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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

GM. SZEMUD | Jedna z największych i najważniej-
szych inwestycji w gminie Szemud została zakończona. 
W Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie powstała sieć 
wodociągowo-ściekowa wraz z niezbędną infrastruk-
turą (w tym ze zbiornikami wodnymi, przepompow-
nią, stacją uzdatniania wody i wiele innych). 

Ogromna inwestycja 
wodna zakończona

str. 3

&&Zdrowie  
Uroda&&Uroda&W środku dodatek

Sklep z ekologiczną 
i delikatesową 
żywnością

Waga w dół, 
centymetrów ubywa

Jak dbać 
o skórę jesienią?
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 
1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 428/403/2015 Bur-
mistrza Miasta Rumi z dnia 08.12.2015r. informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomo-
ści położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargo-
wej:
- działka nr 59/5 w rejonie ul. Borówkowej, 
na cele transportowe,
- część działki nr 68/15 oraz działka nr 68/10 
w rejonie ul. podmokłej na cele składowe 
i na cele działki przydomowej – zieleń ozdobna,
- część działki nr 109/2 przy ul. Lipowej, na cele handlowe,
- część działki nr 189 przy ul. Stoczniowców, na cele działki 
przydomowej – zieleń ozdobna,

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA RUMI

Zwycięzcy z pracowni Ce-
ramikowni w MDK Reda:
Kategoria dzieci: 
- I miejsce - Weronika 
Glock – Miejski Dom Kul-
tury w Redzie, instruktor 
Aleksandra Radzimińska 
- III miejsce ex aequo - 
Zofia Bogorodź - Miejski 
Dom Kultury w Redzie, 
instruktor Aleksandra Ra-
dzimińska
Kategoria dorośli: 
- II miejsce ex aequo - Doro-
ta Pelplińska - Miejski Dom 
Kultury w Redzie, instruk-
tor Aleksandra Radzimińska 

- III miejsce ex aequo - Małgo-
rzata Bogorodź - Miejski Dom 
Kultury w Redzie, instruktor 
Aleksandra Radzimińska
Ogólnopolski Konkurs CE-

RAMIONY, or-
ganizowany od 
wielu lat przez 
Centrum Spotkań 
E u r o p e j s k i c h 
„ Ś w i a t o w i d ” 
w Elblągu, cieszy 
się dużym powo-
dzeniem. Inspiru-
je  i pobudza do 
twórczych dzia-
łań w dziedzinie 

ceramiki zarówno 
dzieci, młodzież, jak i osoby 
dorosłe. Daje szansę wszystkim 
jego uczestnikom na pokazanie 
swoich prac i konfrontację ich 

umiejętności. 
Na tegoroczną – 16. już edycję 
Ogólnopolskiego Konkursu 
CERAMIONY wpłynęło 116 
prac, wykonanych w różnych 
technikach ceramicznych. Są 
między innymi prace z masy 
szamotowej, gliny czerwonej, 
szkliwione i wypalone na bi-
skwit.
W konkursie wzięło udział 29 
placówek - szkoły, ośrodki kul-
tury, warsztaty terapii zajęcio-
wej, organizacje pozarządowe 
oraz osoby prywatne z całej 
Polski
/raf/

Wygrana Ceramikowni
REDA | Aż 4 osoby uczęszczające na zajęcia Ceramikowni w Fabryce Kultury zajęły pierwsze, 
drugie i trzecie miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Ceramiony 2015, który odbywa się już 
od 16 lat. Miejski Dom Kultury w Redzie w konkursie brał udział po raz pierwszy.

Datę 17 grudnia 1970 roku 
pamiętają szczególnie wej-
herowianie, bo wśród ofiar 
strzelaniny w rejonie stacji 
PKP Gdynia-Stocznia, znala-
zło się dwóch młodych ludzi 
z Wejherowa: Zbigniew Na-
stały  i Marian Wójcik.
Wśród obecnych na uroczy-
stościach, które odbyły się 
na cmentarzu w Śmiechowie, 
byli m.in. zastępca prezydenta 
Wejherowa Piotr Bochiński, 
sekretarz miasta Bogusław 
Suwara, skarbnik miasta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, prze-
wodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Bogdan Tokło-

wicz, wiceprzewodniczący 
RM Marcin Drewa, radny 
Tomasz Grot, Roman Górecki 
z WZNK oraz działacze „Soli-
darności” Henryk Milewczyk 
i Kazimierz Mampe.
Tradycyjnie na grobach Zbi-
gniewa Nastałego i Maria-
na Wójcika zapalano znicze 
i złożono kwiaty.
W Gdyni przed Pomnikiem 
Ofiar Grudnia 1970 również 
odbyły się uroczystości upa-
miętniające ofiary tragedii: 
apel poległych i złożenie wią-
zanek kwiatów.
W wydarzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz samo-

rządowych z terenu powiatu 
wejherowskiego m.in.: sta-
rosta wejherowski Gabriela 
Lisius, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, wice-
starosta wejherowski Witold 
Reclaf, członek zarządu Jacek 
Thiel i przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi Ariel Sinicki 
oraz liczne delegacje ugrupo-
wań społeczno-politycznych, 
poczty sztandarowe, wojsko 
i mieszkańcy Gdyni. W ob-
chodach wziął udział Prezy-
dent RP Andrzej Duda, który 
wygłosił okolicznościowe 
przemówienie.
/raf/

Pamięć o ofiarach 
Grudnia 1970
POWIAT | 45 lat minęło od pamiętnych wydarzeń na wybrzeżu 
w grudniu 1970 roku. Samorządowcy miejscy i powiatowi wzięli udział 
w uroczystościach w Wejherowie i Gdyni, upamiętniających ofiary tych 
tragicznych wydarzeń. 
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Właśnie oddano do użytku 
ogromną inwestycję wodno-
ściekową. Budowa sieci była 
możliwa dzięki dofinansowa-
niu z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  z sie-
dzibą w Gdańsku. 
- Projekt nosił nazwę „Upo-
rządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie gminy 
Szemud w Bojanie, Kolecz-
kowie i Dobrzewinie” – wyja-
śnia Ryszard Kalkowski, wójt 
gminy Szemud. - Dzięki jego 
realizacji udało nam się roz-
budować sieć wodno-kanali-
zacyjną we wschodniej części 
gminy. W czasie trwania reali-
zacji projektu podpisaliśmy aż 
dziewięć aneksów do umowy, 
z czego podpisanie ostatniego 
umożliwiło z kolei podpisa-
nie umów z wykonawcami 
zadań. 
W efekcie powstałą sieć 
gwarantująca zaopatrzenie 
w wodę z zapewnieniem mi-
nimalnego wymogu ciśnień 
gospodarczych u indywidual-

nych odbiorców w miejsco-
wościach: Bojano, Dobrzewi-
no i Koleczkowo. Częściowo 
sieć została zmodernizowana, 
częściowo wybudeowana od 
początku. 
W ramach ujęcia wody w Bo-
janie wybudowano zbiornik 

żelbetowy reten-
cyjny wody pitnej 
o pojemności 500 
m3, wymieniono 
pompy głębino-
we, wymieniono 
zestaw hydrofo-
rowy, wybudowa-
no sieć wodocią-
gową pomiędzy 
ujęciem wody 
a miejscowością 

Koleczkowo, dokonano rów-
nież robót modernizacyjnych 
na ujęciu wraz z wykonaniem 
nowego układu komunikacyj-
nego związanego z obsługą 
technologiczną ujęcia wody. 
Wybudowano też pompownię 
strefową w Bojanie, pompow-
nię strefową wody pitnej wraz 
ze zbiornikami retencyjnymi, 
infrastrukturę wodociągową 
oraz dokonano modernizacji 
nawierzchni ulic. 
Ponadto zmodernizowana 
została pompownia strefowa 
w Koleczkowie: wymienio-
no zbiornik retencyjny na 
większy, wymieniono zestaw 
hydroforowy i zrealizowano 
roboty budowlane polegające 

na remoncie budynku ujęcia 
wody. 
Podsumowując: realizacja 
robót budowlanych projektu 
rozpoczęła się w roku 2010. 
Wybudowano 43,5 km sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 9 
przepompowni, zaś w ramach 
zadania dodatkowego wybu-
dowano 7,6 km sieci kana-
lizacji sanitarnej oraz 7 szt. 
przepompowni. W roku bie-
żącym przebudowano bądź 
wyremontowano 3,5 km sieci 
wodociągowej, zmodernizo-
wano ujęcie wody, zmoder-
nizowano stację podnoszenia 
ciśnienia oraz wybudowano 
pompownię strefową. 
/raf/

Sieć wodociągowa 
dla trzech miejscowości
GM. SZEMUD | Nowoczesna sieć kanalizacyjna, stacja uzdatniania wody, zbiorniki retencyj-
ne i przepompownie – to wszystko zapewni mieszkańcom Bojana, Dobrzewina i Koleczkowa 
stały dostęp do wody pitnej. 

