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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Na budowę ciągu 
pieszego pomiędzy 
ulicami  Sobieskiego 
i Bukową (w pobliżu 
Filharmonii Kaszub-
skiej) miasto wyda 2,2 
mln zł. Taką decyzję 
podjęli radni podczas 
ostatniej sesji. Opo-
zycja jest zdania, że 
nie jest to prioryteto-
wa inwestycja i za te 
pieniądze można by 
zrobić znacznie wię-
cej. Na budowę od lat 
czekają m.in. ulice 
w Śmiechowie.  

Więcej str. 3

CHODNIK ZA 
PONAD 2 MLN ZŁ

- Uważamy, 

że w Wejherowie 

jest dużo więcej 

bardziej potrzebnych, 

palących, priorytetowych 

zadań, również 

drogowych 

– mówi radny 

Jacek Gafka 



Czy pamiętacie PT czytelnicy, gdy cztery lata temu 
prezio szukał fuchy dla radnego Kozłowskiego? 
Zwolnił go z tajemniczych powodów ze stanowi-
ska wiceprezia d/s dróg, mostów i innych budowli, 
zrobił wice przewodniczącym Rady Miasta i… Za-
trudnił na stanowisku głównego specjalisty w ZUK
-u. Stara sprawa już przyschła i jak grom z jasnego 
nieba mamy nowy hit! Miało być tak. Pan Tokłowicz 
wygrywa wybory i zostaje radnym. Następnie rezy-
gnuje z mandatu i zostaje wicepreziem d/s oświaty, 
kultury i wszelkiej pomyślności. Ogłasza 
się nowe wybory w zwycięskim okrę-
gu pana Tokłowicza i tam oczywi-
ście ma wygrać nowy kandy-
dat z Wolę Wejherowo lub 
z PIS-u. Niestety wy-
borcy zrobili niezły 
numer i Wolę Wej-
herowo otrzyma-
ło dokładnie tyle 
samo mandatów 
radnych, co kan-
dydaci Komitetu 
PO. Już nie moż-
na ryzykować no-
wych wyborów w 
okręgu pana Tokłowi-
cza. W końcu, tam kan-
dydatka z PO przegrała le-
dwie o kilkanaście głosów 
ze Starym Zastępcą. Zaczyna 
się gorączkowe poszukiwanie 
sposobu wyjścia z tego 
klinczu. Ktoś sobie 
przypomina casus 
głównego specjali-
sty w ZUK-u sprzed 

czterech lat i przekonuje do tego pomysłu nowe-
go-starego prezia. I co czytamy w BIP-ie? „Dyrek-
tor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświato-
wych w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stano-
wisko pracy – Główny Specjalista do spraw rozwo-
ju oświaty w wymiarze 3/5 etatu.” Zakres czynno-
ści  obejmuje stricte zadania wiceprezydenta d/s 
oświatowych. Można to wszystko przeczytać na 
stronie http://www.bip.wejherowo.pl/strony/3911.
dhtml . Jak to wszystko się ma do przepisów pol-
skiego prawa? Zapraszam do poświęcenia kilku 
chwil na tę ciekawą lekturę. Radny nie może pra-
cować w urzędzie administracji danej gminy. Nie 
może więc być także wiceprezydentem. To co zro-

bić? Najlepiej wymyśleć stanowisko główne-
go specjalisty do spraw różnych i zatrudnić 

zainteresowanego w instytucji podle-
głej. Dyrektorem nie jest, bo nie może. 

Ale co tam dyrektor, wystarczy spe-
cjalista. Kasa misiu, kasa… Jak mó-

wił klasyk, czyli były selekcjoner 
reprezentacji Polski w piłce noż-

nej. Wstyd. Nic się nie zmie-
niło w państwie wejherow-

skim. Czekają nas cztery 
lata tytułowej powtórki 

z rozrywki.

Powtórka z rozrywki

na stronie: www.gwe24.pl

Jakub W. 

Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć
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I jak tu przejść?

Nieprawidłowo parkujące samochody to zmora naszych dróg. Prośby policji, apele, publi-
kacje w mediach i na profi lach facebookowych wciąż nie przynoszą efektu. Kierowcy i tak 
zostawiają swoje auta gdzie popadnie, łamiąc przepisy i utrudniając codzienne życie pie-
szym. Tę sytuację sfotografowała pani Dorota przy ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie. Oso-
ba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub rodzic z dzieckiem w wózku nie mają 
szans tędy przejść. 
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Najpierw jednak zostały po-
wołane komisje stałe oraz ich 
przewodniczący. Następnie do-
konali zmian w budżecie. Do 
wykorzystania jest 2,2 mln zł. 
Większością głosów radni po-
stanowili przeznaczyć te pienią-
dze na budowę ciągu pieszego 
łączącego ulice Sobieskiego i Bu-
kową. Ten pomysł skrytykowali 
radni opozycyjni. Ich zdaniem 
wydawanie tak dużej kwoty 
pieniędzy na budowę krótkiego 
odcinka chodnika w centrum 
miasta nie jest w tym momencie 
konieczne, znacznie ważniejsze 
natomiast jest utwardzenie dróg 

w innych dzielnicach miasta. 
- Obok kontynuowania już 

rozpoczętych i przygotowanych 
inwestycji m.in. w centrum mia-
sta, zamierzam w tej kadencji 
bardziej skupić się na zadaniach 
w innych dzielnicach, m.in. na 
Śmiechowie, osiedlu Suchar-
skiego oraz w Dzielnicy Przemy-
słowej – zadeklarował Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent miasta. 

Radni opozycji nie mają nic 
przeciwko temu, aby chodnik 
został wyremontowany. Ale nie 
za taką kwotę. 

- Uważamy, że w Wejhero-
wie jest dużo więcej bardziej 
potrzebnych, palących, priory-
tetowych zadań, również dro-
gowych – mówi Jacek Gafka, 

radny Wejherowa. - Mamy jesz-
cze sporo kilometrów dróg miej-
skich do utwardzenia na jednej 
i drugiej części Śmiechowa, w 
rejonie osiedla Sucharskiego czy 
Przemysłowa. Uznaliśmy, że to 
zadanie - pochłaniające doce-
lowo znacznie ponad 2 mln. zł 
na dwustumetrowy chodniczek 
- nie jest priorytetowe i jest zde-
cydowanie zbyt drogie (11 tys. 
zł za metr bieżący!). Moderni-
zację tego chodnika (ciąg pieszy 
łączący ul. Sobieskiego z ul. Bu-
kową) można i należy wykonać, 
ale znacznie taniej. W naszej 
kondycji finansowej (niemal 
40 mln zł długu) racjonalizacja 
tego typu wydatków jest po pro-
stu niezbędna.

Do programu zostało złożo-
nych przez mieszkańców Rumi 
47 propozycji projektów inwe-
stycyjnych.

W drodze weryfikacji komisja 
pod głosowanie poddała 15 pro-
jektów inwestycyjnych. 

W wyniku głosowania miesz-
kańców, odbywającego się w 
dniach od 24 listopada do 5 
grudnia br., ustalono liczbę 
głosów na każdy przedstawio-
ny projekt i kolejność na liście 
rankingowej. Ostatecznie na 
podstawie Zasad Budżetu Oby-
watelskiego (Rozdział 4 § 8 ust 

5) ustalono, że w 2015 r. realizo-
wanych będzie sześć projektów 
inwestycyjnych, których finan-
sowanie zamknie się w kwocie 
do 1,5 mln zł.  

Projekty budżetu obywatel-
skiego do finansowania w roku 
2015 w ramach budżetu miasta:

– Budowa boiska sportowego 
- boisko przy Gimnazjum nr 1 
im. Ks. Stanisława Ormińskiego 
w Rumi, ul. Rodziewiczówny 10 
- 500 tys. zł.

– Park i siłownia zewnętrzna 
- obszar między ul. Różaną, ul. 
1 Maja oraz ul. Pawła Findera 

1,5 mln zł w budżecie obywatelskim
RUMIA | Konsultacje społeczne w ramach pilotażowego 
projektu „Budżet Obywatelski w 2015 r.  w Rumi” odbywały 
się w dniach od 18 sierpnia do 10 grudnia 2014 r. na terenie 
miasta Rumi. 

obok kompleksu sportowego.- 
460 tys. zł.

– Budowa boiska wielofunk-
cyjnego, boiska do piłki siatko-
wej oraz bieżni lekkoatletycznej i 
skoczni do skoku w dal przy Szko-
le Podstawowej nr 10 w Rumi - 
220 tys. zł.

– Miejsce rekreacji i wypoczyn-
ku dla mieszkańców - ul. Reja, ul. 
Sędzickiego i  ul. Bł.E.Bojanow-
skiego – łąki i nieużytki przy pla-
cu zabaw dla dzieci - 30 tys. zł.

– Budowa placu zabaw w Starej 
Rumi  Jaś i Małgosia w Arkadii - 
100 tys. zł.

– Modernizacja, rozbudowa 
placu zabaw ul. Towarowa, Płk 
Dąbka - 50 tys. zł.
(raf)

Nowa inwestycja, 
nowe kontrowersje
Pierwsza robocza sesja Rady Miasta Wejherowa odbyła się w tym 
tygodniu. Obrady przebiegły spokojnie, właściwie tylko jedna sprawa 
wywołała żywszą dyskusję. 

Od lewej: Bartło-
miej Czyżewski 
i Jacek Gafka, 
radni Wejherowa
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Wolę współpracy zadekla-
rowali chyba wszyscy, którzy 
zabierali głos – burmistrz Mi-
chał Pasieczny, Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady miej-
skiej, posłanka Krystyna Kło-
sin, Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego. 

Po pierwsze - zjednoczyć
- Najważniejsze jest zaufanie 

i odpowiedzialność – mówił 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Musimy dopilnować 
tego, aby Rumia skorzystała 
na najbliższym rozdaniu środ-
ków unijnych. I mam nadzieję, 
że zrobimy to wspólnie, w jed-
ności. Znamy nasze ogromne 
potrzeby związane z komuni-
kacją, wizerunkiem i centrum 
naszego miasta, trzeba też wy-
korzystać walory Zagórskiej 

Strugi, Park Żelewskiego i w 
końcu rozpocząć budowę no-
wego urzędu miasta. Znamy 
też potrzeby w placówkach 
oświatowych. 

