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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

REDA | Radni miasta wszystkich kadencji, samorządowcy oraz osoby reprezentujące instytucje współ-
pracujące z redzkim samorządem spotkali się w Redzie, aby wspólnie świętować 25-lecie samorządu. 
Podczas miejskich obchodów jubileuszu nie zabrakło życzeń, gratulacji, kwiatów i wręczania okoliczno-
ściowych medali.

Samorządowy jubileusz
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BEZPIECZEŃSTWO 
TO PRIORYTET

Jedną z kluczowych kwestii 
w projekcie budowy 
elektrowni jądrowej jest jej 
bezpieczeństwo – co do tego 
chyba nikt nie ma wątpli-
wości. Potwierdzają to także 
przeprowadzane cyklicznie 
na zlecenie PGE EJ 1 badania 
opinii publicznej.

STR. 9
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Jakub W. 

Pierwszą  decyzją  nowej  wła-
dzy  warszawskiej  będzie 
zapewne likwidacja woje-
wództwa pomorskiego  i 
zachodniopomorskie-
go. Chyba nie muszę 
mówić  dlaczego? 
Może  jednak  za-
znajomię  z  tym 
tych,  którzy 
mają politykę 
w  głębokim 

poważaniu.  Oby-
watele  w  tych  dwóch 

wojewódz twach 
mają  bowiem 
odwagę  mieć 
inne  poglądy 

niż  „patrioci’  z  pozostałych 
czternastu.  Nigdy  nie  byłem 
zwolennikiem  secesji,  ale  te-
raz  skłaniam  się  ku  temu  co-
raz bardziej. Stop. Wystarczy 
katastrofi zmu.  W  końcu  ma 
być dobrze, ba, nawet bardzo 
dobrze.  Po  pierwsze  znikną 
ruiny.  Już  jakby  zaczęły  zni-
kać.  Po  drugie  szkoły  staną 
się  katolickie,  czyli  sprawie-
dliwe.  Podobno  nie  będzie 
ocen  niedostatecznych,  no 
chyba,  że  za  brak  wiedzy  na 
temat  katastrofy  smoleńskiej. 
Po  trzecie  zostaną  wysłane 
za granicę listy gończe za na-
szymi  emigrantami.  Doszły 

bowiem nową władzę  słuchy, 
że  emigracja  zagłosowała  za 
nimi,  ale  wracać  nie  zamie-
rza.  Zatem  ściągnie  się  ich 
tutaj siłą, a co! Po czwarte ma 
powstać monitoring mieszka-
niowy,  szpitalny,  apteczny  a 
nawet w kioskach z gazetami. 
W mieszkaniach aby było wia-
domo  jakiego  radia  słuchacie 
i  jaką  telewizję  oglądacie. W 
szpitalach  trzeba  wiedzieć, 
czy  czasami  nikt  nie  usuwa 
ciąży. W aptekach monitoring 
pokaże kto kupuje  środki  an-
tykoncepcyje  a  w  kioskach 
wiadomo  –  kto  czyta  Lisa? 
Po piąte na  stadionach pieśni 
tylko  legionowe.  Po  szóste 

zamiast facebooka będzie pis-
book.  Po  siódme  wprowadzą 
ruch lewostronny, bo ponoć to 
podstawowy  warunek  współ-
pracy z Wielką Brytanią. Przy 
okazji  gdy  już  przywieziemy 
w kibitkach emigrantów z An-
glii,  Szkocji, Walii  i  Irlandii, 
to będą czuć  się  jak u  siebie. 
Nawet  wysokość  mandatów 
będzie  brytyjska.  Po  ósme 
miasta  bez  pomników  Wiel-
kiego  Lecha  zostaną  pozba-
wione  praw  miejskich.  Po 
dziewiąte pogoda ma być za-
wsze  słoneczna.  Po  dziesiąte 
szpitale psychiatryczne dosta-
ną specjalne dotacje, bowiem 
główną karą w KK będzie od-

poczynek w psychiatry ku. W 
tym momencie się obudziłem i 
co tu widzę? Wcale nie wygrał 
PIS! Wygrała  partia  z  popar-
ciem  48.  procent  wszystkich 
uprawnionych do głosowania. 
Jak ona się nazywa, ta partia? 
Ktoś wie?  Ja wiem: Mam To 
W  *upie.  Znacie  tę  partię? 
Nie?  Przecież  należy  do  niej 
niemal połowa z 30. milionów 
dorosłych  obywateli.    Ponoć 
nawet  ta  rzeczona  partia  do-
stanie dotację  z budżetu pań-
stwa…po 500 złotych na łeb-
ka. Życzę miłych najbliższych 
czterech lat.

Jakub (jeszcze W.)

Prognoza

ARCHIWALNE FELIETONY można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

WYJAZD? JAKI WYJAZD?
Kierowca dostawczego volkswagena pomylił chyba wyjaz z parkingiem. Zaparkował prze-
cież dosłownie na skrzyżowaniu! Zdjęcie przedstawia wyjazd sprzed bloku nr 18 (Osiedle 
Kaszubskie) na ul. Kaszubską. I jak mieszkańcy mają teraz wyjechać na ulicę albo dojechać 
na parking pod swoim blokiem? A może ten kierowca uznał, że żaden z mieszkańców 
bloku nr 18 nie posiada samochodu? 

Obywatelka
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Z okazji jubileuszu w Zespo-
le Szkół  nr  1  zorganizowano 
uroczystą  sesję  rady  miej-
skiej.  Krzysztof  Krzemiński 
przedstawił  zebranym ogrom 
pracy  dokonanej  w  mieście 
dla społeczności lokalnej. 
- Przez 25 lat redzki samorząd 
zrealizował  ogromną  ilość 
inwestycji,  starając  się  mak-
symalnie  wykorzystać  nie-
powtarzalne  szanse  –  mówił 
burmistrz.  - Nastąpiła zdecy-
dowana  poprawa we wszyst-
kich  dziedzinach  funkcjono-
wania  miasta.  Zrealizowano 
w tym czasie wiele inwestycji 

w zakresie wodociągów, kana-
lizacji,  sieci  ciepłowniczych, 
dróg,  obiektów  sportowo-re-
kreacyjnych  i  oświatowych. 
Należy  tu  wyraźnie  podkre-
ślić, iż nie byłoby to możliwe 
w tak dużej skali bez środków 
zewnętrznych,  pozyskanych 
z różnych źródeł. 
-  25  lat  samorządu  to  wspa-
niała  okazja,  aby  wyróżnić 
i  podziękować  tym  wszyst-
kim,  którzy  na  rzecz  tego 
samorządu  pracowali  i  nadal 
pracują – powiedziała Gabrie-
la  Lisius,  starosta wejherow-
ski. - Panie burmistrzu i panie 

przewodniczący,  gratuluję  że 
zauważyliście  tę  całą  rzeszę 
ludzi,  którzy  w  ciągu  25  lat 
tak  wspaniale  pracowała  na 
rzecz  redzkiego  samorządu. 
Bo  żaden  samorząd  nie  roz-
wijałby  się,  gdyby  nie  byli 
w  nim  aktywni  i  gotowi  do 
pracy ludzie. To człowiek jest 
podstawa  każdego  samorzą-
du. Samorządowcy w Redzie 
to ludzie, którzy kochają i lu-
bią to, co robią. Oni chcą, aby 
mieszkańcom  było  dobrze, 
aby  mieli  wspaniałą  infra-
strukturę  i  szkoły,  aby  mieli 
wszystkie  usługi  publiczne 

zapewnione.  Na  temat  hi-
storii  samorządu można mó-
wić  wiele,  ale  myślę,  że  te 
wszystkie  osiągnięcia  same 
przemawiają za siebie. Redz-
ki  samorząd  to  ludzie,  któ-
rzy nie  tylko  chcą  coś  robić, 
ale  też  chcą  współpracować. 
Dostrzegają  problemy  ludzi, 
którzy tu mieszkają i od razu 
starają  się  te  problemy  roz-
wiązać. 
Na  zakończenie  uroczystości 
wystąpił  redzki  kabaret  SE-
NIOR-I-TA, nie  zabrakło  też 
jubileuszowego tortu. 
Rafał Korbut

Uczcili 25 lat samorządów
REDA | Uroczystość 25-lecia samorządów była okazją do podziękowań i gratulacji, a Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz miasta oraz Kazimierz Okrój, przewodniczący rady miejskiej wyróżnili 
zaproszonych gości okolicznościowymi medalami.
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Platforma  Obywatelska 
w  okręgu  gdyńsko-słup-
skim  uzyskała  156  147 
głosów  (33,46  proc.), 
Prawo  i  Sprawiedliwość 
145 698 (31,22 proc.). Za 
nimi:  Nowoczesna  –  38 
344  (8,22  proc.),  Kuki-
z’15 – 37 410 (8.02 proc.), 
Zjednoczona Lewica – 30 
973  (6,64  proc.),  Korwin 
– 20 677 (4,43 proc.), Ra-
zem – 18 918 (4,05 proc.), 
PSL – 15 064 (3,23 proc.), 
Stonoga Partia Polska – 3 
477 (0,75 proc.).
Posłowie  PO:  Marek 
Biernacki  –  42  586  gło-
sów, Henryka Krzywonos 
– 24 333, Kazimierz Ploc-
ke  –  11  060,  Zbigniew 
Konwiński – 10 783, Sta-
nisław Lamczyk –  8  981, 
Tadeusz  Aziewicz  –  6 
625.
Józef Reszke,  były  staro-
sta  wejherowski,  zdobył 
6 614 głosów  i nie  został 
posłem.  Uzyskał  jed-
nak  największe  poparcie 
w powiecie wejherowskim 
- tytlko tutaj głosowało na 
niego 5 469 osób.
Posłowie  PiS-u:  Jolanta 
Szczypińska – 31 013 gło-
sów, Janusz Śniadek –  26 
671, Dorota Arciszewska-
Mielewczyk  –  25  054, 
Marcin  Horała  –  10  546, 
Jan  Klawiter  –  7  389, 
Aleksander  Mrówczyński 
– 5 835.
Jan  Klawiter  jest  byłym 

burmistrzem  Rumi,  by-
łym rumskim radnym, by-
łym  radnym  sejmiku  wo-
jewództwa  pomorskiego 
oraz  powiatu  wejherow-
skiego,  byłym  wiceprze-
wodniczącym  powiatu 
wejherowskiego.  Został 
jedynym posłem  z  nasze-
go  powiatu  w  Sejmie  RP 
nowej kadencji.
Partia  Nowoczesna  uzy-
skała  1 mandat  do Sejmu 
–  wyborców  Nowocze-
snej będzie reprezentował 
Grzegorz Furgo – 14 247 
głosów.
Z  ramienia  Ruchu  Oby-
watelskiego  Kukiz’15  do 
Sejmu weszła Małgorzata 
Zwiercan  –  11  822  gło-
sów.
Senatorem  w  okręgu  nr 
62,  obejmującym  m.in. 
powiat  wejherowski, 
został  Kazimierz  Kle-
ina  z  PO  –  93  594  głosy 
(58,12  proc.).  Rywalem 
Kleiny był Robert Kujaw-
ski z PiS-u (67 433 głosy, 
41,88 proc.).
W skali kraju zdecydowa-
nie zwyciężyło PiS. Partia 
ta uzyskała 235 mandatów 
poselskich i ma większość 
w Sejmie, może więc sku-
tecznie rządzić bez koali-
cjanta.  PO  zdobyła  138 
mandatów, Kukiz’15 - 42, 
Nowoczesna  -  28,  PSL  - 
16. Mniejszość  niemiecja 
będzie  miała  w  Sejmie  1 
przedstawiciela. (PS)

PiS wygrał, 
ale nie na Pomorzu
WYBORY | Jan Klawiter, były burmistrz Rumi, będzie jedy-
nym posłem Sejmu RP nowej kadencji mieszkającym w po-
wiecie wejherowskim. Klawiter startował z listy PiS-u i uzy-
skał 7 389 głosów. Duże poparcie miał Józef Reszke z PO, 
były starosta wejherowski, jednak do szczęścia zabrakło 
mu... 12 głosów.