Nowe boisko wybudowane 
zostało w oparciu o fundu-
sze z zeszłorocznego budżetu 
obywatelskiego. Mieszkańcy 
Rumi na projekt oddali 860 
głosów.
Przy Gimnazjum nr 1 po-
wstało boisko do piłki nożnej, 
czterotorowa bieżnia prosta, 
rozbieg do skoku w dal o na-
wierzchni poliuretanowej. 
W ramach prac zamontowano 
oświetlenie, piłkochwyty oraz 
bramki. Uzupełniono także 
trawniki między bieżnią a bo-
iskiem i dookoła obiektu.
– Pragnę serdecznie pogra-
tulować wszystkim zaanga-
żowanym. Boisko powstało 
z inicjatywy mieszkańców, 
dzięki czemu Rumia zyskała 
kolejny obiekt sportowy, któ-
ry posłuży uczniom przez lata 
– mówi Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi.

W ramach budżetu obywatel-
skiego na boisko przy gim-
nazjum wyasygnowano mak-
symalną kwotę 500 tys. zł. 
Decyzją Burmistrza Michała 
Pasiecznego, kwota na tak 
ważną społecznie inwestycję, 
została zwiększona o 300 tys. 
zł w związku z czym koszt 
obiektu zamknął się w kwo-
cie 800 tysięcy złotych. Nowe 
boisko ma charakter wie-
lofunkcyjny. Służy do gry 
w piłkę nożną, koszykówkę, 
siatkówkę i inne dyscypliny. 
Jest to kolejny obiekt tego 
typu w Rumi. Ponadto Szkoła 
Podstawowa nr 10 wzbogaci-
ła się o boisko wielofunkcyj-
ne, boisko do piłki siatkowej, 
bieżnię dwutorową prostą 
i rozbieg do skoku w dal wraz 
całą infrastrukturą. Całość 
jest oświetlona oraz otoczona 
trawnikami. /raf/

Boisko oficjalnie 
otwarte
RUMIA | Uczniowie Gimnazjum nr 1, a także mieszkańcy 
Rumi, mogą cieszyć się z nowego obiektu sportowego. 
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz 
Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi Nr 431/406/2015, Nr 432/407/2015, 
Nr 433/408/2015, Nr 434/409/2015, Nr 435/410/2015, Nr 436/411/2015, 
Nr 437/412/2015 z dnia  14 grudnia 2015 roku informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni,    wy-
wieszone zostały wykazy obejmujące lokale mieszkalne wraz z udzia-
łem w gruncie, położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz ich najemców. 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: od Podinspektora do 
Inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej Wy-
działu Rozwoju Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy”.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA RUMI

BURMISTRZ MIASTA RUMI

Trzy Korony to marka sama 
w sobie. Znakomite, domowe je-
dzenie, wykwalifikowana kadra, 
świetni kucharze i klimatyczne 
wnętrze to chyba najkrótsza cha-
rakterystyka tego wyjątkowego 
lokalu. Restauracja to jednak 
nie tylko miejsce, gdzie można 
zjeść znakomity obiad, spotkać 
się ze znajomymi czy umówić 
się na spotkanie biznesowe. Lo-
kal ma znacznie szerszą ofertę. 
Warto się tam wybrać choćby po 
to, aby wypróbować odnowione 
menu, w którym znalazły się 
m.in. dania z jagnięciny i dziczy-
zny, wykwintnie przygotowany 
drób, turbot smażony, eskalopki 
z polędwiczki wieprzowej czy 
duży wybór pierogów własnej 
produkcji.
Zbliżają się święta, a więc i świą-
teczne jedzenie. Ci, którzy nie 
mają czasu na spędzanie długich 
godzin w kuchni albo nie po-
siadają zdolności kulinarnych, 
a chcą, aby na świątecznym sto-
le nie zabrakło wspaniałych po-
traw, mogą zamówić świąteczny 
garmaż. Potrawy, przygotowane 
przez doświadczonych kucha-
rzy Trzech Koron, z pewnością 
przypadną do gustu każdemu. 
W ofercie są przede wszystkim 
dania tradycyjne, jak karp, łazan-
ki, pierogi z grzybami i kapustą 
czy kutia. Ale to, co pojawi się 
na stole, zależy od indywidual-
nych upodobań klienta. 
Kolejną ciekawą propozycją są 

vouchery podarunkowe. Nie 
masz pomysłu na prezent dla 
bliskiej osoby? Voucher do re-
stauracji z pewnością każdemu 
sprawi wiele radości.
A co, jeśli po prostu mamy 
ochotę na chwilę wyjść z pra-
cy, żeby zjeść domowy obiad 
w atrakcyjnej cenie? Nic prost-
szego – w Trzech Koronach od 
godz. 13.00 do 16.00 danie 
dnia kosztuje tylko 11,90 zł. 

Dużym powodzeniem wciąż 
cieszą się Wigilie Firmowe. 
Większość firm organizuje 
świąteczne spotkania dla pra-
cowników, podczas których 
osoby, które na co dzień spę-
dzają ze sobą wiele godzin 
w pracy, mogą przy świątecz-
nym stole poczuć się nieco 
mniej oficjalnie i złożyć so-
bie życzenia. I właśnie takie 
Wigilie pracownicze to jedna 

z propozycji, przygotowana 
przez Trzy Korony. Restaura-
cja oferuje dwie możliwości 
– albo pełną organizację spo-
tkania w lokalu (dla kilkunastu 
- kilkudziesięciu osób), albo 
catering (dla nawet 600-700 
uczestników). 
Trzy Korony zapraszają po-
nadto na piwa Grimbergen. To 
oryginalne, belgijskie piwo, 
którego nie rozlewa się w Pol-

Trzy Korony – świetna 
kuchnia, atrakcyjne ceny
WEJHEROWO | Święta tuż, tuż. Jeśli nie mamy czasu albo ochoty na przygotowywanie 
potraw na świąteczny stół, tradycyjne domowe potrawy możemy kupić w wejherowskiej 
restauracji Trzy Korony. Do lokalu warto też się wybrać na znakomity obiad, herbatę  w roz-
maitych smakach czy belgijskie, oryginalne piwo. 

RESTAURAcjA 
TRZy KORONy

ul. Sobieskiego 296, 
Wejherowo

tel./fax 58 677 11 00
www.trzykorony.tp3.pl
e-mail: 
restauracjatrzykorony@wp.pl

Wytnij i przyjdź z kuponem do restauracji 
Trzy Korony, a dostaniesz rabat 
w wysokości 10% na świąteczny garmaż!

KUPON
z tym kuponem świąteczny garmaż taniej!

Oferta ważna do 31 grudnia., 
termin składania zamówień do 21 grudnia.

w wysokości 10% na świąteczny garmaż!

- 10%

sce, tylko przywozi w beczkach 
prosto z Belgii. Wyróżnia się 
niepowtarzalnym smakiem, do 
wyboru są trzy rodzaje. 
Właściciel restauracji planuje 
w przyszłym roku w Luzinie 
otworzyć salę na ok. 200-250 
osób, gdzie będzie możliwość 
organizacji większych imprez. 
Pełna oferta dostępna jest na 
stronie www.trzykorony.tp3.pl 
oraz w restauracji.
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Przyszłoroczne dochody mia-
sta przyjęto na poziomie 138,1 
mln PLN, a wydatki 135,8 mln 
PLN. W projekcie uwzględnio-
no m.in. współfinansowane ze 
zdobytych środków unijnych 
wielkie projekty infrastruktu-
ralne jak węzeł integracyjny 
w Rumi Janowie czy „schety-
nówka” w ciągu ulicy Rodzie-
wiczówny. Nie zabraknie też 
mniejszych, postulowanych 
przez mieszkańców wydatków 
jak np. sfinansowanie specjali-
stycznego defibrylatora, który 
będzie elementem wyposa-
żenia stacjonującej w Rumi 
karetki pogotowia. Główną 

pozycją w budżecie pozosta-
je edukacja, na którą w przy-
szłym roku planuje się wydać 
ponad 60 mln PLN. 
W budżecie zaplanowano wy-
datki inwestycyjne na łączną 
kwotę 11,5 mln PLN. Z tych 
środków zrealizowane zostaną 
m.in działania zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego jak 
modernizacja chodnika przy 
rondzie JP II, budowa kanali-
zacji deszczowej na ul. Jana z 
Kolna, siłownie napowietrzne, 
place zabaw czy doświetlenie 
ul. Królowej Bony.
Wydatki bieżące stanowią 92% 
wydatków ogółem, zaś mająt-

kowe stanowić będą 8% ca-
łości wydatków. W strukturze 
dochodów ogółem dominują 
dochody własne – 58%. Sub-
wencje stanowią 25%, nato-
miast dotacje 17%. Natomiast 
w strukturze dochodów wła-
snych gminy dominują udziały 
gmin w podatku dochodowym 
PIT i CIT oraz podatki i opłaty 
lokalne.
W wyniku zaplanowanych do-
chodów bieżących i wydatków 
bieżących uzyskano nadwyżkę 
operacyjną w wysokości 8 mln 
PLN. Natomiast zadłużenie 
na koniec roku 2016 wyniesie 
46.149.243 PLN co stanowi 

33,41% planowanych docho-
dów gminy i jest niższe o 2,2 
mln PLN w stosunku do roku 
poprzedniego. 
W zgodnej opinii Burmistrza 
Michała Pasiecznego, prze-
wodniczącego Rady Miasta 
Ariela Sinickiego i wszystkich 
radnych projekt budżetu jest 
optymalny: bez dodatkowe-
go zadłużania miasta uda się 
sfinansować działalność bie-
żącą i planowane inwestycje. 
Zatwierdzony projekt budżetu 
trafi teraz do formalnej akcep-
tacji przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 
/raf/

Budżet miasta przyjęty
RUMIA | Rada Miasta podczas sesji budżetowej jednogłośnie przyjęła projekt budżetu 
na rok 2016. Przedstawiony projekt dochodów i wydatków zgodnie poparli wszyscy radni, 
którzy podkreślali partnerski i otwarty styl pracy nad budżetem. 

