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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej 
seniorów – pod tym hasłem odbędzie się tegoroczny, XXIII już, Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Więcej str. 3

WIELKIE SERCA 
DLA DZIECI I SENIORÓW

W niedzielę 11 stycznia 120 tysięcy wolontariuszy wyjdzie na ulice nie tylko Polski, ale i kilkudziesięciu miast w wielu krajach 
na świecie, żeby zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Fundacja Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy przez 22 lata działalności zakupiła tysiące urządzeń za kwotę ponad 590 mln zł. Wszystko dzięki hojności 
darczyńców. Wiele atrakcji odbywać się będzie tego dnia w powiecie wejherowskim. 

Sesje budżetowe w powiecie i poszczególnych 
gminach już za nami. Nie zabrakło niespodzia-
nek – np. w Wejherowie po raz pierwszy od lat 
radni koalicji i opozycji jednogłośnie zgodzili się 
przyjąć budżet. Podobnie było w powiecie wej-
herowskim.                                                             Więcej str. 3, 5 i 9

Jednogłośnie 
za budżetami

Nowa linia 
w Redzie

str. 11

Jedna ulica, 
dwa oblicza
W Wejherowie część 
ulic – z braku funduszy 
na ich kompleksową 
przebudowę – utwardza 
się betonowymi płytami. 
Jako rozwiązanie 
tymczasowe nie jest to złe 
wyjście, pod warunkiem, 
że prace wykonane są 
prawidłowo. A tak jest 
niestety nie zawsze...
str. 4
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Magiczna liczba, prawda? Niektórzy zapew-
ne wiedzą, czego ona dotyczy. Otóż Urząd 
Miejski w Wejherowie opublikował dane 
dotyczące liczby mieszkańców Wejhero-
wa. Te trzy dwójki oznaczają niestety, że 
o tyle osób zmalała liczba zameldowanych 
w Moim Ukochanym Grodzie. Urodziło się 
w 2014 roku 492 wejherowian, zmarło trosz-
kę mniej, bo 469 osób. Zameldowanych na 
stałe jest 47055 osób, na pobyt czasowy na-
tomiast 1282 osoby. Razem daje nam to licz-
bę 48337 mieszkańców Wejherowa. Co praw-
da spotkałem się w pewnym opracowaniu 
dotyczącym Wejherowa, że mieszka  nas tu-
taj 50310 osób, ale wierzę danym, które po-
wstały w Magistracie pod kontrolą Wielkiego 
Woźnego. Zastanówmy się, jakie są przyczy-
ny malejącej liczby mieszkańców? Nie jest to 
znaczny ubytek, ale jednak nie napawa opty-
mizmem. Kolejność przyczyn o których chcę 
napisać jest przypadkowa. Po pierwsze za-
pewne trochę naszych mieszkańców szuka 
szczęścia, pracując za granicą. To tendencja 
ogólnokrajowa i nie ma co się dziwić tym, któ-
rzy nie mogą znaleźć satysfakcjonującej ich 
pracy na miejscu. Po drugie rodzi się za mało 
dzieci. Co prawda w Wejherowie, na tle całe-
go kraju nie jest źle, jednak w dalszym ciągu 
za mało. Trzecia sprawa to fakt, że więcej lu-
dzi wymeldowało się z Wejherowa (962), niż 
do niego na stałe przybyło (623). Gdybyśmy 
jednak dodali tych, którzy zamieszkują w na-
szym mieście, a nie są tu w żaden sposób za-
meldowani, to być może statystyki wygląda-
łyby o wiele lepiej? Nie jest bowiem tajemni-
cą, że na osiedlach tak zwanych orlexowych, 
mnóstwo mieszkań, jak nie większość jest 
wynajmowana. Są to przecież olbrzymie 
skupiska ludzi, że przypomnę na 
Sikorskiego, Necla, Sobieskie-
go, Dzięcielskiego czy Fe-
nikowskiego. Przed 
kilku laty Wejhero-
wo było w czołów-
ce budownictwa 
mieszkaniowego 
w kraju. Dziś już 
tak dużo się nie 
buduje. Dewelo-
perzy nie są obec-
nie w stanie sprze-
dać tylu mieszkań 
co w czasie boomu 
mieszkaniowego. Ak-
tualny system zachęt 
stworzony przez państwo 
działa słabo. Do tego akcja 
kredytowa została w skutecz-
ny sposób ograniczona przez 
banki komercyjne. Na dodatek 
ślimaczy się sprawa wejścia w życie 
systemu budowy i wynaj-
mu mieszkań czynszo-
wych. Pierwsze miesz-
kania czynszowe zo-
staną przekazane 
niebawem użytkow-

nikom, ale w Poznaniu. Czy jesteśmy w sta-
nie zachęcić potencjalnych nowym miesz-
kańców do osiedlenia się w Wejherowie? Je-
śli tak, to tylko niższymi kosztami życia niż na 
przykład w Trójmieście. Pracy u nas nie znaj-
dą, bo przemysłu u nas nie ma i nie będzie. 
Największa � rma to nadal Szpital Specjali-
styczny. W okolicy natomiast, ale nie w Wej-
herowie, Balexmetal, GFM KLose i Porta. Po-
marzyć można…Gdyby tak wypalił rok 2024 
i został wówczas uruchomiony pierwszy blok 
w elektrowni jądrowej w Żarnowcu lub Cho-
czewie, to zapewne zyskalibyśmy pod każ-
dym względem. Jesteśmy w końcu najwięk-
szym miastem w okolicy tej przyszłej elek-
trowni. Na razie pozostaje wszystkim w sile 
wieku pracować nad polepszeniem wskaźni-
ka urodzeń. Są nawet w Polsce politycy, któ-
rzy dają przykład, że można zostać ojcem 
w całkiem podeszłym wieku. A, że przykład 
zawsze idzie z góry, to zwracam się tu do na-
szych młodych i starych radnych oraz do pre-
zia wraz z całą ekipą urzędniczą – miasto kur-
czy się ludnościowo, do pracy panowie i pa-
nie! Należy łączyć przyjemne z pożytecznym. 
Stąd mój apel – kochajcie się wejherowianie, 
naprawdę warto!

222

na stronie: 
www.gwe24.pl

Jakub W. 

Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć

3°C4°C5°C
3°C

3°C
3°C-4°C

2°C
3°C

7°C
2°C
3°Cpogod�

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

3°C 1°C

PSTRYK zmieniam okolicę

3°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEKPIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEKPIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

-4°C-4°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

5°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEKPIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEKPIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

I jak tu przejść?
Wystarczyło, że trochę popadało, a od 
razu pojawił się problem z dojściem do 
dworca PKP. Zamiast chodnika – wielka 
kałuża, której nie sposób ominąć. 
- Prawdopodobnie jest tam zapchana 
studzienka i nikt nie czuje się odpowie-
dzialny za jej udrożnienie – mówi pan 
Adrian, mieszkaniec Wejherowa, który 
przysłał nam zdjęcie. - Gdy temperatu-
ra jeszcze trochę spadnie będzie tu lo-
dowisko. 
Zdjęcie zostało wykonane przy zejściu 
do podziemnego tunelu prowadzącego 
do wejherowskiego dworca kolejowego. 
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Podczas dwugodzinnej sesji 
radni przyjęli zmiany w tego-
rocznym budżecie, uchwałę w 
sprawie niewygasających wydat-
ków, wieloletnią prognozę finan-
sową powiatu wejherowskiego 
na lata 2015-2018 oraz budżet 
powiatu na 2015 rok.

Projekt budżetu powiatu wej-
herowskiego na 2015 rok, który 
został przedstawiony radzie, 
po stronie dochodów wynosi 
niemal 141 mln zł. Wysokość 
wydatków w projekcie budże-
tu powiatu wejherowskiego na 
2015 rok została zaplanowana w 
wysokości ponad 136 mln zł.

- Przedstawiony projekt wydat-
ków budżetu powiatu na 2015 
rok uwzględnia średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych 101,2% 
w stosunku do roku 2014 nato-
miast wynagrodzenia pozostają 
na poziomie 2014 r. - wyjaśnia 
Gabriela Lisius, starosta powia-
tu wejherowskiego. -  Ustalając 
w oparciu o planowane do-
chody strukturę wydatków Za-
rząd Powiatu Wejherowskiego 
uwzględnił wielkość wydatków 
sztywnych tj. płac i pochodnych, 
koszty utrzymania poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych, 

koszty obsługi zadłużenia oraz 
planowane dotacje celowe i pod-
miotowe.

Główną pozycją planowanych 
wydatków budżetu powiatu są 
wydatki bieżące, które stano-
wią 96,39% całości wydatków 
i wynoszą niemal 131,5 mln zł, 
a związane są z bieżącym funk-
cjonowaniem i utrzymaniem 
jednostek organizacyjnych po-
wiatu, udzieleniem dotacji celo-
wych i dotacji podmiotowych, 
wydatkami na obsługę długu (tj. 
odsetki od kredytów), wydatka-
mi na programy finansowane 
z udziałem środków unijnych. 

W planie wydatków bieżących 
uwzględniono również nastę-
pujące remonty zadaniowe na 
drogach powiatowych, które 
będą realizowane po uzyskaniu 
dofinansowania z programu pn. 
„Narodowy program przebu-
dowy dróg lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój”:

- remont drogi powiatowej na 
odcinku Sasino – Ciekocinko 
350 tys. zł z czego kwota 175 tys. 
zł stanowi wkład Gminy Chocze-
wo,

- remont drogi powiatowej na 
odcinku Linia – Niepoczołowice 

W powiecie wejherowskim 
wolontariusze będą zbierać 
pieniądze do puszek, oprócz 
tego zaplanowano wiele atrak-
cji: koncertów, występów oraz 
licytacji atrakcyjnych przed-
miotów i gadżetów. 

