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RUMIA | Takiego wydarzenia jeszcze nie było! Przed nami XII Pu-
char Świata Zawodowców w Armwrestlingu – Złoty Tur World Cup 
oraz II Mistrzostwa Świata w siłowaniu się na rękę osób niepełno-
sprawnych. Siłacze z całego świata spotkają się w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Rumi, by sprawdzić, który z nich ma silniejsze ra-
mię. Na specjalne zaproszenie organizatorów w zawodach weźmie 
udział prawie 200 najsilniejszych zawodników z ponad 25 krajów 
i 6 kontynentów w tym z Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, 
Australii, Europy oraz Azji.

Miejscy radni podczas 
ostatniej sesji podjęli 
decyzję co do wyboru 
metody i wysokości 
opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Wprowadzono nową 
metodę i stawkę opłaty 
za wywóz 
odpadów. str. 3

WyWóz śmieci 
po noWemu

najpiękniejsze 
Widoki trafiły 
do kalendarza

Stacja Kultura oraz Sto-
warzyszenie Artystów 
„Pasjonat” zorganizowa-
ły oficjalną prezentację 
artystycznego kalenda-
rza na 2016. 
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Ręce 
  jak ze stali!
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Wszystko na to wskazuje, że pi-
sanie o tym co dzieje się w wej-
herowskim ratuszu, stanie się 

nudne dla piszącego, jak 
i dla czytających. Prezio 

pacyfikuje bowiem coraz 
większą część radnych 

i znów ma władzę 
niemalże absolutną. 

Szykuję jednak 
niespodziankę, 
niebawem. Bę-
dzie to lekka, ła-

twa i przyjemna historia 
zmian barw klubowych 

w wejherowskim 
„parlamencie”. Po-
trzeba na to jednak 

trochę czasu. Zatem najlepiej 
o pogodzie lub o cyklistach, ale 
kto dziś pamięta kim byli cykli-
ści dla Władysława Gomułki? 
I w ten sposób przeszliśmy do 
sześciolatków. Już widzę zdzi-
wienie na twarzach czytelników. 
O, to dowód, że prezes Kaczyń-
ski (z pełnym uszanowaniem) 
ma rację. Historii nikt u nas 
w szkołach nie uczy! A, jak uczy 
to tylko wg Adama Michnika 
lub w najlepszym przypadku wg 
Jarosława Kurskiego (nie mylić 
z jego bratem Jackiem). Zatem 
trzeba ruszyć do boju o dusze 
sześciolatków. Mogą oczywiście 
uczyć się religii, ale są za głupie 

Sześciolatki klas powstanie w każdej pod-
stawówce? Nauczyciel musi 
wiedzieć  przed wakacjami, 
że zostaje na tak zwanym 
lodzie. Skąd zatem znajdzie 
nauczycieli wiceprezio Mi-
sio wspólnie z byłym Starym 
Zastępcą? Nie wspomnę już 
o tym, że odpowiednie po-
radnie nie dadzą rady ocenić 
tych tłumów sześciolatków. 
Okazuje się bowiem, że aby 
wysłać dziecko do pierwszej 
klasy w wieku sześciu lat, 
trzeba będzie dostarczyć od-
powiednie zaświadczenie. Na 
koniec poradzę prezesce Szy-
dełko, aby odwiedziła wszyst-
kie! podstawówki w Polsce 

i zapytała każdego szęściolat-
ka, każdego nauczyciela, każ-
dego rodzica i przedstawiciela 
każdego organu prowadzące-
go. Daję całkowitą gwarancję, 
że zdecydowana większość 
pytanych wyraziłaby zado-
wolenie z faktu, że pięciolatki 
maszerują dziarsko do zerów-
ki a sześciolatki do pierwszej 
klasy. Skąd moja pewność? 
Otóż codziennie pytam o to 
dziesiątki, jak nie setki rodzi-
ców, którzy maszerują koło 
cokołu na którym sobie stoję. 
Skoro ja mogę pytać, to tym 
bardziej prezeska Szydełko, 
w końcu sto razy powtarzała, 
że „damy radę”.

Jakub W.
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Koncerty:

• piątek, 20 listopada, 19:00
u STuDNi

• sobota, 21 listopada, 20:00
Opera Lwowska

• wtorek, 24 listopada, 19:00
Cappella Gedanensis

• niedziela, 29 listopada, 18:00
Margaret

Spektakle

• środa, 25 listopada, 
10:00 i 12:00
Teatr Lalki Tęcza 
- Piękna i bestia

• czwartek, 
26 listopada, 19:00
ŻONa DO aDOPCJi

• sobota, 05 grudnia, 11:00
niedziela, 06 grudnia, 11:00
niedziela, 06 grudnia, 18:00
środa, 09 grudnia, 18:00
Dziadek do orzechów

• czwartek, 17 grudnia, 19:00
Teatr OkO - monodramy

Biesiada Literacka

Spotkanie 
z Longinem Pastusiakiem
autor książek, polityk, 
politolog, amerykanista

• sobota, 21 listopada, 16:00

POGODa

SObOTa 
21.11.2015

CzWarTEk 
26.11.2015

WTOrEk 
24.11.2015

NiEDziELa 
22.11.2015

PONiEDziałEk 
23.11.2015

śrODa 
25.11.2015

5 °C 4 °C

22.11.2015

4 °C 3 °C3 °C

4 °C4 °C 2 °C2 °C 4 °C

26.11.2015

4 °C

606 112 745

Nasz reporter czeka 
na Państwa zgłoszenia 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 1000 - 1400

DYŻur rEPOrTEra

na chodzenie do pierwszej klasy 
w szkole podstawowej. Zasią-
dą w ławkach szkolnych, gdy 
już będą prawie przygotowane 
do pierwszej komunii. Od razu 
ruszą do boju i zawojują świat, 
choć będą opóźnione „w roz-
woju” w stosunku do swoich 
rówieśników w całej niemal 
Europie. Szczęścia na drogę, 
kochane maluchy. To podobno 
na polecenie waszych rodziców, 
prezeska Szydełko zafundowała 
wam dodatkowy rok wolności 
od tych wstrętnych nauczycie-
li. Fajnie macie. Gorzej jednak 
mieć będą organy prowadzą-
ce, czyli gminy. Trzeba będzie 
zapewne zwolnić nauczycieli. 
Po drugie powstanie totalny 
bałagan organizacyjny. Do 31. 
sierpnia nie będzie wiadomo, ile 

archiwalne felietony 
można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl
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Od 1 stycznia 2016 roku 
opłaty za wywóz śmieci 
w Wejherowie będą pobie-
rane nie od gospodarstwa 
domowego, jak dotychczas, 
ale od osoby. System gospo-
darowania odpadami komu-
nalnymi w Wejherowie nadal 
będzie promował segregację 
odpadów - mniej zapłacą 
mieszkańcy, którzy zade-
klarują, że będą segregować 
odpady.
Radni zdecydowali, że pod-
stawowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi to 11,50 
zł miesięcznie od osoby, 

a w przypadku, gdy liczba 
osób zamieszkujących daną 
nieruchomość jest wyższa 
niż 5 osób opłata za szóstą 
i każdą kolejną osobę wynosi 
1 zł. Z kolei stawka dla osób 
nie prowadzących selektyw-
nej zbiórki odpadów komu-
nalnych jest wyższa i wy-
nosi 17,50 zł miesięcznie, 
a w przypadku, gdy liczba 
osób zamieszkujących daną 
nieruchomość jest wyższa 
niż pięć osób oplata za szóstą 
i każdą kolejną osobę wynosi 
2 zł.
- Rozstrzygnięty został prze-
targ na lata 2016-2018 na 

Wywóz śmieci po nowemu
WEJHEROWO | Miejscy radni podczas ostatniej sesji podjęli decyzję co do wyboru metody i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wprowadzono nową metodę i stawkę opłaty za wywóz odpadów. 

wywóz i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych, co 
powoduje konieczność zmia-
ny wysokości stawek - mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik Wejherowa. - Prezy-
dent miasta odpowiadając na 
wnioski mieszkańców zapro-
ponował wprowadzenie nowej 
opłaty za wywóz odpadów od 
jednej osoby. Zaproponowa-
na metoda ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, to iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty. /raf/

- Głęboko poruszeni tą niewy-
obrażalną tragedią, solidaryzu-
jemy się z narodem francuskim 
oraz łączymy w żalu i smutku 
z bliskimi ofiar zamachów, wy-
rażając im nasze najszczersze 
współczucie – powiedział, roz-
poczynając obrady, Bogdan To-
kłowicz, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa.
Radni przyjęli zmiany w regula-
minie budżetu obywatelskiego 
Wejherowa na 2016 rok. 
- Projekt zmian w regulaminie 
jest wynikiem praktycznego do-
świadczenia zdobytego podczas 
wdrażania I edycji budżetu oby-
watelskiego oraz cennych uwag 
i postulatów zgłaszanych przez 
radnych i mieszkańców Wejhe-
rowa – wyjaśniał Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. 