Wstępną listę rankingową 
wniosków o dofinansowa-
nie zadań w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-
2019” zatwierdził Ryszard 
Stachurski, jeszcze do nie-
dawna wojewoda pomorski. 
Na opublikowanej przez 
Pomorski Urząd Wojewódz-
ki w Gdańsku liście powiat 
wejherowski znalazł się na 
wysokim, drugim miejscu. 
Projekt „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1438G Że-
lazno - Mierzyno - Kostko-
wo - Bolszewo na odcinku 
Bolszewo – Góra” otrzymał 
28,2 punktów. Koszt inwe-
stycji wyniesie ponad 6 mln 
zł, z czego połowę pokryje 
rządowe dofinansowanie.
- Sukcesywnie modernizuje-
my infrastrukturę drogową 
w naszym powiecie - mówi  
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Część za-
dań realizujemy ze środków 
własnych  powiatu lub też 
przy wsparciu finansowym 
gmin. Inwestycje drogowe 
należą do najbardziej kosz-
townych zadań, dlatego 
staramy się również pozy-
skiwać środki zewnętrze. 
Dzięki pozyskaniu środ-
ków z tzw. „schetynówki” 
powiat wejherowski będzie 
mógł zrealizować wiele po-
trzebnych inwestycji dro-

gowych na swoim terenie i 
poprawić nie tylko bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, 
ale także standardy lokalnej 
sieci drogowej.
Na wstępnej liście uwzględ-
nione zostały także dwa 
wnioski gmin z powiatu 
wejherowskiego, w któ-
rych powiat występował 
jako partner. Projekt gminy 
Wejherowo „Budowa drogi 
gminnej pomiędzy Sopie-
szynem, Ustarbowem, Go-
winem i Gościcinem jako 
nowego połączenia drogo-
wego okalającego miasto 
Wejherowo” znalazł się na 
trzecim miejscu i ma szansę 
otrzymać dofinansowanie 
w wysokości 3 mln zł. Sza-
cunkowy koszt tego zadania 
to niemal 6,8 mln zł.
Pod pozycją jedenastą skla-
syfikowano zaś wniosek 
miasta Rumia pod nazwą 
„Alternatywne połączenie 
drogi powiatowej nr 1472G 
z drogą wojewódzką nr 100 
ulicami Rodziewiczówny, 
Targową i Derdowskiego w 
Rumi”. Wartość tego zada-
nia to 2 mln zł, więc wnio-
skowana kwota dotacji wy-
niesie 1 mln zł.
Ostateczna lista rankingowa 
samorządów, które dostaną 
pieniądze na modernizację 
dróg, zatwierdzona będzie 
do 20 stycznia 2016 r.
/raf/

Jest szansa 
na dodatkowe 
miliony
POWIAT | Na bardzo wysokim, drugim miejscu uplasował 
się powiat wejherowski na wstępnej liście rankingowej 
wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ra-
mach tzw. „schetynówek”.Łącznie z budżetu miasta na te 
zadania może być przeznaczone nawet ok. 7 mln zł.
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

J E R Z E G O
G R A B O W S K I E G O

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8
w Wejherowie 

w latach 1974 - 1986

wieloletniego nauczyciela szkół podstawowych w Bolszewie, Rumi, Wejherowie 
oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie, oddanego wizytatora metodyki, 
Radnego i Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Wejherowie w latach 
1984 – 1988, znanego – od 1956 roku - działacza Związku Nauczycielstwa Polskie-
go, Człowieka oddanego uczniom i szkole, zabiegającego o sprawy środowiska pe-

dagogicznego. 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
 oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Pani 
Elżbiecie 

Rogala - Kończak
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MaTKi
                                        

                            

składają
Michał Pasieczny Burmistrz Miasta

ariel Sinicki  Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

                                        

W przyszłym roku dochody 
wyniosą ponad 156,5 mln zł, 
natomiast wydatki niemal 153 
mln zł. Nadwyżka budżetu 
w wysokości 3,74 mln zł zo-
stanie przeznaczona na spłatę 
kredytów i pożyczek zacią-
gniętych przez gminę w latach 
ubiegłych oraz wykup papie-
rów wartościowych. 
- W 2016 roku zaplanowa-
liśmy m.in. ważne i ambit-
ne zadania inwestycyjne 
– powiedział Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. 
- Pierwszy etap bezkolizyjne-
go węzła „Zryw” z układem 
dróg w Śmiechowie (budowa 
3 rond po północnej stronie 
Śmiechowa i prawie 2 km dróg 
wraz z chodnikami, ścieżkami 
rowerowymi, oświetleniem 
drogowym) i dokończenie 
węzła „Działki” to strate-
giczne i bardzo kosztowne 
zadania, a więc ten budżet bę-
dzie jednym z trudniejszych, 
wymagający konsekwencji, 
dyscypliny i oszczędności. 
Oczywiście nie zapominamy 
o Budżecie Obywatelskim, 

oświacie, pomocy spo-
łecznej, sporcie, kulturze 
i dotacjach dla organizacji 
pozarządowych. Dzięku-
ję radnym z ruchu Wolę 
Wejherowo, któremu prze-
wodniczę, ale też radnym 
Platformy Obywatelskiej-
Samorządności, PiS-u i Ru-
chu Sąsiedzkiego. Cieszę 
się, że działamy razem 
i – co zawsze podkreślam 
– że zmieniła się atmosfera 
w naszej radzie miasta.
Zaplanowane środki na in-
westycje to prawie 16,4 mln 
zł. Oprócz inwestycji zapla-
nowano też wykonanie wie-
lu prac projektowych, które 
umożliwią rozpoczęcie ko-
lejnych zadań. 
Podczas sesji budżetowej 
kilku radnych zgłosiło swo-
je uwagi i propozycje. 
- Postuluję, aby powstał 
harmonogram remontów 
starych, zniszczonych chod-
ników przynajmniej na dwa 
lata w przód – mówił radny 
Arkadiusz Szczygieł. - Cie-
szy fakt, że są pieniądze na 

budżet obywatelski, ale na ra-
zie zapisany jest na – można 
powiedzieć – symbolicznym 
poziomie, bo jest na to zapla-

nowane 500 tys. zł. Uważam, 
że powinno być zabezpieczo-
ne co najmniej dwa razy tyle. 
Ogólnie uważam, że budżet 

jest dobrze skonstruowany 
i cieszę się, że pan prezydent 
wsłuchuje się we wszystkich 
radnych. 

- To drugi budżet, który po 
przeanalizowaniu mam za-
miar poprzeć – dodał radny 
Jacek Gafka. - Zabezpie-
cza potrzeby we wszyst-
kich decyzjach i zapewnia 
rozwój miasta. W tej ka-
dencji stajemy chyba przed 
ostatnią szansą starania się 
o tak duże środki unijne. 
To, co jesteśmy w stanie 
w tej kadencji osiągnąć, 
zostanie na lata. I na tym 
powinniśmy się skupić, bo 
taka okazja już się nie po-
wtórzy. 
- Zgadzam się, że ten 1 
mln zł to minimalna kwo-
ta, która powinna być prze-
znaczona na budżet oby-
watelski – odpowiedział 
prezydent Hildebrandt. 
- I będziemy starali się to 
dopełnić. Ale czekamy do 
końca stycznia, jak będzie 
wyglądał pierwszy prze-
targ na „Zryw”. Tę wiedzę 
będziemy mieć pod koniec 

stycznia i wtedy będziemy 
mogli podejmować kolejne 
decyzje. Rafał Korbut

Po pierwsze – węzeł „Zryw”
WEJHEROWO | Radni miasta jednogłośnie uchwalili budżet miasta na rok 2016 zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrand-
ta. Najważniejszą inwestycją w przyszłym roku będzie budowa węzła drogowego „Zryw”.
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W konkursie chodziło o na-
desłanie zdjęć detali stare-
go Wejherowa, których na 
co dzień nie dostrzegamy, 
ponieważ nie rzucają się 
w oczy, a są obecne w prze-
strzeni miasta i współtworzą 
jego niepowtarzalny klimat. 
Dziękujemy za zgłoszenia! 
Na autorów trzech najcie-
kawszych fotografii cze-
kały nagrody ufundowane 
przez prezydenta Wejhero-

wa. Nazwiska zwycięzców 
i wszystkie zdjęcia opu-
blikowaliśmy na portalu 
gwe24.pl. 
Zachęcamy wszystkich do 
wysyłania do nas ciekawych 
zdjęć, nie tylko na organi-
zowane konkursy. Najcie-
kawsze fotografie będziemy 
publikować, a ich twórców 
nagradzać. Zdjęcia można 
wysyłać na adres: redak-
cja@expressy.pl