Miejskie  służby  i  instytu-
cje  pomocowe  opracowały 
jednolitą  procedurę  postę-
powania  dotyczącą  pomocy 
osobom  bezdomnym.  We 
wspólne  działania  zaanga-
żowały  się  Straż  Miejska, 
Komenda  Powiatowej  Poli-
cji,  Szpital  Specjalistyczny 
i  Miejski  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej. 
-  Przełom  października  i  li-
stopada  jest  okresem,  kiedy 
ludzie  bezdomni  mogą  być 
narażeni  na  przemarznięcie. 
Dlatego  przygotowaliśmy 
dla nich miejsca w noclegow-
niach, a także pomieszczenia, 
gdzie mogą  się umyć  i  spo-
żyć  ciepły  posiłek  –  mówi 
Piotr  Bochiński,  zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

Pracownicy  socjalni,  poli-
cjanci  oraz  strażnicy  miej-
scy  będą  systematycznie 
odwiedzać  miejsca,  w  któ-
rych  mogą  przebywać  oso-
by  bezdomne  m.in.  altanki 
na  ogródkach  działkowych, 
kanały  i  węzły  ciepłowni-
cze,  klatki  schodowe  czy 
pustostany.  Każdej  napotka-
nej  osobie  bezdomnej  będą 
proponować  wsparcie  oraz 
miejsce w schronisku. 
Ważne jest, abyśmy wszyscy 
reagowali na to, co dzieje się 
wokół  nas.  Jeśli  zobaczymy 
na  ulicy  osoby  potrzebujące 
pomocy  należy  powiado-
mić  o  tym Miejski Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  w Wej-
herowie,  Straż  Miejską  lub 
Policję. (raf)

Pomoc dla osób bezdomnych
WEJHEROWO | Służby miejskie w Wejherowie są gotowe na 
pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym. Szacuje się, 
że na terenie miasta przebywa obecnie ok. takich 60 osób.
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ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

1) podinspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu 
Miasta Rumi (budownictwo drogowe) w pełnym wymiarze 
czasu pracy,

2) podinspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu 
Miasta Rumi (budownictwo ogólne) w pełnym wymiarze 
czasu pracy,

3)inspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych Wydzia-
łu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi w pełnym wymia-
rze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

Burmistrz 
Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmi-
strza Miasta Rumi Nr 372/347/2015, Nr 373/348/2015, 
Nr 374/349/2015, Nr 375/350/2015, Nr 376/351/ 2015, 
Nr 377/352/2015, Nr 378/353/2015, Nr 379/354/2015, 
Nr 380/355/2015, Nr 381/356/2015, Nr 382/357/2015, 
Nr 383/358/2015 z dnia 22 października 2015 roku in-
formuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. So-
bieskiego 7, na okres 21 dni wywieszone zostały wy-
kazy obejmujące lokale mieszkalne wraz z udziałem 
w gruncie, położone w Rumi, stanowiące własność 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.  

Burmistrz 
Miasta Rumi

informuje,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: 
Pl. J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195, dn. 30 października 2015 
r., wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości grunto-
wej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, przezna-
czonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
1. dz. nr 432, obr. 14, KW nr GD1W/00011870/6, o pow. 177 m2, 
położona w Wejherowie przy ul. Judyckiego.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

Projekt  zakłada  realizację 
warsztatów dla wychowanków 
Powiatowego  Zespołu  Kształ-
cenia  Specjalnego  i  ich  rodzi-
ców, wspólne tworzenie ilustra-
cji do bajek, wydanie publikacji 
oraz  organizację  cyklu  wyda-
rzeń, podczas których bajeczki 
zostaną  wypromowane  i  dys-
trybuowane,  a  zysk  ze  sprze-
daży przeznaczony zostanie na 
cele statutowe Wejherowskiego 
Stowarzyszenia  na  rzecz  osób 
z autyzmem. 
Stworzone  bajeczki  to  opo-
wiastki, które nie tylko opowia-
dają  ciekawe  historie,  ale  też 
przekazują  pewne  przesłanie 
i  mogą  być  inspiracją  do  roz-
mowy o wartościach, ważnych 
kwestiach,  cechach  i  przeko-
naniach.  Pod  każdą  bajeczką 
znajduje  się  kilka  pytań  co-
achingowych,  które mogą  być 
kierunkowskazem  dla  doro-
słych, jak rozmawiać z dziećmi 
o tematach poruszanych w opo-

wieści,  jak wykorzystać meta-
forę do pracy z dzieckiem czy 
do refl eksji nad samym sobą.

Podczas  warsztatów  w  PZKS 
w  dniu  22  października  2015 
roku ponad 40 osób: 22 dzieci, 

ich rodzice, nauczyciele  i  tera-
peuci  mieli  możliwość  wysłu-
chania  bajek  czytanych  przez 

autorkę  i  zaproszonych  gości 
w pięknej oprawie muzycznej. 
Następnie  uczestnicy  zostali 
zaproszeni  do wspólnego  two-
rzenia  ilustracji  do  bajek  pod 
okiem  ilustratorki.  Bajki  zilu-
strowane  przez  dzieci  podczas 
warsztatów  zostaną  wydane 
w  formie  książkowej  i  dystry-
buowane  podczas  wydarzeń 
lokalnych. 
Ogromną  wartością  projektu 
jest  zaangażowanie  do  udziału 
w  warsztatach  wychowanków 
PZKS, którzy wraz  ze  swoimi 
opiekunami  tworzyli  ilustracje 
do bajek. „Kubuś z Pętelką” to 
projekt zaplanowany w celu te-
rapii dzieci niepełnosprawnych, 
ale  też  likwidowania  istnieją-
cych barier  społecznych,  które 
nie pozwalają na równe szanse 
w dostępie do dóbr sztuki i kul-
tury.  Wartość  terapeutyczna 
sztuki jest nie do przecenienia. 
Jest  to  doskonały  instrument, 
który  dociera  do  chorych,  ma 

siłę  leczniczą  i wychowawczą, 
a przy tym zachowuje swój wa-
lor relaksacyjny i spontaniczny. 
Sztuka wpływa na postawy, in-
terakcje,  uczy  współdziałania, 
pozwala na rozładowanie emo-
cji i rozwój wrażliwości. Sztuka 
jest językiem uniwersalnym, ro-
zumianym i odbieranym ponad 
barierami, podziałami i ograni-
czeniami zdrowotnymi.
Wkład  osobowy  twórców, 
w tym autorki i ilustratorki ba-
jek  oraz osób zajmujących się 
promocją,  dystrybucją  i  pro-
wadzeniem  zajęć,  jest  wolon-
tarystyczny.  Wejherowskie 
Stowarzyszenie  na  rzecz  osób 
z  autyzmem  na  mocy  umo-
wy  uzyska  prawo  licencji  ba-
jek  i  możliwości  wydawania 
i czerpania zysku ze sprzedaży, 
w pierwszym i kolejnym wyda-
niu bajek. Do współpracy udało 
się  również pozyskać Wydaw-
nictwo INNE, które zaintereso-
wane jest wydaniem książki.

Kubuś z pętelką, 
czyli bajanki z sensem
WEJHEROWO | Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem wraz z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego w Wejhe-
rowie przy wsparciu animatorów z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota podjęli inicjatywę na rzecz integracji oraz promocji 
twórczości dzieci niepełnosprawnych. „Kubuś z Pętelką czyli bajanki z sensem” to projekt społeczny skierowany do dzieci niepełnosprawnych 
oraz ich rodzin, a także szerszego grona odbiorców, dzieci i rodziców, którzy będą czytelnikami bajek, mający na celu przekazywanie wartości, 
popularyzację twórczości, sztuki, integrację oraz propagowanie wspólnego, twórczego spędzania czasu.

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Wejherowo
Tradycyjnie  już  ograniczony 
zostanie  ruch  pojazdów w  ob-
rębie cmentarza w Wejherowie 
Śmiechowie.
Wprowadzone zostaną następu-
jące zasady:
- Wjazd na ogólnodostępny par-
king przy ul. Roszczynialskiego 
od ul. Sikorskiego odbywać się 
będzie  wyłącznie  ul.  Odrębną 
w obu kierunkach.
- Ul. Roszczynialskiego na od-
cinku od ul. Wniebowstąpienia 
do  cmentarza    przejezdna  bę-
dzie  tylko  dla  autobusów  ko-
munikacji  miejskiej,  taksówek 
i rowerów.
- Dla  inwalidów przeznaczono 
31 miejsc postojowych na ogól-
nodostępnym parkingu przy ul. 
Roszczynialskiego.
- Zamknięte  dla  ruchu  zostaną 
ulice:  Roszczynialskiego,  My-
śliwska,  Ofiar  Grudnia  1970, 
Leśna i Brzozowa.
-  Dojazd  do  cmentarza  auto-
busami  komunikacji  miejskiej 
odbywać się będzie liniami nr 3 
i 11 oraz liniami dodatkowymi 
A i C i D. 
-  1  listopada  na  płycie  boiska 
przy ulicy Wąskiej zostanie zor-
ganizowany dodatkowy parking 
z dojazdem od ul. Sikorskiego.
Na  liniach  komunikacji  miej-
skiej będzie obowiązywać zwy-
kła taryfa biletowa. 
W dniach 26 października do 
1 listopada dodatkowo została 
uruchomiona linia „D” na trasie 
Osiedle Przemysłowa  - Cmen-
tarz.  Linia  będzie  kursowała 
w  godz.  9-17  co  90 min. Au-
tobus będzie odjeżdżał  z przy-
stanku MZK przy  ul.  Przemy-
słowej  „Rogali”  – wiata MZK 
- i na trasie przejazdu do Cmen-
tarza będzie się zatrzymywał na 
przystankach:  Gulgowskiego 
n/ż, Graniczna, Ofiar  Piaśnicy, 
Chopina, Kochanowskiego, Po-
morska,  Prusa  -  Szkoła, Necla 
i Rybacka.
1 listopada  komunikacja  bę-
dzie  kursowała  zgodnie  z  roz-
kładami jazdy obowiązującymi 
w  niedziele  i  dni  świąteczne 
oraz  uruchomione  zostaną  do 
wejherowskiego  Cmentarza 
przy  ul.  Roszczynialskiego  od 
godz.  8  dodatkowo  linie:  „A” 
Wejherowo  Dworzec  PKP  - 
Cmentarz; „C” Os. Kaszubskie 
- Cmentarz; linia „D” Przemy-
słowa-Cmentarz. 
2 listopada  komunikacja  bę-
dzie  kursowała  zgodnie  z  roz-
kładami jazdy obowiązującymi 
w  dni  powszednie.  Dodatko-
wo  -  po  zakończeniu  popołu-
dniowej Mszy Św.  na  „starym 
Cmentarzu” przy ul. 3-go Maja 