W myśl uchwały kwota środ-
ków przeznaczonych na budżet 
obywatelski będzie określona 
przez Radę Miasta w uchwale 
budżetowej na dany rok budże-
towy, w podziale na projekty 
inwestycyjne i nieinwestycyjne. 
Każdy głosujący będzie mógł 
oddać maksymalnie dwa głosy 
– w tym jeden na projekt inwe-
stycyjny i jeden na projekt niein-
westycyjny.
Głosowanie odbywać się bę-
dzie elektronicznie na stronie 
internetowej miasta Wejhero-
wo oraz w formie pisemnej we 
wskazanych punktach przez 14 
dni. Środki otrzymają projekty 
w podziale na zadania inwesty-
cyjne i nieinwestycyjne, na które 
zagłosowała największa liczba 
mieszkańców. Środki przyzna-

wane zostaną kolejnym projek-
tom zgodnie z ich szacunkową 
wyceną, aż do wyczerpania 
wszystkich środków przypada-
jących na budżet obywatelski. 
Radni przyjęli też pakiet uchwał 
dotyczących nieruchomości oraz 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
oraz uchwalili „Program współ-
pracy na rok 2016” miasta Wej-
herowa z organizacjami pozarzą-
dowymi. Radni wyrazili również 
zgodę na przystąpienie miasta do 
Samorządowego Stowarzysze-
nia na Rzecz Budowy Drogi Eks-
presowej S6. Droga Ekspresowa 
S6 ma stanowić uzupełnienie 
autostrady A1 umożliwiającej 
przejazd z Gdańska na południe 
Polski łącząc największe miasta 
Polski Północnej: Szczecin, Ko-

łobrzeg, Koszalin, Słupsk, Gdy-
nię i Gdańsk.
W programie sesji znalazła się 
także uchwała w sprawie wyso-
kości opłaty targowej za handel 
okrężny na terenie Wejherowa 
i na targowiskach. Opłaty te 
wynoszą przy sprzedaży deta-
licznej z samochodu do 3,5 ton 
za artykuły spożywcze, warzy-
wa i owoce 24 zł, a za artykuły 
przemysłowe - 29 zł. Drobna 
sprzedaż koszykowa to 3 zł od 
osoby, przy sprzedaży kwiatów 
ciętych, doniczkowych i sztucz-
nych, stroików i zniczy opłata 
wynosi 17,50 zł od osoby, zaś 
11,50 zł kosztować będzie za-
jęcie placu pod stoisko, a także 
sprzedaż artykułów spożyw-
czych i przemysłowych z wóz-
ka, skrzynki. /raf/

Budżet, budowa trasy S6 i opłaty targowe
WEJHEROWO | Minutą ciszy ku pamięci ofiar piątkowych zamachów w Paryżu rozpoczęła się 14. 
Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa. Później radni podjęli szereg ważnych dla miasta uchwał. 
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- Oddane do użytku urzą-
dzenia to dopiero początek 
większej całości. Kolejny 
etap rozbudowy i doposa-
żenie placu nastąpi w 2016 
roku.  Szczególnie ważny 
jest dla nas fakt, że plac za-
baw został wybrany wolą 
mieszkańców w ramach 
głosowania nad budżetem 
obywatelskim 2015 – mówi 
Ryszard Grychtoł, sekretarz 
miasta.
Projekt obejmował montaż 

Prawdziwy raj dla dzieci
RUMIA | W mieście zakończono budowę kolejnego placu zabaw 
realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. Nowy obiekt po-
wstał przy ul. Topolowej, w dzielnicy Stara Rumia. 

podwójnej huśtawki z siedzi-
skiem huśtawkowym i koszy-
kiem z zapięciem; tablicy do 
rysowania z urządzeniem do 
gry w kółko i krzyżyk; pia-
skownicy z palisady; karuzeli 
tarczowej; linarium „Piramida 
Pajęcza”; zjazdu linowego; ze-
stawu zabawowego „Baszta”, 
sprężynowców „Koniczyna” 
i „Piękne Kaczątko”. 
Koszt inwestycji wyniósł 128 
980 złotych. 
Jest to kolejna inwestycja 
sportowo-rekreacyjna, jaka 
zrealizowana została w Rumi. 
Niedawno oddany do użytku 
został podobny plac przy uli-
cy Różanej. W ostatnim czasie 
powstały także dwa boiska 
przyszkolne – przy Gimna-
zjum nr 1 oraz Szkole Podsta-
wowej nr 10. 
/raf/

- Do projektu Szlachetna 
Paczka zgłaszają się osoby 
zainspirowane ideą mądrej 
pomocy, bohaterowie zmia-
ny społecznej. Tworzą dru-
żynę, która łączy biednych 
i bogatych – twierdzą koor-
dynatorzy projektu. 
Jak wygląda przedsięwzię-
cie? Darczyńcy przygoto-
wują paczki dla rodzin w po-
trzebie. Adresy tych rodzin 
są pozyskiwane przez wo-
lontariuszy, którzy działają 
lokalnie. Szlachetna paczka 
ma charakter ogólnopolski, 

Szlachetna Paczka 
po raz kolejny

tylko w 2014 roku połączyła 
niemal 1 000 000 Polaków!
Wciąż możliwe jest dołącze-
nie do grona wolontariuszy. 
Aplikuj, jeśli masz w so-
bie chęć niesienia pomocy, 
chcesz się rozwijać i brać 
udział w szkoleniach, lubisz 
pracę na wysokich obrotach 
i kochasz wyzwania, chcesz 
dołączyć do prestiżowej Dru-
żyny SuperW, masz ukończo-
ne 18 lat.
Zadania wolontariusza Pacz-
ki: spotkania z potrzebują-
cymi rodzinami oraz pomoc 
tym, dla których jest ona re-
alną szansą na zmianę, współ-
praca z darczyńcami, działa-
nia w drużynie wolontariuszy 
w celu poszukiwania darczyń-
ców, organizacji magazynu 
i transportu itp.

Organizatorzy zachęcają do 
współpracy także sponsorów. 
Mogą oni pomóc, finansując 
paczkę dla wybranej rodziny. 
Kontakt: Jolanta Staszewska, 
jolasta@poczta.onet.pl
/raf/

RUMIA | Szlachetna Paczka to projekt, w którym uczestniczą miliony 
darczyńców z całej Polski. Przygotowują oni paczki dla rodzin w po-
trzebie. Rumia ponownie włączyła się w projekt. 

W ramach tej inwestycji po-
łożono 870 m nowej drogi 
asfaltowej, wyprostowano 
odcinek drogi, aby popra-
wić jego bezpieczeństwo 
dla kierowców, wykonano 
nową kanalizację deszczo-
wą oraz zbudowano prze-
pusty - tunele dla wystę-

pujących na tych terenach 
płazów. Ponadto zbudowano 
chodniki, postawiono nowe 
lampy oraz  6 nowych wiat 
przystankowych. Całkowity 
koszt rozbudowy tego od-
cinka wyniósł niemal 3,15 
mln zł.
/raf/

Kolejna inwestycja 
zakończona
POWIAT | Zakończył się II etap rozbudowy drogi powia-
towej Rumia - Łężyce – Gdynia, na odcinku w Łężycach. 
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W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Redzie podpi-
sano porozumienie mające na 
celu podejmowanie wspól-
nych przedsięwzięć eduka-
cyjno-wychowawczych ad-
resowanych do młodzieży  
i nauczycieli klas munduro-
wych. Stosowne dokumenty 
podpisali: Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Dorota 
Nowicka-Klimowicz, dyrektor 
ZSP w Redzie oraz reprezentan-
ci Akademii Marynarki Wojen-
nej im. Bohaterów Westerplatte 
w Gdyni: rektor-komendant 
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szu-
brycht oraz dziekan Wydziału 
Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych dr hab. Piotr Semków, 
prof. ndzw. AMW.
- Chcemy stworzyć dla naszych 
uczniów jak najszerszą ofertę 
edukacyjną – wyjaśnia - mówi-
ła Gabriela Lisius. starosta wej-
herowski. - Chcemy umożliwić 
uczniom korzystanie z doświad-
czeń i wiedzy, którą posiadają 
wykładowcy Akademii Mary-
narki Wojennej. Badając opinie 

gimnazjalistów stwierdziliśmy, 
że istnieje potrzeba utworzenia 

klasy mundurowej, dlatego też 
spotkaliśmy się, aby podpisać 

porozumienie o współpracy. 
Akademia Marynarki Wojennej 

w Gdyni z pewnością przybliży 
młodzieży specyfikę pracy sił 
zbrojnych i udostępni im swoją 
bazę dydaktyczno-wychowaw-
czą.
Jak podkreśla kmdr prof. dr 
hab. Tomasz Szubrycht, rektor 
Akademii Marynarki Wojennej, 
młodzi ludzie w klasach mun-
durowych uczą się dyscypliny, 
sumienności i obowiązkowości, 
co będzie procentowało w ich 
późniejszym życiu codziennym 
i zawodowym. 
Szkoła już wcześniej współpra-
cowała z AMW, ale podpisanie 
porozumienia znacznie roz-

szerza tę współprace i otwiera 
uczniom nowe możliwości. 
- Będą mogli wyjeżdżać na 
zajęcia do AMW, korzystać 
z tamtejszej bazy dydaktyczno-
naukowej – wyjaśnia Gabriela 
Lisius. - Oprócz tego wykła-
dowcy AMW będą przyjeżdżali 
do redzkiej szkoły, aby przed-
stawiac i kształtować świado-
mość marynistyczno-wojsko-
wej. 
Wielu uczniów, uczęszczają-
cych do klas mundurowych, 
wiąże swoją przyszłość za-
wodowa właśnie ze służbami 
mundurowymi. /rafał korbut/

