przyszło-
ści do swojej nowej pracy - 
mówi Elwira Moskal. - CIS 
został stworzony właśnie po 
to, aby pomóc osobom bezro-
botnym.

Centrum Integracji Spo-
łecznej w Wejherowie zo-
stało utworzone w ramach 

Powstało Centrum Integracji Społecznej
WEJHEROWO | Osobom bezrobotnym, biernym zawodowo oraz takim, które mają zbyt niskie kwalifikacje, ma pomagać w powrocie na 
rynek pracy. W Wejherowie powstało Centrum Integracji Społecznej.

projektu „Krok do przodu 
- aktywizacja społeczno-za-
wodowa osób zagrożonych 
ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym”, który 
otrzymał wsparcie z Unii 
Europejskiej. W ramach tego 

samego przedsięwzięcia 
wcześniej utworzony został 
podobny punkt w Pucku.

- CIS Wejherowo to roz-
szerzenie obszaru działania 
naszego przedsięwzięcia, 
czyli CIS w Pucku, na teren 

powiatu wejherowskiego - 
mówi Romualda Białkow-
ska, dyrektor Centrum Inte-
gracji Społecznej w Pucku. 
- W Pucku zajmujemy się 
kompleksową, zindywidu-
alizowaną reintegracją spo-

łeczną i zawodową bezro-
botnych od ponad pięciu lat. 
I przynosi to efekty w po-
staci wejścia na rynek pra-
cy ponad połowy naszych 
uczestników. 
/AW/

oGŁoSZEnIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 21 ust.2 pkt 2 
i 7, art. 30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi pomiędzy ulicami Dąbrow-
skiego, Gdańską, Dokerów, Stoczniowców, wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko,

w dniach od 16.12.2016 r. do 12.01.2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w go-
dzinach pracy urzędu. Informacja o w/w dokumencie została umieszczona w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie prze-
prowadzona dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projektach planów rozwiązania-
mi, w pokoju nr 225 tut. Urzędu, w dniu 29.12.2016 r. o godzinie 15.30.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
26 stycznia 2017 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                         329/2016/DB
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Na zaproszenie Powiato-
wego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie 
odpowiedziało dwadzieścia 
zespołów z różnych części 
regionu.

- Spotykają się tutaj po to, 
aby wziąć udział w czterech 
różnych rodzajach zajęć 
prowadzonych metodami 
aktywnymi - wyjaśniała 

Joanna Kandzora, wicedy-
rektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
nr 1 w Wejherowie. - Mają 
one związek z popularyzo-
waniem tematyki kaszub-
skiej poprzez aktywne dzia-
łanie.

Głównym celem spotkań 
jest popularyzacja kultu-
ry kaszubskiej wśród osób 

niepełnosprawnych. Do-
datkowo zachęcają one do 
integracji i wymiany do-
świadczeń. Wydarzenie cy-
klicznie spotyka się z du-
żym zainteresowaniem ze 
strony przedstawicieli szkół 
i instytucji, które kształcą 
osoby niepełnosprawne.

- Spotkania stanowią oka-
zję do tego, aby nabyć nowe 

umiejętności i rozwijać 
swoje talenty pod okiem 
wyjątkowo uzdolnionych 
instruktorów, działających 
w obszarze kultury kaszub-
skiej – mówiła Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
- To wyjątkowe wydarzenie 
organizowane jest już w tej 
placówce od piętnastu lat.
/AW/

Integracja poprzez kulturę
POWIAT | Za nami kolejna edycja Regionalnych Integracyjnych Spotkań Dzieci i Młodzie-
ży Województwa Pomorskiego. 
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Wzięło w niej udział 8 
drużyn ze szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu wejhe-
rowskiego. Celem konkursu 
jest popularyzowanie wśród 
młodzieży wiedzy o naszym 
regionie oraz zachęcanie 
młodych ludzi do rozwijania 
swoich pasji na temat historii 
naszej małej ojczyzny.

Najlepsi okazali się ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Wejhe-
rowie. Drużyna „Elektryka” 
zdobyła nie tylko pierwsze 
miejsce na Olimpiadzie Wie-
dzy o Kaszubach i Pomorzu, 
ale także nagrodę za najlep-
szą prezentację o naszym re-
gionie. Ponadto reprezentant 

tej szkoły, Wojciech Skier-
ka zajął pierwsze miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej. 
Opiekunem zwycięskiego 
zespołu jest nauczycielka 
geografii w ZSP nr 2 Barbara 
Zabłońska.