- przed bramę Cmentarza przy 
ul.  Sportowej  zostaną    podsta-
wione  autobusy  niskopodłogo-
we  z  oznakowaniem  linii  nr  2 
i  3,  które  następnie włączą  się 
w trasy tych linii w kier. Szpita-
la i Odrębnej. 
1 listopada przy wejherowskim 
cmentarzu zostanie uruchomio-
ny dodatkowy punkt sprzedaży 
papierowych  biletów  jednora-
zowych.  Szczegółowe  infor-
macje: tel. 58 572 29 33; www.
mzkwejherowo.pl  

Rumia
W okresie od 30 października 
do 2 listopada  wprowadzone 
zostają  zmiany  w  organizacji 
ruchu w Rumi.
Zmieniona  organizacja  ruchu 
będzie obowiązywała od godz. 
20:00 w piątek 30 października 
do godz. 6:00 w poniedziałek 2 
listopada. 
W dniu 1 listopada wprowadza 
się zakaz wjazdu w ul. Górniczą 
z kierunku Gdyni z wyjątkiem 
autobusów  (ruch  będzie  kiero-
wany przez Policję)
Ponadto od 31 października do 
2  listopada obowiązywać będą 
zmienione organizacje ruchu:
Ul. Górnicza  –  na  odcinku  od 
ul.  Sobieskiego  do  ul.  Włó-
kienniczej  jest dwukierunkowa 
natomiast na dalszym odcinku – 
jednokierunkowa.  Powyżej  ul. 
Hutniczej wjazd jedynie dla au-
tobusów  i  samochodów TAXI. 
Ponadto  obowiązuje  obustron-
ny zakaz parkowania. 
Ul. Stalowa – obowiązuje ruch 
jednokierunkowy (od ul. Górni-
czej do Włókienniczej)
Ul. Hutnicza – od ul. Górniczej 
do ul. Tkackiej obowiązuje ruch 
jednokierunkowy z jednostron-

nym  zakazem  zatrzymywania. 
Od ul. Tkackiej do ul. Włókien-
niczej obowiązuje ruch dwukie-
runkowy  z  obustronnym  zaka-
zem zatrzymywania się.
Ul. Tkacka  –  obowiązuje  ruch 
dwukierunkowy.  Do  przewę-
żenia  obowiązuje  obustronny 
zakaz zatrzymywania się.
Ul.  Włókien-
nicza  –  od 
ul.  Hutniczej 
do  Górniczej 
obowiązuje 
ruch  jedno-
kierunkowy 
z  jednostron-
nym  zakazem 
zatrzymywa-
nia  się. Od ul 
Górniczej  do 
ul.  Komba-
tantów  obo-
wiązuje  ruch 
dwukierun-
kowy  z  jed-
nostronnym 
zakazem  za-
trzymywania 
się. 
Ul.  Rybaków 
–  obowiązuje 
jednostronny  zakaz  zatrzyma-
nia,  zostanie  zorganizowany 
dodatkowy parking ( na zakrę-
cie)
Zachęcamy  do  korzystania 
z  komunikacji  publicznej.  Do 
cmentarzy  uruchomione  zosta-
ną dodatkowe linie, na których 
przejazd  odbywać  się  będzie 
wg  taryfy  zwykłej  –  wraz  ze 
wszystkimi  uprawnieniami  do 
przejazdów  ulgowych  i  bez-
płatnych. Na  liniach  tych waż-
ne  będą  także  bilety  okresowe 
i metropolitalne. 
Sobota, 

31 października 2015 r.
Obowiązywać  będą  so-
botnie  rozkłady  jazdy.  
Dodatkowa oferta: 
Do obsługi cmentarzy w Rumi, 
w  godzinach  8:30-17  urucho-
miona  zostanie  linia  autobuso-
wa  386,  na  trasie:  Rumia,  pl. 
Kaszubski  (Cmentarz  Kato-

licki)  –  Dębogórska  –  Gdań-
ska  –  Dąbrowskiego  –  Sta-
rowiejska  –  Rumia  Dworzec 
PKP – Sobieskiego – Górnicza 
–  Rumia  Cmentarz  Komunal-
ny. Autobusy linii 386 będą się 
zatrzymywać  na  wszystkich 
przystankach innych linii na jej 
trasie. Autobusy będą kursować 
z  częstotliwością  co  ok.  15-20 
minut. 
Ponadto, w godzinach 9-16:30, 
na  fragmencie  trasy  linii  173: 
Gdynia  Chylonia  Dworzec 
PKP  –  Kartuska  –  Morska  – 
Rumia: Sobieskiego – Górnicza 

– Rumia Cmentarz Komunalny 
uruchomiona zostanie  linia au-
tobusowa  373.  Autobusy  linii 
373  zatrzymywać  się  będą  na 
wszystkich  przystankach  in-
nych linii na jej trasie. Autobusy 
będą kursować co 30 minut. 
Niedziela, 
1 listopada 2015 r.
–  Uroczystość  Wszystkich 
Świętych.  Obowiązywać  będą 
SOBOTNIE  rozkłady  jazdy.  
Ze  względu  na  utrudnienia 
w przejeździe, wszystkie kursy 
linii 86 wykonywane będą bez 
zajazdu  na  Cmentarz  Komu-
nalny w Rumi (autobus będzie 
zawracać przy skrzyżowaniu ul. 
Sobieskiego i Polnej w Rumi).
Dodatkowa oferta:
Do obsługi cmentarzy w Rumi, 
w  godzinach  7-18.30  urucho-
miona  zostanie  linia  autobuso-
wa  386,  na  trasie:  Rumia,  pl. 
Kaszubski  (Cmentarz  Katolic-
ki) – Dębogórska – Gdańska – 
Dąbrowskiego  –  Starowiejska 
–  Rumia Dworzec  PKP  –  So-
bieskiego – Górnicza – Rumia 
Cmentarz Komunalny. Autobu-
sy linii 386 będą się zatrzymy-
wać  na  wszystkich  przystan-
kach  innych  linii  na  jej  trasie. 
Autobusy będą kursować z czę-

stotliwością  na  bieżąco  dosto-
sowywaną do liczby pasażerów 
(nie rzadziej niż co 10 minut). 
Cmentarz w Kosakowie obsłu-
giwać będzie w godzinach 8:30-
17:30  także  dodatkowa  linia 
273, na trasie: Gdynia Chylonia 
Dw. PKP – Kartuska – Morska 
– Rumia: Sobieskiego – Rumia 
Dworzec  PKP  –  Starowiejska 
– Derdowskiego – Dębogórska 
–  I  Dywizji  WP  –  Kazimierz 
–  Kosakowo:  Rzemieślnicza 
– Kosakowo Cmentarz Komu-
nalny.  Powrót  do  Chyloni  od-
bywać się będzie trasą linii 173, 

przez  Dębogórze.  Autobusy 
linii 273 zatrzymywać się będą 
na wszystkich przystankach in-
nych linii na jej trasie. Autobusy 
będą kursować co 20-40 minut.
Ponadto,  w  godzinach  10-17, 
na  fragmencie  trasy  linii  173: 
Gdynia  Chylonia  Dworzec 
PKP  –  Kartuska  –  Morska  – 
Rumia: Sobieskiego – Górnicza 
– Rumia Cmentarz Komunalny 
uruchomiona zostanie  linia au-
tobusowa  373.  Autobusy  linii 
373  zatrzymywać  się  będą  na 
wszystkich  przystankach  in-
nych linii na jej trasie. Autobusy 
będą kursować co 10-20 minut. 
Poniedziałek, 
2 listopada 2015 r. 
Obowiązywać  będą  rozkłady 
jazdy ważne w dni powszednie 
nauki szkolnej.
W godzinach 9-17, na fragmen-
cie trasy linii 173: Gdynia Chy-
lonia Dworzec PKP – Kartuska 
– Morska – Rumia: Sobieskie-
go – Górnicza – Rumia Cmen-
tarz  Komunalny  uruchomiona 
zostanie  linia autobusowa 373. 
Autobusy  linii  373  zatrzymy-
wać  się  będą  na  wszystkich 
przystankach innych linii na jej 
trasie. Autobusy będą kursować 
co 30 minut.

Przystanek  ZKM  na  początku 
ul. Górniczej (przy Drodze Kra-
jowej nr 6) będzie zamknięty. 

Reda
W Redzie zostaną uruchomione 
dodatkowe kursy linii MZK nr 
17  w  sobotę  31  października 
i w niedzielę 1 listopada. 
W  sobotę  31  października  br. 
oraz w niedzielę 1 listopada br. 
od  Cmentarza  przy  ul.  Gnie-
wowskiej będę dwa dodatkowe 
kursy Linii MZK nr 17  tj. o go-
dzinie 16:25 oraz 17:25. Rafał 
Korbut

Czym i jak dojechać
KOMUNIKACJA | Obchody dnia Wszystkich Świętych wiążą się ze wzmożonym ruchem pieszych i samochodów w rejonie cmentarzy. Dlatego 
w wielu miejscach wprowadzone są zmiany organizacji ruchu. 
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W powiecie wejherowskim 
gościła delegacja francuska 
w składzie: Christian Lecerf, 
Benoit Moulin, François Du-
gard i Helena Zych-Chapron, 
reprezentująca stowarzysze-
nie „Europe Echanges”. Go-
ście z Francji przyjechali na 
zaproszenie Starosty Wejhe-
rowskiego, Prezydenta Wej-
herowa oraz Wójta Gminy 
Wejherowo i Gminy Szemud. 
Podczas kilkudniowego po-
bytu członkowie organizacji 
spotkali się z przedstawicie-
lami lokalnego samorządu 
oraz zwiedzili najbardziej 
atrakcyjne zakątki powiatu. 

Jednym  z  punktów  wizy-
ty  było  spotkanie  ze  Starostą 
Wejherowskim  Gabrielą  Li-
sius,  podczas  którego  rozma-
wiano  na  temat    nawiązania 
wzajemnej współpracy pomię-
dzy Powiatem Wejherowskim, 
a  francuskim  stowarzysze-
niem „Europe Echanges. Stąd 
głównym tematem były plany 
dotyczące  podpisania  Kar-
ty  Przyjaźni.  W  wydarzeniu 
uczestniczyła młodzież z I LO 
w Wejherowie    ucząca  się  ję-
zyka francuskiego. 

– Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku podpiszemy z Po-
wiatem Wejherowskim Kartę 
Przyjaźni, która zakłada m.in. 
wzajemną współpracę w dzie-
dzinie kultury oraz wymianę 
doświadczeń między obu kra-
jami –  mówił  w  trakcie  spo-

tkania  Benoit  Moulin  Prezes 
„Europe Echanges”.
W programie wizyty znalazł 

się  również  czas  przeznaczo-
ny  na  zwiedzanie Wejherowa 
i  okolic.  Podczas  trzeciego 
dnia  pobytu  czteroosobowa 
delegacja,  wraz  z  Zastępcą 
Wójta  Gminy  Wejherowo 
Maciejem  Milewskim,  Na-
czelnikiem  Wydziału  Kultury 
i  Spraw Społecznych Piotrem 
Syrockim  oraz  tłumaczem 
i  Członkiem  Towarzystwa 
Przyjaźni  Francusko-Polskiej 
Alicją  Ćwiek,  miała  okazję 
odwiedzić  Piaśnicę  i  poznać 
historię  miejsca  masowych 
egzekucji. W  hołdzie  ofi arom 
ludobójstwa  francuscy  goście 
oraz  nasza  delegacja  złożyli 
wiązanki  kwiatów  i  zapalili 
znicz  na  ołtarzu  kaplicy  pia-
śnickiej.  Następnie  przedsta-

wiciele  „Europe  Echanges” 
zwiedzili Kalwarię Wejherow-
ską oraz Filharmonię Kaszub-
ską, po której oprowadziła go-
ści dyrektor Jolanta Rożyńska. 
Ostatnim  punktem  trzeciego 
dnia  wizyty  było  zwiedzanie 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki  Kaszubsko-Pomorskiej 
w  Wejherowie.  Przewodni-
kiem po wejherowskim obiek-
cie,  gromadzącym  regionalne 
zabytki  piśmiennictwa  oraz 
dobra kultury kaszubskiej, był 
Roman Drzeżdżon.

– Nawiązanie ofi cjalnej 
współpracy z organizacją „Eu-
rope Echanges” to możliwość 
bliższych kontaktów, realizacji 
wspólnych projektów, wymiany 
doświadczeń i wzajemnej pro-
mocji –  mówił  Piotr  Syrocki 
Naczelnik  Wydziału  Kultury 
i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego  w  Wejherowie, 
który  towarzyszył  francuskiej 
delegacji. – Mam nadzieję, że 
wizyta przyczyni się do podpi-
sania Karty Przyjaźni oraz za-
cieśnienia i rozwinięcia przy-
jaznych relacji między naszymi 
krajami. 
W  skład  „Europe  Echan-

ges”  wchodzi  osiem  gmin. 
Organizacja  może  pochwalić 
się  partnerami  pochodzącymi 
z sześciu krajów, w tym z Pol-
ski. Jak przypomniał w trakcie 
wizyty  Benoit  Moulin,  Karta 
Przyjaźni z Gminą Wejherowo 
została podpisana  już w 1997 
r.,  a  w  kolejnych  latach  tak-
że  z  Gminą  Szemud  i  Mia-
stem  Wejherowo.  „Europe 
Echanges”  zajmuje  się  m.in. 
współpracą kulturalną między 
krajami zrzeszonymi w tej or-
ganizacji.

Wizyta przedstawicieli 
„Europe Echanges” 

w powiecie wejherowskim

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie  art.  1,  art.11a,  art.11f  ust.  3  ustawy  z  dnia 
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409z późn. 
zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postę-
powania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. 
zm./ z a w i a d a m i a,  ż e:

- w dniu 29.10.2015 r., na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 
01.09.2015 r. (uzupełniony dnia 01.10.2015 r.) wydano decyzję o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

BUDOWIE
drogi gminnej pn. - „Budowa bezkolizyjnego powiązania 
drogowego łączącego północną i południową część miasta 

Wejherowa z drogą krajową nr 6 
wraz z obiektami mostowymi”

  na terenie Gminy Miasta Wejherowa

- w obr. 10 na działce nr ewidencyjny: 575/1
- w obr. 13 na działce nr ewidencyjny: 279
- w obr. 19 na działkach nr ewidencyjny: 6/6, 6/7, 6/8
- w obr. 20 na działkach nr ewidencyjny: 1/63, 2/39, 2/43, 2/50, 2/65, 2/80, 
2/94, 2/99, 2/100, 2/115, 2/116, 2/117, 3/1, 3/2, 3/3, 4/9, 4/16, 4/19, 6/4, 
7/7, 79/5, 79/7, 79/11, 80/2, 80/10, 80/15, 81/3, 81/4, 82, 83, 93, 189/8, 
2/114
oraz  na  czasowe  zajęcie  terenu  objętego  przebudową  istniejącej  sieci 
uzbrojenia terenu i obowiązkiem przebudowy dróg innych kategorii:
- w obr.10 na działkach nr ewidencyjny: 325/1, 325/2, 326/2, 327/2, 328/2, 
520/1, 520/3, 575/1, 575/2
- w obr. 13 na działkach nr ewidencyjny: 1, 49/1, 50, 307
- w obr. 19 na działkach nr ewidencyjny: 6/6, 6/7, 6/8, 
- w obr. 20 na działkach nr ewidencyjny: 1/7, 1/9, 1/63, 2/38, 2/39, 2/49, 
2/50, 2/51, 2/64, 2/65, 2/80, 2/94, 2/95, 2/99, 2/100, 2/115, 2/117, 3/1, 3/3, 
4/9, 4/15, 4/16, 4/17, 4/19, 4/51, 6/4, 6/5, 7/2, 7/6, 7/7, 29, 31/2, 41/2, 44, 
77, 78, 79/11, 79/12, 80/2, 80/10, 80/14, 80/15, 81/3, 81/4, 82, 83, 189/8, 
2/78

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy ad-
ministracji 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 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 postę-
powania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za doko-
nane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerw-
ca  1960  r.  kodeks  postępowania  administracyjnego  (tekst  jednoli-
ty Dz.  U.  2013.267  ze  zm.)  w  zw.  z  art.  124  ust.  1  i  art.  124  a w  zw. 
z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. 2015.782 ze zm.)

Starosta Wejherowski zawiadamia

o wydaniu w dniu 20.10.2015 r. decyzji nr GN.6821.24.2015.MK orzeka-
jącej o ograniczeniu sposobu korzystania, w 1/4 udziału Józefa Indyckiego, 
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Rumi 
obr. 10, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 53/4 o pow. 164 m2 , ob-
jętej  księgą wieczystą KW GD1W/00000087/0,  przez udzielenie  zezwo-
lenia na wymianę przewodów i urządzeń, służących do przesyłania ener-
gii elektrycznej, istniejącej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie 
ww. nieruchomości zgodnie z załącznikiem grafi cznym.
Jednocześnie Starosta Wejherowski  informuje,  że  strony mogą  zapoznać 
się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia w sie-
dzibie  tut.  Starostwa  Powiatowego  w  Wejherowie  Wydział  Gospodar-
ki Nieruchomościami pok. 228 w dniach pn-pt. w godz.  8.00-15.00,  tel. 
58 572 94 77.

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Wejherowie  na podstawie art. 10. ust. 1 ustawy 
z  dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym informu-
je o opracowanym projekcie planu transportowego. Projekt planu wyło-
żony jest w Biurze Rady Powiatu Wejherowskiego 
w godzinach  urzędowania oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Opinię do projektu planu można składać w formie pisemnej 
w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Wejhero-
wie, przy ul. 3 Maja 4 oraz w formie elektronicznej na adres: sekretarz@
powiat.wejherowo.pl w terminie do 17 listopada br.

Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie w 
ramach cyklu „Środa z Funduszami” zapra-
sza na spotkanie informacyjne poświęcone za-
gadnieniom związanym ze wsparciem inwestycji 
proekologicznych w przedsiębiorstwach współ-
fi nansowanych ze środków unijnych w perspek-
tywie na lata 2014-2020.

W programie spotkań m.in.:
Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w la-
tach 2014-2020 - zakres wsparcia na inwestycje 
fi rm; możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw 
na inwestycje proekologiczne:
- Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowi-
sko  2014-2020;  pozostałe możliwości  uzyska-
nia wsparcia na inwestycje proekologiczne:
- Europejska Współpraca Terytorialna,

-  środki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej; źródła infor-
macji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 4 listopada 
2015 r. w godz. 10.00-13.00, w siedzibie Lo-
kalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 
4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, sala 9)

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest prze-
słanie do dnia 2 listopada 2015 r. wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego na odpowiedni ad-
res mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.
lwejherowo.pife@pomorskie.eu 
tel.: 58 572 94 52

Formularz  zgłoszeniowy  wraz  z  Programem 
spotkania do pobrania pod adresem:
www.pomorskiewunii.pomorskie.eu  w  za-
kładce  aktualności  (Spotkania  informacyjne: 
„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na in-
westycje proekologiczne”)

Rekrutacja na spotkania rozpoczyna się w dniu 21 
października 2015 r. 
Udział w spotkaniach informacyjnych jest bez-
płatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyj-
nych dla benefi cjentów oraz potencjalnych bene-
fi cjentów organizowanych we współpracy z Mini-
sterstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Projekt jest współfi nansowany przez Unię Euro-
pejską z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Spotkania informacyjne w Wejherowie: 
„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

Wspólne złożenie kwiatów na ołtarzu kaplicy piaśnickiej.
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To  inwestycja,  na  którą 
okoliczni  mieszkańcy  czeka-
li  od  lat.  Dlaczego?  Bo  czas 
rozmaitych  świąt,  a w szcze-
gólności  okolice  1  listopada, 
był dla nich wyjątkowo uciąż-
liwy,  a  to  za  sprawą  kierow-
ców,  którzy  parkowali  gdzie 
popadnie  i  nierzadko  zasta-
wiali ulice w pobliżu cmenta-
rza. Do tego wzmożony ruch, 
związany  z  Dniem  Zadusz-
nym  oraz  dniem Wszystkich 
Świętych,  dosłownie  parali-
żował tę część miasta.
Teraz  wszystko  ma  się 

zmienić.  Nowy  parking  przy 
ul.  Roszczynialskiego  oraz 
niedawno  oddane  do  użytku 
okoliczne ulice znacząco roz-
wiążą te problemy.
-  Cmentarz  przez  lata  się 

rozrósł,  pochowanych  jest 
tu  już  wiele  pokoleń  wejhe-
rowian,  coraz  więcej  ludzi 
przyjeżdża  tu  więc  na  groby 
bliskich – mówi Piotr Bochiń-
ski,  wiceprezydent  Wejhe-
rowa.  -  Ponieważ  większość 
społeczeństwa  jest  zmotory-
zowana, musi gdzieś te pojaz-
dy postawić.
Oprócz  300  miejsc  po-

stojowych  (w  tym  dla  osób 
niepełnosprawnych  oraz  dla 
autobusów)  zbudowano  toa-
letę, boksy dla handlujących, 
wykonano  też  odwodnienie, 
oświetlenie  i  monitoring  te-
renu. 
- Od  lat  dokładałem wszel-

kich starań, aby doprowadzić 

do  realizacji  tej  inwestycji  – 
mówi Marek  Budnik, miesz-
kaniec Śmiechowa. - I w koń-
cu  ten  parking  powstał. 
Jestem  bardzo  zadowolony, 
bo  w  końcu  nasze  –  miesz-
kańców – problemy powinny 
się  skończyć.  Ta  inwestycja 
z  pewnością  wpłynie  pozy-

tywnie  na  komfort  naszego 
życia.
Realizacja  inwestycji  trwa-

ła ponad 4 miesiące. Umowa 
z  wykonawcą  została  pod-
pisana  29  maja,  zaś  26  paź-
dziernika  parking  wraz  z  in-
frastrukturą oficjalnie oddano 
do użytku. Rafał Korbut

Nowy parking za niemal 1,7 mln zł
WEJHEROWO | 300 miejsc parkingowych na czterech „tarasach” (w tym 15 dla niepełnosprawnych), nowe pawilony handlowe i całkowicie 
zautomatyzowana toaleta – właśnie otwarto nowy parking przy cmentarzu w Wejherowie Śmiechowie.