Wyszkolą przyszłych wojskowych
REDA | Szkolenia wojskowe, wykłady i kariera w służbach mundurowych – takie możliwości pojawiły się dla uczniów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Redzie. Szkoła podpisała porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 
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Celem akcji jest zapewnienie 
naszym Czytelnikom moż-
liwości zgubienia zbędnych 
kilogramów pod okiem pro-
fesjonalnego dietetyka. Chce-
my także obalić kilka mitów 
i pokazać sposób pracy z die-
tetykiem. O akcji napisaliśmy 
po raz pierwszy w naszych 
gazetach 23 października, 
wśrod zgłoszeń wylosowali-
śmy Panią Monikę Ostrowską 
z Redy. Nasza Czytelniczka 
przy wzroście 1,6 m waży 87,6 
kg. Chciałaby w ciągu najbliż-
szych miesięcy schudnąć do 
wagi 60 kilogramów.
-Jestem mamą trójki dzieci, 
w tym bliźniaków. Moja ak-
tualna waga jest efektem pod-
jadania, nieregularnych po-
siłków i braku zbilansowanej 
diety. Do dietetyczki zgłosiłam 
się także po to, żeby pozbyć się 
problemów ze stawami – opo-
wiada mieszkanka Redy.
Towarzyszyliśmy Pani Mo-
nice podczas pierwszej wizy-
ty w gabinecie „Sylwetka”. 
Podczas tego spotkania prze-

prowadzony został wywiad 
żywieniowo-medyczny, prze-
prowadzono badania.
-Ustaliliśmy m.in wagę, za-
wartość tkanki tłuszczowej 
i płynów metabolicznych, 
masę kostnej, BMI i współ-
czynnik WHR. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że pa-
cjentka ma typ urody gruszka, 
co oznacza, że będzie jej trud-
niej pozbyć się nadmiernych 
kilogramów z dolnych części 

ciała, niż osobom z typem an-
droidalnym– informuje mgr 
inż. Aleksandra Bigott.

Przebieg całej kuracji bę-
dziemy publikować co dwa 
tygodnie na łamach Expres-
su Powiatu Wejherowskiego 
i Puckiego.

Cel – minus 28 kg
REDA | W ramach akcji „Schudnij z gabinetem dietetycznym Sylwet-
ka i Expressem” będzie się odchudzać Pani Monika Ostrowska z Redy. 
O prawidłowy przebieg diety zadba mgr inż. Aleksandra Bigott diete-
tyczka, pracująca w gabinecie dietetycznym „Sylwetka” w Redzie.

GabiNET DiETETYCzNY 
„SYLWETka”
ul. Jana Brzechwy 12
Reda 84-240
tel. 728 432 003 
sylwetka.gabinetdietetyczny@wp.pl
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Projekt został zgłoszony 
przez samych mieszkańców 
i zrealizowany dzięki inicja-
tywie podjętej w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego.
Podczas odbioru tej inwesty-
cji Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa pod-
kreślił, że jest to już drugi 
w tym roku projekt zreali-
zowany w naszym mieście 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Pierwszym pro-
jektem była Zielona Szkoła 
w Rodzinnym Ogrodzie 

Osiedle z nowym 
dojazdem i chodnikiem
WEJHEROWO | Mieszkańcy budynku na os. Staszica 1 od dawna czekali na wybudowanie 
dogodnego dojazdu i nowego chodnika. Ponieważ sami podjęli działania w tym kierunku, in-
westycję udało się zrealizować. 

Działkowym Nadrzeczna.
- Cieszymy się, że cała tutej-
sza społeczność zmobilizowała 
się do podjęcia tego projektu 
– mówi prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. - Jest tutaj teraz 
czysto i estetycznie, to kolejny 
krok w kierunku tego, aby Wej-
herowo stawało się coraz pięk-
niejsze. Budżet Obywatelski 

jest dowodem na to, że miesz-
kańcy dzięki swojej aktywno-
ści i inicjatywie mogą zmieniać 
otaczającą ich rzeczywistość.
- Koszt inwestycji zaplanowa-
nej na 100 tys. zł udało się wy-
konać za  96 tys. zł, zaś okres 
gwarancji wynosi 60 miesięcy 
– wyjaśnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta. 

Warto dodać, że mieszkańcy 
tego budynku już od kilku lat 
zgłaszali konieczność moder-
nizacji nawierzchni. Zarówno 
dojazd, jak i chodnik, były 
bowiem bardzo zniszczone. 
Oprócz chodnika i drogi do-
jazdowej udało się też wygo-
spodarować miejsce na niedu-
ży parking i dogodny wjazd 
i wyjazd dla samochodów. 
Zostało to tak przebudowane, 
aby pod blok mogły dojeżdżać 
nie tylko samochody osobo-
we, ale też większe dostaw-
cze czy służb ratunkowych. 
Jednocześnie w ten sposób 
poprawiono bezpieczeństwo 
mieszkańców. 
W trakcie spotkania z wła-
dzami miasta, podczas któ-
rego dokonano oficjalnego 
oddania inwestycji do użytku, 
mieszkańcy mieli okazję do 
przekazania swoich uwag do-
tyczących zmodernizowanej 
nawierzchni.
/raf/

Odbioru inwestycji dokonali 
Witold Reclaf, wicestarosta 
wejherowski, Jacek Thiel, 
członek zarządu powiatu, Ry-
szard Kalkowski, wójt gminy 
Szemud oraz Janusz Nowak, 
dyrektor Zarządu Drogowego 
dla Powiatu Puckiego i Wej-
herowskiego. Obecny był 
również Eugeniusz Nowak, 
Inspektor Nadzoru Budowla-
nego Krzysztof Puzdrowski, 
i kierownik robót. 
Przedsięwzięcie zostało sfi-

nansowane ze środków powia-
tu wejherowskiego oraz gminy 
Szemud, a jego koszt wyniósł 
około 2 mln zł. 
Dzięki tej inwestycji powsta-
ła nowa nawierzchnia, nowe 
zatoki autobusowe oraz chod-
niki po obu stronach jezdni. 
Ponadto powstało bezpieczne 
przejście dla pieszych, barier-
ki ochronne oraz kanalizacja 
deszczowa. Prace były reali-
zowane od 15 kwietnia do 16 
października br. /raf/

Nowa droga gładka jak stół
GM. SZEMUD | Niedawno oficjalnie odebrano do 
użytku przebudowaną drogę powiatową w Kielnie. 
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DziEJE Się W ruMi

20.11.15 (piątek), godz. 16.00, czytanie na podwieczorek (zajęcia czy-
telniczo-plastyczne dla najmłodszych poprowadzą Anna Rekowska oraz 
Dorota Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.

20.11.15 (piątek), godz. 17.00, warsztaty teatralne dla dzieci – nabór za-
kończony (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota Wolter), Stacja Kultu-
ra Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.

20.11.15 (piątek), godz. 18.00, warsztaty literackie (prowadzenie Sła-
womir Płatek), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.

20.11.15 (piątek), godz. 19.00, Biesiada Literacka – gość spotkania 
amerykanista prof. Longin Pastusiak, Dom Kultury SM „JANOWO” ul. Po-
morska 11. 

21.11.15 (sobota), godz. 9.00-23.00, Złoty Tur World Cup XII Puchar 
Świata Zawodowców w Armwrestlingu, dzień I, Hala Widowiskowo-Spor-
towa ul. Mickiewicza 49. 

21.11.15 (sobota), godz. 10.00-15.00, Turniej dla początkujących 
„Warhhammer 40.000” (Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych 
„Trójmiasto”), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2. 