Drugie miejsce w konkur-
sie zajęli gospodarze, czyli 
uczniowie I LO w Rumi, 
a trzecie, reprezentacja Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Rumi (II LO).

Nagrody laureatom wręczył 
Etatowy Członek Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego 
Wojciech Rybakowski oraz 
dyrektor ZSP nr 1 w Rumi 
Lucyna Penkowska.
/raf/

Sprawdzili swoją wiedzę 
o Kaszubach i Pomorzu
POWIAT | W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Rumi odbyła się XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy 
o Kaszubach i Pomorzu. 

Panu

ANDRZEJOWI  
ZIELENIEWSKIEMU

   Prezesowi  Szpitala  Specjalistycznego 
im. F. Ceynowy w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

MATKI
składają

Ryszard  Czarnecki   
Przewodniczący Rady Powiatu

wraz  z  radnymi 

Gabriela  Lisius
Starosta Wejherowski

wraz  z Zarządem Powiatu
oraz  współpracownikami



wany, przebieg 110 tys. Tel: 692-124-
044

Sprzedam Nissan Primera 1,9D, 2005 
rok, srebrny, 119.000 km, cena 11000 
zł lub zamienię na mniejszy. Tel: 601-
651-600

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 Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod zastaw nieru-
chomości, ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

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 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Poznam Panią do 37 lat w celu stałego 
związku. Dziecko nie stanowi proble-
mu. Ja 30 lat bez nałogów. Tel: 797-
370-735   
 
Wdowa pozna Pana w wieku 63-65 lat, 
bez nałogów, zmotoryzowanego, na 
SMSy nie odpowiadam, tel. 881 237 
164

Szukam Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 
590 263

RÓŻNE

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

Sprzedam 2 siodła do jazdy konnej. 
Tel: 788-683-683

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

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

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

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

Kupię militaria (umundurowanie, 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, z prawem 
budowy, 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

Jestem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

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 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
od 15 listopada, tel. 503 590 263

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Ford Fushion 1,4 stan idealny, garażo-

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
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, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, pra-
ce w ogrodzie, okolice Luzina, Wejhe-
rowa, 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 krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

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

Kalendarium futbolowe

oLImPIJcZyk SZEJA

Długie, zimowe wieczo-
ry, sic! Jeszcze jesien-
ne przecież, skłaniają 

do sięgania do starych rocz-
ników tygodnika „Piłka Noż-
na”. Dziś zaglądam do nu-
meru 41 z 11. grudnia 1973 
roku. Druga strona, a na niej 
tabela po ostatniej kolejce 
I ligi, dziś powiedzielibyśmy 
Lotto Ekstraklasy. Na czele 
Ruch Chorzów z 24. punk-
tami po piętnastu meczach. 
Bardzo dobry rezultat, je-
śli weźmiemy pod uwagę, 
że za zwycięstwo przyzna-
wano wówczas dwa punk-
ty, a za remis jeden. Dziś na 
czele Jagiellonia Białystok 
z 36. punktami po osiem-
nastu meczach, z tym, że za 
zwycięstwo drużyny otrzy-
mują trzy punkty. Zatem 
Ruch zdobył 80% możliwych 
punktów, a Jagiellonia zale-
dwie 67%.  Szukam Ruchu 
w tabeli Lotto Ekstraklasy 
i niestety znajduję na przed-
ostatnim miejscu. Ale tak to 
już jest w piłce. W 1973 roku 
Jagiellonii trudno było szu-
kać nawet w drugiej lidze, 
odpowiedniku dzisiejszej 
pierwszej. Znalazłem w II li-
dze natomiast inną druży-
nę z Białegostoku, mianowi-
cie Włókniarza. Przed czter-
dziestu trzema laty na dru-
gim miejscu znajduję Stal 
Mielec z 21. punktami. Dziś 
Stal gra na zapleczu Ekstra-
klasy. Na trzecim miejscu 
Wisła Kraków z 20. punkta-
mi (obecnie ósme miejsce). 
Dalej Górnik Zabrze, Legia 
warszawa, ŁKS Łódź, Szom-
bierki Bytom, Śląsk Wrocław, 
Polonia Bytom, Lech Po-
znań, ROW Rybnik, Gwardia 
Warszawa, Odra Opole, Po-
goń Szczecin, Zagłębie Wał-
brzych i Zagłębie Sosno-
wiec.  Z wymienionych dru-
żyn najgorzej wylądowało 
Zagłębie Wałbrzych. Wiado-
mo dlaczego. Dziś górnic-
twa węgla nie ma już w wał-
brzyskiem, to i nie ma tam 
piłki na wysokim poziomie. 
W końcu udało mi się zna-
leźć Zagłębie po reaktywa-
cji. Grają chłopcy z Wałbrzy-
cha (bo to tylko wychowan-
kowie tego klubu) w klasie B 
grupy Świdnica I. Łaska pań-
ska na pstrym koniu jeździ. 
Gdyby nie upór kibiców, dziś 
nawet w klasie B nie byłoby 
Zagłębia. Skoro już o zagłę-
biu mowa, to na pierwszej 
stronie omawianego nume-
ru „Piłki Nożnej” znajduję kil-
ka słów o pożegnaniu olim-
pijczyka z Monachium. Był 
nim Marian Szeja. Przed Za-