Wejherowo
Wejherowski sztab WOŚP 

będzie mieścił się w Filharmo-
nii Kaszubskiej. 23. Finał na 
scenie rozpocznie się o godz. 
12.30 i potrwa do godz. 17.45. 
Wystąpią: zespół akordeono-
wy, zespoły taneczne „Bąbel-
ki”, „Baccarki”, „Baccara”, teatr 
ruchu „Mo-sHe”, młodzi mu-
zycy na co dzień uczestniczący 
w zajęciach koła gry na gitarze 
i sekcji gry na perkusji, klub 
taneczny „Świat Tańca”, studio 
piosenki i wokalu WCK, stu-
dio tańca „Rytm-Dance”, chór 
męski „Harmonia”, Dziecięcy 
Teatr Tańca. Nie zabraknie też 
– tradycyjnego już - pokazu 
ratownictwa przygotowanego 
przez Wodne Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe, odbędą 
się też koncerty zespołów roc-
kowych „Calista” i „Percepcja”. 

Pieniądze do puszek będą 
zbierane przez wolontariuszy 
w godzinach od 9.00 do 17.30. 
Dodatkowe atrakcje: aukcje, 
kuchnia polowa, Foyer FK - 

stanowisko WOPR oraz stano-
wisko sekcji robotyki. 

Reda
Co roku finały WOŚP w Re-

dzie odbywają się w dwóch 
miejscach. Tak będzie i w tym 
roku – orkiestra zagra w Ze-
spole Szkół nr 2 w Ciechocinie 
oraz Fabryce Kultury (Miej-
skim Domu Kultury). 

W ZS nr 2 rozpoczęcie za-
planowano na godz. 15.00. W 
programie: taneczne i wokal-
ne występy uczniów, występ 
zespołu „Redzanie”, pokaz ra-
townictwa medycznego przy-
gotowany przez grupę SIM 
PCK z Wejherowa, spektakl 
„Zatańczymy, zaśpiewamy” w 
wykonaniu grupy teatralnej z 
PZPOW w Wejherowie, pokaz 
sztuk walki – kickboxing (klub 
Fight Zone Wejherowo), pokaz 
bojowego sprzętu gaśnicze-
go i ratowniczego (strażacy z 
MJOSP Reda), licytacje oraz o 
godz. 20.00 wystrzałowy finał. 
Dodatkowe atrakcje: kawiaren-
ka z domowymi wypiekami, 
kawą, herbatą i napojami zim-
nymi, kiermasz wielkoorkie-
strowy, zabawy zręcznościowe 
dla maluchów, makijaże, tatu-
aże i wiele innych. 

W Fabryce Kultury (MDK) fi-
nał rozpocznie się o godz. 13.30. 
Zaplanowano widowiskowy 
pokaz ratownictwa drogowego 
w wykonaniu strażaków OSP 
w Redzie, przedstawienia dla 

Znamy budżet powiatu
Radni powiatu wejherowskiego przyjęli jednogłośnie budżet powiatu na 2015 rok. W budżecie 
zaplanowano dalsze remonty dróg, znalazły się środki finansowe na inwestycje, pomoc społeczną, 
edukację, kulturę, sport oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych.

530 tys. zł z czego kwota 265 tys. zł 
stanowi wkład Gminy Linia,

- remont drogi powiatowej na 
odcinku Rozłazino- Dzięcielec 
400 tys. zł z czego kwota 200 tys. zł 
stanowi wkład Gminy Łęczyce

- remont drogi powiatowej na 
odcinku Wejherowo – Gniewowo 
200 tys. zł

Wydatki majątkowe stanowią 
3,61 % ogółu wydatków budżetu 
powiatu i wynoszą niespełna 5 
mln zł. Do najważniejszych należą 
następujące inwestycje na drogach 
powiatowych, które będą realizo-
wane po uzyskaniu dofinansowa-
nia z programu pn. „Narodowy 
program przebudowy dróg lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój” :

- przebudowa drogi powiatowej 
na odcinku Mierzyno – Tadzino 
500 tys. zł z czego 250 tys. zł stano-
wi udział Gminy Gniewino

- przebudowa drogi powiatowej 
poprzez budowę dwóch zatok au-
tobusowych w miejscowości Bar-

łomino 60 tys. zł
- przebudowa drogi powiatowej 

w miejscowości Kielno 500 tys. zł 
z czego kwota 250 tys. zł stanowi 
udział Gminy Szemud

- rozbudowa drogi powiatowej 
nr 1404G znajdującej się terenie 
Gminy Wejherowo wraz z budo-
wą chodników, zatok autobuso-
wych, oświetlenia drogowego oraz 
z budową kanalizacji deszczowej 
1.310 tys. zł z czego kwota 355 tys. 
zł stanowi udział Gminy Wejhe-
rowo, a kwota 600 tys. zł stanowi 
udział Eko – Doliny.

Kolejną znaczącą inwestycją 
umieszczoną w projekcie uchwa-
ły budżetowej powiatu wejhe-
rowskiego na 2015 rok stanowi 
kontynuacja projektu pn. „Termo-
modernizacja budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 
w Wejherowie” (1,7 mln zł). Pro-
jekt ten będzie dofinansowany ze 
środków Mechanizmu Finanso-
wego EOG. (raf)
Czytaj więcej na GWE24.pl

Orkiestra zagra po raz 23
Początek roku kojarzy się wielu osobom nie tylko z rozpoczynaniem czegoś nowego czy noworocznymi posta-
nowieniami, ale też z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tegoroczny Finał zapowiada się ciekawie. 

dzieci i występy zespołów mu-
zycznych “Redzanie”, G.A.S.P i 
Ars Liber. Wylicytować będzie 
można np. vouchery na squasha, 
basen, do restauracji czy kubki z 
autografami Szymona Wydry. 

Rumia
Rumski finał WOŚP odbędzie 

się w Miejskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji przy ul. Mickie-
wicza. Początek o godz. 14.00. 
Po tradycyjnym powitaniu i 
odśpiewaniu hymnu wystąpią 
przedszkolaki ze „Słonecznej 
Jedynki”, następnie pokaz for-
macji tanecznej- Studio Tańca 
„Masta Dance” i podopieczni z 
Przedszkola nr 2 „Bajka”, przed-

szkola „Pod topolą” i przed-
szkola „Janowiaczek”. 

Uczniowie SP6 przygotowali 
spektakl „Tam gdzie spada-
ją anioły”, wystąpią też soliści 
z SP1, a to, że „Piosenka jest 
dobra na wszystko” udowod-
nią członkowie studia Rumia. 
Oprócz tego: pokazy par tań-
ca towarzyskiego szkoły tańca 
„Creative Dance”, szalona szko-
ła (gimn. na 2) oraz występy 
uczniów SP9 (śpiew, taniec i 
spektakl teatralny). Wystąpi też 
Studio Tańca Spin, Spinki i Spi-
neczki. Zaprezentuje się EMBI, 
odbędzie się przedstawienie ku-
kiełkowe, występy solistów oraz 
koncert zespołu Wajzy. 

Oczywiście nie zabraknie też 
aukcji oraz o godz. 21.00 świa-
tełka do nieba. 

Burmistrz Miasta Rumi za-
prasza natomiast mieszkań-
ców do udziału w styczniowej 
Akcji Honorowego Oddawa-
nia Krwi, która tradycyjnie 
towarzyszyć będzie XXIII 
Finałowi Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w nie-
dzielę, 11 stycznia 2015 roku. 
Akcja odbędzie się w NZOZ 
Poradnia Medycyny Rodzin-
nej „Panaceum”, przy ul. Kato-
wickiej 16 w Rumi – Janowie. 
Rejestracja dawców w godz. 
9 – 14. Każdy, kto odda krew 
weźmie udział w losowaniu 

upominków ufundowanych 
przez sponsorów.

Gmina Choczewo
Tu jedną z ciekawszych rzeczy, 

jaką będzie można wylicytować 
na aukcji, jest voucher “zostań na 
jeden dzień wójtem gminy Cho-
czewo”. Oprócz tego na aukcje tra-
fią m.in. piłka z Mistrzostw Świata 
w Brazylii w 2014 r. czy statuetka 
Siłaczy Pomorza. Sztab WOŚP 
znajdować się będzie w obiektach 
sportowych w Choczewie przy ul. 
Kusocińskiego.

Całość zacznie się o godz. 15.00, 
na scenie zaprezentują się lokalni 
artyści, zaś o godz. 20.00 - świateł-
ko do nieba.

Gmina Linia
Sztab WOŚP mieścić się będzie 

w Zespole Szkół w Lini. W nie-
dzielę wolontariusze będą zbierać 
datki do puszek w Kętrzynie, Lini, 
Niepoczołowicach oraz w Strzep-
czu. Natomiast dzień później - w 
poniedziałek 12 stycznia - odbę-
dzie się licytacja.

Gmina Luzino
W Luzinie i Kębłowie od rana 

(od godz. 8.00) wolontariusze 
będą zbierać pieniądze w Luzinie 
i Kębłowie.  Spotkać ich będzie 
można na ulicach aż do godz. 
18.00. 

Gmina Łęczyce
Finał rozpocznie się o godz. 

16.00  w Zespole Kształcenia i 
Wychowania w Strzebielinie i po-
trwa do godz. 20.00. Zapowiada-
ne atrakcje to m.in.:pokaz tańca 
orientalnego, występ Gminnej 
Orkiestry Dętej, występ leśników 
(członków zespołu M22), konkur-
sy z nagrodami, i wiele innych. 

W powiecie 
wejherowskim 
wolontariusze 
będą zbierać 
pieniądze do 
puszek, oprócz 
tego zaplanowa-
no wiele atrak-
cji: koncertów, 
występów oraz 
licytacji atrakcyj-
nych przedmio-
tów i gadżetów
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Jedna z ulic, utwardzonych 
betonowymi płytami, to Mo-
dra. Po dwóch latach od wy-
konania tych prac ulica nie 
nadaje się do użytku.