21.11.15 (sobota), godz. 18.00, Janowski Wieczór Teatralny – „Miłość 
po włosku” – wystawia Teatr Afisz z Torunia, Dom Kultury SM „JANOWO” 
ul. Pomorska 11

21.11.15 (sobota), godz. 18.00, Spektakl Teatralny „ROMANCA” Reżyse-
ria:  Dariusz Majchrzak Obsada: Maciej Konopiński, Agnieszka Skawińska, 
Michał Zacharek, Dariusz Majchrzak, MDK ul. Mickiewicza 19

22.11.15 (niedziela), godz. 9.00-23.00, Złoty Tur World Cup XII Puchar 
Świata Zawodowców w Armwrestlingu dzień II, Hala Widowiskowo-Spor-
towa ul.Mickiewicza 49. 

23.11.15 (poniedziałek), 09.00 – 17.00, II Mistrzostwa Świata w Armw-
restlingu Osób Niepełnosprawnych dzień I, Hala Widowiskowo-Sportowa 
ul. Mickiewicza 49.

24.11.15 (wtorek), 10.00-17.00, II Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu 
Osób Niepełnosprawnych dzień II, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mic-
kiewicza 49.

24.11.15 (wtorek), 18.00, Warsztaty dietetyczne MyGym „Wpływ żywie-
nia na zdrowie. Rola diety w leczeniu chorób cywilizacyjnych i nie tylko.” 
(prowadzenie: Ewelina Siuda), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Sta-
rowiejska 2. 

24.11.15 (wtorek), 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), Sta-
cja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.

24.11.15 (wtorek), 18.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja 
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.

25.11.15 (środa), 18.00, spektakl „Była Żydówka, nie ma żydówki” na 
podst. Powieści Mariana Pankowskiego w ramach projektu Teatr Zajechał 
do Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Teatr Gdynia Główna), Stacja Kultu-
ra Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.

26.11.15 (czwartek), 09.00 – 14.00, Mistrzostwa Powiatu Wejherow-
skiego Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym Drużynowym Dziewcząt 
i Chłopców Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

26.11.15 (czwartek), 18.00, Warsztaty literackie (prowadzenie Sławo-
mir Płatek), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.

Kalendarz zilustrowały prace 
malarskie członków Stowarzy-
szenia. Zostały one zaprezen-
towane w ramach wystawy. 
Każdy z obrazów przedstawia 
najpopularniejsze widoki, ja-
kie podziwiać można w Rumi. 
Nie zabrakło Parku Starowiej-
skiego, ruin kościoła, ulicy 
Dąbrowskiego i innych. Naj-
większy entuzjazm wzbudzi-
ła nietypowa perspektywa… 
rumskiego Magistratu. 

Po oficjalnej prezentacji ob-
razów prelekcje dotyczące 
Rumu wygłosili Jerzy Hoppe 
oraz Jerzy Kąkol. Zgroma-
dzona publiczność miała wy-
jątkową szansę dowiedzieć się 
o wielu ciekawostkach zwią-
zanych z przeszłością mia-
sta. Zadbano także o atrakcje 
dla dzieci. Mogły one wziąć 
udział w warsztatach „Malu-
jemy Rumię”. 
/raf/

Najpiękniejsze widoki 
trafiły do kalendarza
RUMIA | Stacja Kultura oraz Stowarzyszenie Artystów „Pasjonat” zorganizowały oficjalną pre-
zentację artystycznego kalendarza na 2016. 

Prace należy dostarczyć do 
30 listopada br. do Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, 
Plac Jakuba Wejhera 8, pokój 
nr 5.
Do wykonania ozdób choin-
kowych można wykorzystać 
materiał wodoodporny (np. 
plastik, metal, orzechy, suszo-
ne owoce, sznurek, pióra, skó-
rę, korek, fizelinę, opakowania 
po jogurtach, folię aluminiową, 
puszki aluminiowe, taśmę pa-
smanteryjną, koronkę, modeli-

nę, klej wikol, lakier bezbarw-
ny, farbę akrylową. Wielkość 
prac powinna być dopasowana 
do wielkości domowego drzew-

ka świątecznego. Prace wy-
konane z papieru i waty 
oraz dużych rozmiarów 
będą dyskwalifikowane. 
Na ocenę wpływać będzie 
pomysł dzieci i atrakcyj-
ność wykonanej ozdoby. 
Każdy uczestnik konkursu 
może wykonać jedną pracę 
konkursową.  Prace powin-
ny być podpisane i zawierać 

imię, nazwisko osoby, która 
wykonała ozdobę choinkową 
oraz nazwę szkoły i klasę.  Do 

Zrób ozdobę choinkową, wygraj nagrodę
WEJHEROWO | Trwa konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową dla dzieci z klas 
1-3 szkół podstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych w Wejherowie.

każdej ozdoby choinkowej musi 
być przymocowany odpowied-
nio długi sznurek bądź wstążka 
umożliwiające przymocowanie 
jej do drzewka świątecznego. 
Oceny prac dokona komisja po-
wołaną przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa. Organizatorzy prze-
widują atrakcyjne nagrody, które 
zostaną wręczone 6 grudnia br. 
w dniu św. Mikołaja na Placu Ja-
kuba Wejhera.
Po konkursie ozdoby biorące 
udział w konkursie, zostaną za-
wieszone na drzewkach przy 
Świątecznej Szopce. Dodatko-
wych informacji udziela Urząd 
Miejski w Wejherowie, tel. 58 
677 70 58. /raf/
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”
Puchar Świata Zawo-

dowców w armwrestlingu 
to najbardziej rozpozna-
walna 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 Południo-
wej i Północnej, Australii, Eu-
ropy oraz Azji. 

- Rumia stawia na światowy 
sport. Naszym gościem był 
najlepszy polski koszykarz – 
Marcin Gortat, współorgani-

zowaliśmy pierwsze w historii 
kraju zawody triathlonowe pod 
szyldem Ironman 70.3, teraz 
przyszła pora na Puchar Świa-
ta Zawodowców w Armwre-
stlingu. Organizacja tak pre-
stiżowych wydarzeń przynosi 
naszemu miastu ogromne ko-
rzyści wizerunkowe, które 
przekładają się na rozwój mia-
sta także w innych dziedzinach 
– powiedział Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi. 

- To kluczowe wydarzenia 
armwrestlingowe tego roku – 
powiedział Igor Mazurenko, 
prezes Mazurenko Armwre-

stling Promotion, współorga-
nizator wydarzenia, podczas 
konferencji prasowej, któ-
ra odbyła się w Warszawie. 
- Złoty Tur nie jest turniejem 
otwartym, ale przeznaczonym 
dla wybranych, najlepszych 
zawodników światowej ran-
gi Z niego przechodzi się do 
wyższego poziomu armwre-
stlingu, przeznaczonego wy-
łącznie dla zawodowców. To 
furtka do zawodowych walk, 
armfightów i innych prestiżo-
wych wydarzeń świata siło-
wania na ręce. Natomiast jeśli 
chodzi o Mistrzostwa Świata 
w siłowaniu się na rękę osób 

niepełnosprawnych, zawody 
te również prezentują wysoki 
poziom, jednak przeznaczony 
dla osób niepełnosprawnych. 
Na świecie nie ma osobnych 
zawodów przeznaczonych 
dla inwalidów. Ci zawodnicy 
również chcą startować na po-
ziomie podobnym do Złotego 
Tura.

- Tegoroczny Puchar Świata 
będzie dla mnie bardzo waż-
ny – mówi Marlena Wawrzy-
niak, od kilku lat Najsilniejsza 
Polka. - W 2012 roku podczas 
Nemiroff World Cup jako 

pierwsza Polka zdobyłam hi-
storyczne złoto, pokonując 
Rosjankę Yekaterinę Larinę 
w walce finałowej. W 2013 
miałam kontuzję i nie starto-
wałam, rok później nie było 
Pucharu Świata, a ten będzie 
dla mnie szczególny. Ma być 
pewną formą rehabilitacji za 
nieudane Mistrzostwa Świata 
w Malezji. Mam nadzieję, że 
moja wrażliwa psychika prze-
trzyma ten bój i że ponownie 
będę triumfowała i cieszyła się 
tak, jak w 2012 roku.

Na zawodach nie zabraknie 
również Mariusza Grochow-

skiego, czołowego zawodnika 
polskiej kadry armwrestlingu, 
który na swoim koncie ma 11 
tytułów Mistrza Polski, 9 zło-
tych medali Pucharu Polski, 
jest zwycięzcą Polskiej Ligi 
Armwrestlingu, multimedalistą 
turniejów międzynarodowych, 
w tym brązowym medalistą 
Międzynarodowego Turnieju 
Arnold Classic Armwrestling 
Challenge.