Detale starego Wejherowa
KONKURS | Aż 124 zdjęcia zakwalifikowali-
śmy do konkursu „Detale starego Wejherowa”. 
Fotografii było jeszcze więcej, lecz niektóre 
z nich nie spełniały wymogów konkurso-
wych. Znamy nazwiska zwycięzców. 
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Zimą większość z nas dopada 
depresja. Tak nasz organizm 
reaguje na brak ciepła, świa-
tła i niskie ciśnienie. Co zro-
bić aby w duszy było ciepło? 
Odżywiać się racjonalnie. 
Pamiętaj, że jesteś tym co 
jesz! Zadbaj o siebie już dziś, 
możemy ci w tym pomóc. 
W naszych czasach świeże 
warzywa i owoce zimą to 
nic niezwykłego. Ale nieste-
ty ich smak i wartości od-
żywcze pozostawiają wiele 
do życzenia. Dlatego warto 
pić świeże soki, na które za-
wsze mamy ochotę. Z każ-
dym łykiem wstępuje w nas 
energia i poprawia się nam 
humor, to dawka słodyczy 
najzdrowszych pod słońcem! 
W naszym sklepie dostępne 
są świeże warzywa i owoce 
z certyfikowanych upraw 
ekologicznych, ale także 
soki bezpośrednio tłoczone 
z owoców i warzyw bez do-
datku wody i cukru. W ofer-
cie posiadamy również syro-
py owocowe produkowane 
tylko ze świeżych owoców, 
a nie z koncentratu! Szcze-
gólnie o tej porze roku po-

Sklep z ekologiczną 
i delikatesową żywnością 

lecamy sok z brzozy. Oczyszcza 
krew, poprawia przemianę mate-
rii i wspomaga odporność, dosko-
nale wpływa na cerę, to naturalny 
zasób życiowej energii. 
Następnym sposobem na zacho-
wanie witamin i wielu wartości 
odżywczych zawartych w owo-
cach jest ich przetwarzanie. Jed-
nym z najstarszych sposobów jest 
smażenie konfitur. Posiadamy 
w sprzedaży wiele rodzajów tra-
dycyjnych dżemów. Bez żelatyny, 
konserwantów i barwników. Re-

ceptury przechodzące z pokolenia 
na pokolenie, aby miały idealny 
smak, kolor i zapach. Po otwar-
ciu słoika poczujemy zapach lata 
w tak niezwykłych i wyśmieni-
tych smakach jak: dereń, jarzę-
bina, poziomka z limonką, agrest 
z bazylią, rokitnik, czarny bez, 
wiśnia z kardamonem i wiele, 
wiele innych.. 
Po dawce owocowych witamin, 
zapraszamy na ekologiczne ma-
karony, fasole, kasze, soczewice, 
ryże w wyjątkowym wyborze. 

A do dań głównych oczywiście 
suszone zioła, bez których nie ma 
dobrej kuchni. Potrawy z grochu 
i fasoli pragną majeranku, cząbru 
i hyzopu. A tam gdzie pomidory 
musi być bazylia. Do mięs dodaje-
my rozmaryn, tymianek, estragon. 
Pyszna jest cielęcina z szałwią lub 
mięta. Rybom nic nie zastąpi ko-
lendry i koperku, a lubczyk należy 
dodać do wszystkich zup i sosów. 
Korzystajmy z suszonych ziół 
a odrobina słońca na pewno znaj-
dzie się na naszym talerzu!

Miód - bez niego zimy nie prze-
trwamy! Przyda się do wypie-
ków, grzańca i herbaty a przede 
wszystkim poprawi i wzmocni 
nasza odporność. Posiadamy 
w sprzedaży prawdziwe miody 
z jednej od lat sprawdzonej pa-
sieki. Typowy na przeziębienia 
lipowy, wyjątkowy w smaku 
spadziowy, polecany szczególnie 
panom wrzosowy, mniszkowy na 
krążenie, rzepakowy, gryczany, 
akacjowy, wielokwiatowy. Pole-
camy również niezwykłe miody 
z certyfikowanych pasiek zagra-
nicznych, takie jak: pomarańczo-
wy, kasztanowy, z kwiatów kawy, 
a także słynny oryginalny 100% 
miód MANUKA  z Nowej Zelan-
dii. Ciekawostką są miody z do-
datkami np. pokrzywy, aloesu, 
głogu, aronii, pyłku pszczelego, 
propolisu i pierzgi. 
Nasz niezawodny przepis na 
rozgrzanie i uodpornienie orga-
nizmu: ciepła woda, duża łyżka 
miodu, plaster cytryny i starty im-
bir (tylko ekologiczny). 
Zapraszamy do naszego sklepu 
osoby na diecie bezglutenowej 
(m.in. oferujemy 14 gatunków 
chleba!), diabetyków, osoby nie 
tolerujące laktozy a także smako-

szy i koneserów artykułów deli-
katesowych.
Ekologiczny nabiał, sery, twarogi, 
jogurty, produkty kozie, jajka (od 
szczęśliwej kurki, przepiórcze 
i od zielononóżki). To wszystko 
znajdziesz u nas. Wegetarianie 
i veganie też zaopatrzą u nas swo-
ja spiżarnię. Tofu, pasztety wa-
rzywne, hummus, mleka sojowe, 
ryżowe, migdałowe… – wybór 
jest ogromny ! 
Przetwory mięsne to specjalna 
kategoria w sztuce kulinarnej, 
posiadamy wyjątkową kiełbasę 
białą w słoiku, pasztety, tuszon-
kę i domowy smalec, wszystkie 
z mięs i przypraw ekologicznych. 
Na koniec przypominamy tylko 
o herbatach (ponad 150 gatunków) 
i najwyższej jakości kawach, tak-
że organicznych. Filiżanka herba-
ty malinowej z miodem i liskiem 
melisy wypitej wieczorem… 
i rano świat wygląda lepiej!
Cały czas wprowadzamy nowe 
produkty, także z naszego regionu, 
warto do nas zaglądać, choćby po 
to by zapytać się miłego i facho-
wego personelu co u nas nowego!  

Serdecznie zapraszamy!
pon-pt: 10-18
Sob: 10-14

Wejherowo, Plac Wejhera 13
Odwiedź i polub nas również 
na facebooku! 

          Herbaciarnia Wejherowo          Herbaciarnia Wejherowo
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To dopiero początek drogi, bo 
do „zgubienia” pani Monika 
z Redy ma niemal 30 kg. Opra-
cowana dieta przez Aleksandrę 
Bigott, dietetyczkę z redzkiego 
gabinetu dietetycznego „Sylwet-
ka”, przynosi doskonałe efekty. 
Tempo odchudzenia jest zgodne 
z założonym planem. Z efektów 
diety na obecną chwilę są zado-
wolone zarówno pani Monika, 
jak i pani Aleksandra. 
Przypomnijmy: nasza Czytel-
niczka wzięła udział w akcji 
„Schudnij z gabinetem diete-
tycznym Sylwetka i Expres-
sem” i zaczęła stosować za-
lecenia specjalistki - mgr inż. 
Aleksandry Bigott, dietetyczki 
z gabinetu dietetycznego „Syl-
wetka” w Redzie. 
- Gdy po raz pierwszy przyszłam 
do pani Oli, miałam straszną 
tremę, bo zdaję sobie sprawę 
z tego, że mam dużo kilogra-
mów do zrzucenia - mówi pani 
Monika. - Ale pierwsze przepi-
sy, które dostałam, bardzo miło 
mnie zaskoczyły. Okazało się, 
że nie są to jakieś skompliko-
wane przepisy, które wymagają 
chodzenia do specjalistycznych 
sklepów ze zdrową żywnością 
i wydawania pieniędzy. Jadło-
spis jest bardzo urozmaicony, 
na talerzu jest „kolorowo”, jest 
dużo warzyw. Posiłki są bardzo 
smaczne, często przygotowuję je 
nie tylko dla siebie, ale dla całej 
rodziny. Efekty diety widzi już 

mój mąż i reszta rodziny. Jestem 
naprawdę bardzo zadowolona 
i mam nadzieję, że dalej będzie 
równie dobrze i skutecznie. 
Wiele osób, chcących się od-
chudzić, obawia się, że nie będą 
w stanie wytrwać w stosowaniu 
diety np. z powodu licznych 

obowiązków, nienormowanego 
czasu pracy, obowiązków zwią-
zanych z wychowaniem dzieci, 
itd. 
- Nie mam z tym problemu, 
a przecież wychowuję trójkę 
dzieci – zapewnia pani Moni-
ka. - Na początku się bałam, ale 

okazało się, że przygotowanie 
dań jest bardzo proste i bardzo 
szybkie. Np. przygotowanie 
obiadu trwa około 
pół godziny, do 
tego dzieci 
mi pomaga-
ją, obierając 
warzywa czy 
wykonując inne 
proste czynności. 
Niedługo święta. To dla wielu 
osób czas, kiedy trudno utrzy-
mać dyscyplinę. Na świątecz-
nym stole jest przecież tyle 
kuszących przysmaków... Nie 
ma jednak sytuacji bez wyjścia. 
Wiele potraw można zastąpić 
ich dietetycznymi odpowied-
nikami. Choćby dietetycznym 
sernikiem... łatwym w przy-
gotowaniu. Poniżej podajemy 
przepis na dietetyczny sernik. 
/raf/

Waga w dół, 
centymetrów ubywa
Już  6 cm mniej w obwodzie brzucha ma pani Monika Ostrowska od momentu, gdy 
rozpoczęła odchudzanie, korzystając z pomocy specjalistki. W ciągu czterech tygodni 
straciła już 3,9 kg!