- Chciałbym zainteresować 
Państwa i Czytelników inwe-
stycją zrealizowaną na Osie-
dlu Sucharskiego – Południe 
pod nośnym, wyborczym ty-
tułem „Płyty drogowe na dro-
gi gruntowe” - zaalarmował 
naszą redakcję mieszkaniec 
tej ulicy (imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji). 
- Mija właśnie druga rocz-
nica utwardzenia płytami 
betonowymi fragmentu ul. 
Modrej . Efekty prac widać 
na załączonej fotografii (to 
część wschodnia).

Jak twierdzi nasz Czytelnik 
przyczyną tego stanu rzeczy 
było niewłaściwe wykony-

ZDROWIE | Wszystkie przy-
chodnie lekarskie w powiecie 
wejherowskim są czynne. 
Ostatnie umowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia 
zostały w końcu podpisane. 
Tym samym zakończył się 
trwający od początku roku 
protest lekarzy. Po kilku dniach 
negocjacji z ministerstwem 
lekarze, którzy wcześniej nie 
zgadzali się na podpisanie 
umów z NFZ, zgodzili się to 
zrobić. 

Przypomnijmy: przez 
pierwsze dni stycznie w 
powiecie wejherowskim tylko 
ok. 25 proc. pacjentów miało 
zapewniony dostęp do lekarzy 
podstawowej opieki zdrowot-
nej. Nieczynna była większość 
przychodni lekarskich. Powód? 
Nie było podpisanych umów 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 

To już niemal „tradycja”, że 
lekarze na początku roku nie 
chcą podpisywać umów, aby 
wynegocjować umowy z NFZ. 
Lekarze podkreślali, że pro-
ponowane przez NFZ stawki i 
limity są za niskie i uniemoż-
liwiają im normalną pracę 
oraz generują kolejki, a także 
zamykają wielu pacjentom do-
stęp do badań oraz wielu usług 
medycznych. Z kolei przedsta-
wiciele ministerstwa wyrażają 
oburzenie, że lekarze w taki 
sposób (minister zdrowia na-
zwał to wprost szantażem) sta-
rają się prowadzić negocjacje. 
I że wykorzystują chorych, aby 
osiągnąć korzyści finansowe, 
jednocześnie uniemożliwiając 
ubezpieczonym dostęp do – 
zagwarantowanej im przecież 
– opieki medycznej.

Radni powiatu wejherow-
skiego wystosowali więc apel 
skierowany do Bronisława 
Komorowskiego, Prezydenta 
RP, Ewy Kopacz, Premier RP 
oraz Bartosza Arłukowicza, 
Ministra Zdrowia. Zwrócili 
się z prośbą o kontynuowanie 
rozmów z lekarzami, które 
doprowadzą do niezwłocznego 
podpisania porozumienia, co 
umożliwi otwarcie gabinetów 
lekarskich i udzielanie świad-
czeń pacjentom.

- Na dzień dzisiejszy (piątek, 
2 stycznia – przyp. red.) ok. 150 
tysięcy mieszkańców naszego 
powiatu jest pozbawionych 
podstawowej opieki medycznej 
i bezpośredniego  dostępu do 
lekarza rodzinnego – argu-
mentowali autorzy apelu. - Po-
wiat Wejherowski liczy  ponad 
200  tysięcy mieszkańców i 
jest największym powiatem 
ziemskim w województwie 
pomorskim. 

Ostatecznie osiągnięto po-
rozumienie i wszyscy lekarze 
podpisali umowy, przychodnie 
więc są czynne.  (raf)

Przychodnie 
są czynneJedna ulica, dwa oblicza

W Wejherowie część ulic – z braku funduszy na ich kompleksową przebudowę – utwardza się betonowymi płytami. Jako rozwią-
zanie tymczasowe nie jest to złe wyjście, pod warunkiem, że prace wykonane są prawidłowo. A tak jest niestety nie zawsze...
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wanie prac. Odbywało się to 
bowiem w grudniu 2013 przy 
panującej na zewnątrz tempe-
raturze - 10 stopni Celsjusza.

- Czyli w warunkach środo-
wiskowych, w których takie 
prace nie powinny być wyko-
nywane – uważa mieszkaniec 

Modrej. - Firma do przygoto-
wania gruntu i podsypki pod 
płyty wykorzystywała sprzęt, 
który mi osobiście kojarzył się 
z fedrunkiem w kopalni wę-
gla kamiennego. W roku wy-
borczym 2014 w miesiącach 
wrzesień-październik wyko-

nano drugi etap ww. inwe-
stycji (część zachodnią). […] 
Mam nadzieję, że tzw. wier-
chuszka, będąca obecna przy 
odbiorze, również zerknęła na 
fatalny stan, poprzedniej (nie 
tak dawno wykonanej) inwe-
stycji.

Czy Waszym 
zdaniem 
utwardzanie 
ulic gruntowych 
płytami 
betonowymi to 
dobry pomysł? 
Jak wyglądają 
ulice, przy których 
mieszkacie, 2-3 
lata po remoncie? 
Czekamy na Wasze 
opinie i zdjęcia 
pod adresem: 
r.korbut@
expressy.pl

Z jednej strony 
dziury i kałuże, 
z drugiej – nie-
dawno położo-
ne płyty



5www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Sesja budżetowa Rady Mia-
sta Wejherowa przebiegła 
nadzwyczaj spokojnie. Na po-
czątku Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, odniósł 
się do sprawy konkursu na sta-
nowisko głównego specjalisty 
w Miejskim Zespole Placówek 
Oświatowych w Wejherowie 
(instytucji podlegającej wła-
dzom miasta), który wygrał 
Bogdan Tokłowicz (radny z 
klubu Wolę Wejherowo, były 
wiceprezydent Wejherowa, 
obecnie przewodniczący rady 
miasta). 

- W Wejherowie nie ma wy-
działu oświaty ani wydziału 
opieki społecznej, te wszystkie 
zagadnienia realizował Bogdan 
Tokłowicz, pełniąc wówczas 
stanowisko wiceprezydenta 
miasta. Po zakończeniu jego 
pracy mogłem albo otworzyć 
taki wydział, albo poszukać 
innego rozwiązania - dlatego 
poprosiłem Tokłowicza, aby 
rozpoczął pracę na część etatu. 
Takie rozwiązanie jest po pro-
stu tańsze od otwarcia całego 
wydziału. 

Później rozpoczęła się dysku-
sja nad przyszłorocznym bu-
dżetem. Planowane przychody 
wyniosą 152,3 mln zł, zaś wy-
datki 149,5 mln zł. 

Jeden z wydatków, jaki nie 
spodobał się radnym opozycji, 
to iluminacja budynku Gim-
nazjum nr 1. 

- To kwota 107 tys, zł, której 
wcześniej nawet nie omawia-

liśmy – mówił Maciej Łuko-
wicz, radny miasta (PO). - To 
nie jest wydatek priorytetowy, 
a do tego jest to próba wpro-
wadzenia kolejnej uchwały 
„przez kuchnię”. Nie zgadzam 
się na taką formę prowadzenia 
budżetu. Są ulice, np. na Śmie-
chowie, które w ogóle nie są 
oświetlane. Na to nie ma pie-
niędzy, a na iluminacje jest. 

- O tych nieoświetlonych 
ulicach pierwszy raz słyszę 
– odpowiedział prezydent 
Hildebrandt. - Co do tego wy-
datku to przeprowadzamy cały 
cykl modernizacji w oświacie, 
m.in. docieplenie budynków 
i remont elewacji. Budynek 
gimnazjum jest zabytkowy i 
postanowiliśmy jego elewację 
doświetlić. 

Kolejna kwestia, co do której 
niektórzy radni mieli wątpli-
wości, to planowana budo-
wa ciągu pieszego Bukowa 
(chodnik za filharmonią) za 
2,2 mln zł. 

- To kosmiczne pieniądze, 
jak na to zadanie – argu-
mentował radny Jacek Gafka 
(PO). - Można by to zadanie 
odłożyć na 2 – 3 lata i wyko-
nać dopiero po zrealizowaniu 
ważniejszych inwestycji. 

Podczas sesji rozmawiano 
także o wejherowskim spo-
rcie. 

- To dział, który wciąż jest 
niedoinwestowany – uważa 
radny Gafka. - 1,9 mln zł na 
ten cel przy wydatkach ponad 
4,6 mln zł na kulturę to nie-
właściwe proporcje. Trzeba 
też pamiętać, że większość tej 

kwoty wydawana jest utrzy-
manie obiektów sportowych i 
etaty pracowników, Natomiast 
na stowarzyszenia i instytucje 
zajmujące się sportem planuje 
się wydać zaledwie 210 tys. zł. 

- Żadne ze stowarzyszeń nie 
prosi, aby je utrzymywać, ale 
żeby stworzyć fundament, 
którym dla nich jest właśnie 
dotacja z budżetu miasta - 
dodał radny Rafał Szlas (PO). 
- Mnóstwo dzieci uprawia 
sport, to bardzo ważna dzie-
dzina i mam nadzieję, że pre-
zydent znajdzie jeszcze pie-
niądze, aby ją dofinansować. 

Ostatecznie jednak radni 
opozycji uznali, że budżet daje 
perspektywy rozwoju i zdecy-
dowali się go poprzeć. 

- W procedurze tworzenia 
budżetu Wejherowa na 2015 
r. radni PO wnosili popraw-
ki – odczytał oświadczenie 
klubu radnych PO Arkadiusz 
Szczygieł. - Budżet pozwala 
na funkcjonowanie miasta na 
dotychczasowym poziomie. 
Brak jest punktów prorozwo-
jowych, za mało pieniędzy 
przeznacza się na organizacje 
pozarządowe i sport, zaś pro-
ponowane inwestycje mają 
nadal charakter upiększający. 
Budżet ma więc wady, ale nie 
aż tak duże, aby go całkowicie 
zdyskwalifikować. Dlatego 
radni z klubu PO zagłosują za 
budżetem. To z naszej strony 
także gest chęci współpracy. 
Liczymy na to, że prezydent 
miasta będzie uwzględniał w 
przyszłości prorozwojowe po-
mysły radnych z klubu PO. 