głębiem grał w Unii Kędzie-
rzyn i Thorez Wałbrzych, 
który przemianowany póź-
niej został na Zagłębie. Po-
żegnanie o którym czytamy 
dotyczyło polskich boisk. 
Szeja w wieku 32. lat wyjeż-
dżał bowiem pograć na tak 
zwane saksy. Piłkarze z pol-
skich górniczych drużyn jeź-
dzili na piłkarską emeryturę 
zwykle do Francji. Ten kieru-
nek wyjazdów popierał nie 
kto inny, tylko sam Edward 
Gierek, ówczesny I sekre-
tarz PZPR, czyli najważniej-
sza osoba w państwie. Sam 
był górnikiem z francuskim 
i belgijskim rodowodem. 
Szeja grał najpierw w FC 
Metz a następnie w latach 
1974 – 1980 w AJ Auxerre. 
W tym drugim klubie gra-
ło w historii mnóstwo pol-
skich piłkarzy. Do dziś naj-
lepszym strzelcem  tego klu-
bu we francuskiej ekstrakla-
sie jest Andrzej Szarmach.  
Marian Szeja wrócił do Wał-
brzycha, gdzie zmarł w 2015 
roku. Z kronikarskiego obo-
wiązku podaję, że bramkarz 
z Wałbrzycha rozegrał w re-
prezentacji Polski piętnaście 
meczów. Wiele niezwykle 
udanych. Miał jednak pe-
cha, bowiem w latach 1965 
– 1973 bramkę „okupowa-
li” głównie Jan Gomola, Hu-
bert Kostka i Jan Tomaszew-
ski. Szeja zawsze pozostawał 
tym drugim. Mimo, że nasza 
drużyna zdobyła złote me-
dale na Igrzyskach Olimpij-
skich w 1972 roku, to pan 
Marian nie był uwzględ-
niany w żadnych statysty-
kach olimpijskich. Nie roze-
grał bowiem tam ani minu-
ty i bezduszne przepisy spo-
wodowały, że nie należał mu 
się złoty medal. Na szczę-
ście, jeszcze za życia piłkarza 
naprawiono tę obrzydliwą 
niesprawiedliwość i przy-
wrócono go na karty histo-
rii. Zapamiętałem Maria-
na Szeję z trzech powodów. 
Po pierwsze bardzo pew-
nie i elegancko bronił bram-
ki. Po drugie zawsze wystę-
pował w czarnym swetrze. 
A po trzecie miał niemodną 
jak na tamte czasy fryzurę, 
to znaczy na zapałkę. Wszy-
scy piłkarze chcieli wówczas 
dorównać, podobnie jak my 
młodzi Beatlesom, i próbo-
wali zapuszczać długie wło-
sy. Władza nie popierała 
długowłosych, a szkoły tę-
piły niemiłosiernie niesfor-
nych uczniów. Szeja szedł na 
przekór modzie, ale kibice 
go uwielbiali. 