SKŁAdNIKI:

• Ser twarogowy chudy 500g
• 2 jajka klasy L
• Słodzik – stewia, ksylitol
• Jogurt naturalny 150-180g

Sernik na ciepło„light”Sernik na ciepło„light”Sernik na ciepło

• Aromat waniliowy
• Wiórki kokosowe
• Proszek do pieczenia
• Płatki owsiane górskie

(1) Tortownicę smarujemy lub spryskujemy olejem, posypujemy 
rozgniecionymi płatkami owsianymi górskimi (2, 3 stołowe łyżki). 
(2) Ubijamy na sztywno 2 białka. (3) Ser twarogowy 500g łączy-
my z: 2 żółtkami, jogurtem naturalnym ok. 150g, aromatem wa-
niliowym, wiórkami kokosowymi 50g, 2 łyżkami stewii, 1 łyżecz-

ką proszku do pieczenia. Całość miksujemy blenderem lub 
w mikserze. (4) Masę twarogową delikatnie miesza-

my z ubitymi białkami jajek. (5) Masę wylewamy 
na małą tortownicę i pieczemy w nagrzanym 

piekarniku w temp. 180 stopni C przez 60 
minut.

cAŁOść: Energia: 1296 kcal. Białko: 127g. 
                     Węglowodany: 88g. Tłuszcz: 52g.

  ZNAjdŹ NAS:

GABINET dIETETycZNy 
„SylWETKA”
mgr inż. Aleksandra Bigott
ul. Jana Brzechwy 12
Reda 84-240
tel. 728 432 003 
sylwetka.gabinetdietetyczny@wp.pl

O dalszych wynikach 
kuracji odchudzającej 
pani Moniki będziemy 
pisać co dwa tygodnie 
na łamach Expressu 
Powiatu Wejherow-
skiego i Puckiego.

Promienie słoneczne, słona 
woda, piasek, wiatr – wy-
suszają skórę. Niestety, je-
sienią, gdy skóra powinna 
powrócić do swojej przed-
wakacyjnej formy, bardzo 
często tak się nie dzieje. dla-
czego?

Problem wynika stąd, że równo-
waga fizjologiczna skóry zosta-
ła zaburzona poprzez negatyw-
ne czynniki. Odwodnioną skórę 
poznamy po tym, że jest grub-
sza, mało elastyczna, szorstka 
w dotyku, a miejscami może 
się łuszczyć. Opalenizna na 
wysuszonej skórze sprawia, że 
zmarszczki są jeszcze bardziej 
widoczne niż zwykle, mogą 
też pojawiać się przebarwie-
nia i spękania. Warto zwrócić 
uwagę również na włosy – jeśli 

sprawiają wrażenie matowych, 
a ich końce rozdwajają się, to 
także świadczy o niedostatecz-
nym poziomie wody w skórze.
Przeciwieństwem będzie skóra 
prawidłowo nawodniona. Taka 
skóra jest elastyczna, gładka, 
jędrna i przyjemna w dotyku. 
Zdrowa skóra jest odporna na 
podrażnienia, wolniej się sta-
rzeje i jest bardziej odporna na 
negatywne czynniki.
To, jak szybko nasza skóra 

wróci do dobrej kondycji, 
zależy od nas samych. Je-
śli jej nie pomożemy, jej 
regeneracja będzie trwała 
bardzo długo, tym bardziej, 
że już wkrótce rozpocznie 
się sezon grzewczy, a suche 
powietrze w pomieszcze-
niach będzie prowadziło 
do wyparowywania wody 
z organizmu – a więc znów 

skóra będzie narażona na wysu-
szenie.
Kremy chronią naskórek
Co więc możemy zrobić? 
Wiele kobiet decyduje się na 
zabiegi kosmetyczne oraz sto-
suje zwiększoną ilość kremów. 
Dzięki temu ich skóra wygląda 
na elastyczną i dobrze nawod-
nioną, ale niestety – może to 
być wrażenie pozorne lub dzia-
łanie krótkotrwałe. /UM/

Jak dbać o skórę jesienią?
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Do naboru wniosków na jego 
rzecz przystąpiła także Gmi-
na Wejherowo, będąc jednym 
z (aż!) 63. startujących w kon-
kursie samorządów. Ostatecz-
nie to właśnie Gmina Wejhe-
rowo znalazła się wśród 12 
wnioskodawców ujętych na 
liście rankingowej. Co wię-
cej, plasując się na 3 miejscu 
w skali całego Województwa! 
Tak wysoko ocenionym pro-
jektem jest „Budowa drogi 
gminnej pomiędzy Sopieszy-
nem, Ustarbowem, Gowinem 
i Gościcinem jako nowego 
połączenia drogowego oka-
lającego miasto Wejherowo”. 

Dzięki świetnie opracowanej 
koncepcji, Gmina ma szan-
se uzyskać dofinansowanie 
w wysokości 3 mln zł, przy 
czym całkowita jej wartość 
wyniesie blisko 6 mln 800 tys. 
zł. Strategiczna inwestycja po-
zwoli na ominięcie zakorko-
wanych, szczególnie w godzi-
nach szczytu, dróg miejskich 
i jeszcze szybszą komuni-
kację mieszkańców Gminy, 
zarówno indywidualną jak 
i publiczną. Dzięki środkom 
będzie bowiem możliwe do-
kończenie (powstałej także 
dzięki schetynówce w roku 
2014!) budowy ul. Południo-

wej do ul. Kazimierza Grubby 
oraz kompleksowa budowa 
połączenia między Gowinem 
i Ustarbowem (ul. Brzozowa 
– ul. Gowińska – ul. Łąkowa). 
Warto nadmienić, że poza 
środkami z Programu, Gmi-
na pozyskała także wsparcie 
od powiatu wejherowskiego, 
Nadleśnictwa Gdańsk, so-
łectw Gościcino i Gowino 
oraz inwestora prywatnego. 
Po opublikowaniu ostatecz-
nych wyników i podpisaniu 
umów, Gmina niezwłocznie 
przystąpi do realizacji zada-
nia, które zakończone zostanie 
jeszcze w 2016 roku. /UGW/

3. miejsce w skali województwa
GM. WEJHEROWO | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, znany przez mieszkańców jako „schetynówki” doczekał się swojej 
kontynuacji w formie „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. 

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom mieszkańców gmin 
należących do Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” z początkiem 
stycznia 2016 r. Związek wpro-
wadza usługę BEZPŁATNE-
GO odbioru bezpośrednio z do-
mów dużego (o wadze powyżej 
20kg) sprzętu RTV oraz AGD 
takiego jak: lodówki, telewizo-
ry, pralki, zmywarki, itp.
Będzie to uzupełnienie obecnie 
funkcjonującego systemu opar-
tego na stacjonarnych punktach 
zbiórki odpadów niebezpiecz-
nych tzw. PZON zlokalizo-
wanych w Bolszewie i innych 
miejscowościach należących 
do Związku oraz na objazdo-
wych zbiórkach odpadów nie-
bezpiecznych.
UWAGA! Odbierany będzie 
wyłącznie sprzęt kompletny 
i pochodzący z gospodarstw 
domowych. Zbiórka nie doty-
czy elektroodpadów pochodzą-
cych z działalności gospodar-
czej oraz rolniczej.
Przygotowanie sprzętu do od-
bioru:
Kierowcy przyjeżdżający po 
sprzęty nie świadczą usług 
jego demontażu z zabudowy. 
Urządzenie wcześniej należy 
odłączyć od prądu i opróżnić 
z zawartości (lodówka powinna 
być rozmrożona, pralka i zmy-
warka bez wody). Należy także 
zabezpieczyć wszystkie ru-
chome elementy (np. szuflady, 
drzwiczki), zwinąć kable oraz 
dokonać wymontowania sprzę-
tów z zabudowy.
Zgłoszenie sprzętu do odbioru:
Zgłoszenie zużytego sprzę-
tu o masie powyżej 20 kg do 
odbioru będzie przyjmowane 

telefonicznie pod numerem 
telefonu (58) 624-66-11. Przy 
zgłoszeniu wymagane będzie 
podanie rodzaju sprzętu, pre-
ferowane godziny odbioru oraz 
imię, nazwisko, adres (z in-
formacją, o piętrze w bloku / 
domu), numeru telefonu w celu 
przekazania informacji zwrot-
nej o planowanym terminie 
odbioru.
Odbiór sprzętu:
Odbiór sprzętu odbywać się 
będzie w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni roboczych od doko-
nania zgłoszenia od wtorku do 
piątku do godziny 1900, w so-
boty w godz. 9.00-15.00.
Mieszkańcy będą poinfor-
mowani telefonicznie o dacie 
i orientacyjnej godzinie przy-
jazdu kierowców po zgłoszony 
sprzęt. Przekazanie komplet-
nego sprzętu każdorazowo po-
twierdzane będzie przez miesz-
kańca złożeniem podpisu na 
karcie odbioru.
W przypadku przygotowania 
przez mieszkańca niekom-
pletnego sprzętu, kierowcy 
odmówią jego zabrania i będą 
zobowiązani do spisania proto-
kołu nieprzyjęcia sprzętu wraz 
z wykonaniem dokumentacji 
fotograficznej. /UGW/

Bezpłatnie odbiorą 
duży sprzęt RTV i AGD
GM. WEjHEROWO | To kolejne udogodnienie dla miesz-
kańców gminy Wejherowo. W ramach wnoszonej opłaty 
za gospodarowanie odpadami oferowany jest bezpłatny 
odbiór dużego sprzętu RTV i AGd z domów. 