Rafał SzlaS, 
radny miasta Wejherowa:

- O konieczności budowy tego parkingu 
mówiło się od lat. Ludzie, którzy tu przyjeż-
dżali samochodami, nie mieli gdzie stawiać 
swoich aut. Pobliskie ulice były więc zasta-
wiane. Budowa tego obiektu z pewnością 

rozwiąże wiele problemów nie tylko okolicznych mieszkań-
ców, ale wielu osób, które tu przyjeżdżają, by odwiedzić groby 
bliskich. Teraz, gdy zbliża się dzień Wszystkich Świętych, bę-
dzie to taki „pierwszy egzamin”, czy parking spełni swoją rolę. 
Trzeba też pamiętać, że powstał nie tylko parking, ale też są 
robione okoliczne ulice, jak Obwodowa czy Leśna. 

Beata RutKieWicz, 
wiceprezydent Wejherowa:

- Zależało nam na tym, aby oddać inwesty-
cję kilka dni wcześniej, niż 1 listopada, m.in. 
ze względu na handlujących kwiatami i zni-
czami. Koszty inwestycji to niecałe 1,7 mln 
zł. Mamy nadzieję, że parking w sposób 

istotny rozwiąże problemy występujące w tej części dzielnicy. 
Ale musimy też pamiętać, że ludzie muszą się przyzwyczaić do 
zmian. Jeśli chodzi o poprawę komunikacji to oddana została 
też ul. Odrębna i ul. Leśna. Te ulice, parking i dobra organizacja 
ruchu z pewnością spowodują znaczne udogodnienia.
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Spotkanie  rozpoczęto  od 
podziękowania  tym,  którzy 
szczególnie  wspierają  re-
alizację  zadań  i  emeryckich 
inicjatyw.  Wyrazy  wdzięcz-
ności i pamiątki  z rąk preze-
sa Edmunda Biangi odebrali 
Wójt  Gminy  Wejherowo 
Henryk  Skwarło  –    będą-
cy  honorowym  członkiem 
stowarzyszenia  –  oraz  pań-
stwo  Teresa  i  Jerzy  Groth. 
Za  wsparcie  finansowe  po-
dziękowano  sołtysom  i  ra-
dom  sołeckim  Bolszewa 

Świętowali emeryci i renciści
GM. WEJHEROWO | 24 października spotkali się członkowie największego gminnego stowarzyszenia – Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów. Licząca już statutowe maksimum grupa 130 osób postanowiła tradycyjnie uczcić Dzień Seniora. 

oraz  Gościcina,  natomiast  za 
wsparcie duchowe o. Jackowi 
Stępniowi  z  bolszewskiego 
Zakonu  Pijarów.  Uroczysto-
ści  nie  stała  by  się  zadość, 
gdyby  nie  wręczenie  wyróż-
nień  dla  „super  seniorów”, 
czyli  najstarszych  członków 
stowarzyszenia.  Tym  razem 
Wójt  Henryk  Skwarło  obda-
rował  bukietami  panią  Doro-
tę  Borkowską  i  pana  Stefana 
Lesnau.  Niewątpliwie  miłym 
akcentem  był  także  prezent 
od  Wiceministra  Rolnictwa 

i  Rozwoju  Wsi  Kazimierza 
Plocke,  który  przesłał  emery-
tom słodki upominek w posta-
ci  tortu.  W  uroczystym  ban-
kiecie  uczestniczyli  ponadto: 
przewodniczący  Rady  Gminy 
Hubert  Toma,  radni  Beata 
Nowicka i Tadeusz Danilczyk 
oraz przedstawiciele rad sołec-
kich.  Doborowe  towarzystwo 
i  przyjacielskie  relacje  wśród 
członków sprawiły, że wieczór 
upłynął  na  przyjemnych  roz-
mowach, śmiechu i tańcach.

(UG Wejherowo)Fo
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WieSłaW GęBKa, 
wójt gminy Choczewo:

- Takie konferencje są potrzebne, bo zawsze na 
nich pojawi się ktoś, kto nie był na poprzednich. 
I może zapoznać się z wieloma kwestiami związa-
nymi z energetyką jądrową. Na dzisiejszej konfe-
rencji poruszono m.in. sprawę składowania odpa-

dów radioaktywnych. Przy tak wielkiej inwestycji 
jest to jedna z wielu spraw, która z pewnością jest dobrze przemyślana 
i zaplanowana. Jeśli będzie decyzja o budowie elektrowni to wszyst-
kie elementy będą wzięte pod uwagę. W naszej gminie mieszkańcy 
w większości są zwolennikami budowy „jądrówki”, ostatnie sondaże 
pokazują ok. 70 proc. poparcie. I to właśnie mieszkańcy zdecydują, czy 
– o ile byłaby taka decyzja co do lokalizacji – elektrownia powstanie 
w tej okolicy. Ja będę stał zawsze po stronie mieszkańców. Na pewno 
taka inwestycja ma dobre i złe strony – zagrożenie jest takie, że w gmi-
nie może powstać ogromne szkaradztwo, zaś plusy to miejsca pracy, 
duży budżet i rozwój, bo w gminie przybyłoby z pewnością przynaj-
mniej ok. 10 tys. mieszkańców. 

HenRyK SKWaRłO, 
wójt gminy Wejherowo:

- Gmina Wejherowo znajduje się w sąsiedztwie 
gmin, w których znajdują się potencjalne lokaliza-
cje budowy elektrowni. Jeśli więc zapadnie decy-
zja, aby ta inwestycja ruszyła w którejś z tych lokali-
zacji, to mieszkańcy naszej gminy także to odczują. 
I to w szerokim zakresie: zarówno rozwiązań komu-

nikacyjnych, transportu, jak również potencjalnych miejsc pracy. Takie 
konferencje są potrzebne, ponieważ podczas nich możemy zapoznać 
się z doświadczeniami innych i skorzystać z nich. Jestem przekonany, że 
zawsze można dojść do porozumienia i osiągnąć kompromis pomiędzy 
inwestorem, społeczeństwem, a środowiskiem. Z tego, co dziś przed-
stawili nam prelegenci wynika, że wszystko jest robione świadomie 
i przemyślanie, a co za tym idzie – gwarantuje to bezpieczeństwo. 

JOanna zaJąc, 
p.o. dyrektora Biura Komunikacji 
Relacji Zewnętrznych PGE EJ 1:

- Jest to kolejna już międzynarodowa konferencja 
tematyczna, poświęcona aspektom związanym 
z energetyką jądrową. Pierwsza (w grudniu ub. 
roku) poświęcona była turystyce, tematem tej jest 
bezpieczeństwo. Głównymi celami tego wydarze-

nia są wymiana doświadczeń oraz pokazanie, co my – jako inwestor 
– robimy na bieżącym etapie przygotowywania inwestycji. Bo bezpie-
czeństwo to temat, którym my już się zajmujemy. Dla nas jest to bo-
wiem kwestia priorytetowa. Oczywiście nie zapominamy też o innych 
aspektach, gdyż elektrownia to temat wielopłaszczyznowy, wielowy-
miarowy, a ludzie mają zarówno wiele obaw, jak również oczekiwań. 
I my chcemy udzielić odpowiedzi na wszystkie te pytania. 

PiOtR BOcHińSKi, 
wiceprezydent Wejherowa:

- Bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem 
istnienia energetyki jądrowej. I to dotyczy nie tyl-
ko o bezpośrednie sąsiedztwo skupisk ludzkich, 
ale o całe województwo oraz kraj. Jednym z pro-
blemów jest bezpieczeństwo związane z zastoso-
waną technologią, drugim (i być może większym, 

który może wystąpić) – błędy ludzkie. Ja uczestniczyłem w konferencji 
przede wszystkim po to, aby się dowiedzieć, jak daleko są zaawanso-
wane procesy decyzyjne i czy będziemy mieli na swoim terenie elek-
trownię jądrową, czy nie. Wydaje się, że ta decyzja się zbliża. Energia 
atomowa jest to stabilne i wydajne źródło energii, które w sposób 
istotny zasili polską sieć. Ale podkreślam – warunkiem jest pełne bez-
pieczeństwo. Wiele krajów korzysta z takiej energii i nasz kraj nie musi 
tu być wyjątkiem.