To barwne i widowiskowe 
wydarzenie zrealizowano 
w sobotę 3 grudnia w hali 
Zespołu Szkół nr 1 w Wejhe-
rowie.
W tym roku pary walczyły 
o Puchar Prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta, 
który objął turniej Patronatem 
Honorowym, zorganizowa-

no również Mistrzostwa Par 
Przedszkolnych.
W ramach sobotnich mi-
strzostw do Wejherowa przy-
jechało prawie 500 par z całej 
Polski. W ramach turnieju 
wyłonione zostały ( w każ-
dej z kategorii) - trzy naj-
lepsze pary z okręgu, które 
później reprezentować będą 

województwo pomorskie na 
Mistrzostwach Polski, a na-
stępnie w ramach Mistrzostw 
Świata.
Rywalizację taneczną można 
było obserwować i podziwać 
już od godziny 9, zwieńcze-
nim imprezy była gala wie-
czorna, którą poprowadził 
gość specjalny - Iwona Pa-

vlović, która ogólnopolską 
popularność zdobyła podczas 
udziału w programie „Taniec 
z Gwiazdami”.
Organizatorzy mistrzostw to: 
Taneczny Klub Sportowy, 
Federacja Tańca Sportowe-
go, Pomorski Związek Tańca 
Sportowego i Urząd Miejski 
w Wejherowie. /GB/

Rywalizowali tancerze 
z Pomorza
WEJHEROWO | Prawie 500 tancerzy z całej Polski rywalizowało w ramach Mistrzostw 
Województwa Pomorskiego w Sportowym Tańcu Towarzyskim. 
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Jak oceniasz zakończoną 
rundę jesienną w wykona-
niu Gryfa? Jest trochę lepiej 
niż rok temu, ale po dobrym 
początku apetyty były więk-
sze...

- Po takim początku kiedy moc-
niej punktowaliśmy oczekiwa-
nia wzrosły, myśleliśmy, że 
może znajdziemy się w środku 
tabeli, więc jest to zawód. Li-
czyliśmy, że jesteśmy w stanie 
być wyżej w tabeli, niż jedno 
miejsce nad strefą spadkową.

Nawet trener nie krytykuje 
specjalnie samej gry, bar-
dziej ubolewa nad rezulta-
tami w meczach, kiedy Gryf 
ma przewagę.

- W dwóch meczach u siebie 
straciliśmy zwycięstwo w sa-
mej końcówce. Oprócz tego 
było kilka meczów, które 
zdecydowanie powinniśmy 
wygrać. Choćby spotkanie 
z Wartą Poznań, które rów-
nież przegraliśmy, choć już 
w pierwszej połowie graliśmy 
w przewadze.

A jaki był wasz najlepszy 
mecz tej rundy?

- Chyba mecz z GKS-em 
w Bełchatowie. Było co praw-
da 3-2, więc po wyniku wy-
daje się, że był to wyrównany 
mecz, ale przebieg spotkania 
był taki, że było 1-0 do prze-
rwy, a przez długi czas było 
3-0 – bramki dla GKS-u padły 
pod koniec meczu. Mieliśmy 
wynik pod kontrolą niemal 
przez całe spotkanie.

Strzeliłeś piękną bramkę 

przeciwko Legionovii. To 
Twoje najładniejsze trafienie 
w karierze?

- Być może, ale pamiętam, że 
grając w Rakowie strzeliłem 
też ładną bramkę i to w 90. mi-
nucie, więc okoliczności były 
bardziej dramatyczne. 

Raków walczy o I ligę, 
Gryf walczy o utrzymanie. 
W Częstochowie jednak gra-
łeś mniej, niż tutaj. Przyjście 
do Gryfa było więc dobrym 
ruchem?

- Raków jest już jedną nogą 
w I lidze, ale tam grałem 
znacznie mniej. Żeby się roz-

wijać trzeba grać jak najwię-
cej, więc jestem jak najbar-
dziej zadowolony z przyjścia 
do Gryfa.

Tylko Robert Chwastek ro-
zegrał więcej minut od Cie-
bie w tej rundzie. Na pewno 
pomaga Ci zaufanie trenera.

- Ostatnio trener wspominał 
o tej statystyce. Oczywiście 
mnie to cieszy. Każdy zawod-
nik chce być częścią drużyny, 
brać odpowiedzialność za grę 
i wyniki, a nie przyglądać się 
z ławki, czy trybun, jak grają 
koledzy z zespołu. 

W Rakowie grywałeś rów-

nież na prawej pomocy, 
w tym sezonie trener Pawlak 
ustawia Cię niemal wyłącz-
nie na prawej obronie. 