STATYSTYKI | Jak zawsze na 
początku każdego roku urzęd-
nicy miejscy opublikowali dane 
dotyczące liczby mieszkańców 
Wejherowa. W porównaniu do 
roku ubiegłego liczba miesz-
kańców Wejherowa  zmalała o 
222 osoby.

Z danych Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie wynika, 
że 31 grudnia 2014 r. w Wej-
herowie zameldowanych było 
ogólnie 48 337 osób, w tym 47 
055 – na pobyt stały, a 1 282 na 
pobyt czasowy. Na stałe przy-
były 623 osoby. Wymeldowały 
się do innych miejscowości – 

962 osoby.  W 2014 roku uro-
dziło się 492 wejherowian (w 

2013 – 512), zmarło zaś 469 
(w 2013 - 434). Dodajmy, że 
w Szpitalu Specjalistycznym w 
Wejherowie w 2014 roku uro-

dziło się 3064 dzieci.
Jak wynika z danych Urzędu 

Stanu Cywilnego  ubiegłym 
roku wejherowianie zawarli 
408 ślubów (w 2013 r. - 384) i 
odnotowali 168 rozwodów (w 
2013 r. – 133). W 2014 roku 
Urząd Stanu Cywilnego udzie-
lił w sumie 500 ślubów (92 - to 
śluby dla osób spoza Wejhero-
wa). 

W 2014 roku najpopularniej-
szym imieniem nadawanym 
dla dziewczynek w Wejhero-
wie były w kolejności: Zuzan-
na, Lena, Julia, Zofia i Maja, a 
dla chłopców: Jakub, Kacper, 
Szymon, Filip i Jan. (opr. rk)

Ubyło wejherowian

W porównaniu do 
roku ubiegłego 
liczba mieszkań-
ców Wejherowa  
zmalała o 222 
osoby.

Jednogłośnie 
za budżetem
Po raz pierwszy od wielu lat wszyscy radni Wejherowa zagłosowali 
za przyjęciem budżetu w takim kształcie, jak zaproponował to prezy-
dent miasta. Wprawdzie radni opozycji mieli kilka uwag krytycznych 
do projektu uchwały, ale – jak podkreślili – miał to być gest porozu-
mienia i chęć dalszej współpracy. 

Po raz pierwszy 
od wielu lat 
radni wszystkich 
ugrupowań 
zagłosowali 
za przyjęciem 
budżetu
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Informacje ze StaroStwa 
PowIatowego w wejherowIe

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

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

Granty dla organizacji 
pozarządowych

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłosił otwarty kon-
kurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez 
podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego 
działalność pożytku publicznego. Przewidywana kwota na 
realizację powyższych zadań wynosi 160 tys. zł. 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w 
Starostwie Powiatowym w Wejherowie do dnia 16 stycznia 
2015 r. do godz. 16. Dodatkowe informacje, w tym również 
zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie inter-
netowej powiatu. 

Program Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi 
oraz Raka Szyjki Macicy

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius zaprasza kobiety do 
udziału w Programach Wczesnego Wykrywania Raka Pier-
si oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy. 

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych kobiet 
w wieku 50 do 69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie 
miały wykonanego bezpłatnego badania mammograficzne-
go w ramach Programu. Natomiast populacyjny Program 
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 
skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych kobiet w 
wieku 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie 
miały wykonanego bezpłatnego badania cytologicznego w 
ramach Programu.

Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania cyto-
logiczne i mammograficzne w ramach programu, dostępny 
jest na stronie internetowej powiatu. 

Festiwal Pieśni Wielkopostnej
Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Gminne Cen-

trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie serdecznie 
zapraszają do wzięcia udziału w IX Pomorskim Festiwalu 
Pieśni Wielkopostnej - Szemud 2015, który odbędzie się 21 
marca 2015 r. w kościele pw. św. Wojciecha w Kielnie. 

Festiwal ma formę konkursu. Uczestnikami mogą być 
zespoły chóralne, schole, zespoły działające przy parafiach, 
stowarzyszeniach, szkołach, uczelniach itd. na terenie Pol-
ski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie interne-
towej powiatu. 

Najnowsza publikacja 
prof. Jerzego Tredera

Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie serdecznie zapraszają na promocję najnow-
szej publikacji prof. Jerzego Tredera pt.: „Spòdlowô wiédzô 
ò kaszëbiznie”. Wydarzenie odbędzie się 10 stycznia (sobo-
ta) o godz. 16.00 w siedzibie muzeum przy ul. Zamkowej 
2a. 

Jest to drugie wydanie, rozszerzone i poprawione, popu-
larnego podręcznika do nauki o języku kaszubskim wyda-
nego w 2009 r. Nowe wydanie jest uzupełnione wybraną bi-
bliografią zawierającą najnowsze prace dotyczące badania i 
standaryzacji kaszubszczyzny. Zawiera również indeks oso-
bowy. Poza tym publikację poszerzono o rozdział o rozwoju 
pisowni, językowych zabytkach, normalizacji pisowni oraz 
nowych słownikach jakie ukazały się na rynku.

          
 

   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 29.12.2014r., na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2014r. 
uzupełniony w dniu 29.10.2014r.,   wydano  decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej  polegającej na:

BUDOWIE  DROGI  GMINNEJ  ULICY  CHMIELEWSKIEGO 
/na odcinku od skrzyżowania z ul. Necla do skrzyżowania z ul. Stefczyka/  

  NA TERENIE GMINY MIASTA WEJHEROWA

- w obr. 10 na działkach  nr ewidencyjny: 263/74, 264/11, 294, 293/2, 295/5 (powstała  
z podziału działki   nr 295/3), 295/4, 440/16, 439/1

oraz  na czasowe zajęcie terenu  objętego obowiązkiem przebudowy istniejącej infra-
struktury technicznej i drogowej związanych z realizacją inwestycji:

- w  obr. 10 na działkach  nr ewidencyjny: 832, 313/2, 437, 293/1, 292, 295/6 (powstała  
z podziału działki nr 295/3), 263/90, 264/6, 263/78, 264/10, 263/76, 436

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją   
o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Bu-
downictwa, 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. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza na 
koncert Olgi Siemieńczuk (sopran) i Karoliny Czechowskiej (fortepian), który odbędzie się 11 
stycznia 2015 r. (niedziela) o godz. 18.00 w siedzibie muzeum, przy ul. Zamkowej 2a. Szczegóły 
dostępne na stronie internetowej muzeum: www.muzeum.wejherowo.pl.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius zachęca kluby i związki sportowe do składania wniosków 
o przyznanie nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i 
krajowym dla zawodników i trenerów będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego. Wnio-
ski należy składać w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 
przy ul. 3 Maja 49 do dnia 31 stycznia. 

Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej 
powiatu. 

Nagrody dla najlepszych 
sportowców powiatu wejherowskiego

www.powiat.wejherowo.pl

Koncert w Muzeum
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Zakończył się już gorący 
czas samorządowych kam-
panii wyborczych. Znane są 
wyniki wyborów oraz układ 
sił zarówno w gminach i mia-
stach, jak i w powiecie oraz 
sejmiku województwa. Po 
wyborach samorządowych 
przedstawiciele środowisk 
Platformy Obywatelskiej de-
klarują dalszą, wspólną pracę 
na rzecz mieszkańców, jedno-
cześnie dziękując wyborcom 
za udzielone poparcie.

Podsumowując wyniki wy-
borów samorządowych nale-
ży zauważyć, iż radni Platfor-
my Obywatelskiej zarówno w 
mieście Wejherowie i Rumi, 
jak i w powiecie, mają naj-
liczniejszą reprezentację. Do 
Rady Miasta Wejherowa do-
stało się 9 radnych Platformy 
Obywatelskiej, do Rady Mia-

sta Rumi 15, zaś do Rady Po-
wiatu Wejherowskiego 13.

Na przedświątecznym spo-
tkaniu (jednocześnie podsu-
mowującym wyniki wyborów 
samorządowych) spotkali 
się kandydaci tego środowi-
ska startujący w minionych 
wyborach. Zebrani przede 
wszystkim dziękowali wybor-
com za udzielone poparcie. 
Dziękowali nie tylko Ci, któ-
rzy obdarzeni zostali manda-
tem radnego lecz cały zespół, 
który deklaruje dalsze wspól-
ne działania na rzecz miesz-
kańców gmin i miast naszego 
powiatu, jak i samego samo-
rządu powiatowego.
(oprac. raf)

RUMIA | 13,2 mln zł (czyli 10 
proc. całego budżetu) wyda-
dzą władze miasta w tym roku 
na inwestycje. Zdecydowana 
większość z tego to inwestycje 
drogowe, przeznaczone na ten 
cel zostanie 7,3 mln zł. 

Sesja Rady Miejskiej Rumi, 
poświęcona budżetowi mia-
sta na 2015 rok, odbyła się w 
przedostatni dzień ubiegłego 
roku. Przed obradami zorga-
nizowano spotkanie opłatko-
we. 

Najważniejszym tematem 
było oczywiście uchwalenie 
budżetu Gminy Miejskiej Ru-
mia na rok 2015. Budżet przy-
jęto jednogłośnie.

Wydatki w tym roku zapla-
nowano na kwotę 127,9 mln 
zł, natomiast dochody mają 
wynieść 130,5 mln zł (nad-
wyżka budżetowa to 818 tys. 
złotych).