W  Wejherowie  zorganizo-
wano konferencję,    pt.  „Bez-
pieczna  elektrownia  jądrowa 
to fakt”, mającą na celu przy-
bliżenie  aspektów  bezpie-
czeństwa  w  kontekście  pla-
nowanej  budowy  pierwszej 
polskiej  elektrowni  jądrowej. 
Na  wydarzenie,  którego  or-
ganizatorem  była  PGE  EJ  1 
sp.  z  o.o.  (spółka  powołana 
do realizacji procesu inwesty-
cyjnego  oraz  przygotowania 
do  budowy  elektrowni)  za-
proszono  międzynarodowych 
ekspertów,  przedstawicieli 
lokalnych  władz  oraz  przed-
stawicieli
międzynarodowych  i  krajo-

wych  instytucji,  specjalizują-
cych się w szeroko rozumianej 
problematyce bezpieczeństwa 
elektrowni jądrowych. 
Podczas  konferencji  po-

ruszono  dwa  tematy:  bez-
pieczeństwo  oraz  stan 
zaawansowania  prac  przygo-
towawczych do budowy elek-
trowni jądrowej w Polsce.
Wśród  prelegentów  byli 

członek  francuskiej  Nuclear 
Commission  of  Information 
Jacques  Foos,  kierownik  wi-

zyt  elektrowni w fińskim Ol-
kiluoto,  Mika  Tanhuanpää, 
koordynator  kultury  bezpie-
czeństwa  i  zarządzania  jako-
ścią  w  Olkiluoto,  Karolina 
Wrona oraz kierownik projek-
tu  ds.  bezpieczeństwa  jądro-
wego  i  ochrony  radiologicz-
nej  w  PGE  EJ1  Władysław 
Kiełbasa. 
Prelegenci  przedstawili  naj-

nowsze  osiągnięcia  w  dzie-
dzinie  zapewnienia  mak-
symalnego  bezpieczeństwa 
elektrowni i podali przykłady, 
jak  wygląda  to  w    działają-
cych elektrowniach w innych 
krajach. Nie zabrakło też wąt-
ków  związanych  z wypadka-
mi  i  katastrofami,  do  jakich 
na  przestrzeni  lat  dochodziło 
w  „atomówkach”,  jak  np. 
w Fukushimie w Japonii. 
Uczestnicy  zadawali  wiele 

pytań, dotyczących lokalizacji 
takich elektrowni, ich wpływu 
na  środowisko,  oddziaływa-
nia na turystykę, jakość życia 
okolicznych  mieszkańców, 
itd. 
Organizatorzy  konferen-

cji  podkreślają,  że  poziom 
obaw  respondentów  jest  ści-

śle  związany  ze  stanem wie-
dzy  na  ten  temat.  Dlatego 
PGE  EJ  1  propaguje  wiedzę 
o  energetyce  jądrowej  wśród 
mieszkańców  gmin  lokaliza-
cyjnych,  prezentując  różne 
aspekty  funkcjonowania  tego 
sektora.  Jak  wynika  z  badań 
opinii  społecznej,  obawy  od-
nośnie  bezpieczeństwa  elek-
trowni  jądrowej  maleją  wraz 
ze wzrostem poziomu wiedzy 
na ten temat. 
- Mimo wczesnego stadium 

realizacji  przedsięwzięcia, 
PGE  EJ  1  już  teraz  pracuje 
nad  rozwiązaniami,  które  za-
gwarantują,  że  wybudowana 
w przyszłości elektrownia ją-
drowa  będzie  bezpieczna  dla 
ludzi i przyjazna dla środowi-
ska  –  zapewnia  prezes  Jacek 
Cichosz. - Już na etapie opra-
cowania  projektu  inwestycji, 
wyboru  jej  lokalizacji  oraz 
technologii,  bezpieczeństwo 
jest  kluczowym  parametrem 
wszystkich  podejmowanych 
przez nas decyzji. Tylko w ten 
sposób  możemy  zagwaranto-
wać,  że  budowana  elektrow-
nia  będzie  „dobrym  i  odpo-
wiedzialnym sąsiadem”.

Bezpieczeństwo to priorytet
POMORZE | Jedną z kluczowych kwestii w projekcie budowy elektrowni jądrowej jest jej bezpieczeństwo – co do tego chyba nikt nie ma 
wątpliwości. Potwierdzają to także przeprowadzane cyklicznie na zlecenie PGE EJ 1 badania opinii publicznej. 

Status polskiego 
projektu jądrowego

PGE EJ 1 sp. z o.o. realizu-
je projekt budowy pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej 
zgodnie  z  założeniami  Pro-
gramu  Polskiej  Energetyki 
Jądrowej,  przepisami Prawa 
atomowego  oraz  wytyczny-
mi Międzynarodowej Agen-
cji Energii Atomowej. 
Na  obecnym  etapie  przewi-
dywalność  prac  projekto-
wych można zapewnić w ho-
ryzoncie  2019  r. W  ramach 
obecnego  etapu  przygoto-
wań, zakłada się osiągnięcie 
następujących kamieni milo-
wych:

IV kw. 2015 r. – rozpoczęcie 
postępowania zintegrowane-
go, 
IV kw. 2017 r.  –  wskaza-
nie  preferowanej  lokalizacji 
elektrowni jądrowej,
2019 r. – rozstrzygnięcie po-
stępowania zintegrowanego,
2019 r. –  uzyskanie  decy-
zji  środowiskowej,  decyzji 
lokalizacyjnej  oraz  decyzji 
zasadniczej.0
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Lokal  jest  położony 
w  samym  centrum  miasta 
Wejherowo, w pobliżu Placu 
Wejhera,  posiada  własny 
parking  oraz ma możliwość 
nieodpłatnego  dostępu  do 
dużej  sali  multimedial-
no-konferencyjnej.  Dzięki  
sponsorom  oraz  współpra-
cy  z  Urzędem Miasta  lokal 
został  gruntownie  przebu-
dowany  i    wyremontowany 
i  będzie  pełnił  reprezenta-
cyjno-użytkową rolę.
-  Dla  nas  bardzo  ważne 
jest,  aby  Izba  się  rozwija-
ła  –  powiedział  Krzysztof 
Hildebrandt,  przezydent 
miasta.  - Wejherowo  rozwi-
ja  się  dzięki  przedsiębior-
com i rzemiosłu i to jest ten 
zdrowy  fundament,  który 
daje  miejsca  pracy,  fundu-
sze  i  możliwość  wprowa-
dzenia  elementów  nowo-
czesności.  Zależy  nam,  aby 
firmy w Wejherowie dobrze 
się  rozwijały,  miały  gdzie 
się  spotykać,  zrzeszać  się, 
rozmawiać o swoich proble-
mach  i  aby  te  relacje  były 
jak najlepsze. 
Regionalna  Izba  Przedsię-
biorców NORDA  z władza-
mi  miasta  trwa  już  18  lat 
i –  jak podkreślają obydwie 
strony – rozwija się dobrze. 
-  Oceniam  współprace  jako 
bardzo  dobrą,  a  często  su-
gestie  ze  strony  przedsię-
biorców  dają  nam  możli-
wość  innego  spojrzenia  na 
pewne  sprawy,  jak  rozwój 
i  przyszłość miasta  –  dodał 
prezydent Hildebrandt.  - To 
dobry,  rozsądny  głos,  który 
należy brać pod uwagę. 
Podobnego zdania są przed-

siębiorcy zrzeszeni w NOR-
DZIE. 
-  Przez  te  18  lat,  od  kiedy 
rozpoczęliśmy  działalność, 
organizacja  dojrzała,  prze-
szła  wiek  dziecięcy,  a  cho-
roby  wieku  dziecięcego 
zostały wyleczone – powie-
dział  Jacek  Pomieczyński, 
prezes  Regionalnej  Izby 
Przedsiębiorców  NORDA. 
-  Dziś,  w  nasze  urodziny, 

otwieramy  nową  siedzi-
bę.  Oprócz  siedziby  mamy 
nowe  logo,  a  przed  nami 
nowe  wyzwania.  Czasy  się 
zmieniają, dziś  Izba nie po-
winna zajmować się wyłącz-
nie  problemami  lokalnymi, 
ale  powinniśmy  aktywnie 
uczestniczyć w życiu gospo-
darczym całego makroregio-
nu,  jak  i  kraju. Chcemy  też 
pozyskać nowych członków. 

Regionalna  Izba  Przedsię-
biorców  NORDA  istnieje 
już  18  lat,  w  firmach,  pro-
wadzonych  przez  członków 
Izby,  zatrudnionych  jest  3,5 
tys. osób,  zaś obroty  łączne 
tych  firm  sięgają  kilku  mi-
liardów złotych. 
- Przyszłość należy do mło-
dych  ludzi  –  dodał  Jacek 
Pomieczyński.  -  Większość 
tych  firm  czeka  przecież 

zmiana  pokoleniowa  pra-
cowników, a same firmy też 
zostaną  przekazane  kolej-
nemu  pokoleniu.  Mam  na-
dzieję,  że  w  Izbie  uda  nam 
się  stworzyć  taką  atmosferę 
i  warunki,  żebyśmy  mogli 
zatrudniać młodych ludzi za 
godziwe pieniądze i aby zo-
stawali  tu,  a  nie wyjeżdżali 
za  granicę  w  poszukiwaniu 
pracy. 

Nowa  siedziba  to  zasługa 
dobrej  współpracy  z  mia-
stem,  gdyż  to  właśnie  od 
miasta  lokal  został  przeka-
zany.  Zarówno  przedsta-
wiciele  władz  miasta,  jak 
i  przedsiębiorcy,  podkreśla-
ją, że obydwie strony są dla 
siebie  solidnymi  partnerami 
i dzięki współpracy osiągają 
obopólne korzyści. 
Rafał Korbut

Przedsiębiorcy mają nową siedzibę
POWIAT | Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA od piątku ma nową siedzibę. Budynek, znajdujący się w samym centrum Wejherowa 
został gruntownie odnowiony, teraz będzie służył członkom największej w tym regionie organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. 
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Wśród  wykonawców  znala-
zły się sławy muzyki poważnej 
–  Pierre  Pincemaille,  Tomasz 
Adam Nowak czy Julian Gem-
balski. Zgromadzeni w Koście-
le  Najświętszej  Maryi  Panny 
Wspomożenia  Wiernych  mo-
gli  wysłuchać  między  innymi 
Gaude  Mater  Polonia  Teofila 
Klonowskiego  czy  Apelu  Ja-
snogórskiego  ks.  Stanisława 
Ormińskiego.
- Festiwal był okazją do prze-

życia wielu wspaniałych i pod-
niosłych  chwil.  Cieszę  się,  że 
tego  typu  wydarzenia  coraz 
częściej  mają  miejsce  właśnie 
w naszym mieście – mówi Sta-

nisław  Pogorzelski,  zastępca 
burmistrza Rumi.  
Wielkim  zainteresowaniem 

cieszyła się Symfonia Psalmów 
Igora  Strawińskiego  w  wyko-
naniu  Orkiestry  Symfonicznej 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
oraz Polskiego Chóru Kameral-
nego  Schola  Cantorum  Geda-
nensis. Wykonywano  ją w  ra-
mach Koncertu Finałowego. 
W  kategorii  „Zespoły  Chó-

ralne” Grand Prix  oraz  nagro-
da ufundowana przez Ministra 
Kultury  i  Dziedzictwa  Naro-
dowego w wysokości 12000 zł 
zostały  przyznane  Zespołowi 
Wokalnemu „Akrywima” z Po-

znania  pod  dyrekcją  Doroty 
Wojnowskiej.
Wśród wykonawców muzyki 

organowej I miejsce  i nagroda 
w wysokości 7000 zł przypadła 
w  udziale  Simonowi  Brügge-
shemke z Akademii Muzycznej 
w Detmold. 
Festiwal  stał  się  także  oka-

zją do  spotkania władz miasta 
z  chórem  z  Białorusi  –  Czer-
wone Maki. Podczas spotkania 
wymieniono  się  upominkami, 
a także omówiono perspektywy 
na współpracę w przyszłości. 
Więcej na festiwalrumia.pl 
(raf)

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej
RUMIA | Trzy dni muzycznych emocji, kilkadziesiąt tysięcy wykonawców – w tym z Francji, Niemiec, Białorusi czy Rosji. XXVII Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego po raz kolejny gościł w Rumi. 