- Będzie to mój siódmy Pu-
char Świata Zawodowców – 
mówi Grochowski. - Staram 
się być wszechstronny, ponie-
waż tak naprawdę do końca nie 

Elita armwrestlingu spotka się w Rumi
RUMIA | Przed nami XII Puchar Świata Zawodowców w Armwrestlingu – Złoty Tur World Cup oraz II Mistrzostwa Świata w siłowaniu się na 
rękę osób niepełnosprawnych. Między 21 a 24 listopada 2015 roku w zawodach wystartuje około 300 zawodników z całego świata. Spotkają się 
oni w Hali Widowiskowo-Sportowej w Rumi. 

- To kluczowe wydarzenia armwrestlingo-
we tego roku – powiedział Igor Mazurenko, 
prezes Mazurenko Armwrestling Promo-
tion, współorganizator wydarzenia, pod-
czas konferencji prasowej, która odbyła się 
w Warszawie. - Złoty Tur nie jest turniejem 
otwartym, ale przeznaczonym dla wybra-
nych, najlepszych zawodników światowej 
rangi Z niego przechodzi się do wyższego 
poziomu armwrestlingu, przeznaczonego 

wyłącznie dla zawodowców. 

Bilety na XII Puchar Świata Zawodowców 
w Armwrestlingu kosztują 15 zł. 

Wstęp na II Mistrzostwa Świata w siłowaniu się 
na rękę osób niepełnosprawnych jest bezpłatny. 

Więcej na www.kupbilet.pl/sport/rekreacja/re0057

CENa biLETóW
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Elita armwrestlingu spotka się w Rumi

PrOGraM iMPrEzY

Xii Puchar świata zawodowców w armwrestlingu 
złOTY Tur WOrLD CuP – rumia 2015
21-22 listopada
(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 półfinały i finały; kategoria OPEN (wybranie 
najsilniejszego 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 półfinały i finały; kategoria OPEN (wybranie 
najsilniejszego zawodowca roku 2015)

ii Mistrzostwa świata w siłowaniu się 
na rękę osób niepełnosprawnych
23-24 listopada

Zawodnicy niesłyszący

Poniedziałek, 23.11.15

9.00 ceremonia otwarcia

9.30 eliminacje lewa i prawa ręka

10.30 półfinały, finały i ceremonia wręczeń

Zawodnicy niepełnosprawni ruchowo

Poniedziałek, 23.11.15

11.00 eliminacje, lewa ręka

16.00 półfinały, finały i ceremonia wręczeń

Wtorek, 24.11.15

10.00 eliminacje, prawa ręka

16.00 półfinały, finały i ceremonia wręczeń

wiem, jakich będę miał prze-
ciwników przy stole. To zależy 
od losu, jaki mi przypadnie. 
Psychicznie zawsze nastawiam 
się na podium, ale różnie może 
być. Mistrzostwa Świata, w ja-
kich brałem udział ostatnio 
pokazały, że była to w historii 
najsilniejsza grupa ludzi, do 
tego stopnia, że niektórzy uty-
tułowani zawodnicy zostali 
daleko poza podium. Dlatego 
jeśli taka sama konkurencja 
będzie na Pucharze Świata Za-
wodowców, wszystko może się 
zdarzyć.

W Rumi pojawią się także 

inni, genialni siłacze mający 
chrapkę na wygraną. Swój 
udział potwierdzili już tacy 
znani sportowcy, jak: Richard 
Lupkes (USA), Tim Bresnan 
(USA), Krasimir Kostadinov 
(Bułgaria) oraz inni zawodni-
cy tworzący czołówkę zawo-
dowego światowego armwre-
stlingu.

Także Mistrzostwa Świata 
w siłowaniu się na rękę osób 
niepełnosprawnych to jedna 
z największych imprez armw-
restlingowych dla osób niepeł-
nosprawnych. Przez dwa dni 
z rzędu weźmie w niej udział 

ponad 100 najlepszych zawod-
ników z 5 kontynentów. Wy-
darzenie będzie miało miejsce 
zaraz po prestiżowym Złotym 
Turze, a w jego współfinan-
sowaniu wzięło udział kilku 
organizatorów, m.in. Fundacja 
„For Dream”.

- Fundacji zależy, aby łamać 
stereotypy, jak i integrować 
środowiska osób zdrowych 
oraz niepełnosprawnych 
- zgodnie twierdzą Aleksander 
Koy oraz Dariusz Rybarczyk, 
Zarząd Fundacji „For Dream”. 
- Dlatego z wielkim entuzja-
zmem realizujemy oba pro-

jekty zarówno Złoty Tur Pro-
fessional Armwrestling World 
Cup, jak i Pucharu 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.

Całość współfinansowana 
jest przez: PFRON, Miasto 
Rumia, Federację Armwre-
stling Polska, Fundację For 
Dream Dariusz Rybarczyk, 
Aleksander Koy.
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Powodem zgromadzenia 
blisko tysięcznej publiczno-
ści był występ popularnego 
kabaretu pod Wyrwigroszem, 
który zaprezentował się 
w gminie Wejherowo w ra-
mach cyklu „Piątek z kultu-
rą”. Nowe i dobrze już zna-
ne wiernym widzom skecze 
i piosenki przez niemal 1,5 
godziny rozbawiały przyby-
łych do łez, a salwy śmiechu 
i burze oklasków raz za razem 

przerywały występ znanych 
kabareciarzy. Po widowi-
skowym i na długo pozosta-
jącym w pamięci występie 
przybyli goście zgłosili swo-
ją  gotowość do uczestnictwa 
w podobnych, kabaretowych 
wydarzeniach w przyszłości.  
Z pewnością uwzględni to or-
ganizator podobnych imprez, 
jakim jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Gościcinie.
/uGW/

Świetny występ Kabaretu 
pod Wyrwigroszem
BOLSZEWO | 13 listopada hala widowisko-
wo-sportowa w Bolszewie wypełniła się do 
ostatniego miejsca. 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 
poz. 782 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 400/375/2015 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 09.11.2015r. informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 
7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmują-
cy nieruchomości położone w Rumi, stanowiące wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierża-
wy w formie bezprzetargowej:

- część działki nr 24/10 w rejonie ul. Żwirki i Wigury, 
część działki nr 57/15 przy ul. Długiej, na cele działki 
przydomowej – zieleń ozdobna,
- część działki nr 53/29, część działki nr 140/3, oraz część 
działki nr 131/8 w rejonie ul. Placu Kaszubskiego, na 
cele działki przydomowej – zieleń ozdobna i na cele ga-
rażowe

OGłOSzENiE 
burMiSTrza MiaSTa ruMi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. ) oraz Zarządzenia Nr 
410/385/2015  Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 li-
stopada 2015 roku informuję, iż w siedzibie Urzę-
du Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 
dni wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka 
nr 194/4 o pow. 93 m2, obręb 11, położoną w Rumi 
przy ul. Kosynierów, stanowiącą własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na poprawienie warun-
ków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
stanowiącej własność osoby fizycznej.  

OGłOSzENiE 
burMiSTrza MiaSTa ruMi
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Celem inicjatywy, która 
została zainaugurowana 16 
listopada, jest kontynuacja 
bliskiej, opartej na partner-
skich relacjach, współpracy 
Inwestora z gminami. Uru-
chomienie Programu pozwa-
la na stworzenie przejrzy-
stego systemu finansowania 
wartościowych, istotnych 
dla mieszkańców i rozwoju 
terenów objętych działa-
niami inwestycyjnymi pro-
jektów oraz inicjatyw. Ze 
wsparcia mogą korzystać 
zarówno urzędy i instytucje 
publiczne, jak również lo-
kalne stowarzyszenia i or-
ganizacje.

Dobrosąsiedzkie stosun-
ki i zaangażowanie w ży-
cie mieszkańców gmin, 
na terenie których może 
powstać pierwsza polska 
elektrownia jądrowa, stano-
wią dla PGE EJ 1 kluczowe 
elementy przygotowań do 
realizacji inwestycji. Spół-
ka, w uzgodnieniu z lokal-
nymi władzami, prowadzi 
szereg działań edukacyj-
no-informacyjnych  podno-
szących poziom wiedzy na 
temat energetyki jądrowej. 
Dba również o budowanie 
i utrzymanie wysokiego po-
ziomu akceptacji społecznej 
dla budowy elektrowni ją-
drowej. Co więcej, Spółka 
wspiera projekty realizowa-
ne na terenie gmin Chocze-
wo, Krokowa i Gniewino. 
Tego typu działania są reali-
zowane od początku obec-
ności Spółki w poszczegól-
nych gminach. 