Burmistrz podkreślił, że naj-
bardziej zależy mu na tym, 
żeby wszystkich zjednoczyć. 

- W jedności siła, musi-
my iść razem, wspierać się 
i zapomnieć w końcu o wa-
śniach i sporach, które Rumią 
owładnęły – mówił Pasieczny. 
- Obojętnie, kto z jakiej opcji 
politycznej jest, kto na jakiej 
płaszczyźnie działa, to jeśli 
zjednoczymy nasze siły, to z 
pewnością osiągniemy suk-
ces. 

Oni będą wiceburmistrzami
Michał Pasieczny oficjalnie 

przedstawił nazwiska nowych 
wiceburmistrzów. Jednym z 
nich został Ryszard Grychtoł 
(wcześniej także pełnił to sta-

nowisko), drugim został Jacek 
Szyba, obecnie wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 9 (Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Rumi). 

Sekretarz miasta, Anna Tar-
czyńska, przez co najmniej pół 
roku będzie pełnić tę funkcję. 

- Mam więc nadzieję, że 
stabilnie będziemy wszystko 
zaczynać – podsumował Pa-
sieczny. - Mam też ogromną 
prośbę do mieszkańców na-
szego miasta: to Wy dokładnie 
znacie problemy danych ulic i 
dzielnic. Mówcie o tym, spi-
sujcie to, proponujcie rozwią-
zania. Ja – pracując w urzędzie 
– nie jestem w stanie wiedzieć 
o każdej najdrobniejszej spra-
wie, dotyczącej każdej ulicy, 
chodnika, ścieżki rowerowej. 
Dlatego proszę Was – bądźcie 
aktywni i pomagajcie nam w 
rządzeniu miastem. Razem 
zbudujemy Rumię!

Koniec sporów, początek wspólnych działań
Współpraca i zaufanie – to chyba najczęściej powtarzane słowa, jakie padały na uroczystej sesji Rady Miejskiej 
Rumi, podczas której ślubowanie złożył Michał Pasieczny, burmistrz miasta. Podał też nazwiska osób, które będą 
pełnić funkcję wiceburmistrza Rumi. 

nami. Ale myślę, że w tej cięż-
kiej pracy będziemy szukać 
tego, co nas łączy, a nie dzieli.

„Zło dobrem zwyciężaj”
- To, co się stało w Rumi, było 

bardzo potrzebne i oczekiwa-
ne przez wielu mieszkańców 
– podkreślił w swoim prze-
mówieniu Józef Reszke, były 
starosta powiatu wejherow-
skiego. - Kilka miesięcy temu 
otrzymałem sms-a o treści 
„zobaczysz, ten twój Pasoecz-
ny poniesie klęskę w wybo-
rach na burmistrza tak samo, 
jak poniósł w wyborach do 
spółdzielni”. A tydzień temu 
otrzymałem od tej samej pani 
kolejnego sms-a, tym razem o 
treści „ja przegrałam, ale naj-
ważniejsze, że ty przegrałeś”. 
I to pokazuje, że dobro zwy-
ciężyło. Cieszę się, że Michał 
Pasieczny, który jest uczciwym 
i dobrym człowiekiem, wy-
grał. I życzę i burmistrzowi, i 
radnym, aby zmienili oblicze 
Rumi, która była symbolem 
niezgody i awantury, zaś teraz 
ma szansę stać się symbolem 
dobrej współpracy. 

Gratulacje i deklaracje
Sesja upłynęła w przyjaciel-

skiej atmosferze. Gratulacjom 
i deklaracjom współpracy nie 
było końca. 

- To nowy etap w samorzą-
dzie Rumi – zauważyła Kry-
styna Kłosin, poseł na Sejm RP. 
- Ja zobowiązuję się tak dłu-
go, jak będę posłem, wspierać 
działania burmistrza i radnych 

oraz robic wszystko, aby nasze 
miasto stawało się nowoczesną 
metropolią. Niech zgoda budu-
je i niech Rumia się rozwija. 

- Ja – podobnie jak burmistrz 
– właśnie zaczynam urzędowa-
nie – mówiła z kolei Gabriela 
Lisius, starosta powiatu wejhe-
rowskiego. - I ja również chcę 
pracować wspólnie. Wiem, że 
wiele nowych wyzwań przed 

Poseł Krystyna Kłosin i Michał Pasieczny, burmistrz Rumi
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Czy przed wyborami brała 
Pani pod uwagę to, że może 
objąć stanowisko Starosty 
Powiatu Wejherowskiego?

- Od 1998 roku jestem rad-
ną powiatu i każde kandydo-
wanie było świadomą decyzją 
i za każdym razem wierzy-
łam w to, że mogę wygrać te 
wybory. I że wyborcy ocenią 
pozytywnie moją dotych-
czasową pracę. Bardzo lubię 
pracę w samorządzie, lubię 
pracować z ludźmi i dlatego 
kolejny raz podjęłam decyzję 
aby kandydować. Można więc 
powiedzieć że brałam to pod 
uwagę. 

Pierwsza myśl po ogłosze-
niu wyników wyborów, gdy 
dowiedziała się pani, jak 
kształtują się obecnie siły 
polityczne w radzie powia-
tu...?

- Radość, że wygrałam te 
wybory i na pewno będę 
radną, że będę mogła nadal 
pracować z mieszkańcami i 
wsłuchiwać się w ich proble-
my. Ale w jakiej roli – tego od 
razu nie da się przewidzieć. 
W poprzednich kadencjach 
byłam etatowym członkiem 
zarządu, miałam więc nadzie-
ję, że nadal będę mogła konty-
nuować tę pracę. Nie wiedzia-

łam natomiast , czy będzie to 
stanowisko starosty. Dopiero 
później, w trakcie spotkań z 
radnymi różnych ugrupowań, 
pojawiła się  szansa na objęcie 
tego stanowiska i realizację 
programu wyborczego. 

... i pierwsza myśl, gdy do-
wiedziała się pani, że ma zo-
stać starostą?

- Że to bardzo odpowie-
dzialna praca, ale jestem do 
niej przygotowana. W samo-
rządzie pracuję przecież od 
wielu lat, nadzorowałam wie-
le spraw, które leżą w gestii 
powiatu. Utwierdziło mnie to 
w przekonaniu, że mam od-
powiednie kompetencje. 

Pełnienie takiej funkcji 
to niewątpliwie sukces, ale 
też duża odpowiedzialność. 
Mieszkańcy obdarzyli panią 
dużym kredytem zaufania. 
Czy nie czuje pani lekkiej 
obawy, że nie podoła zada-
niom? A może wręcz prze-
ciwnie - może taki wynik 
wyborczy a następnie wybór 
przez radnych dodaje ener-
gii i motywacji?

- Będzie to ciężka i odpo-
wiedzialna praca, ale ja jestem 
zdeterminowana, mam chęci 
do działania i dużo energii. 

Starosta ceni pracę zespołową
Z Gabrielą Lisius, Starostą Powiatu Wejherowskiego, o planowanych zmianach, inwestycjach, 
współpracy z samorządami gminnymi i priorytetowych zadaniach, rozmawia Rafał Korbut. 

To mnie motywuje. Mam też 
wielu wspaniałych ludzi wo-
kół siebie, bo przecież starosta 
sam nic nie zdziała. Musi mieć 
dobry zespół. Ja wierzę w pra-
cowników starostwa, to ludzie 
kompetentni i doświadczeni, 
mogę na nich liczyć. 

Czy liczy Pani na dobrą 
współpracę z gminami powia-
tu wejherowskiego? Jak taką 
współpracę chce Pani na co 
dzień realizować?

- Mamy wiele wspólnych za-
dań do realizacji. Planuję re-
alizować cykliczne spotkania z 
wójtami, prezydentami  i bur-
mistrzami, może uda się też 
marszałka województwa na nie 
zapraszać. Tam będziemy oma-
wiać plany inwestycyjne, ale też 
inne sprawy. Np. ubiegając się 
o środki unijne partnerstwa są 
dużo wyżej premiowane. Nie 
wyobrażam sobie podejmo-
wania działań bez współpracy. 
Chcę szukać tego, co łączy, a 
nie dzieli. 

Wiadomo, że wyzwań jest 
wiele. Czym w pierwszej ko-
lejności chce się Pani zająć? 

- Dużym zadaniem, które 
chcemy zrealizować będzie 
rewitalizacja linii kolejowej 
Wejherowo – Rybno. Jest pro-
jekt porozumienia, w którym 
uczestniczyliby – oprócz po-
wiatu i marszałka województwa 
– prezydent Wejherowa, wójto-
wie gmin Choczewo, Wejhe-
rowo i Gniewino, PKP i SKM. 
Kolejna sprawa to projekty 
związane z aktywizacją spo-
łeczno-zawodową osób, które 
bardzo długi czas pozostają bez 
pracy. W projekt włączonych 
jest wiele instytucji i organi-
zacji. No i trzecia kwestia to 
poprawa jakości kształcenia w 
zakresie szkolnictwa zawodo-
wego, to program systemowy, 
realizowany wspólnie z mar-
szałkiem i innymi powiatami. 

To duże projekty. A czy są 
sprawy najpilniejsze, niezbęd-
ne do zrobienia dosłownie w 
ciągu najbliższych kilku tygo-
dni?

- Infrastruktura drogowa. 
Nasz wniosek w ramach tzw. 
„schetynówek” został zatwier-
dzony i na przełomie stycznia 
i lutego będzie już podpisanie 
umów, zaś wiosną ogłosimy 
przetargi. To będzie się od-
bywało na terenie aż 8 gmin, 
łącznie 8 km dróg. Poza tym na 

styczniowym spotkaniu z wój-
tami chcemy omówić plany in-
westycyjne na najbliższe 4 lata, 
wybrać priorytety, zacząć opra-
cowywać dokumentacje. 

Poprzedni starosta rządził 
powiatem przez 12 lat. Na 
pewno pozostało wiele zaczę-
tych i niedokończonych kwe-

stii. Których z tych spraw nie 
będzie Pani na pewno konty-
nuowała (bo nie są korzystne 
dla mieszkańców), a które bę-
dzie się starała zrealizować?