- Zdarzało mi się grać na pra-
wej pomocy w Rakowie, ale 
prawa obrona to moja nomi-
nalna pozycja. Wydaje mi 
się też, że łatwiej przestawić 
się z prawego pomocnika na 
obrońcę, niż odwrotnie. Jak 
już jest ta umiejętność gry 
ofensywnej to pozostaje pra-
cować nad defensywą. A ja 
mam ciąg na bramkę, lubię się 
włączać do ataków.

A może pora wprowadzić wa-
hadłowych do taktyki Gryfa?

- Nie wiem, jak by to wyszło, 
chyba trener by się nie zgo-
dził (śmiech). Rozmawiam 
czasem z chłopakami z Ra-
kowa, oni grają 3-5-2 i mó-
wią, że praktycznie cały czas 
muszą skupiać się w swo-
ich ćwiczeniach na takty-
ce. Może gdyby było inne 
przygotowanie od najmłod-
szych lat to byłoby inaczej. 
W Polsce gra się przeważnie 
czwórką obrońców już od 
drużyn juniorskich. Ale sam 
system jest ciekawy – tyle, 
że trzeba mieć odpowiednich 
zawodników. Wahadłowy 
kondycyjnie musi być świet-
nie przygotowany.

Jaki zawodnik jest Twoim 
wzorem do naśladowania?

- Takim zawodnikiem i też 
osobą którą lubię oraz obser-
wuję jest Łukasz Piszczek. 
Gra dziś na tej pozycji, co 
ja, a grał kiedyś wyżej. Gdy 
przechodził z Zagłębia Lubin 
do Herthy Berlin grał jako 
napastnik i później został 
przestawiony na prawą obro-
nę.

Rozumiem, że co najmniej 
rundę wiosenną spędzisz 
w Gryfie?

- Nic mi nie wiadomo, aby 
miało być inaczej (śmiech). 
Obowiązuje mnie kontrakt, 
więc nie przewiduję zmiany 
klubu.

Czego Ci życzyć w nadcho-
dzącym roku?

- Przede wszystkim zdrowia. 
I jak najlepszej gry.

Przygotowania do kolejnej 
rundy rozpoczną się dopiero 
w nowym roku – 9. stycznia. 

Po ośmiu dniach żółto-czar-
ni zagrają pierwszy sparing, 
a rywalem będzie Olim-
pia Grudziądz. Potem me-
czów będzie jeszcze sześć, 
wszystkie Gryf zagra na wy-
jeździe, a szczególnie cieka-
wie zapowiada się spotkanie 
z beniaminkiem Lotto Eks-
traklasy, Arką Gdynia, które 
odbędzie się 21. stycznia 
o 11:00 w Gdyni. Kolejni ry-
wale to: Pogoń Lębork, GKS 
Przodkowo, KS Chwaszczy-
no, Bałtyk Gdynia i Drutex 
Bytovia Bytów. Ostatni mecz 
przed rundą wiosenną odbę-
dzie się w Bytowie 25. lute-
go.

Terminarz 
PrzygoTowań:

9.01•	  – rozpoczęcie  
przygotowań,
17.01: (wtorek)•	  mecz  
z Olimpią Grudziądz  
(I liga; 11. miejsce)   
w Cetniewie o godz. 17:00,
21.01: (sobota)  •	  
mecz z Arką Gdynia  
(Ekstraklasa)   
w Gdyni o godz. 11:00,
28.01: (sobota)•	  mecz  
z Pogonią Lębork   
(III liga gr. II, 17. miejsce) 
w Lęborku o godz. 12:00,
04.02: (sobota)•	  mecz 
 z GKS-em Przodkowo  
(III liga gr. II; 7. miejsce) 
w Gdańsku o godz. 12:00,
06.02-11.02 •	 – planowany 
obóz w Chłapowie/ 
Cetniewie,
11.02: (sobota)•	  mecz  
z KS Chwaszczyno  
(III liga gr. II, 16. miejsce) 
w Cetniewie, godzina  
do ustalenia,
18.02: (sobota)•	  mecz  
z Bałtykiem Gdynia  
(III liga gr. II; 5. miejsce) 
w Gdyni o godz. 12:00,
25.02: (sobota)•	  mecz  
z Drutex-Bytovią Bytów 
(I liga; 10. miejsce)  
w Bytowie o godz. 12:00.

Liczyliśmy na więcej
WYWIAD | Z Przemysławem Mońką, prawym obrońcą Gryfa Wejherowo, rozmawia Krzysztof Grajkowski. 
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