Ogólnopolski Przegląd Ma-
łych  Form  Teatralnych  im. 
Adama  Luterka  od  wielu  lat 
jest świętem teatru w naszym 
mieście.  Spektakl  przygoto-
wany  przez  zespół  „Alche-
mia”  pod  kierunkiem  Alicji 
Długosz i Barbary Malawskiej 
odniósł  podwójny  sukces. 
Uzasadnieniem  pierwszego 
wyróżnienia  było  najlepsze 
zrealizowanie  hasła  konkur-
sowego,  którym w  tym  roku 
były  „Baśnie, Mity  I  Legen-
dy”.  Druga  nagroda  okazała 
się wyróżnieniem specjalnym 
dla  „Alchemii”  w  kategorii 
zespołów młodzieżowych. 
Wejherowska grupa z ZSP4 

dokonała  reinterpretacji mitu 
o Orfeuszu i Eurydyce, histo-
rii o wielkiej miłości i niepo-
konanej  śmierci,  przenosząc 
losy  archetypicznych  boha-
terów  w  czasy  współczesne. 
W  uzasadnieniu  jury  stwier-
dziło,  że  zarówno  pomysł, 

scenariusz,  światło  i muzyka 
stanowiły  piękną  i  nieroze-
rwalną  całość.  Nie  mniej  na 
szczególną  uwagę  zasłużyła 
gra młodych aktorów, którzy 
losy  bohaterów  ukazali  za 
pomocą mimiki, gestu, ruchu 
i  tańca. To właśnie  pantomi-
ma  okazała  się  konwencją, 
która  najpiękniej  wyraziła 
emocje  postaci  mitologicz-
nych,  a  język  tańca  i  ruchu 
zastąpił  godnie  słowo.  Pod-
czas  spektaklu  na  twarzach 
widzów  malowało  się  wzru-
szenie,  a  przedstawienie  zo-
stało  nagrodzone  gromkimi 
brawami.
W przedstawieniu wystąpili: 

Natalia  Michalska  (Eurydy-
ka),  Dawid  Bagnecki  (Orfe-
usz), Oskar Cielecki (Hades), 
Zuzanna  Cymann  (dusza), 
Weronika  Czapp  (dusza), 
Kornelia  Łukasik  (dusza), 
Katarzyna Fusowska (dusza).

(opr. raf)

Sukces zespołu 
teatralnego 
„Alchemia”
WEJHEROWO | Zespół teatralny „Alche-
mia”, działający przy Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 w Wejherowie, na X Ogólno-
polskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych 
im. Adama Luterka, zdobył dwie nagrody. 



12 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Puchar  Świata  Zawodow-
ców  w  armwrestlingu  to 
najbardziej  rozpoznawal-
na  na  świecie  impreza 
w siłowaniu na ręce. Na spe-
cjalne  zaproszenie  organiza-
torów  w  zawodach  weźmie 
udział  prawie 200 najsilniej-
szych  zawodników  z  ponad 
25  krajów  i  6  kontynentów 
w  tym  z  Afryki,  Ameryki 
Południowej i Północnej, Au-
stralii, Europy oraz Azji.
Do Rumi przyjadą największe 
gwiazdy  światowego  armw-
restlingu,  sportowcy  posia-
dający tytuły Mistrza Europy, 
Świata,  Kontynentu,  czy  też 
wielokrotni mistrzowie  swo-
jego  kraju. Wielu  z  nich  nie 
bierze  udziału  w  Mistrzo-
stwach  Europy  czy  Świata, 
przygotowując się wyłącznie 
do  legendarnego  Złotego 
Tura.
O  tytuł  najsilniejszego  za-
wodowca  walczyć  będzie 
prawie  200  zawodników  ze 
światowej czołówki. Zawody 
odbędą  się  w  7  kategoriach 
wagowych  męskich  i  kate-

gorii  OPEN  oraz  4  katego-
riach dla kobiet. Pula nagród 
w  tegorocznej  edycji  starcia 
zawodowców  wynosi  ponad 
34 200 $.
Największym  wyda-
rzeniem  „ZŁOTY  TUR 
WORLD  CUP  –  Rumia 
2015”  będzie  wyłonienie 
w  kategorii  OPEN  najlep-
szego zawodnika  roku 2015. 
Przez  lata  tytuł  „Najsilniej-
szego zawodowca” należał do 
charyzmatycznego  Alexeya 
Voevody  (Rosja),  później  do 
Amerykanina Johna Brzenka, 
legendy światowego armwre-
stlingu, a następnie do byłego 
strongmana z Rosji -  Denisa 
Cyplenkova.  Rok  później 
pod nieobecność Cyplenkova 
tytuł  najlepszego  z  najlep-
szych  trafi ł  do  niepokona-
nego  na Ukrainie  – Andreya 
Pushkara. 
W  tym  roku  Pushkar  po-
nownie  będzie  bronił  tytułu. 
Ukraińskiemu  zawodnikowi 
nie będzie  jednak łatwo. Nie 
zabraknie innych, genialnych 
siłaczy mających chrapkę na 

PROGRaM: 
złoty tur World cup 
– Rumia 2015:
(Hala MOSiR Rumia, 
Mickiewicza 49, 
84-230 Rumia)

Sobota, 21.11.2015 
– walki na lewą rękę 

9.00 – 18.00 eliminacje
19.30 – 20.00 koncert 
zespołu Chassis 
20.00 – 23.00 półfi nały i fi nały; 
kategoria OPEN (wybranie naj-
silniejszego zawodowca roku 
2015)

niedziela, 22.11.2015 
 walki na prawą rękę 

9.00 - 18.00 eliminacje
19.30 – 20.00 koncert 
zespołu Chassis 
20.00 – 23.00 półfi nały i fi nały; 
kategoria OPEN (wybranie naj-
silniejszego zawodowca roku 
2015)
Kategorie wagowe: 
Mężczyźni lewa, prawa ręka: 
63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, 
+95kg, OPEN category
Kobiety lewa, prawa ręka: 52kg, 
57kg, 65kg, +65kg
Pula nagród: 
ponad 34 200 USD. 

Mistrzowie w siłowaniu się na rękę
RUMIA | XII Puchar Świata Zawodowców w Armwrestlingu (siłowaniu się na ręce) w tym roku odbędzie się w Rumi. Już w weekend 21 - 22 
listopada 2015 odbędzie się ZŁOTY TUR WORLD CUP – Rumia 2015. 

wygraną. Swój udział potwier-
dzili już tacy znani sportowcy, 
jak:  Richar  Lupkes  (USA), 
Tim Bresnan (USA), Krasimir 
Kostadinv (Bułgaria) oraz inni 
zawodnicy  tworzący  czołów-
kę  zawodowego  światowego 
armwrestlingu. 
Polskę  reprezentować 
będą  zawodnicy,  którzy 
zostaną  wyłonieni  pod-
czas  XVI  Pucharu  Polski 
w  Armwrestlingu  –  7-8  li-
stopada  2015  r.  w  Kro-
toszynie.  Do  gry  powró-
ci  za  to  Alexey  Voevoda 
z  Rosji.  W  tym  roku  w  roli 
gościa specjalnego, ale w przy-
szłości (wszystko na to wska-
zuje) jako czynny zawodnik. 
Wraz z turniejem Puchar Świata 
Zawodowców w Armwrestlin-
gu odbywać się będą w Rumi 

II  Mistrzostwa  Świata  w  si-
łowaniu się na  rękę osób nie-
pełnosprawnych.  Współor-
ganizatorem  wydarzenia  jest 
Fundacja For Dream. 
Również i na tą imprezę zjadą 
się  czołowi  światowi  siłacze. 
Pomimo,  że  są  to  osoby  nie-
pełnosprawne,  będzie  to  rów-
nież widowisko pełne pokazu 
siły,  umiejętności,  determina-
cji, emocji, ale i również tole-
rancji.
- Bardzo nam zależy jako fun-
dacji, aby łamać stereotypy jak 
i  integrować środowiska osób 
zdrowych oraz niepełnospraw-
nych. Dlatego z wielkim entu-
zjazmem realizujemy oba pro-
jekty zarówno Pucharu Świata 
Zawodowców w armwrestlin-
gu  jak  i  Mistrzostw  Świata 
osób  niepełnosprawnych,  co 

jest w  pełni  zbieżne  z  celami 
fundacji. Cieszymy się i jeste-
śmy z tego dumni, że Światowa 
Federacja  Armwrestlingowa 
powierzyła nam rolę współor-
ganizatora  tak  wyśmienitych 
imprez  sportowych  -  zgodnie 
twierdzą Aleksander Koy oraz 
Dariusz  Rybarczyk,  Zarząd 
Fundacji For Dream.
II  Mistrzostwa  Świata  Osób 
Niepełnosprawnych w Armw-
restlingu odbędą się również na 
hali MOSiR w Rumi w dniach 
23-24  listopada  2015  roku. 
Ofi cjalne strony imprezy:    
  www.armpower.net  oraz 
www.rumia.eu. Organizatorzy: 
Miasto Rumia, Fundacja FOR 
DREAM  Rumia,  Mazurenko 
Armwrestling  Promotion  na 
licencji Professional Armwre-
stling League USA Inc. (raf)



TELEFONY

KUPIĘ spawarkę starego 
typu wirowa, sprawna lub 
uszkodzona. Tel: 666-074-
990

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od ręki, 
Tel. 510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazo-

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogo-
wa, auto części, tel. 789 345 
593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zy-
ki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, 
monitor LCD TV Samsung z 
pilotem, 1000 zł, 505-56-70-
34 
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we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

BLONDI o zgrabnym laty-
nowskim tyłeczku, jędrnych 
piersiach i aksamitnym ciał-
ku, zawsze chętna, kobieca. 
Poznam Panów sponsorów, 
Sopot. Również sex telefon, 
fotki, fi lmiki. Tel: 514-120-
213

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

RÓŻNE

KUPIE spawarkę wirową lub 
be-ster. Tel: 666-074-990

SPRZEDAM beczki plasti-
kowe 200 litrów, idealne na 
działkę, cena 50 zł. Tel: 503-
631-333

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

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

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ mieszkanie. Tel: 
888-845-156

OKAZJA! Wynajmę sklep 
spożywczo – monopolowy 
w Rumi, bardzo dobrze pro-
sperujący. Udokumentowa-
ne obroty wg kasy fi skalnej. 
Zysk gwarantowany, tel. 536 
999 149

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

ROWER treningowy 
atrakcyjny, zerwany pasek 
klinowy, Wejherowo, cena 
170 zł. Tel: 502-351-988

SPRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe czarne, silnik 7,5kw 
oraz piłę motorową marki 
Makita. Tel: 601-638-877

MATA dla dziecka do le-
żenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżecz-
ko 30 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. 
rozkładaną, pojemnik na 
pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 450 zł, tel. 
517-782-024