- W poprzednich kadencjach 
pracowałam w zarządzie, więc 
wspólnie realizowaliśmy stra-
tegię rozwoju powiatu. Będę 
więc te zaplanowane zadania 
kontynuować, jak np. „sche-
tynówkę”, o której wcześniej 
wspomniałam. Wielkich 
zmian nie planuję, jest strate-
gia opracowana i będziemy ją 
realizować. W trakcie kaden-

cji na pewno pojawią się nowe 
pomysły. Jeśli chodzi o zada-
nia, co do których mam wąt-
pliwości, to jest to powiatowa 
biblioteka, która jest w zalążku 
tworzenia. Muszę się przyjrzeć, 
czy to dobry kierunek, czy nie, 
czy taka forma jej działania 
ma sens, czy obecne warunki 
lokalowe dają możliwość re-
alizacji zadań, jakie powiatowa 
biblioteka powinna spełniać. 
Podsumowując: przed nami 
wiele pracy, ale jestem pewna, 
że dzięki współpracy uda nam 
się to  zrealizować. 
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WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi 
Interesantów:

tel. 58 572-95-50

Sekretariat:
tel. 58 572-94-00
fax. 58 572-94-02

Biuro Rady Powiatu:
tel. 58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 58 572-94-43
fax. 58 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 58 572-94-61
fax. 58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 58 572-94-75

Wydział Środowiska:
tel. 58 572-95-43 www.powiat.wejherowo.pl

Starosta Wejherowski
I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania  i   realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. 
Dz.U. z 2013r. poz. 1409z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  1960r. 
Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./  

z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 04.12.2014r., na wniosek Wójta Gminy Wejherowo z dnia 27.08.2014r. uzupeł-
niony w dniu 21.11.2014r.,  wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

pn.:

BUDOWA  DRÓG  GMINNYCH
ULIC  KWIATOWEJ, FIOŁKOWEJ I KONWALIOWEJ
W GOŚCICINIE  NA TERENIE GMINY WEJHEROWO

-  na działkach nr ewidencyjny:  891, 933, 943/1, 943/7 (powstałej z podziału działki nr 943/6), 
890, 1019/6, 1019/9 (powstałej z podziału działki nr 1019/8), 1067, 1069/1 (powstałej z podziału 
działki nr 1069), 948, 1025, 1026/1(powstałej z podziału działki nr 1026), 1028/1 (powstałej z 
podziału działki nr 1028), 1020, 1017/2, 1030/10 (powstałej z podziału działki nr 1030/8), 1030/6, 
967/2, 1030/12 (powstałej z podziału działki nr 1030/9), 1068/1 (powstałej z podziału działki  
nr 1068), 1044/2, 1030/5, 1029, 985, 1055/3, 967/3 oraz na części działek nr ewidencyjny: 
927, 1030/1, 1043/4, 887, 936, 1045 - oraz  na czasowe zajęcie terenu  objętego obowiąz-
kiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej związanych z realizacją 
inwestycji na działkach  nr ewidencyjny: 1055/2, 1288/2, 943/8 (powstałej z podziału działki  

nr 943/6), 1011

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury 
i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 220 lub 212, w poniedziałki, środy i 

piątki  w godzinach  9-14  (tel. 058-572-94-48).
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

1 grudnia br. odbyła się 
pierwsza sesja Rady Powiatu 
Wejherowskiego V kadencji. 
Na tejże sesji, zwołanej przez 
komisarza wyborczego, wrę-
czono zaświadczenia o wy-
borze na Radnego Powiatu 
Wejherowskiego. Skład Rady 
przedstawia się następująco: 

Ludwik Bach
Kazimierz Bistroń
Krzysztof Bober
Tomasz Bujak
Zbigniew Chuchała
Jerzy Conradi
Ryszard Czarnecki
Ewa Daleka
Grzegorz Gaszta
Władysław Hirsch
Anna Jamróz
Marek Kamiński 
Jolanta Król
Gabriela Lisius
Robert Lorbiecki 
Ewa Pasieczna
Piotr Pelcer
Witold Reclaf
Józef Reszke
Wojciech Rybakowski
Dariusz Rytczak
Genowefa Słowi
Łucja Słowikowska
Wiesław Szczygieł
Jacek Thiel
Zygmunt Treder
Barbara Wilczyńska
Leszek Winczewski 
Ludwik Zegzuła 

Najważniejszym punktem 
sesji był wybór prezydium 
Rady Powiatu oraz Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego. Na 
funkcję Przewodniczącego 
Rady wybrany został Ryszard 
Czarnecki z Góry, a na jego 
zastępców wybrani zostali 
Genowefa Słowi z Robakowa 

oraz Marek Kamiński z Redy.
Następnie dokonano wy-

boru Zarządu Powiatu Wej-
herowskiego. I tak na funk-
cję Starosty Wejherowskiego 
wybrano dotychczasowego 
Etatowego Członka Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego Ga-
rielę Lisius z Wejherowa. Wi-
cestarostą został Witold Reclaf 
z Rumi, natomiast Etatowymi 
Członkami Zarządu zostali 
Jacek Thiel oraz Wojciech Ry-
bakowski, oboje reprezentują-
cy Wejherowo. Skład Zarządu 
uzupełnia Kazimierz Bistroń 
z Luzina. 

W tym samym tygodniu, bo 
już 4 grudnia, odbyła się dru-
ga sesja Rady Powiatu Wej-
herowskiego, której głównym 
tematem były stałe komisje 
problemowe. Utworzono 7 
takich komisji, co jest zmianą 
w stosunku do poprzedniej 
kadencji, kiedy to było ich 8. 
I tak na najbliższą kadencję 
utworzono Komisję Rewizyj-
ną, której przewodniczącą zo-
stała Anna Jamróz; Komisję 
Budżetu i Finansów, której 
przewodniczącą została Ewa 
Daleka; Komisję Edukacji, 
której przewodniczącym zo-
stał Ludwik Zegzuła; Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego z przewodniczą-
cym Grzegorzem Gasztą, Ko-
misję Gospodarki, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska z 
przewodniczącym Władysła-
wem Hirsch; Komisję Zdro-
wia, Polityki Społecznej i 
Prorodzinnej z przewodni-
czącą Łucją Słowikowską; a 
także Komisję Kultury, Spor-
tu i Turystyki, której prze-
wodniczącym został Robert 
Lorbiecki. 

Na podstawie uchwały Rady 
Powiatu Wejherowskiego z dnia 
1 grudnia br. na funkcję Staro-
sty Wejherowskiego powołana 
została Pani Gabriela Lisius. Z 
wykształcenia dr nauk ekono-
micznych. Z samorządem po-
wiatowym związana od począt-
ku jego funkcjonowania. 

W latach 2000-2002 była Eta-
towym Członkiem Zarządu 
odpowiedzialnym za przepro-
wadzenie reformy oświaty w 
szkołach ponadgimnazjalnych. 
W latach 2002-2006 pełniła 
funkcję Wicestarosty odpowia-
dając za sprawy oświaty, zdro-
wia, opieki społecznej i kultury. 
W minionej kadencji pełniła 
funkcję Etatowego Członka 
Zarządu gdzie nadzorowała 
pracę takich wydziałów jak: 
gospodarki nieruchomościami, 
architektury i budownictwa, 
ochrony środowiska i geodezji. 

Pani Gabriela Lisius jest także 
społecznikiem. Od lat związana 

Samorząd Powiatu 
Wejherowskiego V kadencji

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie, 
wspólnie z Instytutem Ka-
szubskim w Gdańsku, Za-
rządem Głównym Zrze- 
szenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, a także Radą Języka 
Kaszubskiego serdecznie 
zapraszają na konferencję 
pt. „Tłumaczenia z ka-
szubskiego. Osoby, tech-
niki i perspektywy”, która 
odbędzie się 17 grudnia w 
siedzibie Muzeum. Wśród 
prelegentów m.in. prof. 
Jerzy Treder, prof. Adela 
Kuik-Kalinowska, prof. 
Danuta Stanulewicz, dr 
Dusan Pazdjerski. Szcze-
gółowy program konfe-
rencji dostępny na stronie 
internetowej powiatu. 

Konferencja 
„Tłumaczenia 
z kaszubskiego. 
Osoby, techniki 
i perspektywy”

Nowy Starosta Wejherowski

z Polskim Czerwonym Krzyżem. 
Za działalność społeczną została 
odznaczona srebrnym Krzyżem 
Zasługi.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzi-
nie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie serdecznie zapraszają wszystkich 
uczniów do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie 
„Gerard Labuda - Żeglarz na oceanie nauki”. Wszystkie 
szczegóły dotyczące konkursu oraz terminy nadsyłania 
prac znajdują się w regulaminie, dostępnym na stronie in-
ternetowej powiatu.

II Powiatowy Konkurs „Gerard Labuda  
- Żeglarz na oceanie nauki”

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycz-
nego „KUNSZT” w Redzie oraz Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zapraszają 
do zwiedzania wystawy poplenerowej pt.: „Reda i kaszub-
skie pejzaże”, którą można oglądać w siedzibie Muzeum, 
przy ul. Zamkowej 2a. Wystawa będzie czynna dla zwie-
dzających do 31 grudnia 2014 r. Wstęp wolny. 

Reda i kaszubskie pejzaże
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Wyślij na k.pasieka@expressy.pl, a zamieścimy to na portalu nasygnale.info

BYŁEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU? 
ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?

Dla najaktywniejszych 
Czytelników są nagrody! 

WARSZTATY | Choć w sklepach 
dostępnych jest wiele świątecz-
nych dekoracji, lubimy najbardziej 
te, które wykonał ktoś z naszej 
rodziny lub my sami. Najbliższą 
okazją, aby stworzyć ozdoby na 
choinki i świąteczne stoły będą 
rodzinne warsztaty kreatywne w 
Porcie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan. Odbędą się one już 
13 i 14 grudnia. Udział w warszta-
tach jest bezpłatny. 

Tradycja ozdabiania domów 

choinką w Polsce jest długa – sięga 
XVIII wieku. Zmieniały się rów-
nież sposoby dekorowania drzew-
ka. Zanim pojawiły się bombki 
choinkowe i inne produkowane 
przemysłowo dekoracje, ozdoby 
przygotowywano samodzielnie. 
Obecnie również cenimy ręko-
dzieło, a tworzenie świątecznych 
dekoracji może być sposobem na 
wspólne, rodzinne spędzanie cza-
su. Już 13 i 14 grudnia w Porcie 
Rumia CH Auchan odbędą się 

kolejne rodzinne warsztaty kre-
atywne, podczas których będzie 
można własnoręcznie stworzyć 
świąteczne dekoracje i ozdoby. 