ZGŁOSZENIA PRZyjMOWANE 
Będą od grudnia 2015 r. pod nu-
merem tel. (58) 624-66-11, w dni 
robocze w godzinach 7.30 – l5.30.
Więcej informacji na temat 
odbiorów na www.kzg.pl lub 
www.bip.ugwejherowo.pl 
w zakładce odpady komunalne.

KONTAKT:
Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki
ul. Konwaliowa 1 81-651 Gdynia
Dział Gospodarki Odpadami, 
tel. (58) 624-66-11. 
e-mail: dgo@kzg.pl
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W tym jednym z najważniej-
szych turniejów zawodowych 
na świecie na podium stawali 
m.in. Marlena Wawrzyniak 
z Grudziądza, Natalia Żak 
z Jaworzna, Michał Węglicki 
z Mławy i Dawid Bartosie-
wicz z Gdyni. 
Puchar Świata Zawodow-
ców w armwrestlingu to naj-
bardziej rozpoznawalna na 
świecie impreza w siłowaniu 
na ręce. Zaproszenie organi-
zatorów przyjęło ponad 150 
najsilniejszych zawodników 
z ponad 26 krajów i 6 konty-
nentów w tym z Afryki, Ame-
ryki Południowej i Północ-
nej, Australii, Europy oraz 
Azji. W zawodach startowały 
kobiety i mężczyźni podzie-
leni na kategorie wagowe, 
a rywalizowano zarówno na 
lewą, jak i na prawą rękę. 
Zacznijmy od Polaków. 
Pierwszego dnia, gdy odby-
wała się rywalizacja na lewą 
rękę, nie mieliśmy wygóro-
wanych oczekiwań. O meda-
lu głośno mówiła w zasadzie 
tylko Marlena Wawrzyniak. 
Polka ma na swoim koncie 
m.in. tytuł mistrzyni Euro-
py, wicemistrzyni świata, 
poznała także smak zwycię-
stwa w turnieju zawodowym 
Niemiroff World Cup w 2012 
roku. Reprezentantka klubu 
Arm Fanatic Sport Grudziądz 
jak burza przeszła eliminacje 
kategorii do 65 kg, ale w wal-
ce finałowej musiała uznać 
wyższość Yekateriny Liakho-
vej z Kazachstanu. 
Dzień później, w rywaliza-
cji na prawą rękę Marlena 
była bliska awansu do finału. 
W walce półfinałowej z San-
taną Venckeviciute (Litwa) 
już prawie docisnęła rękę ry-
wali do poduszki, ale ta zdą-
żyła rozerwać uścisk i walka 
musiała zostać powtórzona 
w pasach uniemożliwiają-
cych ponowne rozerwanie 
uchwytu. Tutaj lepsza okaza-
ła się Litwinka. 
Srebro na prawą rękę w ka-
tegorii do 95 kg zdobył też 
Michał Węglicki. Do historii 
przejdą jego dwa pojedynki 
z Francuzem Aymericem Pra-
dines’em toczone najpierw 
w kategorii do 95 kg, a póź-
niej w królewskiej kategorii 
Open. Oba zakończyły się 
tak samo, porażką Francuza 
z powodu dwóch fauli łokcia 
(oderwanie łokcia od stołu).
Dawid Bartosiewicz, repre-
zentant klubu Złoty Tur Gdy-
nia, mający na swoim koncie 
tytuł wicemistrza świata, 
startował w bardzo silnie ob-
sadzonej kategorii do 78 kg. 
W rywalizacji na lewą rękę 
był szósty, ale na prawą wal-

czył brawurowo i rewelacyj-
nie. Z jedną porażką w rundzie 
eliminacyjnej Bartosiewicz 
awansował do strefy meda-
lowej. W półfinale na jego 
d r o -

dze stanął Shynbolat Raikha-
nov z Kazachstanu, z którym 
przegrał. 
Słowa uzna-

nia należą się także Natalii 
Żak. Utalentowana i urodzi-
wa zawodniczka z Jaworzna 
zajęła w kategorii JUNIOR18 
MEN LEFT ARM2 55KG 
Dawid Łapa zdobył złoto. 
Także złoty medal do domu 
przywiózł Maciej Gralak, 
który zajął pierwsze miejsce 
w kat. SENIOR MEN LEFT 
ARM2 60KG.
W tej samej 

kategorii, ale na 4 miejscu 
uplasował się dotychczaso-
wy konkurent Maćka - Pa-
tryk Weterle. Słaby wynik 
Zwierzak tłumaczy kontu-
zją.
W kat. SENIOR MEN LEFT 
ARM2 90KG wystartował 
Dariusz Rybarczyk. Był to 
jego armw-

restlingowy debiut. Rumia-
nin zajął 5 miejsce.
- Jestem przeszczęśliwy 
– twierdzi jednak Darek. - 
Sama możliwość udziału 
w zawodach jest dla mnie 
dużą nobilitacją i motywuje 
mnie do większej pracy nad 
sobą zarówno w sensie fi-
zycznym, jak i psychicznym. 
Uprawianie sportu jest swo-
jego rodzaju rehabilitacją 
dla osoby niepełnosprawnej. 
Widzę w tym sens i czuję, że 
siłowanie na rękę jest tym 
sportem, który chciałbym 
uprawiać.
Darek Rybarczyk jest nie tyl-
ko zawodnikiem, ale wraz z 
Aleksandrem Koy z Fundacji 
For Dream również współor-
ganizatorem zawodów dla 
zawodowców ZŁOTY TUR 
oraz Mistrzostw Świata dla 
osób niepełnosprawnychTo 
również debiut Darka w or-
ganizacji turniejów.
- Niepełnosprawność to nie 
koniec świata – twierdzi 
Rybarczyk. – Każdy niepeł-
nosprawny może znaleźć 
sposób na życie, np. poprzez 
sport, taki jak armwrestling. 
Przykładem tego są osoby 
biorące udział w tych zawo-
dach.
Zawodnik Złotego Tura 
Konrad Krawczuk w kat. 
SENIOR MEN LEFT ARM2 
+90KG zajął dopiero 6 miej-
sce. Za to Sonia Turzyniecka 
w kat. SENIOR WOMEN 
LEFT ARM2 65KG wywal-
czyła srebro.
Drugi dzień zawodów przy-
niósł Polakom 4 medale. 
Dawid Łapa zdobył złoto na 
prawą rękę w kat. JUNIOR18 
MEN RIGHT ARM2 55KG.
W kat. SENIOR MEN RI-
GHT ARM2 60KG Maciej 
Gralak również zdobył zło-
to. To jego drugi złoty medal 
na tych zawodach. Złotymi 
medalistkami zostały także 
Sonia Turzyniecka w kat. 
SENIOR WOMEN RIGHT 
ARM2 65KG oraz Maria 
Juroszek w kat. SENIOR 
WOMEN RIGHT ARM2 
+65KG. Patryk Weterle (SE-
NIOR MEN RIGHT ARM2 
60KG), Konrad Krawczuk 
(SENIOR MEN RIGHT 
ARM2 +90KG ) oraz Da-
riusz Rybarczyk (SENIOR 
MEN RIGHT ARM2 90KG ) 
zajęli 6 miejsce.
W wynikach drużynowych 
zajęliśmy 2 miejsce. Organi-
zatorzy: Miasto Rumia, Fun-
dacja FOR DREAM Rumia, 
Mazurenko Armwrestling 
Promotion na licencji Profes-
sional Armwrestling League 
USA Inc., Federacja Armw-
restling Polska, PFRON.

Pushkar dominuje, Polacy z medalami!
RUMIA | Absolutna dominacja Andreya Pushkara z Ukrainy i świetne występy Polaków - tak można podsumować zakończone w Rumi (pomor-
skie) zawody Pucharu Świata w Armwrestlingu Złoty Tur Cup 2015. 
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Rada Nadzorcza Energa SA, 
która zebrała się 7 grudnia 
2015 roku, dokonała zmian 
w składzie Zarządu Spółki. 
Do czasowego wykonywania 
czynności Prezesa Zarządu 
na okres 3 miesięcy delego-
wany został Członek Rady, 

Roman Pionkowski. Obec-
nie w skład Zarządu wcho-
dzi również Seweryn Kędra, 
Wiceprezes Zarządu ds. Fi-
nansowych. Jednocześnie ze 
składu Zarządu odwołano 
Andrzeja Tersę, Prezesa Za-
rządu oraz Jolantę Szydłow-

ską, Wiceprezes Zarządu 
ds.Korporacyjnych.