Wraz z uruchomieniem 
Programu Wsparcia Rozwo-
ju Gmin Lokalizacyjnych 
współpraca Inwestora z gmi-
nami wchodzi w kolejny 
etap. W wyniku uzgodnień 
między Spółką a Wójtami 
gmin Choczewo, Gniewi-
no i Krokowa opracowane 
zostały szczegółowe zało-
żenia Programu. Inicjatywa 
powstała w odpowiedzi na 
oczekiwania lokalnej spo-
łeczności i będzie stanowić 
podstawę do dalszego za-
angażowania Spółki w roz-
wój społeczno-gospodarczy 
gmin. 

– Uruchomienie Programu 
Wsparcia Rozwoju Gmin 

Lokalizacyjnych stanowi 
bardzo ważny krok w kie-
runku budowania otwar-
tych i partnerskich relacji 
z mieszkańcami oraz wypra-
cowywania rozwiązań, które 
odpowiedzą na ich najważ-
niejsze potrzeby – podkre-
śla Jacek Cichosz, Prezes 
Zarządu PGE EJ 1. 

Celem jest rozwój gmin

Program pozwala stworzyć 
model finansowania lub do-
finansowywania projektów 
o charakterze edukacyjno-

informacyjnym, projektów 
wymagających zaangażo-
wania Spółki w realizację 
gminnych projektów infra-
strukturalnych, inicjatyw 
dobroczynnych i projektów 
sponsoringowych oraz, na 
poziomie powiatowym, dzia-
łań związanych z rynkiem 
pracy i wsparciem rozwoju 
zawodowego. O wsparcie 
w ramach Programu mogą 
się starać zarówno instytucje 
publiczne, organizacje, jak 
i osoby prywatne. Warun-
kiem koniecznym jest, aby 
planowane działania były 

realizowane na poziomie 
lokalnym, z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców.

Za transparentną dystry-
bucję środków finansowych 
w ramach Programu od-
powiedzialna będzie Rada 
Konsultacyjna, czyli ciało 
doradcze złożone z przed-
stawicieli Spółki, władz sa-
morządowych województwa 
pomorskiego, starostw po-
wiatowych w Pucku i Wej-
herowie oraz władz i miesz-
kańców gmin Choczewo, 
Gniewino i Krokowa. Za-

daniem Rady będzie opinio-
wanie i ocena zgłaszanych 
projektów oraz rekomen-
dowanie Zarządowi Spółki 
PGE EJ 1 tych inicjatyw, 
które spełniają wymagania 
Programu. Wśród kluczo-
wych kryteriów oceny są: 
potrzeba społeczna realiza-
cji projektu, pomysłowość 
i atrakcyjność form reali-
zacji, poziom zaangażowa-
nia społecznego w projekt, 
upowszechnianie wiedzy na 
temat energii jądrowej i pro-
jektu jądrowego oraz zasięg 
działań. 

- Program Wsparcia Roz-
woju Gmin Lokalizacyjnych 
przyczyni się do wyzwole-
nia potencjału społecznego 
lokalnych instytucji i or-
ganizacji, z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców – 
dodaje Jacek Cichosz. 

Nabór wniosków o finan-
sowanie rozpoczął się wraz 
ze startem Programu.Budżet 
Programu na finansowanie 
projektów zgłaszanych i re-
alizowanych do końca 2015 
roku wynosi 1 milion 200 
tys. złotych. Budżet oraz 
termin rozpoczęcia naboru 
wniosków na kolejne lata 
będzie ogłaszany nie póź-
niej niż 1 marca roku, któ-
rego nabór dotyczy.

PGE EJ 1 angażuje się w rozwój 
gmin lokalizacyjnych
PGE EJ 1, Spółka powołana do przygotowania procesu inwestycyjnego i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, opracowała razem 
z gminami Choczewo,  Gniewino i Krokowa Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. 

regulamin, szczegółowa 
instrukcja sposobu ubie-
gania się o finansowanie 
oraz wzory wszystkich 
niezbędnych dokumen-
tów dostępne są na stro-
nach internetowych:

• Spółka PGE EJ 1 -
 www.pgeej1.pl,

• Urząd Gminy Choczewo -
  www.choczewo.com.pl,

• Urząd Gminy Gniewino - 
  www.gniewino.pl,

• Urząd Gminy Krokowa -
  www.krokowa.pl.

  oraz w Lokalnych 
  Punktach Informacyjnych:

• Lokalny Punkt 
  Informacyjny – 
  Choczewo, ul. Pierwszych
  Osadników 30a
   84-210 Choczewo
   info.choczewo.ej@gkpge.pl 

• Lokalny Punkt 
  Informacyjny – 
  Gniewino
  ul. Pomorska 67
  84-250 Gniewino
  info.gniewino.ej@gkpge.pl 

• Lokalny Punkt 
  Informacyjny – 
  krokowa
  ul. Pucka 2
  84-100 Krokowa
  info.krokowa.ej@gkpge.pl
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Inwestycja o mocy blisko 4 
MW jest elementem projektu 
Smart Toruń – pilotażowego 
wdrożenia inteligentnych 
sieci energetycznych przez 
Grupę Energa, obejmującego 
modernizację sieci dystrybu-
cyjnej, wytwarzanie energii 
w źródłach odnawialnych, 
inteligentne oświetlenie 
uliczne oraz elementy zarzą-
dzania popytem przy udziale 
klientów. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 81,6 mln 
zł, z czego ponad 19,5 mln zł 
pochodzi z dofinansowania 
od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

- Uruchomienie PV Czerni-
kowo, największego obiektu 
tego typu w Polsce, podkre-
śla zaangażowanie Grupy 
Energa w rozwój odnawial-
nych źródeł energii. Nasze 
działania na rzecz rozwoju 
i dywersyfikacji polskiego 
sektora OZE, także w za-
kresie energetyki słonecz-
nej, nabierają szczególne-
go znaczenia w kontekście 
nadchodzącego szczytu 
klimatycznego w Paryżu 
oraz związanej z nim inten-

syfikacji globalnej debaty 
na temat walki z globalnym 
ociepleniem. Fotowoltaika, 
jako jedno z najczystszych 
źródeł energii, może być 
elementem odpowiedzi na to 

wyzwanie – mówi Andrzej 
Tersa, prezes Energa SA.
Roczna produkcja energii 
elektrycznej w Czernikowie 
jest szacowana na poziomie 
3 500 MWh, co wystarczy 

na  pokrycie zapotrzebowa-
nia ok. 1600 gospodarstw 
domowych. Instalacja skła-
da się z blisko 16 tys. paneli 
– każdy o mocy 240W. Far-
ma  zajmuje powierzchnię 

ponad 24 tys. m2, co odpo-
wiada wielkości kilku boisk 
do piłki nożnej. Jest w pełni 
przyjazna środowisku natu-
ralnemu – nie zanieczysz-
cza powietrza, nie wytwarza 

odpadów ani nie emituje 
hałasu. Przy tej wielkości 
rocznej produkcji elektrow-
nia konwencjonalna wyemi-
towałaby ok. 3 tys. ton dwu-
tlenku węgla. /Gb/

Największa elektrownia słoneczna
INWESTYCJA | Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW. 
Dzięki budowie kolejnej inwestycji w OZE spółka wpisuje się w globalny trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.
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INNE

Sprzedam felgi 15’ z oponami zi-
mowymi do Fiata Grande Punto 
550 zł, Gościcino. Tel: 695-230-
080

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki 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 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ
Zatrudnię księgową z orzecze-
niem o niepełnosprawności, Orle 
k/Wejherowa. Tel: 667-063-492

SZUKAM PRACY

USŁUGI
Pożyczki prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka od ręki. Tel: 510-908-900

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330
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SPRZEDAM

Dom wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprzedam lub 
zamienię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 58 
672 34 13

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

Sprzedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

Sprzedam działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
Sprzedam Renault Trafic 1,9 dci, 
2003r, opłaty do 2016, hak, elek-
tryczne szyby i lusterka, opony x2, 
cena 16500 zł. Tel: 509-023-988

Sprzedam 4 koła alufelgi 
165/65/14 + 2 opony za około 400 
zł. Tel: 509-023-988

KUPIĘ

Skup aut, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogowa, 
auto części. Tel: 789-345-593

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

Kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów, So-
pot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE
Sprzedam drewno opałowe, igla-
ste, pocięte i połupane 100zł/m, 
transport gratis. Tel: 667-023-678

Mam sześcioro dzieci, potrzebuję 
ubrań, przyborów szkolnych. Z 
góry bardzo dziękuje. Tel: 512-
757-719

Sprzedam płyty CD. Mistrzowie 
muzyki 17 szt. Wojna i broń 6 szt. 
Zwierzęta świata 10 szt, cena za 
sztukę 20zł. Tel: 790-290-835 

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

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

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

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

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, antyki, pamiątki z II 
Wojny Światowej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 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, sprząta-
nie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:  EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:  EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:   EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:   EXP.ZWI.
RÓŻNE:    EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

iNSTrukCJa na nr 72051 (2 zł + VAT) na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEMMS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                     EXP.MTI.