Do dyspozycji najmłodszych i 
ich opiekunów będą kolorowe, 
wzorzyste papiery, brokaty, cekiny 
i tasiemki. Nie zabraknie również 
naturalnych elementów, takich 
jak gałązki świerku, szyszki i su-
szone pomarańcze. Wszystkie te 
materiały posłużą do stworzenia 
świątecznych dekoracji. Powstaną 

gwiazdy, aniołki, zawieszki na cho-
inki, a także bileciki do prezentów. 
Jedynym ograniczeniem będzie 
wyobraźnia małych i tych star-
szych uczestników warsztatów.

Rodzinne warsztaty kreatywne 
odbędą się 13 i 14 grudnia 2014 
r. w godz. 12:00 – 16:00 w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ul. Grunwaldzkiej 
108. Udział w warsztatach jest 
bezpłatny. 
(raf)

Własnoręcznie wykonaj ozdoby choinkowe

Przewodniczącym rady mia-
sta na kadencję 2014-2018 zo-
stał Kazimierz Okrój, na któ-
rego głosowało 21 radnych. 
Natomiast na wiceprzewod-
niczących rady wybrano Jana 
Licę z 19 głosami za, Dariusza 
Czylkowskiego z 19 głosami 
za i Małgorzatę Lewińską z 19 
głosami za.

Powołano również komisje 
stałe. Komisji Rewizyjnej prze-
wodniczy Teresa Tkaczyk,

Komisji Prawnej i Bezpie-
czeństwa Publicznego – Jerzy 
Koska, Komisji Finansów i 
Budżetu –  Karolina Bochan, 
Komisji Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego – Zbigniew 

Kisiel, Komisji Oświaty – Łu-
kasz Kamiński, Komisji Zdro-
wia, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej – Leszek Hebel, 
Komisji Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Środowi-
ska – Piotr Pepliński, Komisji 
Kultury, Sportu, Rekreacji i 
Promocji przewodniczy An-
drzej Byczkowski. Radni wy-
brali też przedstawicieli mia-
sta do Stowarzyszenia Gmin 
„Małe Trójmiasto Kaszub-
skie”. Zostali nimi: burmistrz 
Krzysztof Krzemiński, Kazi-
mierz Okrój, Piotr Pepliński, 
Małgorzata Lewińska, Andrzej 
Byczkowski i Łukasz Lesner. 
Wyznaczyli również przed-
stawicieli do Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki”. Delegatami są bur-
mistrz Krzysztof Krzemiński 

Pierwsze wyborcze sesje i podatki
REDA | Na pierwszych dwóch sesjach rady miejskiej w Redzie wybrano członków stołu prezydialnego oraz składy 
osobowe komisji. Ponadto ustalono podatki od transportu i nieruchomości oraz wynagrodzenie dla burmistrza.
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i Zbigniew Kisiel. Natomiast 
na delegata miasta do Stowa-
rzyszenia Związku Miast Bał-
tyckich w kadencji 2014-2018 
wyznaczono radnego Dariusza 
Czylkowskiego a jako przed-
stawiciela miasta do Związku 
Miast Polskich – burmistrza 

Krzysztofa Krzemińskiego. Na-
stępnie radni uchwalili stawki 
podatku od środków trans-
portowych w 2015 roku m.in. 
od samochodu ciężarowego 
powyżej 3,5 tony podatek wy-
niesie 742 zł, powyżej 5,5 tony 
– 892 zł, powyżej 9 ton – 1184 

zł, a od autobusu z mniej niż 30 
miejscami – 1200 zł, powyżej 
30 miejscami – 2204 zł. Średnie 
podniesienie podatku wynosi 2 
procent przez co dochód miasta 
wyniesie ponad 497 tys. zł. No-
wymi, obowiązującymi stawka-
mi podatku w 2015 roku będzie 
podatek od nieruchomości od 
osób fizycznych, prawnych, 
jednostek organizacyjnych oraz 
spółek. I tak, od budynków 
mieszkalnych wyniesie 73 gr 
od 1 m kw pow., związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej - 21,50 zł od 1 m 
kw pow., pozostałych w tym 
zajętych na prowadzenie od-
płatnej działalności pożytku 
publicznego 7,45 zł od 1 m kw 
pow. Natomiast od budowli - 2 
proc. ich wartości, a od gruntów 
związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 85 
gr od 1 m kw pow., pod jezio-
rami zajętymi na zbiorniki 4,58 
zł od 1 ha pow., pozostałych w 
tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej działalności pożytku 
publicznego - 42 gr od 1 m kw 
pow. Z tego podatku wpłynie 
do budżetu miasta ponad 8 mln 
993 tys. zł. Na zakończenie se-
sji zostało ustalone miesięczne 
wynagrodzenie dla burmistrza 
w łącznej wysokości 9.120 zł, na 
które składa się z wynagrodze-
nie zasadnicze 5.850 zł, dodatek 
funkcyjny 2.100 zł i dodatek za 
wieloletnią pracę 20 proc. czyli 
1.170 zł. Został ustalony rów-
nież dodatek specjalny dla bur-
mistrza w wysokości 40 proc. 
sumy wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego 
czyli 3.180 zł. W sumie pensja 
brutto wyniesie 12.300 zł.

Nowe prezydium rady miasta z przewodniczącym 
Kazimierzem Okrojem i trzema wiceprzewodniczącymi
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Menu wigilijne jest niezmien-
ne, to jeden, jedyny dzień w 
roku, w którym pociąga nas 
właśnie powtarzalność. Świa-
domość, że znowu będzie tak 
samo, jak rok temu, dziesięć i 
czterdzieści lat temu, jak jeszcze 
w domu rodzinnym z rodzica-
mi i dziadkami. Zostawiamy 
miejsce dla niespodziewanego 
gościa, wsuwamy sianko pod 
obrus, zapalamy świece, pilnu-
jemy żeby potraw było dwana-
ście.

Na przystawkę musi być ryba, 
tradycyjny śledź - w oleju lnia-
nym (oczywiście!), lub coś nie-
zwykłego; filety ze szprotek w 
oleju rzepakowym, do kupienia 
tylko u nas! Czerwony barszcz 
będzie pyszny, zrobiony na 
zakwasie z buraków z certyfi-
kowanego gospodarstwa, lub 
grzybowa z suszonych grzybów 
z Borów Tucholskich z prawdzi-
wą śmietaną, a do niej łazanki 
z ekologicznej mąki, mielonej 
tradycyjną metodą w starym 
młynie na Kaszubach i jajek ze-
rówek od szczęśliwej kurki. Ka-
pusta kiszona, którą można po-

dać z grochem, kutia z pszenicy 
z bakaliami i miodem, strucla 
makowa czy piernik. I mnó-
stwo bakalii tych prawdziwych, 
niesiarkowanych, i przypraw 
bez chemicznych dodatków. 
Nie może też zabraknąć kom-
potu z suszonych jabłek, gru-
szek, śliwek. Kapusta postna z 
grzybami, czerwona kapusta, 
buraczki z antonówką, żurawi-
na i borówka do mięs, gruszki 
i śliwki w occie, niezwykła dy-
nia w occie jabłkowym, grzybki 
marynowane, korniszonki, pa-
pryka marynowana… to tylko 
niektóre z gotowych przysta-
wek, których nie musicie robić 
sami bo u nas są pyszne i swoj-
skie jak domowej roboty! 

A na słodko zapraszamy do 
skosztowania ręcznie robio-
nych krówek, domowym spo-
sobem wypiekanych pierni-
ków na prawdziwym miodzie, 
konfitur z małych manufaktur, 
oryginalnych miodów, nale-
wek i eliksirów wyrabianych 
przez mnichów i wielu innych 
unikatowych i niespotykanych 
produktów. 

Zdrowa magia świąt przy Placu Wejhera 13
(W grudniu zapraszamy 7 dni w tygodniu!)

Do wypieków domowych 
polecamy cukier z prawdziwą 
wanilią, najlepszy cynamon z 
Cejlonu, cukier cytrynowy i cy-
namonowy, proszek do pieczenia 
z kamieniem winnym, anyż, kar-
damon, laskę waniliową, a także 
prawdziwe ekstrakty z wanilii, 
cytryny, migdałów i pomarańczy. 
Te produkty nadadzą wyjątkowy 
i naturalny smak naszym świą-
tecznym wypiekom. 

Dla zabieganych i zapracowa-
nych przygotowaliśmy całą gamę 
gotowych, niepowtarzalnych 
prezentów, które zadowolą nawet 
najwybredniejszych klientów. 

Smakoszy i koneserów herbaty 
i kawy zapraszamy na te sezo-
nowe (do kupienia jedynie w 
okresie przedświątecznym). Spe-
cjalne przygotowane na ten czas 
herbaty są niezwykle w smaku; z 
cynamonem, migdałami, skórką 

pomarańczowa, jabłkiem, orze-
chami, wanilią. Czekoladowo ko-
rzenna kawa samym zapachem 
przenosi nas w świąteczny czas. 

Wszystkie te produkty i wiele 
wiele innych do kupienia w na-
szym sklepie są najwyższej jako-
ści i niepowtarzalnym smaku. 

Niech bakalie gwarantują wam 
dostatek, miód słodkie życie, 
karp zdrowie, a mak obfitość. 
Niech wszystkie prezenty będą 

idealnie trafione, a w tę jedyną w 
roku noc, niech zapachnie cho-
inką, wanilią, cynamonem, przy 
tradycyjnie zastawionym stole.

Serdecznie zapraszamy w ten 
wyjątkowy czas do naszego skle-
pu przy Placu Wejhera 13 koło 
kościoła codziennie od 10 do 18 
oraz grudniowe soboty i niedzie-
le od 10 do 14!