Warto zauważyć, że projekt 
budżetu został opracowa-
ny jeszcze przez poprzednią 

burmistrz. Dlaczego więc zo-
stał przyjęty jednogłośnie po 
zmianie sił politycznych?

- Ustaliliśmy z radnymi, żeby 
tego budżetu nie zmieniać i 
go nie korygować - wyjaśnia 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Tworzenie budżetu 
jest bowiem procesem bardzo 
czasochłonnym, a ja - jako 
nowa osoba w urzędzie - mu-
szę wejść w tryby tej machiny. 
Radni, którzy zasiadają w ra-
dzie po raz pierwszy, również 

muszą się ze wszystkim zapo-
znać.

W uchwale budżetowej wzię-
to pod uwagę kredyt dla zrów-
noważenia budżetu, gdyż Ru-
mia spłaca kredyty i pożyczki 
(6 mln zł.). Założono, że na ko-
niec roku zadłużenie wyniesie 
ok. 51 mln złotych. 

Jakie więc najważniejsze 
inwestycje drogowe czeka-
ją rumian w roku bieżącym? 
Wybudowany zostanie ciąg 
ulic Hetmańska i Długa, Kazi-

Ponad 7 mln zł na drogi mierska, Bukowa, Chełmińska, 
Działkowców, Tysiąclecia, Zyg-
munta Starego i Piłsudskiego. 
Remont czeka też ulicę Dą-
browskiego. Lista planowanych 
inwestycji nie jest jednak jesz-
cze zamknięta, będzie korygo-
wana w miarę potrzeb. 

W toku dalszych obrad radni 
podjęli uchwały w sprawach:

- ustalenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla Administra-
cji Budynków Komunalnych w 
Rumi na rok 2015;

- przyjęcia harmonogramu 
zadań programu „Rumia – Bez-
pieczne Miasto” na rok 2015;

- przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Miejskiej Biblioteki  Publicznej 

im. Floriana Ceynowy w Rumi 
na lata 2014 – 2020;

- wybrania przedstawicieli 
Gminy Miejskiej Rumia do: 
Stowarzyszenia Gmin „Małe 
Trójmiasto Kaszubskie”, Zgro-
madzenia Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki”  oraz Zgromadzenia 
Metropolitalnego Związku Ko-
munikacyjnego Zatoki Gdań-
skiej;

- ustalenia planu pracy Rady 
Miejskiej Rumi  na rok 2015.
(raf)

Platforma dziękuje za poparcie
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INWESTYCJE | Gmina Wejhe-
rowo „wzbogaciła się” o nowe 
boisko wraz z zapleczem. Jest to 
pełnowymiarowe boisko z na-
wierzchnią z trawy, wyposażone 
zostało w oświetlenie i szatnie. 
Całkowity koszt budowy obiek-
tu wyniósł 800 tys. zł. Inwesty-
cja była współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej.

Boisko zostało wybudowane 
w ramach realizacji II etapu 
budowy kompleksu rekreacyj-
nego przy ul. Drzewiarza w 
Gościcinie.

Oprócz boiska (z odwod-
nieniem, oświetleniem i 
zapleczem, na które składają 
się: szatnie, łazienki, natryski, 
toalety dla osób niepełno-
sprawnych, magazyn i biuro) 
zbudowano bieżnię sportową. 
Dofinansowanie ze środków 
unijnych wyniosło 400 tys. zł. 
Wcześniej, w ramach I etapu, 
oddano do użytku plac zabaw z 
nawierzchnią syntetyczną oraz 
urządzeniami zabawowymi.
(raf)

Nowe boisko

PO deklaruje dalszą wspólną pracę na rzecz mieszkańców
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W 2015 roku dochody wy-
niosą 78 mln 270 tys. 478 zł 
a wydatki wyniosą 94 mln 
247 tys. 190 zł. Deficyt bu-
dżetowy będzie na 15 mln 
976 tys. 712 zł. Jak zaznaczył 
wójt gminy Henryk Skwarło, 
budżet jest proinwestycyjny, 
bo ponad 24 mln zł przezna-
czone zostaną na zaplano-
wane przedsięwzięcia, wśród 
których największym będzie 
rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej w Bolszewie za 5 mln zł. 
Wśród najważniejszych za-
dań inwestycyjnych wymienia 
się: budowa sieci wodociągo-
wej w Gniewowie, Gowinie i 
Ustarbowie, reaktywacja uję-
cia i stacji uzdatniania wody 
Góra, rozbudowa sieci kana-
lizacyjnej w gminie, budowa 
chodnika od ul. Strażackiej 
do Ośrodka Zdrowia w Bol-

szewie, budowa chodnika w 
Kniewie i Zbychowie, budo-
wa ciągu pieszo-rowerowego 
ul. Zamostnej w Bolszewie, 
budowa ul. Brzozowej w Go-
ścicinie i Gowinie, budowa 
ul. Grubby w Gościcinie i 
Gowinie, budowa ul. Polnej 
w Bolszewie, ul. Południo-
wej w Gościcinie, ul. Wodnej 
w Bolszewie, ul. Okrężnej w 
Bolszewie, budowa zatoki au-
tobusowej w Łężycach, Orlu, 
rozbudowa ul. Długiej w Bol-
szewie i ul. Wejhera w Orlu, 
likwidacja barier wykluczenia 
cyfrowego, rozbudowa remiz 
w Gościcinie, Górze i Orlu, 
rozbudowa dyżurki SP No-
wym Dworze Wejherowskim, 
budowa przyłącza gazowego 
SP Orle, budowa kanalizacji 
sanitarnej w Bolszewie, Go-
ścicinie, Łężycach, Kąpinie, 
kanalizacji deszczowej w Go-
winie, ArtParku z budową 
strefy rekreacyjno-sportowej 

Budowa szkoły i kanalizacji w tym roku
GM. WEJHEROWO | Najważniejszym wydarzeniem III sesji rady gminy Wejherowo był budżet na 2015 rok, 
który został przyjęty 20 głosami radnych, tylko jeden radny wstrzymał się od głosu.

nego przez Tadeusza Drespa o 
uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego w Nowym Dworze Wej-
herowskim. Ustalono wysokość 
i zasady udzielania dotacji dla 
prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na poziomie 300 zł 
miesięcznie na każde dziecko w 
okresie od stycznia do czerwca 
2015 r. Planuje się objąć opieką 
30 dzieci, co wymaga kwoty 54 
tys. zł. Radni przyjęli program 
osłonowy „Mleko w szkole” na 
lata 2015-2020. Kartonik mle-
ka lub jogurt otrzymają dzieci 
i młodzież z rodzin objętych 
dożywianiem w szkole. Do tej 
pory z pomocy korzystało 476 
dzieci więc koszty wyniosą za 
mleko: 18 tys. 611,60 zł lub za 
jogurt 20 tys. 610,80 zł. Po-
nadto radni uchwalili Gminny 
Program Profilaktyki, Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narko-
manii. Środki pochodzą z opłat 
za sprzedaż napojów alkoho-
lowych. Miłym akcentem sesji 
było wręczenie aktu nadania 
stopnia awansu zawodowego 
nauczycielce Oldze Rusakow.

w Bolszewie, budowa boisk 
z parkingiem w SP Gowino, 
budowa świetlicy wiejskiej w 
Ustarbowie oraz nowy budy-
nek administracyjny Urzędu 
Gminy, Centrum Integracji i 
Kultury Wodnik w Bieszkowi-
cach, Plac Pamięci w Bolsze-
wie, „Kajakiem przez Gminę”, 
strefę rekreacyjno-sportową w 
Nowym Dworze, Gniewowie, 

Kąpinie, Zbychowie i Sopie-
szynie, strefę sportową w SP 
Gościcino, utworzenie szlaku 
ruralistycznego w Górze i wy-
konanie ogrzewania świetlicy 
w Gniewowie.

-Na zadania z funduszu so-
łeckiego przeznaczymy 341 
tys. 972 zł – mówi wójt Henryk 
Skwarło. – Natomiast wydatki 
na oświatę wyniosą 37 mln 266 

tys. 410 zł, na inwestycje zapla-
nowano 24 mln 617 tys.740 zł, 
a na drogi 4 mln 529 tys. 756 
zł. 

Zmianie uległ również bu-
dżet z 2014 roku. Zmniejszyły 
się dochody o 6 mln 797 tys. 
190 zł i zwiększyły wydatki o 6 
mln 797 tys. 190 zł. Radni roz-
patrzyli wezwanie do usunię-
cia naruszenia prawa, złożo-
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Radni gminy Wejherowo podjęli uchwałę budżetową
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Najważniejszym, moim zda-
niem, wydarzeniem był mimo 
wszystko wybór Donalda Tuska 
na przewodniczącego Rady Eu-
ropejskiej. Zostawmy na boku 
dywagacje, czy był on ważniejszy 
dla niego samego, czy dla Polski, 
bo w tej sprawie, o czym mogłem 
przekonać się z licznych moich 
rozmów, zdania są mocno po-
dzielone. Ale wszyscy są zgodni 
co do tego, że odejście Tuska z 
polskiej polityki, zważywszy na 
rolę, jaką w niej przez ostatnie 
lata odgrywał, nie pozostanie 
bez echa. To oczywiście nie musi 
oznaczać, że legnie w gruzach 
wszystko to, co on zbudował i 
swoim nazwiskiem firmował 
(rząd, partia), ale niewątpliwie 
będzie to już zupełnie inaczej 
funkcjonowało. Czy lepiej, zoba-
czymy za kilka miesięcy. Na razie 
Ewa Kopacz dość dobrze radzi 
sobie na stanowisku premiera, a 
partia uniknęła wewnętrznych, 
odśrodkowych wstrząsów, co 
wieszczyło jako nieuchronne 
wielu obserwatorów polskie-
go życia politycznego. Drugim 
wydarzeniem godnym odno-