Regulamin drobnych ogłoszeń
jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

EXP.ROZ. Sprzedam 
kanapę, tanio, 
tel. 500 500 XXX

PrzYkłaD:

• Treść SMSa lub MMSa 
   nie może przekraczać 
   100 znaków. 
• MMS nie może 
   przekraczać 100 kB.
• Nie należy używać polskich 
  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

Jak NaDaĆ OGłOSzENiE PrzEz SMS Lub MMS? CzYTaJ PONiŻEJ:

Jak NaDaĆ OGłOSzENiE  GraFiCzNE W raMCE?

Zadzwoń: 660 731 138 
lub napisz: 
d.bieszke@expressy.pl

Nasz specjalista ds. reklamy i marketingu 
przedstawi Ci korzystą ofertę dopasowaną 
indywidualnie do Twoich potrzeb.
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Piszę ten 
tekst w bar-

dzo dobrym hu-
morze, po wygra-

nym przez naszych piłkarzy meczu 
z Islandią. Mam nadzieję na jesz-
cze lepszy nastrój po drugim zwy-
cięstwie, tym z Czechami. Ale, nie 
zapeszam. Na dodatek z Islandczy-
kami graliśmy w piątek, 13. listopa-
da. Polacy w dużej części są prze-
sądni, a już trzynastka stoi chyba 
na czele tych, co by jednak nie mó-
wić zabobonów. A, jak było z hi-
storią meczów naszej reprezenta-
cji, rozgrywanych trzynastego dnia 
miesiąca? Popatrzmy na naszych 
rywali w kolejności alfabetycznej. 
Z Anglią 13. listopada 1991 roku na 
stadionie w Poznaniu  zremisowali-
śmy 1:1. Był to mecz w ramach eli-
minacji do ME 1992. Obrońca GKS 
Katowice Roman Szewczyk strzelił 
na 1:0 w 32. minucie. Niestety po 
przerwie nasz „oprawca” Gary Line-
ker wyrównał i było po nadziejach 
na zwycięstwo z wyspiarzami. 13. 
kwietnia 1994 roku wygraliśmy na 
wyjeździe z Arabią Saudyjską 1:0, 
po golu debiutanta Tomasza Wiesz-
czyckiego z ŁKS Łódź. Z kolei z Buł-
garami na stadionie w Sofii grali-
śmy 13. września 1953 roku. Padł 
remis 2:2 a golami podzielili się Pa-
weł Sobek z Górnika Bytom i Ewald 
Wiśniowski z Górnika Radlin. Dwu-
krotnie gospodarze wychodzili na 
prowadzenie. We wrześniu 1964 
roku, w ten tak zwany pechowy 
dzień wygraliśmy towarzysko z Cze-
chosłowacją na Stadionie Dziesię-
ciolecia 2:1 po golach Ernesta Pohla 
(Górnik Zabrze) w 25. i 53. minucie. 
Jeszcze raz mieliśmy potyczkę trzy-
nastego z Czechosłowacją, tym ra-
zem w listopadzie 1974 roku. Po-
lacy pojechali na mecz z rywalami 
jako trzecia drużyna świata. Prowa-
dziliśmy 2:0 po golach Roberta Ga-
dochy (Legia Warszawa) i Andrze-
ja Szarmacha (Górnik Zabrze), lecz 
głodni zwycięstwa Czechosłowacy 
doprowadzili do remisu. Dla nich to 
był wówczas olbrzymi sukces. W li-

stopadzie 
(coś lubimy 
trzynasty dzień 
tego miesiąca) wy- grali-
śmy na wyjeździe z Ekwadorem 3:0. 
Było to w 2005 roku. Bramkami po-
dzielili się Tomasz Kłos (Wisła Kra-
ków), Euzebiusz Smolarek (Borussia 
Dortmund) i dzisiejszy reprezentant 
Sebastian Mila (Austria Wiedeń). 
Z Finami dwukrotnie w 1991 i 1993 
roku. Najpierw 1:1, potem 2:1. 
Z Gruzją w czerwcu tego roku 4:0. 
Z Haiti 1:2 w 1974 roku. Z Irlandią 
w 1938 roku 2:3 (pisałem o tym me-
czu tydzień temu). Irlandię Północ-
ną pokonaliśmy 4:1 w 2002 roku, Is-
landię tydzień temu 4:2, Kazachstan 
3:1 w 2007 roku. Remisy z Niemca-
mi 1:1 w 1936 roku i 0:0 w 2014 
roku, oraz porażka 1:3 w 1980 roku. 
Z Norwegami przegraliśmy 2:3 na 
Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 
w 1936 roku, oraz 0:3 w 1993 roku 
w eliminacjach do MŚ 1994. Z nie-
istniejącą dziś Jugosławią zremiso-
waliśmy 13. maja 1973 roku na nie-
istniejącym dziś Stadionie Dziesię-
ciolecia 2:2 po golach Włodzimierza 
Lubańskiego (Górnik Zabrze) i Boh-
dana Masztalera (Gwardia Warsza-
wa). Szkocja została pokonana 2:1, 
13. października 1965 roku na sta-
dionie w Glasgow w ramach elimi-
nacji MŚ 1966. Spotkanie jest owia-
ne legendą, jak to Jerzy Sadek (ŁKS 
Łódź) tak mocno uderzył piłkę na 
2:1 w 86. minucie, iż w siatce bram-
ki zrobiła się dziura. Ze Szwajcarią 
przed wojną było 3:3. Roman Ko-
secki (Legia Warszawa)strzelił dwa 
gole USA w 1988 roku i wygraliśmy 
2:0 mimo, że to też było trzynaste-
go. 13. października 2004 roku nasi 
chłopcy wygrali 3:2 z Walią w Car-
diff w eliminacjach MŚ 2006. Dwa 
mecze z Węgrami też miały miejsce 
trzynastego. W 1960 roku byliśmy 
piłkarsko ubogimi krewnymi Ma-
dziarów i przegraliśmy 1:4. W 1977 
roku, z udziałem Adama Nawałki 
też przegraliśmy 1:2, choć byliśmy 
trzecią drużyną świata. Gdy prześle-
dzimy powyższe mecze to okaże się, 
że aż tak pechowy ten trzynasty dla 
reprezentacji chyba nie był?
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Tym samym rumianie awan-
sowali do grupy mistrzowskiej 
razem z drużynami: Alfa Byd-
goszcz, Biało-Czarni Nowy 
Sącz, Frogs Warszawa i to 
z nimi będą toczyć bój w ko-
lejnej rundzie. Czas zimy bę-
dzie czasem przeznaczonym 
na mozolny trening. 

Arka Rumia od pierwszego 
gwizdka próbowała przejąć 
inicjatywę w grze i nie musia-
ła na to długo czekać. Worek 
z punktami otworzył Kon-
rad Chromiński zdobywając 
pierwsze 5 punktów z po-
prawnie wykonanym podwyż-
szeniem i na tablicy w 4 mi-
nucie meczu zawidniało 7:0. 
Kolejne minuty meczu były 
pod dyktando młyna rumskich 
rugbystów, jednakże Zielona 
Góra kilkukrotnie przerywała 
ataki, próbując przebić się na 

pole punktowe rywali – bez-
skutecznie. W pierwszej po-
łowie dwukrotnie piłkę przy-
łożył Mateusz Moroz który 
rozegrał bardzo dobre zawo-
dy. Wynik do przerwy to 29:0. 
W drugiej połowie Zielona 
Góra przejęła piłkę i przez kil-
kanaście minut próbowała coś 
zdziałać na połowie rumian, 
ale mokrą piłkę ciężko było 
utrzymać, a rumska drużyna 

napierała, co zmusiło Zieloną 
Górę do wielu błędów. 

Kolejne punkty zostały zdo-
byte przez Tomasza Koniar-
skiego, który świetnie wycią-
gnął piłkę z przegrupowania 
i przebił się przez obronę 
przeciwnika zdobywając 5 
punktów. W 48 minucie me-
czu świetną piłkę od Łukasza 
Prabuckiego dostał Krystian 
Lubiński który wykorzystał 
swoją szansę i pięknym raj-
dem przyłożył, podwyższając 
wynik, a Konrad Chromiński 
kolejny raz skutecznie umie-
ścił piłkę między słupami. 
Zielona Góra była zmuszona 
do twardej obrony, jednak 
Karol Denisiuk w 58 minu-
cie przerwał tę linię i omija-
jąc rywali zanotował kolejne 
punkty. 