Przedświąteczne zakupy w 
herbaciarni 7 dni w tygodniu!
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Ćwiczy coraz więcej osób 
– bieganie, jeżdżenie na ro-
werze, czy nordic walking to 
coraz popularniejsze sposoby 
spędzania wolnego czasu. Ale 
o ile te  formy aktywności są 
najchętniej uprawiane wio-
sną i latem, to już wątpliwą 
przyjemnością jest bieganie w 
deszczu i błocie, nie każdy lubi 
też jazdę na rowerze w mrozie i 
po lodzie. Co więc zrobić, żeby 
zadbać o dobrą formę także w 
okresie jesienno-zimowym? 
Najlepiej skorzystać z oferty si-
łowni, klubu fitness i pomocy 
trenera personalnego. 

Ekstremalna skuteczność
Fitness Club Xtreme Gym 

w Rumi oferuje kompleksowe 
usługi – profesjonalną siłow-
nię, salę cardio, odchudzanie 
i redukcję tkanki tłuszczowej, 
plany i porady dietetyczne, 
dobór suplementacji, sprzęt 
do treningów funkcjonalnych, 
a przede wszystkim  treningi 
indywidualne. Bo to właśnie 
zajęcia z profesjonalistą, któ-
ry opracuje indywidualny tok 
ćwiczeń i pokaże, jak należy 
prawidłowo wykonywać ćwi-
czenia i korzystać ze sprzętu. 

- Często bowiem jest tak, że 
ktoś rozpoczyna trening i po 
miesiącu się zniechęca, bo nie 
widać efektów – wyjaśnia Jo-
lanta Miszczak, właścicielka 
Xtreme Gym i trener perso-
nalny. - Tymczasem najczę-
ściej brak rezultatów wynika z 
braku wiedzy. Poza tym praca 

Żyj zdrowo i aktywnie
Dbanie o swoją kondycję i wysportowaną sylwetkę stało się bardzo modne. I dobrze, 
bo regularne ćwiczenia to nie tylko atrakcyjna sylwetka, ale przede wszystkim 
większa energia, witalność i zdrowie. 

z trenerem to znacznie większa 
motywacja dla ćwiczącego. 

Po co mi trening?
Odpowiedź jest prosta – dla 

lepszego samopoczucia, kondycji 
i dla... poprawy nastroju!

- Trening siłowy bardzo od-
stresowuje, a to w dzisiejszych 
czasach, gdy w pracy musimy 
funkcjonować przez kilka godzin 
„na pełnych obrotach”, jest bar-
dzo potrzebne – mówi  Jolanta 
Miszczak. - Osoby, którym może 
nawet się nie chce po pracy iść 
na trening, ale jednak pójdą, wy-
chodzą później bardzo zadowo-
lone. Lepiej się czują i fizycznie, 
i psychicznie. 

Treningi w  Xtreme Gym pod 
okiem trenera mają wiele zalet: 
bezpieczeństwo podczas wyko-
nywania ćwiczeń, duży poziom 
motywacji, nauka prawidłowej 
techniki ćwiczeń, realizowanie 
indywidualnego programu diete-
tycznego i treningowego, i oczy-
wiście bardzo duża skuteczność. 

Fitness Club Xtreme Gym w 
Rumi zaczął działać zaledwie kil-
ka tygodni temu, ale właściciele 
i pracownicy mają wieloletnie 
doświadczenie.  Jolanta Miszczak 
wraz z mężem przez kilkanaście 
lat korzystali z siłowni i klubów 
fitness, później otworzyli własny 
klub. 

- To zawsze było moje marze-
nie, które w końcu udało się zre-
alizować – podsumowuje właści-
cielka. 

Warto też wiedzieć, że tuż obok 
klubu Xtreme Gym znajduje się 
„Willa Zagórze”, gdzie po siłowni 
czy zajęciach można zjeść zdro-
wy posiłek. 

Fitness Club Xtreme Gym
Tel.: 58 732 28 85
ul. Sobieskiego 23
84-230 Rumia
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Wybory samorządowe 
już za nami. Nowo wybrani 
marszałkowie, starostowie, 
prezydenci, burmistrzowie, 
wójtowie i radni są już po 
ślubowaniu, mogą więc przy-

stąpić do wypełniania swoich 
obowiązków. Wszystkim bez 
wyjątku gratuluję wyboru i 
życzę sukcesów w ich pracy.

Zostawię Sejmik Wojewódz-
twa Pomorskiego, w którym i 
tak wszystko zostało po stare-
mu, a zatrzymam się na pozio-
mie lokalnym. W niektórych 
samorządach, ukonstytuowa-
nie się nowych władz poprze-
dziły konsultacje, mające na 
celu utworzenie koalicji więk-
szościowej w Radzie Powiatu, 
Miasta lub Gminy. Kryteria 

Czas na pracę
doboru koalicjantów były róż-
ne. Nie wszystkie aprobuję, ale 
to sprawa sumienia i odpowie-
dzialności tych, którzy o nich 
decydowali. W niektórych 
przypadkach trudno mi uwie-
rzyć, że na zasadzie „Jak Kuba 
Bogu, tak Bóg Kubie”, nie było 
to odegranie się za dawne, rze-
czywiste lub urojone krzywdy i 
upokorzenia. Ci, którzy wybo-
ry wygrali mają teraz całe czte-
ry lata, by przekonać tych, któ-
rzy na nich oddali swój głos, 
że dokonali dobrego wyboru. 
Oni doskonale wiedzą, że z 
każdej przedwyborczej obiet-
nicy zostaną rozliczeni i że nie 
będzie tu żadnego „zmiłuj się”. 
Wiedzą to szczególnie ci, któ-
rzy wygrali wybory dlatego, 

ponieważ wykazali w kampa-
nii wyborczej, że dotychczas 
rządzący, ze swoich obietnic 
się nie wywiązali. Teraz na-
stąpi zamiana ról i to ci, co 
przegrali, będą rozliczać tych 
co wygrali. I jest to jak najbar-
dziej zgodne z regułami demo-
kracji. To oczywiste, że opo-
zycja swojego programu nie 
jest w stanie zrealizować. To 
przywilej tych, co są u władzy. 
Teraz oni powinni pokazać, na 
co ich stać i udowodnić, że nie 
rzucali słów na wiatr. Owszem, 
mogą sięgać po wartościowe 
pomysły swoich konkurentów, 
ale powinni mieć odwagę pu-
blicznie się do tego przyznać. 
Z kolei opozycja powinna dać 
szansę tym, którzy zdobyli lub 

obronili władzę, zrealizowa-
nia swojego programu. Czy to 
znaczy, że ma przez cztery lata 
siedzieć cicho i nic nie robić? 
Broń Boże, do tego nie nama-
wiam. Po pierwsze, rolą opo-
zycji jest patrzenie rządzącym 
na ręce, wszystko jedno czy 
dotyczy to szczebla krajowe-
go, czy lokalnego. Po drugie, 
krytyka jeszcze nikomu nie za-
szkodziła, rzecz jasna pod wa-
runkiem, że jest sprawiedliwa, 
merytoryczna i konstruktyw-
na. Tu niestety może spraw-
dzić się powiedzenie – „punkt 
widzenia zależy od punktu sie-
dzenia”. Jak ja krytykowałem, 
będąc w opozycji, to było w 
porządku, a jak w ten sam spo-
sób, używając tych samych lub 

podobnych argumentów, mnie 
krytykują, to jest to naganne. 
Bardzo łatwo wpaść w tę pu-
łapkę. Podobnie jest z zarzu-
tem nieliczenia się ze zdaniem 
opozycji. Jestem ciekaw jak ci, 
którzy uważają, że byli w opo-
zycji niedobrze traktowani, 
teraz będą traktować tych, któ-
rzy dziś są po drugiej stronie. 
Jeśli zarzucali swoim wczoraj-
szym oponentom arogancję, 
butę, pychę, zarozumialstwo, 
niegodziwość, małostkowość 
czy teraz, będąc u władzy, nie 
odpłacą im się tym samym? 

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

W miejscach publicznych, 
m.in. na słupach, w urzędach, 
przychodniach, szkołach, 
przedszkolach oraz bibliote-
kach pojawią się plakaty oraz 
ulotki promujące rodziciel-
stwo zastępcze. Również w 
sopockich kościołach podczas 
niedzielnych nabożeństw, 
księża będą informowali pa-
rafian o kampanii i zachęcali 
do zapoznania się z ideą ro-
dzicielstwa zastępczego. 

W rodzinie zastępczej dzie-
ci, pozbawione opieki rodziny 
biologicznej, mają szansę na 
prawidłowy rozwój, bezpiecz-
ne dzieciństwo i wychowy-
wanie się w ciepłej rodzin-
nej atmosferze. Do rodziny 
zastępczej dzieci trafiają na 
określony czas, potrzebny 
rodzicom naturalnym na roz-
wiązanie swoich problemów 
(np. podjęcia terapii uzależ-
nień, znalezienia pracy, po-
lepszenia warunków miesz-
kaniowych itd.). Rodzina 
zastępcza jest również szansą 
na nowy dom dla dzieci, które 
mają małe szanse na adopcję, 
np. nie mają uregulowanej sy-
tuacji prawnej (a takich jest 
wiele), dla dzieci chorych i 
niepełnosprawnych. 

Jak podkreślają rodzice za-
stępczy, opieka nad dziećmi 
opuszczonymi i zaniedbanymi 
wymaga otwartego serca, za-

angażowania i wielkiej cierpli-
wości, ale przynosi satysfakcję 
i ogromną radość. - Cieszymy 
się kiedy widzimy pozytywne 
zmiany w zachowaniu dziec-
ka, jesteśmy wzruszeni kiedy 
dostajemy własnoręcznie wy-
konaną przez dzieci kartę z 
podziękowaniami i słowami: 
kocham ciocię i wujka-mówi 
Pani Anna, która w raz z mę-
żem jest rodziną zastępczą od 
7 lat.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie już od 
10 lat organizuje kampanię 
Podaruj dziecku serce – zo-
stań rodziną zastępczą! Poszu-
kujemy osób, które chciałyby 
stworzyć rodzinę zastępczą 
i zachęcamy do podjęcia tej 
ważnej  misji - mówi Urszula 
Szymańska, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej sopockiego 
MOPS-u. Rodziny zastępcze 
mogą liczyć na wiele form 
pomocy ze strony Ośrodka. 
Wsparcia udzielają m.in. pra-
cownicy socjalni, pedagodzy, 
psycholodzy i prawnicy. Ro-
dzice zastępczy ponadto mogą 
uczestniczyć w bezpłatnych 
szkoleniach oraz grupach 
wsparcia oraz otrzymać dofi-
nansowanie do wypoczynku 
dzieci czy remontu mieszka-
nia. Dla rodzin zastępczych 
przewidziana jest ustawowa 
comiesięczna pomoc pie-
niężna na pokrycie kosztów 
utrzymania każdego dziecka, 
a rodziny zastępcze zawodo-

Podaruj dziecku serce
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi kampanię społeczną „Podaruj dziecku serce – zostań rodzi-
ną zastępczą”. Poszukuje osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci, którymi rodzice biologiczni z 
różnych powodów nie mogą lub nie potrafią się zaopiekować.

we otrzymują ponadto comie-
sięczne wynagrodzenie na pod-
stawie umowy z MOPS-em.