Roman Pionkowski w ostat-
nim czasie był Prezesem 
Energa Operator, najwięk-
szej spółki z Grupy Energa, 
lidera segmentu dystrybucji 
energii elektrycznej. Od wie-

Roman Pionkowski Prezesem Zarządu Energi
ENERGETYKA | Rada Nadzorcza Energa SA delegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa SA Romana Pionkowskiego, członka Rady, 
od lat związanego z Grupą Energa. Ze składu Zarządu odwołano Andrzeja Tersę oraz Jolantę Szydłowską.

fo
t. 

En
er

ga

lu lat związany jest z Grupą 
Energa – był członkiem Zarzą-
du Energa SA oraz  Prezesem 
Zarządu Elektrownia Ostrołę-
ka SA. Od 2013 r. do kwiet-
nia 2015 jako Prezes Zarządu 
PSE Inwestycje SA kierował 
projektowaniem i nadzorem 
inwestycyjnym dla inwesty-
cji sieciowych PSE SA. Na 
mocy decyzji Ministra Skar-
bu, 3 grudnia został powołany 
do składu Rady Nadzorczej 
Energa SA.

Grupa Energa jest jedną 
z czterech największych grup 
energetycznych w Polsce, 
z wiodącą pozycją na pol-
skim rynku pod względem 
udziału energii elektrycznej 
pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych w produkcji wła-
snej. Podstawowa działalność 
Grupy obejmuje dystrybu-
cję, wytwarzanie oraz obrót 
energią elektryczną.Dostarcza 
i sprzedaje prąd 2,9 mln klien-
tów, zarówno gospodarstwom 

domowym, jak i przedsiębior-
com.

Grupa Energa jesttrzecim 
największym zintegrowanym 
operatorem systemu dystrybu-
cyjnego (OSD)w Polsce pod 
względem wolumenu dostar-
czanej energii. Sieć dystrybu-
cyjna składa się z linii ener-
getycznych o łącznej długości 
ponad 184 tys.kmi obejmuje 
swoim zasięgiem obszar blisko 
75 tys. km2, co stanowi ok. 24 
proc. powierzchni kraju. /GB/



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

Profesjonalna fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

Sprzedam tanio rybki kardynałki, mło-
de. Tel: 58 738-94-86 

RÓŻNE

Kupię bursztyn. Tel: 532-110-190

Brodzik 90x90 + kabina prysznico-
wa(nowe), cena 450 zł lub zamienię 
na meble łazienkowe, Kartuzy. Tel: 
517-188-277

Pomoc, mam sześcioro dzieci, po-
trzebuje ubrań, artykułów szkolnych, 
chemicznych z góry dziękuję. Tel: 
513-757-719

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

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

Pomoc, mam pięcioro dzieci, potrze-
buję ubrań, środków czystości, arty-
kułów szkolnych, z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

Sprzedam beczki plastikowe 200 li-
trów, cena 30 zł/szt. Tel: 511-841-826

Sprzedam piłę – krajzege, 

cena 1000zł, Luzino. Tel: 663-613-
048

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

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

Sprzedam ubranka dla dziewczynki, 

rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-
034

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

Kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

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

Złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, pra-
ce w ogrodzie, okolice Luzina, Wejhe-
rowa, tel. 693 737 381
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NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

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

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

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEMMS
załączzdjęcie!

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

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

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

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

PRZyKŁAd:

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

KUPIĘ

Kupię meble kuchenne i kuchenkę 
gazową, nie drogo, najlepiej z okolic 
Kartuz. Tel: 669-328-455

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, 

Koleżankom

Hannie Bulman i iwonie Styn
wyrazy  głębokiego  współczucia  

i  słowa  otuchy

z  powodu  śmierci

MAMy

składają
Starosta Wejherowski  

Gabriela  Lisius 
i współpracownicy 

ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

JERZEGO 
GRABOWSKIEGO

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8
 w Wejherowie w latach 1974-1986,

wybitnego nauczyciela, społecznika, 
działacza zabiegającego 

o sprawy środowiska pedagogicznego. 

Rodzinie Zmarłego
 wyrazy głębokiego współczucia

składają
   

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz ze współpracownikami
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Zgodnie 
z obietni-

cą, dziś o ojcu 
i synu, czy-

li o Romanie i Tomaszu Ko-
ryntach. Ten pierwszy uro-
dził się 12. października 1929 
roku w Tczewie. Zaczynał ka-
rierę sportową od boksu i pił-
ki nożnej. Na szczęście dla tej 
drugiej dyscypliny poświęcił 
się jej bez reszty. Jest wymie-
niany do dziś, obok Zdzisła-
wa Puszkarza, jako najlepszy 
piłkarz Lechii Gdańsk w ca-
łej jej historii. W latach 1946 
– 1948 grał w drużynie Grom 
Gdynia. Potem odbywał służ-
bę wojskową i występował 
w KS Lublinianka i CWKS War-
szawa (dziś Legia). To właśnie 
jako zawodnik CWKS (Central-
ny Wojskowy Klub Sportowy) 
zadebiutował w reprezenta-
cji Polski w meczu z Rumu-
nią w Bukareszcie. Było to 25. 
maja 1952 roku. Nasi chłopcy 
przegrali 0:1, a Korynt zagrał 
na środku obrony. Polska wy-
stąpiła w następującym skła-
dzie: w bramce Stefaniszyn, 
którego zastąpił Szymkowiak, 
w obronie Bartyla, Korynt 
i Banisz, w pomocy Mamoń 
i Bieniek a w ataku Trampisz, 
Jankowski, Breiter, Rajtar 
i Patkolo. Jak widać ustawie-
nie było zgodne z ówczesnym 
stylem 1-3-2-5.  Ważny mecz 
reprezentacyjny Romana Ko-
rynta miał miejsce 8. sierp-
nia 1954 roku. Wówczas to 
Polska zremisowała w War-
szawie z Bułgarią 2:2. Ale nie 
wynik jest istotny, albowiem 
dwa miesiące i 19. dni  póź-

niej na świat przyszedł syn 
Romana, czyli wspomniany 
na początku Tomasz. Najwyż-
szą porażkę z reprezentacją 
zanotował Roman Korynt 15. 
czerwca 1952 roku w Warsza-
wie z Węgrami 1:5. Najwyższe 
zwycięstwa to 5:0 z Finlandią 
4 listopada 1956 roku w Kra-
kowie. W tym drugim meczu 
bramkami dla naszych po-
dzielili się Kempny dwie oraz 
Baszkiewicz, Brychczy i Kowal 
po jednej. Największym suk-
cesem Romana Korynta za-
pewne był, dziś owiany le-
gendą mecz ze Związkiem 
Radzieckim 20. października  
1957 roku w Chorzowie. Po-
lacy pokonali Sowietów 2:1. 
Wszyscy Polacy siedzieli przy 
odbiornikach radiowych i fe-
towali w całym kraju zwycię-
stwo nad drużyną z niekocha-
nego ZSRR. W tamtym czasie 
każdy sukces z zawodnikami 
radzieckimi, obojętnie w ja-
kiej dyscyplinie był trakto-
wany jak zwycięstwo na polu 
chwały. Gole zdobył Gerard 
Cieślik. Kibice po meczu wy-
nieśli go z boiska na ramio-
nach. Przypomnę skład na-
szej niezapomnianej druży-
ny: Szymkowiak – Floreński, 
Korynt, Woźniak – Gawlik, 
Zientara – Jankowski, Brych-
czy, Kempny, Cieślik, Lentner. 
Mecz sędziował pan Clough 
z Anglii. Należy także przy-
pomnieć, że Roman Korynt 
był obrońcą (od 38. minuty) 
w zakończonym remisem 1:1 
meczu towarzyskim z RFN 20. 
maja 1959 roku w Hambur-
gu. Jako legionista Roman Ko-
rynt rozegrał w reprezentacji 

dwa 
mecze, a jako 
zawodnik Lechii Gdańsk trzy-
dzieści dwa. Kariera repre-
zentacyjna tego zawodni-
ka zakończyła się 29. listopa-
da 1959 roku meczem z Izra-
elem w Tel Avivie 1:1. Roman 
Korynt miał ledwie skończone 
trzydzieści lat. W Lechii grał 
jeszcze przez osiem lat. Jego 
syn Tomasz (napastnik) do 
reprezentacji nie miał szczę-
ścia. Talent nie ten co u ojca, 
a i czasy mało sprzyjające. 
W latach siedemdziesiątych 
w reprezentacji grali bowiem 
złoci medaliści Igrzysk z Mo-
nachium 1972 oraz zdobyw-
cy trzeciego miejsca na MŚ 
w RFN 1974 oraz uczestnicy 
MŚ w Argentynie 1978. Se-
lekcjoner Ryszard Kulesza po-
wołał Tomasza na mecz z Wę-
grami w Chorzowie 4. kwiet-
nia 1979 roku w Chorzowie. 
Pozwolił mu zagrać raptem 
końcowe szesnaście minut. 
Był to jego pierwszy i ostatni 
występ w drużynie narodo-
wej. Wówczas Tomasz Korynt 
był zawodnikiem Arki Gdynia. 
Karierę zawodniczą zaczy-
nał jednak w Lechii Gdańsk. 
W Polsce był także zawodni-
kiem Bałtyku Gdynia i na ko-
niec Orła Choczewo. Cztero-
krotnie wyjeżdżał pograć za 
granicą. Kolejny odcinek po-
szukiwań reprezentantów 
z Wybrzeża dopiero w stycz-
niu. Życzę zatem moim czy-
telnikom dobrych i rodzin-
nych Świąt Bożego Narodze-
nia oraz powodzenia w roku 
2016.