- Kolejne trzy przyłożenia 
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Chuchała

Gladiatorzy awansowali 
do mistrzowskiej grupy
RUMIA | Niedzielnym zwycięskim meczem z Wataha RC Zielona Góra 
rumscy Gladiatorzy zakończyli rundę rozgrywek. Z 6 rozegranych me-
czów wszystkie zostały wygrane. 

były autorstwem naszego ata-
ku, a dokładnie Marka Skindela 
– relacjonuje Krystian Lubin-
ski, kierownik klubu. - Dosta-
jąc świetne podanie od Pawła 
Burego, który w późniejszym 
czasie również przyłożył omi-
jając rywali oraz Robert Libe-
radzki, który świetnym zwo-
dem wbiegł w środek obrony 
przeciwnika. W 70 minucie na 
boisku wbiegł Karol Grablow-
ski rozgrywając swój pierwszy 
mecz z naszą drużyną, a także 
w tej dyscyplinie. Został oce-
niany bardzo dobrze. Nasza 
drużyna zakończyła spotkanie 
z wynikiem 53:0.
/rafał korbut/

Konrad Chromiński 13 (P, 
4pd), Mateusz Moroz 10 (2P), 
Tomasz Koniarski 5 (P), Karol 
Denisiuk 5 (P), Robert Libe-
radzki 5 (P), Krystian Lubiński 
5 (P), Paweł Bury 5 (P), Marek 
Skindel 5 (P), Karol Grablow-
ski, Karol Bela, Krzysztof Bog-
danis, Mateusz Moroz, Domi-
nik Makowski, Darek Rohde, 
Marcin Kaczmarek, Łukasz 
Prabucki, Bartosz Kiersnow-
ski, Madajewski Bartosz, Okul-
ski Artur, Robert Jaskulski.

SkłaD arki:

W tegorocznym turnieju piłkar-
skim o Puchar Posła Kazimie-
rza Plocke stanęło 5 drużyn, 
w tym drużyny z: Władysła-
wowa, Wejherowa oraz gminy 
Luzino, Puck i Wejherowo. 
Tradycyjnie, turniej zorganizo-
wano dla upamiętnienia waż-
nego historycznie wydarzenia. 
W tym roku było to odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. Po 
zaciętej walce, najlepsza oka-
zała się reprezentacja Włady-

sławowa. Pozostałe miejsca na 
podium zajęły kolejno Sycho-
wo i Pro Sport. Jak na praw-
dziwych gospodarzy przystało, 

na ostatniej pozycji uplasowała 
się Gmina Wejherowo. Najlep-
szym strzelcem turnieju został 
p. Michał Smarzyński z MKS 

Oldboje walczyli dla Niepodległej
GM. WEJHEROWO | Na hali widowiskowo – sportowej po raz kolej-
ny spotkali się oldboje z zaprzyjaźnionych samorządów. 

Władysławowo, który strzelił aż 
11 goli, natomiast najlepszym 
bramkarzem, przepuszczając 
tylko 1 bramkę okazał się p. 
Krzysztof Szałas z Sychowianki. 
Wszystkim uczestnikom nagrody 
wręczył Wójt Gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło wraz z radnymi 
Lucyną Pranschke i Wojciechem 
Kuzielem – organizatorem tur-
nieju. Wręczane puchary, upo-
minki i poczęstunek ufundowali 
zaś: poseł Kazimierz Plocke, 
Wójt Henryk Skwarło, radna 
Lucyną Pranschke, Piekarnia Jaś 
i Wytwórnia Wędlin Sobolski. 
Zawody sędziowali Zawody sę-
dziowali p. Miłosz Wróblewski 
i p. Wojciech Kuziel. /uGW/
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Lp. Nazwa drużyny M PkT

1 Stal Mielec 17 37

2 Raków Częstochowa 17 34

3 Wisła Puławy 17 33

4 Znicz Pruszków 17 30

5 Siarka Tarnobrzeg 17 27

6 Stal Stalowa Wola 17 27

7 GKS Tychy 17 26

8 Radomiak Radom 17 25

9 Okocimski KS Brzesko 17 22

10 Puszcza Niepołomice 17 21

11 Olimpia Zambrów 17 21

12 Kotwica Kołobrzeg 17 20

13 Polonia Bytom 17 20

14 ROW 1964 Rybnik 17 19

15 Legionovia Legionowo 17 18

16 Błękitni Stargard Szczeciński 17 14

17 Nadwiślan Góra 17 13

18 Gryf Wejherowo 17 12

Piłkarze wejherowskiego 
Gryfa przegrali w niedziel-
nym meczu 2. ligi piłki noż-
nej z ROW 1964 Rybnik 0:4 
na własnym stadionie. To 
bolesna porażka, w dodatku 
dość wysoka – różnica czte-
rech goli świadczy o różnicy 
klas.

Rozwiały się chyba nadzie-
je najwierniejszych kibiców 
żółto-czarnych, którzy po 
ostatnim zwycięstwie Gry-
fa z Błękitnymi Stargard 
Szczeciński wierzyli, że ich 
ulubieńcy zaczną w końcu 
wygrywać. Niestety, nie uda-
ło się.

ROW 1964 Rybnik miał 
być rywalem „do ogrania”, 
bo znajdował się, jak Gryf, 
w strefie spadkowej. Teraz to 
wejherowianie znowu plasu-
ją się na ostatnim, 18. miej-
scu. ROW jest 14.

Porażka Gryfa pokazuje już 
jaskrawo, że żółto-czarni, 
jeśli znacząco nie wzmocnią 
swojego składu w przerwie 
zimowej, nie zdołają otrzy-
mać się w 2. lidze.

Kolejny pojedynek Gryfa 
odbędzie się w niedzielę na 
wyjeździe. O 13 żółto-czarni 
wyjdą na boisko w Legiono-
wie. Najbliższy rywal, czyli 
Legionovia, jest na 15 pozy-
cji w tabeli. 
Czy Gryf tym razem wygra? 
Przekonamy się niebawem. 
Wynik i relacja z meczu jak 
zawsze w niedzielę tuż po 
ostatnim gwizdku sędziego. 
/Piotr Smoliński/

 GrYF WEJhErOWO –
kS rOW 1964 rYbNik 0:4 (0:3)

bramki: 12. Nowak, 29. Mandrysz, 
36. Krotofil, 83. Popiela

kartki: 21. Kostuch (Gryf), 78. Wi-
con (Gryf)

WkS Gryf Wejherowo: 
Ferra - Osłowski, Kostuch, Skwiercz, 
Klimczak, Sosnowski (54. Dampc), 
Kołc, Wicon, Kuzimski, Czoska (84. 
Szymański), Wicki (46. Kusiak)
rezerwowi: Wichman, Kowalski, 
Szymański, Szur, Godula

kS rOW 1964 rybnik: 
Procek - Janik, Grolik, Nowak (81. 
Gładkowski), Mandrysz (89. Dzier-
bicki), Krotofil (86. Dudziński), Płon-
ka, Muszalik, Jary, Gojny, Jaroszew-
ski (65. Popiela)
rezerwowi: Kajzer, Siwek, Spratek, 
Dzierbicki

Gryf zawiódł nadzieje kibiców

MECz W SkróCiE:

MECZ | WKS Gryf Wejherowo przegrał u siebie z ROW 1964 Rybnik 0:4. Do przerwy było 0:3. Porażka jest 
sporym zawodem dla najwierniejszych kibiców żółto-czarnych, którzy po ostatnim zwycięstwie Gryfitów 
z Błękitnymi Stargard Szczeciński uwierzyli, że piłkarze z Wejherowa w końcu zaczną wygrywać i powolnymi 
krokami wydostaną się ze strefy spadkowej. Nic z tego.
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Wynik meczu z rO-
W-em jest trudny do 
przełknięcia. 

4:0 to straszny rezul-
tat na tym poziomie 
rozgrywek. Bramki, 
które straciliśmy, były 
do uniknięcia. Nasi 
obrońcy muszą po-
trafić skupić się na 
grze, nie zaś liczyć je-
den na drugiego. 

Drugoligowa rze-
czywistość przygnio-
tła niektórych za-
wodników Gryfa, ale 
nikomu nie można 
w tej drużynie zarzu-

cić, że nie chce grać. 
Ambicje są wielkie. 
Drugoligowi piłkarze 
ogrywają nas jednak 
d o ś w i a d c z e n i e m , 
cwaniactwem bo-
iskowym, ograniem. 

My bramki tracimy 
po juniorskich błę-
dach. Wierzę w ten ze-
spół. W tym składzie 
jesteśmy w stanie 
utrzymać się w lidze. 
Będziemy walczyć. 
Zrobimy wszystko, 
aby w kolejnym spo-
tkaniu zdobyć trzy 
punkty.

Mówi Piotr Rzepka, 
trener WKS Gryf Wejherowo
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