- Dla naszych rodzin orga-
nizujemy również spotkania 
integracyjne, np. z okazji świąt 
czy Dnia Rodzicielstwa Zastęp-
czego – dodaje Urszula Szymań-
ska. Jak podkreślają rodzice za-
stępczy, te spotkania oraz liczne 
szkolenia są dla nich bardzo waż-
ne, dają możliwość wymiany do-
świadczeń, nawiązania bliższych 
znajomości i porozmawiania na 
ważne dla rodziców tematy. 

Aby zostać rodzicem zastęp-
czym należy spełnić kilka warun-
ków, m.in. posiadać stałe miejsce 
zamieszkania w Polsce oraz odpo-
wiednie warunki mieszkaniowe i 
stałe źródło utrzymania a także 
przedstawić zaświadczenie le-
karskie o dobrym stanie zdrowia, 
umożliwiającym odpowiednią 
opiekę nad dzieckiem. I oczywi-
ście najważniejsza się motywacja 
– podkreśla Urszula Szymańska. 
Dlatego kandydaci na rodziców 
zastępczych przechodzą testy 
psychologiczne, przeprowadza-
ny jest wywiad środowiskowy 
oraz specjalistyczne szkolenie. 
Każda rodzina zastępcza znaj-
duje się pod nadzorem i opieką 
koordynatora pieczy zastępczej, 
który służy rodzinie wsparciem i 
jeśli jest taka potrzeba organizuje 
specjalistyczną pomoc, np. psy-
chologa.

Wiele dzieci czeka na swoją 
szansę, na ciepło, na miłość, na 
dom... Podaruj dziecku serce – 
zostań rodziną zastępczą. Osoby, 
które chciałyby stworzyć rodzinę 
zastępczą mogą zgłosić się do 
Działu Pieczy Zastępczej sopoc-
kiego MOPS-u, al. Niepodległo-
ści 759 a, tel. 58 555-10-22, dpz@
mopssopot.pl

Miejski Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej w 
Sopocie już od 
10 lat organi-
zuje kampa-
nię Podaruj 
dziecku serce – 
zostań rodziną 
zastępczą!
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W Szpitalu Specjalistycz-
nym w Wejherowie oraz w 
Hospicjum w Pucku miała 
miejsce akcja mikołajkowa 
skierowana do dzieci i osób 
chorych przebywających w 
tych placówkach.

Milusińscy otrzymali upo-
minki, słodycze i życzenia 
od dyrekcji szpitala oraz 
przyszpitalnego zespołu 
kształcenia specjalnego. W 
akcji z udziałem św. Mikoła-
ja wzięli udział wolontariu-
sze Pzc Caritas Wejherowo 

i Stowarzyszenie Naprzód 
Wejherowo a także dzieci.

- Celem naszej akcji oraz 
wszelkich działań jest i 
zawsze pozostanie drugi 
człowiek potrzebujący. 
Nieważne w jakim jest 
wieku. Byliśmy świadkami 
siły jaką posiada szczery 
uśmiech i życzenia płynące 
z serca. – mówi Jacek 
Drewa, organizator akcji 
zapowiadając kontynuację 
akcji w przyszłych latach. 
(opr. raf)
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Mikołaj odwiedził chorych

Na jarmark złoży się 14 stoisk 
handlowych zlokalizowanych 
wokół drzew posadowionych 
obok pomnika Jakub Wejhera a 
także karuzela wenecka i scena, 

na której i obok niej, będą orga-
nizowane różne imprezy w ple-
nerze, w tym liczne zabawy i wy-
stępy dla dzieci. Zaproszeni na 
Jarmark artyści będą zabawiać 

publiczność i podtrzymywać 
zainteresowanie mieszkańców 
miasta całą ofertą świątecznego 
programu, oprawy świątecznej 
a także atrakcyjnymi zakupami. 

Świąteczny jarmark
WEJHEROWO | Już po raz drugi w dniach 12 do 22 grudnia 
zagości na wejherowskim rynku Jarmark Bożonarodzeniowy, 
wprowadzając nas w przedświąteczną atmosferę.
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Jarmark odbywać się będzie w 
scenerii świątecznej - z choinką 
przed ratuszem, stajenką, dekora-
cjami i iluminacjami świetlnymi 
rynku i centrum miasta.

Na Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Wejherowie będzie 
można kupić m.in. sery owcze 
na ciepło i na zimno, litewskie sę-
kacze, chleby i wędliny, wędzone 
ryby i garmaż rybny, kaczki i gęsi 
z Sierakowic, miody naturalne i 
pitne, wina z Mołdawii, orzechy, 
przyprawy, zioła i czosnek, ciasta, 
pieczywo i słodycze, soki i owoce, 
a także różnego rodzaju ozdoby i 
dekoracje świąteczne, ceramiki, 
srebrną biżuterię na prezenty oraz 
galanterie ze skóry i futra z nakry-
ciami na głowy włącznie.

Oficjalne otwarcie Jarmarku od-
będzie się w piątek, 12 grudnie, o 
godzinie 16:00 na wejherowskim 
rynku. Serdecznie zapraszamy. 
(raf)

Jarmark potrawa do 22 grudnia
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SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 47 m, osiedle 
kaszubskie. Cena 160 tys. Wejherowo. 
Tel: 514-689-930

Sprzedam działkę budowlana 
1600m2, uzbrojona, możliwość 
działalności gospodarczej. Tel: 503-
923-874 

Sprzedam działkę budowlaną 
1600m2 przy drodze powiatowej Wej-
herowo – Lębork, uzbrojona, w ładnej 
okolicy, z możliwością działalności 
gospodarczej. Tel: 503-923-874 

Działkę 1100 m. kw. Sprzedam, prąd 
i woda, ul. Dębowa 13, Kąpino, gm. 
Wejherowo, tel. 605 420 694

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

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z 
prawem budowy, media przy 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 muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 
521 m2, 465 tys. zł, tel. 502 686 196
DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z 
dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 
4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

Tanie noclegi dla pracowników � rm 
Bolszewo. Tel: 781-426-010

Lokal użytkowy wynajmę. Powierzch-
nia 55m2 położony w Wejherowie 
przy ul. Gulgowskiego 2B cena do 

uzgodnienia. Tel: 665-060-275 

Tanio wynajmę parter domu Bolsze-
wo. Tel: 781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
Skup aut, kasacja, dojazd do klienta. 
Tel: 789-345-593

INNE

Cztery opony 195 R15 zimowe wraz 
z felgami stalowymi sprzedam. Cena 
500zł. Tel: 691-854-985

EDUKACJA
Lekcje dodatkowe z � zyki 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 

INNE

Sprzedam aparat cyfrowy-FUJI FILM 
14 megapixel z ładowarkami, cena 
120zł, Wejherowo. Tel: 730-499-146

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

„Pomoc Gotówkowa” Marka S.A. 

Potrzebujesz gotówki zadzwoń 533-
340-404 lub odwiedź nasza stronę 
www.markasa.pl

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

TOWARZYSKIE

Singel 33lat modelowy typ urody,szu-
ka Pani 30-52 lat zadbanej, samotnej, 
sponsorki, schadzki, Gdańsk. Tel: 
728-185-466 

Chłopak 41 lat bez nałogów, pozna 
miłą Panią spod znaku Lwa w celu 
stałego związku. Tel: 514-906-666

Poznam kobietę od 45 do 55 lat w 
celu stałego związku. Tel: 668-284-411

Extra cycusie, wystrzałowa dupcia 
pozna Panów sponsorów. Tel: 514-
670-725 Sopot

Sex – sex – sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-120-213 Sopot

Chłopak 41 lat bez nałogów, pozna 
miłą Panią spod znaku Lwa w celu 
stałego związku. Tel: 514-906-666

ZWIERZĘTA

Oddam w dobre ręce pieska - nie 
jako niechciany prezent dwie suczki 
rudo-brązowe z białymi skarpetkami. 
Jedna ma gładką przylegającą sierść, 
druga puchowa i kędzierzawa. Będą 
wielkością przypominać rasę Bigiel. 
Psy mają urodziły się na wsi i mają ok. 
7 tygodni, p. Aneta 769 944 155

RÓŻNE

Sprzedam odkurzacz bezworkowy 
Philips Power Pro Company, antyaler-
giczny, 1800W, tel. 58 672 69 75

Kupię używany dywan 3 x 4m w 
dobrym stanie. Tel: 728-202-510

Sprzedam drewno kominkowe do 
„CO” i gałęziówkę, transport do 20km 
gratis. Tel: 606-522-604

Sprzedam kozaczki zimowe ociepla-
ne,za kostkę, beżowe. Cena 20zł. Tel: 
504-565-577

Sprzedam skrzydło drzwiowe 
pokojowe prawe kolor wenge 50 zł. 
Tel:886-190-434

Pomoc,mam 5-cioro dzieci. Potrze-
buję ubrań, środków czystości,arty-
kułów szkolnych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

Sprzedam meblościankę w komplecie 
komoda, szafa, trzy segmenty. Cena 
300zł. Tel: 607-301-942

Pomoc,mam 6-cioro dzieci. Po-
trzebuję ubrań, środków czystości, 
artykułów szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 512-757-719

Lodówkę Elektrolux, szybkowar, auto-
drahę dla chłopców 8 – 12 lat, żelazko, 
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Tel: 
885-557-151

Sprzedam beczki plastikowe 200 
litrów. 50 zł sztuka. Tel: 503-631-333

Sprzedam /kpl. Stół + dwa krzesła, 
wym., stół 120/40/88, krzesło 36/78, 
cena 100 zł, Tel. 607 301 942