towania były wybory do Parla-
mentu Europejskiego i wybory 
samorządowe. Potwierdziły one 
obecny układ sił na polskiej sce-
nie politycznej. PO odnotowała 
co prawda niewielkie straty, a 
PiS nieco zyskał, ale to te partie 
wciąż wyraźnie dominują w kra-
ju i nie zanosi się na to, by w tym 
roku to się zmieniło. Zaskaku-
jąco dobry wynik PSL w wybo-

rach samorządowych nie ozna-
cza, że w jesiennych wyborach 
parlamentarnych ta partia jest w 
stanie wyżej wymienionej dwój-
ce zagrozić. Raczej nie ma na to 
szans, ale swoją przetargową po-
zycje niewątpliwie umocni. W 
światku politycznym kursuje już 
nawet taki żarcik, że co prawda 
nie wiadomo jeszcze kto wygra 
wybory, ale już wiadomo, że PSL 
znowu będzie w koalicji rządzą-
cej. Jak już jestem przy wyborach, 

to nie sposób nie wspomnieć, 
przynajmniej jednym zdaniem, 
że w maju czekają nas wybory 
prezydenckie. Ich murowanym 
faworytem, nie tylko dla mnie, 
jest obecny prezydent Broni-
sław Komorowski, a sukcesem 
kandydata PiS Andrzeja Dudy 
będzie, jeśli uda mu się dopro-
wadzić do II tury. I na koniec 
jedno wydarzenie zagraniczne, 
które nie pozostaje bez wpływu 
na nasze bezpieczeństwo. Cho-
dzi o skutki trwającego kryzysu 
na Ukrainie. Sankcje nałożone 
w ubiegłym roku przez Zachód 
na Rosję za wspieranie separa-
tystów na wschodzie Ukrainy i 
aneksję Krymu, wbrew niedo-
wiarkom, odnoszą zamierzony 
skutek, co wcale nie znaczy, że 
droga do normalizacji będzie ła-
twa. Tym bardziej, że Rosja bar-
dzo nerwowo zareagowała na 
deklarację nowych, wybranych 
w demokratycznych wyborach 
władz Ukrainy o rezygnacji ze 
statusu państwa neutralnego i 
rozpoczęciu starań o wejście do 
struktur NATO. To rzeczywi-
ście może skomplikować i tak 
złe stosunki między tymi pań-
stwami, ale Moskwa prędzej czy 
później, będzie musiała się z tym 
pogodzić.

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

RUMIA | 15 marca odbędą się 
wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej Rumi. Wojewoda Po-
morski wydał w grudniu 2014 
roku zarządzenie określające 
termin wyborów uzupeł-
niających do Rady Miejskiej 
Rumi w okręgu wyborczym 
nr 7. Powodem jest wyga-
śnięcie mandatu wyborczego  
radnego Michała Pasiecznego 
w związku z jego wyborem na 
Burmistrza Miasta Rumi w 
Wyborach Samorządowych 
2014. Szczegółowy kalendarz 
wyborczy znajduje się na stro-
nie BIP Urzędu Miasta Rumi w 
zakładce /Wybory/. (raf)

RUMIA | To będzie wyjątko-
we wydarzenie kulturalne: 
w Stacji Kultura, zlokali-
zowanej w centrum Rumi 
(na dworcu PKP) zabrzmią 
„PIRAMIDY”- zespół z 
rockowymi korzeniami. 

Budynek bibliotecz-
ny po raz pierwszy pod 
swym dachem ugości takie 
instrumenty jak perkusja, 
gitara elektryczna czy gitara 
basowa. Wydawać by się 
mogło, że projekt w swojej 
konwencji nie wpisuje się w 
cichą przestrzeń, w której 
dominować powinna książ-
ka, a jednak, co prawda już 
nie z piedestału, ale ze sceny 
artystycznej,  przemówią do 
nas wieszcze narodowi, tj. 
Mickiewicz, Słowacki czy 
Norwid. 

Nazwa zespołu pochodzi 
od nazwy ich pierwszej 
płyty „Rozmowa z pira-
midami”- był to program 
muzyczny w aranżacjach do 
tekstów polskich romanty-
ków. 

- Postawiliśmy na dobrych 
tekściarzy - żartobliwie 
mówi Piotr Kajetan Mat-
czuk, lider zespołu. - Teksty 
romantyków są profetyczne 
i stanowią znakomity ko-
mentarz do czasów współ-
czesnych.

Koncert odbędzie się w 
piątek 16 stycznia o godz. 
19.00. Muzycy wystąpią w 
składzie: Piotr Kajetan Mat-
czuk (instrumenty klawiszo-
we, śpiew), Piotr Augusty-
nowicz (gitara elektryczna), 
Tomasz Imienowski (gitara 
basowa), Tomasz Paszko 
(perkusja).  (raf)

Koncert, jakiego 
jeszcze nie byłoI znowu minął rok

Tradycyjnie już, pierwszy styczniowy felieton poświęcam omówieniu 
trzech najważniejszych wydarzeń minionego roku. Oczywiście to mój 
subiektywny wybór i wcale nie musi pokrywać się z Państwa ocenami.

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Wybory - w marcu

Na razie Ewa Ko-
pacz dość dobrze 
radzi sobie na sta-
nowisku premiera, 
a partia uniknęła 
wewnętrznych, 
odśrodkowych 
wstrząsów.
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17 po Redzie
Miejski Zakład Komunikacji 

Wejherowo poinformował, że 
od dnia 5 stycznia 2015 roku 
(poniedziałek) z inicjatywy 
burmistrza uruchomiona zo-
stała nowa linia autobusowa 
numer 17 Reda Dworzec PKP 
- Reda Cmentarz.

Trasa kursowania autobusu:
Kierunek Reda Cmentarz: 

Reda Dworzec PKP → Gdań-
ska → Obwodowa → Łąkowa 
→ Gniewowska → Buczka → 
Gniewowska → Reda Cmen-
tarz.

Kierunek Reda Dw. PKP: 
Reda Cmentarz → Gniewow-
ska → Buczka → Gniewowska 
→ Łąkowa → Obwodowa → 
Gdańska → Reda Dworzec 
PKP.

Więcej kursów do Gowina
Od środy 7 stycznia zmie-

niony został rozkład jazdy 

autobusu linii nr 12. Z inicja-
tywy wójta gminy Wejhero-
wo zwiększona zostaje ilość 
kursów do Gowina - zostały 
wprowadzone dodatkowe, 
wykonywane w dni powsze-
dnie poza okresem letnich 
wakacji:

1. Kurs z ul. Sucharskiego 
do Gowina: odjazd z przy-
stanku Sucharskiego o 7:06, a 
z Dworcowej o 7:13 → przy-
jazd do Gowina o 7:27.

2. Kurs z Gowina do Wejhe-
rowo Dworzec PKP: odjazd z 
Gowina o 7:30 i przyjazd do 
Wejherowo Dw. PKP o 7:45.

3. Kurs z Wejherowo Dwo-
rzec PKP: odjazd o 15:00 → 
przyjazd do Gowina o 15:17.

4. Kurs z Gowina do Wejhe-
rowo Dworzec PKP: odjazd o 
15:20 → przyjazd do Wejhe-
rowo Dw. PKP o 15:36.

Korekta na linii 10
Na linii nr 10 od 7 stycznia 

(środa) zostajie wprowadzo-
ny dodatkowy kurs wykony-

Super święta  to tytuł 
przedstawienia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, 
które obejrzeli uczniowie i 
nauczyciele w ZSP nr 2.  W 
przedstawieniu połączono 
współczesność z motywem 
biblijnym. 

Główne role odegrali: 
Batman, Hulk, Superman i 
Spiderman. Ale co superbo-
haterowie mają wspólnego 
ze świętami? Wydarzenia 
w spektaklu są następu-
jące: odbywa się zebranie 
superbohaterów, Super-
man ogłasza, że na ziemię 
zmierza nowy superbohater, 
który swoją siłę czerpie od 
wielkiego Boga. Przybywa 
on, aby uratować świat 
przed złoczyńcą – Grze-
chem. Tymczasem w dzień 
Wigilii w Biurze Ochrony 
Świąt w niebie aniołowie 
dowiadują się, że piekło 
wynajęło superłotra w celu 
zabicia Jezusa. Archanioł 
Gabriel dzwoni więc do Su-
permana z prośbą o ochronę 
narodzonego Dzieciątka. 
Bohaterowie stawiają się w 
Betlejem w celu odnalezie-
nia łotra, okazał się nim Jo-

ker złoczyńca, który udając 
dobrego mikołaja, próbował 
otruć superbohaterów. Poja-
wia się jednak Święty Miko-
łaj, który częstuje bohaterów 
opłatkiem, odzyskują oni 
siłę i odnajdują Jokera przy 
żłóbku, gdy próbował otruć 
Jezuska.

Scenariusz opracowali: 
Mateusz Elwart – uczeń kl. 
3 eT, Jarosław Pawłowski 
– nauczyciel religii, Agata 
Schulz – nauczyciel j. angiel-
skiego. 

Oprawę muzyczną przy-
gotowali: Konrad Warm-
ke – kl. 1 fT (fortepian) 
przy współpracy Łukasza 
Baranowskiego – kl. 4 aT, 
Artur Bizewski – kl. 1 bT 
(akordeon), Natalia Janke – 
kl. 1aLO (saksofon), Magda 
Klawikowska – kl. 1 bLO 
(klarnet), Mateusz Zioło – 
kl. 3 dT, Barbara Lieske – kl. 
4 aT, Maryks Kaja – kl 1 
aLO (śpiew).