SPRZEDAM łyżwy fi guro-
we, 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
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SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, róż-
ne zapachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 

idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381

ZAGUBIONO dowód na na-
zwisko Ruszewska Halina 
o numerze AYE019273 wy-
stawiony przez wójta gminy 
Wejherowo.
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Wszyscy  festiwalowi  goście 
mieli okazję skosztować kiełba-
ski z grilla, zupy, a nawet sushi. 
Rugbyści sami  lub przy pomo-
cy żon upiekli niezliczoną liczbę 
wybornych  ciast,  które  zostały 
zjedzone  do  ostatniego  okrusz-
ka.  Najmłodsi  uczestnicy  festi-
walu  rugby mogli  pobawić  się 
na dmuchanych zjeżdżalniach. 
-  Rugby  to  dyscyplina,  która 
jednoczy, wychowuje, uczy sza-
cunku, ciężkiej pracy oraz poko-
ry. Cieszę się, że  po zeszłorocz-
nym Festynie z okazji 10 roczni-
cy powstania klubu, w tym roku 

Festiwal  Rugby  również  ścią-
gnął  na  stadion MOSiR wspa-
niałych ludzi pełnych pozytyw-
nej energii, a przede wszystkim 
ogromną  ilość  dzieci  w  wie-
ku do 10  lat – mówi burmistrz 
Rumi, Michał Pasieczny. 
W ramach wydarzenia rozegra-
no mecz między RC Arka Ru-
mia a Chaos Poznań. Mecz za-
kończył  się  zwycięstwem  dru-
żyny z Rumi 65:3.
Imprezę uświetniły występy  ze-
społu  ze  Specjalnego  Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  nr 
2 dla Niesłyszących i Słabosły-

szących z Wejherowa oraz Dru-
żyny Słowian i Wikingów Nord 
Elag.  Podczas  wydarzenia  nie-
ocenioną pomoc okazali młodzi 
rugbyści  z  trenerami,  pomaga-
jąc  przy  przeprowadzeniu  kon-
kursów dla kibiców, a po jej za-
kończeniu  samodzielnie  sprzą-
tając obiekt.
Po raz kolejny zawodnicy i kibi-
ce udowodnili, że rugby to dys-
cyplina  sportowa,  która  łączy 
pokolenia,  bawiąc  wychowuje 
i pozwala czerpać  radość z ak-
tywności fi zycznej.  
(raf)

Rugby uczy i bawiKALENDARIUM 
FUTBOLOWE

archiwalne 
kalendarium czytaj na
www.gwe24.pl

Islandia. Tajemniczy kraj i nie 
mniej tajemnicza reprezen-
tacja w piłce nożnej. 13. li-
stopada przyjdzie nam ro-
zegrać z nimi mecz towa-
rzyski na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie. Gdyby 
w latach 70-tych XX wieku 
ktoś zaproponował naszym 
medalistom MŚ rozegra-
nie meczu z Islandią, śmiech 
grzmiałby od Bałtyku do Tatr. 
To był piłkarski chłopiec do 
bicia. Nie brali udziału w eli-
minacjach do Mistrzostw 
Świata i do Mistrzostw Euro-
py, a nawet gdy czasami gra-
li to i tak zajmowali miejsca 
na końcach tabel. Mamy jed-
nak rok 2015 i sytuacja Islan-
dii wygląda zupełnie inaczej. 
Pierwszy raz  w historii dru-
żyna z wyspy lodowców i gej-
zerów zagra w fi nałach ME 
we Francji. Zdobyła w tych 
eliminacjach 20 punktów, 
czyli raptem jeden mniej niż 
Polska. Sześć zwycięstw, dwa 
remisy i dwie porażki. Stosu-
nek bramek 17 – 6. I na ko-
niec najważniejsza informa-
cja. W rankingu FIFA Islandia 

zajmuje 23. miejsce a Polska 
dopiero 43. Nie ma się za-
tem co dziwić, że prezes Bo-
niek zgodził się, aby pierwszy 
mecz po wygranych elimina-
cjach do ME rozegrać z Is-
landią. Dla sprawiedliwości 
dziejowej należy przyjrzeć się 
skromnej historii potyczek 
Polski z Islandią. Pierwszy raz 
graliśmy w eliminacjach ME 
1980. Dwie wygrane po 2:0. 
Bramki na wyjeździe w 1978 
roku strzelali Marek Kusto 
(Legia Warszawa) i Grzegorz 
Lato (Stal Mielec) a w Kra-
kowie w 1979 roku dwa gole 
strzelił Roman Ogaza (Szom-
bierki Bytom). Potem była aż 
dwudziestojednoletnia prze-
rwa w kontaktach. 15. listo-
pada 2000 roku na stadionie 
Legii Warszawa nasi poko-
nali Islandię 1:0 po golu To-
masza Frankowskiego (Wisła 
Kraków). Rewanż miał miej-
sce na terenie przeciwnika 
15. sierpnia rok później. Le-
dwie zremisowaliśmy z Is-
landią 1:1 po dwóch golach 
strzelonych przez Islandczy-
ków. Oczywiście ta jedna 

to bramka samobójcza. Na-
zwisk strzelców nie podam 
gdyż nie są one do napisania 
ani tym bardziej do wypo-
wiedzenia. Ostatni mecz to-
warzyski miał miejsce 7. paź-
dziernika 2005 roku, znów 
na Legii. Skończyło się na 
3:2 dla naszych. Dwukrotnie 
nasi rywale obejmowali pro-
wadzenie. Ostatecznie jed-
nak Jacek Krzynówek (Bay-
er Leverkusen), Marcin Basz-
czyński (Wisła Kraków) i Eu-
zebiusz Smolarek (Borussia 
Dortmund) przechylili szalę 
zwycięstwa na naszą stronę. 
Mimo, że minęło dziesięć lat, 
w naszej kadrze nadal wy-
stępują Artur Boruc (wów-
czas Celti c Glasgow) i Seba-
sti an Mila (wówczas Austria 
Wiedeń).  Czekamy teraz na 
powołania trenera Nawałki  
i oczywiście na zwycięstwo.

Zbigniew 
Chuchała

RUMIA | Festi wal Rugby odbył się w Rumi. Słoneczna pogoda zachę-
ciła wielu mieszkańców do udziału w pikniku. Dużą grupę stanowili 
obecni i byli rugbyści z Rumi i Gdyni z rodzinami.
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Niestety,  żółto-czarni  ulegli 
Stali Stalowa Wola 0:3 na wy-
jeździe.  To  kolejny  przegrany 
pojedynek Gryfa w 2. lidze. Do 
porażki  przyczyniła  się  niedy-
spozycja  niektórych  zawodni-
ków – przed tym meczem eki-
pę z Wejherowa zdziesiątkowa-
ły choroby.
Trener Piotr Rzepka jeszcze nie 
znalazł  sposobu,  aby przywró-
cić Gryfi tom wiarę w  zwycię-
stwo. W wywiadzie  opubliko-
wanym  przed  tygodniem  mó-

wił, że  jego „Piłkarze grają od 
początku dobrze, doprowadzają 
mecz do decydującej fazy i na-
gle  zaczynają  wątpić,  przesta-
ją wierzyć w zwycięstwo. Błę-
dy wynikają [...] ze zmęczenia, 
[...]  bo  strata  jednego  zawod-
nika wymusza większą aktyw-
ność w  kryciu  etc. Mamy  tro-
chę pecha”.
Trener  Rzepka  jakby  przewi-
dział, co wydarzy się na boisku 
w Stalowej Woli,  bo  i  tym  ra-
zem  powtórzył  się  scenariusz 

z poprzednich spotkań – niezła 
gra Gryfa, a w decydującej fa-
zie czerwona kartka (tym razem 
otrzymał ją Kowalski w 81. mi-
nucie) i strata dwóch goli w sa-
mej końcówce, w krótkim od-
stępnie czasu.
Stal  była  wymagającym  prze-
ciwnikiem  –  plasuje  się  na  4. 
miejscu w tabeli, a w poprzed-
nim  sezonie  zajęła wysoką,  7. 
lokatę w 2. lidze (z dorobkiem 
54  punktów;  bilans  15-9-10, 
bramki 54-41).   W  rundzie  je-

siennej dla Stali najwięcej bra-
mek zdobyli, do meczu z Gry-
fem, Damian Łanucha oraz To-
masz Płonka (po 4).
Gryf nadal nie potrafi  wygrać, 
dlatego zamyka stawkę. Ostat-
nie miejsce w 2. lidze jest wiel-
kim rozczarowaniem. Kibicom 
z  Wejherowa  pozostaje  tylko 
mieć  nadzieję,  że  z  meczu  na 
mecz będzie coraz lepiej. Trener 
Piotr Rzepka z pewnością zrobi 
wszystko, co w jego mocy, aby 
Gryfi ci nie spadli do 3. ligi.

Kolejna porażka Gryfa. 
Jest coraz gorzej
WEJHEROWO | W ostatnim weekendowym meczu 2. ligi piłki nożnej Gryf Wejherowo 
przegrał na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola 0:3 (do przerwy było 0:1). Gole strzelali Tomasz 
Płonka w 31. minucie i Radosław Mikołajczak w 81. i 84. Gryf kolejny raz, zamiast odrabiać 
straty w drugiej połowie spotkania, stracił dwie bramki w krótkim odstępie czasu.

W meczu  15.  kolejki  rundy 
jesiennej  2.  ligi  Gryf  zagra 
u siebie z Rakowem Często-
chowa (3. pozycja w tabeli). 
O  wygraną  będzie  bardzo 
trudno, jednak nie ma rzeczy 
niemożliwych. Czy Gryf od-
bije się od dna? Przekonamy 
się niebawem.
Początek  spotkania  Gryf  – 
Raków w sobotę o godzinie 
13. Prawie cała 15. kolejka, 
za wyjątkiem meczu Kotwi-

ca Kołobrzeg – Znicz Prusz-
ków, zostanie rozegrana wła-
śnie w sobotę – to z uwagi na 
listopadowe Święta.
Ciekawym pojedynkiem bę-
dzie z pewnością starcie Ra-
domiaka Radom (7. miejsce 
w  tabeli)  z  GKS-em  Tychy 
(miejsce  6.).  Meczu  wiceli-
dera, Stali Mielec, z liderem, 
Wisłą Puławy, nie trzeba na-
wet zapowiadać – emocje są 
gwarantowane!

MECZ PIĄTKOWY:

• Kotwica Kołobrzeg 
   – Znicz Pruszków 30 października, 18:00

MECZE SOBOTNIE:

• Błękitni Stargard Szczeciński 
   – ROW 1964 Rybnik. godz. 12:00
• Gryf Wejherowo – Raków Częstochowa, godz. 13:00
• Radomiak Radom – GKS Tychy, godz. 13:00
• Siarka Tarnobrzeg – Olimpia Zambrów, godz. 13:00
• Legionovia Legionowo – Stal Stalowa Wola, godz. 14:00
• Okocimski KS Brzesko – Puszcza Niepołomice, godz. 14:00
• Nadwiślan Góra – Polonia Bytom, godz. 14:00
• Stal Mielec – Wisła Puławy, godz. 16:00

ZAGRAJĄ Z RAKOWEM
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