Portret św. Jana Pawła w smutku. Tel: 
502-351-988

Sprzedam zbiór znaczków polskich z 
lat 80 – 85, całe serie w tym również 
niestemplowane. Tel: 667-260-055

G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria 

Dunajska, Grzegorz Bryszewski, 
Krzysztof Handke

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke
redakcja@expresspowiatu.pl
www.gwe24.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.
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WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Agora SA
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
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84-300 Lębork,
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SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

Sprzedam drzwi 80, zewnętrzne - 
prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem 
i kompletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

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

Sprzedam nową kuchenkę gazowo - 
elektryczną Amica, kolor szary, 1000 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam drzwi, 80, zewnętrzne, 
prawe, z futryną, zbrojone z wizjerem, 
komplet kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

Sprzedam łyżwy � gurowe, 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 meblościankę/kpl. 
komoda, szafa, test segmenty, 
cena 300 zł, tel. 607 301 942

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

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

Dodaj swoją � rmę do informatora medycznego

tel. 660 731 138
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Znany jest już plan wydarzeń 
przewidzianych w ramach Że-
glarskiego Pucharu Trójmiasta 
2015. Zgodnie z ideą przyświe-
cającą regatom od samego po-
czątku co roku zmienia się ko-
lejność odwiedzanych miast. 
W tym sezonie zmagania zain-
augurowane zostaną w Gdyni, 
drugiego dnia uczestnicy od-
wiedzą Sopot, a uroczysty finał 
regat odbędzie się w Gdańsku. 
Załogi jachtów zmierzą się w 
walce o Puchar w ostatni week-
end maja 29-31.05.2015.

Partnerem edycji została 
gdyńska 3 Flotylla Okrętów 

im. Komandora Bolesława 
Romanowskiego. W regatach 
wezmą udział wojskowe jachty 
szkoleniowe, a kapitanami po-
szczególnych jednostek będą 
marynarze. Udział żeglarzy w 
marynarskich mundurach w 
regatach, stanowi świetną oka-
zję dla sprawdzenia ich umie-
jętności żeglarskich oraz pod-
kreśla ważną rolę Marynarki 
Wojennej w budowaniu tożsa-
mości regionu. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, iż morski ro-
dzaj sił zbrojnych nie pierwszy 
już raz bierze udział w inicjaty-
wach o charakterze cywilnym 
związanych z morzem. 

-Otwierające sezon na wo-
dach Bałtyku regaty to dosko-

nała okazja do prezentacji ban-
dery na jachtach Marynarki 
Wojennej, a także do spotkania 
z mieszkańcami Trójmiasta – 
mówi rzecznik prasowy kmdr 
ppor. Radosław Pioch. - Zało-
gi jachtów Ośrodka Szkolenia 
Żeglarskiego Marynarki Wo-
jennej na przestrzeni ostatnich 
lat wielokrotnie uczestniczyły 
w zmaganiach żeglarskich 
rywalizując z cywilnymi jed-
nostkami. Dla nas marynarzy 
to zaszczyt i przyjemność, że 
możemy uczestniczyć w wy-
darzeniach mających na celu 
promocję sportu i walorów na-
turalnych morskiego regionu 
– dodaje.

W Żeglarskim Pucharze Trój-

miasta, oprócz jednostek Ma-
rynarki Wojennej, tradycyjnie 
już wezmą udział załogi pro-
fesjonalne i amatorskie. Regaty 
rozegrane zostaną w klasach: 
KWR, ORC oraz Open (ka-
tegorie jachtów: do 7 metrów, 
od 7 do 9 metrów i powyżej 
9 metrów). Przewidziane jest 
również przyznanie nagrody w 
klasyfikacji generalnej. Wyda-
rzenie organizowane od 2013 
roku przez Pomorski Związek 
Żeglarski na stałe wpisało się 
już w kalendarz najważniej-
szych, pomorskich wydarzeń 
rekreacyjno-sportowych. W 
minionych edycjach łącznie 
wzięło udział ponad 750 że-
glarzy. 

Żeglarski puchar pod banderą 
Marynarki Wojennej
REGATY | Trzecia edycja regatowych zmagań o Żeglarski Puchar Trójmiasta zostanie wzbogacona przez obecność jednostek 3 Flotylli 
Okrętów Marynarki Wojennej RP. Wojskowe jachty szkoleniowe będą reprezentowały miasta województwa pomorskiego. Regaty, których 
gospodarzami są Gdynia, Sopot i Gdańsk odbędą się w dniach od 29 do 31 maja 2015 roku.
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Najlepszym zespołem turnieju 
okazali się zawodnicy Olimpii 
Elbląg, którzy w wielkim � -
nale pokonali największą nie-
spodziankę imprezy Rozstaje 
Gdańsk. Na najniższym stopniu 
podium po zwycięstwie w ma-
łym � nale z Concordią Elbląg 
stanęli zawodnicy Gryfa Wejhe-
rowo. W rozgrywkach elimina-
cyjnych Gryf I pokonał Jedynkę 
Sławę Sławno 4:0. Natomiast 
Gryf II rozgromił GOSRiT 
Luzino 4:1. Olimpia II Elbląg 
przegrała z Gryfem I 2:1, Gryf II 
przegrał z Olimpią I Elbląg 0:2, 
Gryf I wygrał z Naki Olsztyn 4:1 
a Sparta Gdańsk uległa Gryfowi 

II 0:1. W meczach ćwierć� na-
łowych Gryf I Wejherowo po-
konuje Olimpię I Elbląg 0:5. W 
meczach pół� nałowych Gryf 
II Wejherowo przegrywa z Je-
dynką Sławą Sławno 3:1 a Gryf 
I Wejherowo ulega Rozstajom 
Gdańsk 0:2. W meczu o jedena-
ste miejsce Gryf II pokonuje KP 
Gdynię 4:1. Natomiast w meczu 
o trzecie miejsce Concordia El-
bląg przegrywa z Gryfem I 1:3. 
Mistrzowie trzech pierwszych 
miejsc otrzymali statuetki i 
medale. Najlepszym zawodni-
kiem Kaszub Cup 2003 został 
Jakub Kre�  z Gryfa Wejherowo, 
najlepszym bramkarzem Woj-
ciech Prokop a królem strzel-
ców Konrad Formela z Luzina. 
Warto dodać, że turniej Kaszub 

LIGA | Znamy już plan spo-
tkań sparingowych, jakie Gryf 
Wejherowo przeprowadzi w 
okresie przygotowawczym. 
Zostanie rozegranych osiem 
spotkań a wszystkie odbędą się 
na wyjazdach. Początek przy-
gotowań nastąpi 12 stycznia 
2015 roku a początek rundy 
wiosennej 7 marca 2015 roku 
meczem na własnym boisku z 
GKS Leśnik Manowo. Już w 
sobotę 17 stycznia Gryf zmie-
rzy się z KP Starogard Gdań-

ski z IV ligi grupy pomorska, 
który zajmuje trzecie miejsce. 
Mecz odbędzie się w Starogar-
dzie Gdańskim. Następnie w 
środę 21 stycznia przeciwni-
kiem będzie KS Brzesko Oko-
cim z II ligi, zajmujący czter-
naste miejsce. Mecz odbędzie 
się w Cetniewie. W sobotę 24 
stycznia Gryf zagra z Gedanią 
Gdańsk z V ligi klasy okrę-
gowej, grupy Gdańsk I, która 
jest na siódmej pozycji. Mecz 
odbędzie się w Gdańsku.

Następnie w sobotę 31 stycz-
nia przeciwnikiem będzie 
Pogoń Lębork z IV ligi grupy 
pomorskiej, zajmująca czter-
naste miejsce. Mecz odbędzie 
się w Lęborku. W sobotę 7 lu-
tego Gryf zagra z Concordią 
Elbląg z III ligi grupy podla-
sko-warmińsko-mazurskiej, 
znajdującą się na dziewiątej 
pozycji. Mecz odbędzie się w 
Elblągu. Następnie w sobotę 
14 lutego przeciwnikiem bę-
dzie Gryf Słupsk z IV ligi gru-

Zimowe sparingi Gryfa py pomorskiej, wicelider tabeli. 
Mecz odbędzie się w Słupsku. 
W sobotę 21 lutego Gryf zagra 
z Arką II Gdynia z III ligi grupy 
pomorsko-zachodniopomor-
skiej, zajmującej ósme miejsce. 
Mecz odbędzie się w Gdyni. A 
w sobotę 28 lutego przeciwni-
kiem będzie Arka Gdynia z I 
ligi, plasująca się na dziewią-
tym miejscu. Mecz odbędzie 
się również w Gdyni. Godziny 
spotkań będą ustalone później. 
Widać duże zróżnicowanie dru-
żyn, jeśli chodzi o poziomy roz-
grywkowe, a taka różnorodność 
może tylko sprzyjać treningowi. 
Start rundy wiosennej III ligi w 

grupie pomorsko-zachodnio-
pomorskiej przewidziany jest 
na pierwszy weekend marca 
2015 roku. Gryf Wejherowo 7 

marca na własnym boisku za-
gra z GKS Leśnikiem Manowo. 
Godzina również pozostaje do 
ustalenia. (DD) 
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Gryf Wejherowo na podium 
w Kaszub Cup 2003
JUNIORZY | Wysokie umiejętności piłkarskie pokazali młodzi adepci futbolu, którzy przyjechali do Luzina na piąty już 
tej zimy Ogólnopolski Turniej Kaszub Cup. Tym razem w jednodniowej imprezie uczestniczyło 16 ekip z rocznika 2003.
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Cup objęty jest patronatem hono-
rowym wojewody pomorskiego 
Ryszarda Stachurskiego, wice-
ministra rolnictwa Kazimierza 
Plocke, marszałka województwa 
pomorskiego, prezesa OZPN, 
rektora AWFiS, prezesa FRKF, 
przewodnicząca Pomorskiego 
LZS, PZPN i wójta gminy Lu-
zino. W klasy� kacji końcowej 
turnieju Kaszub Cup 2003 zwy-
ciężyła Olimpia II Elbląg. Drugie 
miejsce zajęło Rozstaje Gdańsk, 
trzecie Gryf I Wejherowo, czwarte 
Concordia Elbląg, piąte GOSRiT 
Luzino, szóste Olimpia I Elbląg, 
siódme Sparta Gdańsk, ósme Błę-
kitni Wejherowo, dziewiąte KP 
Gdynia, dziesiąte Santos Gdańsk, 
jedenaste Gryf II Wejherowo, 
dwunaste KP Gdynia, trzynaste 
Naki Olsztyn, czternaste Profan 
Gościcino, piętnaste GOSRiT II 
Luzino i szesnaste miejsce Pogoń 
Lębork.