Przedstawienie przygo-
towała Małgorzata Olszak, 
nauczyciel bibliotekarz, przy 
współpracy nauczyciela reli-
gii Jarosława Pawłowskiego.
(r) 

„Super święta” w ElektrykuNowa linia w Redzie, częściej do Gowina
Na początku stycznia nastąpiły zmiany w komunikacji miejskiej. W poniedziałek 5 stycznia rozpoczął 
kursować autobus nowej linii w Redzie, natomiast rozkłady jazdy linii nr 12 i 10 ulegają zmianom.

wany we wszystkie dni tygo-
dnia.

1. Kurs z Os. Kaszubskiego do 
Kębłowa: odjazd z przystanku 
Pomorska o 20:42, z przystan-
ku Broniewskiego (Dworzec 
PKP) o 20:48 i przyjazd do Kę-
błowa o 21:03.

2. Zjazd z Kębłowa o 21:05 do 
Zajezdni MZK.

3. Korekcie ulegną też wcze-
śniejsze kursy w kierunku Kę-
błowa - z przystanku Pomorska 

- będą o 18:42 i 19:42.
Dodatkowo dla poprawy ja-

kości usług przewozowych, 
poza okresem letnich wakacji, 
wybrane kursy linii nr 10 ob-
sługiwane będą przez wielko-
pojemny autobus przegubowy.

1. Kursy z przystanku Wejhe-
rowo Pomorska o godz.: 6:40, 
14:35, 15:37 i 17:07.

2. Kursy z przystanku Kębło-
wo Kościół o 7:25, 14:59, 16:28 
i 18:05.

Od stycznia wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej
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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 widoczny zestaw mebli, 
cena 300 zł, tel. 607 301 942

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM działkę 1000m2, prąd 
Mezowo. Tel: 511-646-970

SPRZEDAM ziemie 25000m2 w Łów-
czu Górnym kolo Strzebielina, cena do 
negocjacji. Tel: 607-773-292

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 
53m, wieżowiec, parter. Cena 185 tys. 
Wejherowo. Tel: 58 672-60-75

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 
murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z 
prawem 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 
murowanym, 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

TANIO wynajmę parter domu, tel. 
781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ Warszawska Starówka, 
45m2, 2P., na Gdynię - także ew. kawa-

lerka własnościowa. Tel: 798-663-348 

WEJHEROWO komunalne 76 m, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka przedpokój, 
ogrzewanie gazowe, zamienię na 
mniejsze za dopłatą lub domek. Może 
być inna okolica. Tel: 510-118-155

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

MERCEDES okularnik 250, rok produk-
cji 1996, cena 8700 zł do negocjacji, tel. 
501-102-724

KUPIĘ
SKUP aut kasacja dojazd do klienta, tel. 
789 345 593

INNE

SPRZEDAM cztery opony zimowe z 
felgami 155x70.13”. mało używane 
cena 260 zł. Tel: 510-501-955

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

INNE

SPRZEDAM aparat cyfrowy Fuji Film 
14 Megapix z ładowarkami. Cena 120 
zł, Wejherowo. Tel: 730-499-146

SPRZEDAM tv samsung 37 lcd, stan 
dobry, 3 hdmi, internet. Cena 400 zł, 
Gdynia. Tel: 888-787-322

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

POŻYCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości. Tel: 512-905-908 www.
pod-zastaw.net

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

TOWARZYSKIE

29-LETNI kawaler bez nałogów pozna 
Panią do 37 lat w celu stworzenia 
kochającej się rodziny. Dziecko mile 
widziane. Tel: 571-283-840

SPOKOJNY, miły chłopak przed 
30-stką, niepijący, niepalący pozna ko-
bietę do 33 lat w celu stałego związku. 
+49 15 214 138 311

EXTRA cycusie, wystrzałowa dupcia. 
Pozna Panów sponsorów. Tel: 514-670-
725 Sopot

MIŁY kulturalny chłopak 41 lat. Pozna 
miłą Panią spod znaku Lwa w celu 
stałego związku. Tel: 514-906-666

SAMOTNY w związku lat 48, zapozna 
miłą Panią z Kartuz w wieku 40-50 Tel: 
697-822-366

PAN 55 lat pozna Panią która poważnie 
myśli o stałym związku. Tel: 668-284-
411

ZWIERZĘTA

MIĘSO głęboko mrożone dla zwierząt. 
Mielona wołowina, drób, drób z kością. 
Tel: 501-441-830

SPRZEDAM prosiaki, siedem sztuk, 
Cena 140zł sztuka. Tel: 505-468-616

RÓŻNE

SPRZEDAM tanio nieużywaną, 
niemiecką, automatyczną maszynę 
do szycia, która ma 21 ściegów (2x 
owerlok), cena 220 zł, Rumia, tel. 790 
734 939 

SPRZEDAM łuparkę świdrową silnik 
5.5 kw bardzo praktyczna, tel. 601 
638 877

BURSZTYN kupię, tel. 532 110 190

SPRZEDAM drewno opałowe do 
kominka i Co , także gałęziówkę. Możli-
wość dowozu gratis. Tel: 606-522-604

SPRZEDAM widoczny zestaw, cena 
100 zł, tel. 607 301 942

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków czystości, 
artykułów szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 788-245-594

KUPIĘ ubranka dla dziewczynki roz-
miar 122 na 128. Tel: 505-864-616

SPRZEDAM replikę czołgu za 15 zł. Tel: 
796-720-371

SPRZEDAM rakietę do tenisa ziemne-
go, � rmy Wilson. Tel: 796-720-371 

LODÓWKA elektrolux, Express, 
chodnik dywanowy, szybkowar, drzwi 
wewnętrzne i metalowe oraz Autodra-
ha. Tel: 885-557-151

MĘSKIE buty zimowe i adidasy nr 46, 
tanio. Tel: 668-076-468

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków czystości, 
artykułów szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 788-245-594

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - 
prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i 
kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 
650 zł, tel. 600 702 048 
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Wyniki:
Łukasz Gromuł - I m. kumite fantom chłopców 10-11 lat, I m. kumite chłopców 10-11 lat- 30 kg,  
I m. kata chłopców 10-11 lat
Karolina Osińska - I m. kata kadetek 14-15 lat, I m. kata juniorek 16 -17 lat, II m. kumite kadetów 
open 14-15 lat
Małgorzata Kirszling - I m. kumite młodziczek open 12-13 lat, I m. kata młodziczek 12-13 lat
Patryk Andrzejewski - I m. kata młodzików 12 -13 lat, II m. kumite młodzików 12-13 lat
Wiktoria Ehrlich - I m. kumite fantom dziewcząt 7 lat i młodsze, III m. kihon dziewcząt 7 lat  
i młodsze
Krzysztof Małachowski - I m. kumite młodzików open 12-13 lat
Krystian Andrzjewski - II m. kumite open kadetów 14- 15 lat, II m. kata kadetów 14-15 lat
Wiktoria Skoczke - II m. kata młodziczek 12-13 lat, II m. kumite młodziczek 12-13 lat
Jakub Szamber - I m. kumite fantom chłopców 7 lat i młodsi, II m. kata chłopców 7 lat i młodsi, III 
m. kata chłopców 8-9 lat
Kajetan Link - II m. kumite fantom chłopców 7 lat i młodsi
Remigiusz Totzke - II m. kumite fantom chłopców 10-11 lat
I m. kata drużynowe dziewcząt 12-15 lat ( Kirszling, Osinska, Skoczke)
II m. kata drużynowe chłopców 12-15 lat ( Andrzejewski, Małachowski, Gromuł)

Wrócili aż z 23 medalami
KARATE | Kolejny sukces od-
nieśli karatecy z Klubu Spor-
towego Karate „SAKURA” z 
Rumi. Pod sam koniec ubie-
głego roku 13 zawodników 
brało udział w „IX Swarzędz-
kich Mistrzostwach Karate 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Swarzędz”, gdzie miało oka-
zję walczyć i demonstrować 
swoje umiejętności z 265 
zawodnikami z 23 klubów 
i miast. Świetnie się bawiąc 
i dzielnie walcząc rumianie 
zajęli pierwsze miejsce jako 
klub w klasyfikacji medalo-
wej zdobywając aż 12 złotych 
medali, 9 srebrnych i 2 brą-

zowe. Dodatkowo zostali wy-
różnieni, gdyż miano najlep-
szej zawodniczki i zawodnika 
przypadło uczniom KSK „SA-

KURA”. Najlepszą zawodnicz-
ką została Karolina Osińska, a 
najlepszym zawodnikiem Łu-
kasz Gromuł. (raf)

W hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji zo-
baczyć będzie można w 
sobotę aż trzy spotkania. 
Młode siatkarki muszą w sobot-
nie popołudnie wygrać swoje 
mecze, aby być pewnym awan-
su. Zadanie to nie będzie łatwe, 
ponieważ spotkania w pierwszej 
rundzie rumianki wygrywały 
po zaciętych pojedynkach. W 
Stężycy Wieżyca prowadziła 
już 2:0 i podopieczne Anny 
Brodackiej musiały wykazać się 
najwyższym kunsztem i hartem 
ducha, by doprowadzić do tie-
breaka i zwyciężyć. Do równie 
wysokiego wysiłku w meczu w 
Gdańsku zmuszone były młod-
sze dziewczęta reprezentujące 
Rumię w lidze kadetek. Grające 
pod szyldem Akademia Piłki 
Siatkowej Rumia II siatkar-
ki prowadzone przez Roberta 
Sawickiego nie musiały grać z 

MMKS pięciu setów, ale sto-
czyły bardzo wyrównany bój - o 
zwycięstwie w ostatniej partii 

zadecydowała gra na przewagi. 
Kibice, którzy zawitają w sobotę 
do hali MOSiR będą mieli nie-