Najlepszym 
zespołem tur-
nieju okazali 
się zawod-
nicy Olimpii 
Elbląg, którzy 
w wielkim 
� nale pokonali 
największą 
niespodziankę 
imprezy Roz-
staje Gdańsk
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Uroczystość , którą prowa-
dził Piotr Klecha, dyrektor 
GOSRiT Luzino, rozpoczęła 
się od wręczenia nagród rady 
gminy Luzino dla trenerów, 
sportowców i działaczy spor-
towych za szczególne osią-
gnięcia w sezonie 2013/2014. 
Kolejnym punktem wieczoru 
były podziękowania dla po-
nad trzydziestu „Przyjaciół 
Luzińskiego Sportu”, którzy 
wspierali finansowo luzińskich 
sportowców. Otrzymali oni 
z rąk wójta okolicznościowe 
medale oraz podziękowania. 
Bez ich wsparcia niespełna 
500 młodych sportowców nie 
mogło by rozwijać swojej pasji. 
Sportowa gala była też okazją 
do podpisania porozumienia o 
współpracy pomiędzy KTS-K 
GOSRiT Luzino a Pomorską 
Komunikacją Samochodową 
w ramach, której ufundowane 
zostaną stypendia sportowe 
dla piłkarek. Na zakończenie 
części oficjalnej nagrodzono 
kierowników drużyn sołec-
kich, sędziów i organizatora 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej oraz 
wręczone puchary i medale 
dla uczestników ubiegłorocz-
nej edycji ligi, którą wygrało 

ZAWODY | W niedzielę 
odbyła się kolejna edycja 
tradycyjnego Turnieju 
Mikołajkowego, rozgry-
wanego pod nową nazwą 
„To My Gdańskie Lwy 
– Turniej Dzieci w Judo i 
Małym Judo”. 

Młodzi adepci judo ry-
walizowali na macie w hali 
widowiskowo-sportowej 
Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w 
Gdańsku. Zawody przycią-
gnęły na start 595 młodych 
judoków z roczników 
2001-2008. W zawodach 
udział wzięła ponad 80 
osobowa reprezentacja Ro-
sji, jak również reprezen-
tacja szkółki Judo Dragon 
Wejherowo. Najlepiej z 
szóstki zawodniczek po-
radziła sobie Agata Syska,  
która tym razem wygrała 
wszystkie swoje walki 
przed czasem i stanęła na 
najwyższym stopniu po-
dium w kategorii wagowej 
do 32 kg.

W najlżejszej kategorii 
wagowej do 19 kg po raz 
pierwszy wystartowała jej 

młodsza siostra 
Zuzanna Syska, któ-

ra podobnie jak Agata 
wywalczyła złoty medal w 
swojej kategorii wiekowej. 
Dwa kolejne medale na 
zawodach wywalczyły Julia 
Sadowska i Marta Patok.

Julia po bardzo dobrych 
walkach nie zdołała poko-
nać w półfinale zawodnicz-
ki  Floty Gdynia i ostatecz-
nie zajęła trzecie miejsce 
w kategorii wagowej do 
32 kg. W podobny sposób 
start w turnieju zakończyła 
Marta, która walczyła w 
kategorii wagowej do 43 
kg. Bardzo dobry start za-
notowała Amelia Witczak, 
która nieznacznie przegra-
ła walkę o brązowy medal 
i  ostatecznie uplasowała 
się na piątym miejscu w 
kategorii wagowej do 40 
kg. Pierwszy start w za-
wodach zanotowała Laura 
Chruścik, która jednak 
nie zdołała się przebić 
do strefy medalowej w 
kategorii wagowej do 23 kg 
i została sklasyfikowana na 
miejscach 9-12. (DD)

Cztery medale judoczek
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Sportowa Gala 2014 
w Luzinie
NAGRODY | W wypełnionej po brzegi luzińskiej hali widowiskowo–sportowej odbyła się 
„Sportowa Gala 2014”, podczas której podsumowano mijający sportowy rok. 

Wyszecino. Po części oficjalnej 
odbyły się mecze pokazowe 13 
drużyn piłkarskich, pokaz spor-
tów walki, mecz zwycięzcy ligi 
sołeckiej Wyszecina z reprezen-
tacją ligi. Na zakończenie gali 
rozegrany został najważniejszy 
mecz sezonu Trenerzy – Rodzi-
ce a wszyscy młodzi sportowcy 
otrzymali świąteczny upominek. 
Nagrodzeni sportowcy, trene-
rzy i działacze KTS-K GOSRiT 
Luzino: Zuzanna Kalbarczyk z 
Kębłowa (kickboxing), Paulina 
Hinc (kickboxing), Filip Stark 
(kickboxing), Paulina Stenka 
(kickboxing), Benjamin Damps 
(piłka nożna, lekkoatletyka), 
Julia Damps (piłka nożna), Ka-

tarzyna Płotka (tenis stołowy), 
Magda Plotka (tenis stołowy), 
Kacper Macholl (kickboxing), 
Weronika Mutke, Ewelina Bar-
ra (piłka nożna), Oliwia Werra 
(piłka nożna), Anna Miszka 
(piłka nożna), Mikołaj Nasta-
ły (piłka nożna), Maria Lińska 
(piłka), Rafał Freitag (lekkoatle-
tyka), Martyna Marszał (piłka 
nożna), Karolina Płotek (piłka 
nożna), Klaudia Pietkun (piłka 
nożna), Magdalena Borkowska 
(piłka nożna), Julia Klawikow-
ska (piłka nożna), Sandra Lesner 
(piłka nożna), Sara Pendowska 
(piłka nożna), Nikola Pran-
ga (piłka nożna), Rafał Freitag 
(trener), Paweł Radecki (tre-

ner), Grzegorz Semak (trener), 
Sylwester Piątek (trener), Rafał 
Karcz (trener), Rafał Kędziora, 
Dorota Żaczek i Lucyna Wir-
kus, działacze Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej, Filip Angel, Nikodem 
Brauer, Oliwier Roppel, Dorian 
Gozdecki, Jakub Karczewski, 
Tomasz Joryn, Igor Wiczkowski 
i Magda Lińska. Zarząd Gmin-
nego Klubu Sportowego Luzino 
wyróżnił sportowców: Karolinę 
Graczyk, Magdę Pipkę, Alicję 
Pawlicką, Eweilnę Semak, Kingę 
Grzenkowicz, Jagodę Bobkow-
ską i Agnieszkę Streng. Trene-
rzy i działacze sportowi GKS 
Luzino: Jan Rutkowski, Wiesław 
Szmidtka i Marian Hildebrand.

Fo
t. 
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ZAWODY | W hali sporto-
wej Zespołu Szkół nr 1 w 
Wejherowie odbył się półfi-
nał wojewódzkiej gimnazja-
dy w unihokeju dziewcząt. 
Zawody były eliminacją do 
finału wojewódzkiego, który 
odbył się w Kwidzynie. W 
rywalizacji wzięły udział 
trzy drużyny, które repre-
zentowały powiaty pucki, 
wejherowski, lęborski i 
kartuski. Zwycięzcą turnieju 
został zespół z Gimnazjum 
nr 3 w Wejherowie, który 
będzie reprezentować po-
wiat w finale wojewódzkim. 
Mistrzowie zagrali w skła-
dzie: Sandra Hałabura, Aga-
ta Kupferschmidt, Irmina 
Majchrzak, Weronika Sza-

tanik, Paulina Szymańska, 
Monika Uzdrowska, Nikola 
Wysocka, Julia Żebrowska, 
Paulina Żyła i Weronika 
Żywicka. Zdobyli 4 punkty 
w bramkach 8:4. Drugie 
miejsce zajęło Gimnazjum 
w Nowej Wsi Lęborskiej z 2 
punktami w bramkach 3:4 i 
trzecie miejsce Gimnazjum 
w Gołubiu z 0 punktem 
w bramkach 2:5. Poziom 
zawodów stał dobrym 
poziomie, a forma zwy-
cięskiej ekipy była udana. 
Na zakończenie zawodów 
zespoły zostały nagrodzone 
statuetkami oraz dyploma-
mi, które wręczał Bartłomiej 
Woźniak z PZOPW.  
(DD)

RUMIA |  W hali sporto-
wej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi 
odbyły się mistrzostwa 
powiatu wejherowskie-
go szkół podstawowych 
w drużynowym tenisie 
stołowym chłopców. 
Zawody były eliminacją 
do półfinałów Wojewódz-
kich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, które odbyły się 
w Kartuzach. W rywali-
zacji wzięło udział ponad 
20 zawodników z całe-
go powiatu. Zwycięzcą 
turnieju została Szkoła 
Podstawowa z Choczewa 
w składzie: Szymon Kruk, 
Maciej Wąs i Cezary Cey-
nowa. Mistrzowie zdobyli 
4 punkty w setach 6:0. 

Drugie miejsce zajęła 

SP w Łebieńskiej Hucie z 
2 punktami w setach 3:4 
i trzecie miejsce  SP nr 6 
w Rumi z 0 punktem w 
setach 1:6. Czwarte miej-
sce SP w Rozłazinie, piąte 
miejsce SSP w Bolszewie, 
szóste miejsce SP nr 9 w 
Wejherowie, siódme miej-
sce SP w Sychowie, ósme

miejsce SP nr 2 w Redzie 
i dziewiąte miejsce SP w 
Miłoszewie. W półfina-
łach SP nr 9 Wejherowo 
– SP nr 6 Rumia  0:3, SP 
Łebieńska Huta – SSP 
Bolszewo 3:2 i SP Rozła-
zino – SP Choczewo 0:3. 
Na zakończenie zawodów 
zespoły zostały nagrodzo-
ne statuetkami, medalami 
i dyplomami.
(DD)

Półfinał wojewódzkiego 
unihokeja

Mistrzostwa powiatu w tenisie
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