FINAŁY | Drużyna piłkarzy z 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 z Rumi wzięła 
udział w XV Finale Woje-
wódzkiej Licealiady w futsa-
lu chłopców, który odbył się 
w Człuchowie. Nie będąc na 
turnieju faworytem, chłopcy 
z Rumi odnieśli ogromny 
sukces, przywożąc z imprezy 
brązowe medale. W całych za-
wodach przegrali tylko jeden 
mecz, z gospodarzem i przy-
szłym mistrzem wojewódz-
twa pomorskiego - drużyną 
z Chojnic. W decydującym 
o trzecim miejscu spotka-
niu pokonali natomiast XX 
Liceum Ogólnokształcące 
z Gdańska.  Był to najlep-
szy występ zawodników z 
powiatu wejherowskiego w 
Wojewódzkiej Licealiadzie 
w tej dyscyplinie sportowej. 
Również chłopcy z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Wejherowie wystąpili 
w Finale Wojewódzkiej Lice-
aliady w piłce ręcznej, który 
odbył się w Kwidzynie i także 
odnieśli wielki sukces, zdo-
bywając na trudnym terenie 
brązowe medale. Drużyna z 

Udane starty 
wejherowskich sportowców
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„Samochodówki” wyjeżdżała 
na turniej w roli „kopciuszka”, 
ponieważ pierwszy raz w histo-
rii, zespół z naszego powiatu 
dotarł na ten szczebel rozgry-
wek. Poziom finału był bardzo 
wysoki, a ekipa z Wejherowa 
w najważniejszym meczu wy-
grała z Zespołem Szkół Ponad-
gimnazjalnych z Malachina i 
stanęła na najniższym stopniu 
podium. Całemu zespołowi na-
leżą się ogromne gratulacje za 
bardzo udany występ w finale. 
Na koniec tygodnia, dziewczę-
ta z „Samochodówki” również 
w Kwidzynie uczestniczyły 

w Finale Wojewódzkiej Lice-
aliady w piłce ręcznej. Jechały 
na zawody, broniąc trzeciego 
miejsca wywalczonego w 2013 
roku w Słupsku. W wyrówna-
nej stawce zespołów, drużyna 
z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 z Wejherowa 
zajęła bardzo wysokie czwarte 
miejsce, przegrywając medal 
różnicą bramek. Dziewczętom 
należą się największe słowa 
uznania, ponieważ drugi rok 
z rzędu godnie reprezentują 
powiat wejherowski na arenie 
wojewódzkiej.
(DD)   

Siatkarki APS Rumia wracają do gry
RUMIA | Po dwutygodniowej przerwie świąteczno-noworocznej w najbliższy weekend do gry o ligowe punkty 
wracają siatkarki. Zagrają wszystkie grupy wiekowe Akademii Piłki Siatkowej Rumia. 

meczu faworyta. Poznanianki są 
zdecydowanie ”zespołem własnej 
hali”, na wyjazdach zdobywanie 
punktów przychodzi im trudniej. 
Z drugiej strony akademiczki 
bardzo dawno nie grały meczu 
w Rumi i na pewno przed wła-
sną publicznością rzucą na szalę 
wszystkie umiejętności i ambicję, 
aby ugrać w sobotę jak najwięcej 
o godz. 18.00. Krótki odpoczynek 
czeka dziewczęta, które zagrają w 
sobotę w lidze kadetek jako dru-
ga drużyna APS. W niedzielę 11 
stycznia wyruszą do Gdańska, by 
już w swojej kategorii wiekowej 
wziąć udział turnieju pierwszej 
ligi młodziczek. Gospodarzem 
zawodów będzie Energa Gedania 
Gdańsk w Zespole Szkół nr 12 w 
Gdańsku ul. Burzyńskiego o godz. 
9.00. Najmłodsze reprezentantki 
zagrają w turnieju V ligi młodzi-
czek w Pucku, gdzie zmierzą się 
z gospodyniami z Zatoki oraz 
drugim zespołem gdyńskiego 
Trefla. Jeśli uda się rumiankom 
podtrzymać dyspozycję z turnieju 
rozegranego w grudniu w Rumi 
możemy spodziewać się udanego 
występu 11 stycznia o godz. 14.30 
w MOKSiR w Pucku ul. Lipowa.

codzienną okazję obserwować 
dwa mecze siatkówki jednocze-
śnie, ponieważ oba zaplanowa-
no na tę samą godzinę i toczyć 
się będą na dwóch sektorach 

rumskiego obiektu 10 stycznia o 
godz. 16.00. Tuż po zakończeniu 
spotkań ligi młodzieżowej roz-
pocznie się mecz II ligi kobiet. 
Przeciwnikiem Akademii Piłki 

Siatkowej Rumia będzie poznań-
ski Energetyk. Jeśli porównamy 
to z siódmą pozycją rumianek 
i dziewięcioma punktami to 
nietrudno wskazać w sobotnim 

Jeśli uda się ru-
miankom podtrzy-
mać dyspozycję z 
turnieju rozegra-
nego w grudniu 
w Rumi możemy 
spodziewać się 
udanego wystę-
pu 11 stycznia 
o godz. 14.30 w 
MOKSiR w Pucku 
ul. Lipowa.
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AMK - Puckie Centrum 

Trener Wojciech Wasiek i 
trener Marcin Funk po raz 
kolejny mogą być bardzo 
zadowoleni ze swoich pod-
opiecznych. W trzecich ko-
lejnych zawodach halowych 
młodzi piłkarze w końcu 
osiągnęli najwyższy stopień 
podium. W turnieju wzięło 
udział 16 ekip z całej Polski.
Przez dwa dni w Redzie od-
bywał się VII ogólnopolski 
turniej piłki nożnej „Jedynka 
Cup” dla chłopców z rocz-
nika 2003 i młodszych. W 
zawodach udział wzięło 16 
zespołów, podzielonych na 
dwie grupy. Pierwszego dnia 
rozgrywane były mecze elimi-
nacyjne w grupie systemem 
każdy z każdym, natomiast w 
niedzielę zespoły, które zajęły 
miejsca od I do IV utworzy-
ły ligę mistrzów a zespoły z 
miejsc V-VIII ligę europejską 

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 Po-

goń Lębork z IV ligi grupy po-
morskiej, zajmująca czternaste 
miejsce. Mecz odbędzie się w 
Lęborku. W sobotę 7 lutego 
Gryf zagra z Concordią Elbląg 
z III ligi grupy podlasko-war-
mińsko-mazurskiej, znajdu-
jącą się na dziewiątej pozycji. 
Mecz odbędzie się w Elblągu. 
Następnie w sobotę 14 lutego 
przeciwnikiem będzie Gryf 
Słupsk z IV ligi grupy pomor-
skiej, wicelider tabeli. Mecz 
odbędzie się w Słupsku. W 
sobotę 21 lutego Gryf zagra z 

Zimowe sparingi Gryfa 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 
drużyn, jeśli chodzi o poziomy 
rozgrywkowe, a taka różno-
rodność może tylko sprzyjać 
treningowi. Start rundy wio-
sennej III ligi w grupie po-

morsko-zachodniopomorskiej 
przewidziany jest na pierwszy 
weekend marca 2015 roku. 
Gryf Wejherowo 7 marca na 
własnym boisku zagra z GKS 
Leśnikiem Manowo. Godzina 
również pozostaje do ustale-
nia. (DD)
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Juniorzy mistrzami turnieju Jedynka Cup
TURNIEJ | W Redzie odbył się coroczny turniej halowy piłki nożnej. Rocznik 2003 Gryfa Wejherowo po zajęciu drugiego i trzeciego miejsca 
w ostatnich turniejach, w końcu zdobył pierwsze miejsce. W finale wejherowscy młodzicy pokonali drużynę Concordii Elbląg 2:0. 
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. W gronie 16 drużyn zespół 
Gryfa po dobrej i emocjonują-
cej grze zajął pierwsze miejsce, 
pokonując w � nale zespół Con-
cordii Elbląg 2:0. Był to bardzo 
interesujący turniej, który ob� -

tował w wiele ciekawych i emo-
cjonujących spotkań do ostat-
niego gwizdka sędziego. Zespół 
Gryfa wystąpił w składzie: 
Sebastian Flis, Maksymilian 
Zakrzewski, Oliwer Kątny, Mi-

chał Wiśniewski, Mikkołaj For-
mella, Nikodem Sroka, Jakub 
Kre� , Marcin Jeżowski, Patryk 
Baranowski, Bartosz Ustrowski, 
Jakub Kwidziński, Jakub Go-
dlewski i dobry duch zespołu 

Szymon Baranowski. W grupie 
zespół wygrał sześć z siedmiu 
meczów, ulegając tylko druży-
nie Santosu Gdańsk 0:1. Nato-
miast w niedzielnych meczach 
wygrali już wszystkie spotkania 

po bardzo emocjonujących me-
czach, szczególnie pół� nałowy 
z Polonią I Bydgoszcz 4:2 i � -
nałowy z Concordią Elbląg 2:0. 
W turnieju nagrody indywidu-
alne otrzymali: jako najlepszy 
zawodnik Oliwer Kątny z Gryfa 
Wejherowo, najlepszy strzelec 
Jakub Kre�  z Gryfa Wejhero-
wo, najlepszy bramkarz Dawid 
Abraham z Bałtyku Gdynia. W 
klasy� kacji końcowej Ligi Eu-
ropejskiej zwyciężyła Gedania 
Gdańsk. Drugie miejsce Santos 
Gdańsk, trzecie Centrum Pel-
plin, czwarte Jedynka Reda, pią-
te Sokół Bożepole, szóste Lechia 
Gdańsk, siódme Jedynka Reda 
i ósme miejsce Pogoń Lębork. 
W klasy� kacji końcowej Ligi 
Mistrzów zwyciężył Gryf Wej-
herowo. Drugie miejsce Con-
cordia Elbląg, trzecie Polonia 
Bydgoszcz II, czwarte Polonia 
Bydgoszcz, piąte KP Gdynia, 
szóste Sparta Gdańsk, siódme 
Pokolenia Lechii Gdańsk i ósme 
miejsce Bałtyk Gdynia.
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