KAlENdARIUM 
FUTBOLOWE

Zbigniew 
chuchała

Gościem specjalnym wy-
darzenia był burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny, który ak-
tywnie uczestniczył w zaba-
wach i grach.  

Nie ma Mikołajek bez świę-

tego Mikołaja. Zgromadzone 
dzieci mogły zrobić sobie z 
nim zdjęcie, otrzymały także 
prezenty. 

Jest to cykliczna impreza or-
ganizowana przez Miasto Ru-

mia dla wszystkich uczniów 
realizujących obowiązkowe 
roczne przygotowanie przed-
szkolne w rumskich szkołach. 
/raf/

Mikołajki – aktywnie i sportowo
RUMIA | Ponad 700 dzieci wzięło udział w zabawie mikołajkowej zorganizowanej przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. 

Podczas tego wydarzenia od-
był się zarówno turniej junio-
rów i seniorów pointfighting 
oraz walki juniorów i seniorów 
w formule light contact oraz 
kick-light. Wyniki zawodników 
z powiatu wejherowskiego:

Aleksander Kohnke - 3 miej-
sce po wygraniu jednej walki 
w formule pointfighting. Olek 
walczył także w light contact 
(debiut na matach kickboxingu 
w tej formule), niestety po do-
brej walce uległ swojemu prze-
ciwnikowi; 

Maciej Zielonka - tym razem 
w walce zarówno light i kick-
light przegrał ze swoimi rywa-
lami, jednak szczególnie ciężki 
pojedynek miał w formule kick-
light. Maciek walczył w kat. do 
69 kg. 

Błażej Mach - co prawda od-
padł w turnieju pointfighting, 
jednak w light contact i kic-
k-light nie miał już sobie rów-
nych, tocząc dwie walki i dwie 
też wygrywając w dobrym stylu 
(kat. do 63 kg); 

Damian Miękicki - debiutant 
na macie w gronie juniorów 
stoczył walkę w formule kic-
k-light. Mimo że była to walka 
wygrana przez rywala, Damian 

może na pewno być zadowolo-
ny ze swojej postawy. Jego za-
angażowanie i walka do ostatku 
sił z fizycznie silniejszym prze-
ciwnikiem w wadze do 74 kg 
dobrze rokuje na przyszłość; 

Radosław Kochanik - za-
walczył wprost rewelacyjnie, 
zdecydowanie wygrywając po-
jedynek kick-light w wadze do 
69 kg. 

Wśród seniorów trener Rafał 
Karcz w rywalizacji do 70 kg 
stoczył dwa zwycięskie poje-
dynki i wywalczył tytuł Mistrza 

Polski Północnej. Warto odno-
tować powrót na matę po blisko 
9-letniej przerwie Michała Ta-
tarynowicza, który wywalczył 
2 miejsce, wygrywając dwie 
walki, a pojedynek finałowy 
nieznacznie przegrał. Była to 
rywalizacja powyżej 70 kg. 
Natomiast w tej samej wadze 
Tomasz Hirsz zdecydowanie 
wygrał pierwszy pojedynek, 
a w drugim uległ „rzutem na ta-
śmę”, tym samym po wyrówna-
nym boju Tomek Hirsz zajmuje 
w tym turnieju 3 lokatę. /raf/

Dobre walki w Gdańsku
KICKBOXING | Mistrzostwa Polski Północnej w kickboxingu juniorów 
i seniorów odbyły się w Gdańsku. Dobrze zaprezentowali się zawodnicy 
z powiatu wejherowskiego. 
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Są spore zmiany w składzie 
Gryfa Wejherowo, który na 
wiosnę będzie walczył o utrzy-
manie w 2. lidze. jak powiedział 
Piotr Rzepka, trener żółto-czar-
nych, na listę transferową wy-
stawiono już kilkoro zawod-
ników, m.in. stanowiących 
trzon zespołu. Gryfa opuszczą 
na pewno Przemysław Ko-
stuch, Maciej Osłowski, Michał 
Skwiercz, Grzegorz Gicewicz, 
Paweł czoska, Kamil Godula, 
Michał Fierka, Krzysztof Rzepa 
i Maciej Szymański.

W składzie Gryfa Wejherowo, 
który na wiosnę będzie walczył 
o utrzymanie w 2. lidze, zaszły spo-
re zmiany. Piotr Rzepka, trener żół-
to-czarnych, poinformował, że już 

p o -
ż e -

gnano się z kilkoma zawodnika-
mi, m.in. będącymi kluczowymi 
postaciami nie tylko w obronie, 
ale i w formacji ofensywnej.

Tak radykalnych decyzji można 
się było spodziewać. Nic nie za-
powiadało, że Gryf w tym samym 
składzie, w którym przystąpił do 
rozgrywek, zdoła odbić się od dna 
(zajmuje ostatnie miejsce w tabeli 
2. ligi) i od marca będzie grał le-
piej. Czołowi gracze Gryfa zostali 
wystawieni na listę transferową. 
Jest tam również kilka mniej zna-
czących dla zespołu piłkarzy.

Szeregi drużyny ze Wzgórza 
Wolności opuszczą już na pew-
no Przemysław Kostuch, Ma-
ciej Osłowski, Michał Skwiercz, 
Grzegorz Gicewicz, Paweł Czo-
ska, Kamil Godula, Michał Fierka, 
Krzysztof Rzepa i Maciej Szymań-
ski. Łącznie dziewięć nazwisk, 
w tym pięć bardzo ważnych.

– Przykro nam było żegnać się 

z tymi ludźmi, bo mieli ambicje 
i wolę walki, a niektórzy z nich 
bardzo dużo dla Gryfa zrobili 
w ostatnich latach.  Jednak to, 
co rok temu wystarczyło, dzi-
siaj nie może nas zadowolić – 
powiedział Piotr Rzepka. – Dla 
części z tych graczy trener nie 
widział już miejsca w składzie, 
dlatego postanowiliśmy dać 
im wolną rękę. Rozstajemy się 
w przyjaźni – podkreślił Dariusz 
Mikołajczak, prezes WKS-u ds. 
sportowych.

Powody odejścia wymienio-
nych zawodników są bardzo 
różne, często aspekt sportowy 
nie był jedynym, który brano 
pod uwagę. – Sporym proble-
mem były m.in. obowiązki za-
wodowe niektórych zawodni-
ków. Jeśli mamy mecz w sobotę, 
a musimy na niego pojechać na 
południe Polski, musimy być 
na miejscu już w piątek. Nie 

ma innego sposobu. Niektórzy 
piłkarze nie mogli sobie na to 
pozwolić – powiedział trener 
Rzepka.

Jeszcze nie wiadomo, kto 
zastąpi Kostucha, Skwiercza, 
Osłowskiego, Gicewicza, Czo-
skę i innych. Rozmowy z poten-
cjalnymi następcami będą trwa-
ły zapewne do ostatnich chwil 
przed startem rundy wiosennej, 
czyli do końca lutego. 

Działacze i trener Gryfa będą 
szukali wzmocnień wśród gra-
czy raczej z drugiej, nie z trze-
ciej ligi. – Będziemy musieli 
wykonać ciężką pracę w czasie 
trwania okna transferowego. 
Sprawa nie jest prosta, ponieważ 
zamykamy tabelę i to, powiedz-
my sobie szczerze, odstrasza. 
Jednak damy radę i będziemy, 
już w odnowionym składzie, 
walczyć o utrzymanie – powie-
dział Piotr Rzepka.

To jest już historyczna fotografia zawodników, działaczy i trenerów Gryfa. zrobiliśmy to zdjęcie przed pierw-
szym meczem rundy jesiennej 2. ligi w tym sezonie. na fotografii zaznaczamy osoby, których już nie ma w Gry-
fie, choć nie minęło jeszcze pół roku. Kto zasili szeregi żółto-czarnych? To wielka niewiadoma.

TycH PIŁKARZy 
jUż NIE ZOBAcZyMy 
W SKŁAdZIE GRyFA 
NA WIOSNę

Rewolucja w składzie 
Gryfa Wejherowo

KAMIl GOdUlA
ur. 1996 r. w Wejherowie, 18 lat, 173 cm., 
65 kg. W tym sezonie w 2. lidze w barwach 
Gryfa zagrał w czterech meczach. Nie 
strzelił żadnego gola.

GRZEGORZ GIcEWIcZ
ur. 1991 r. w Szczecinie, 24 lata, 192 cm., 
76 kg. W tym sezonie w 2. lidze w barwach 
Gryfa zagrał w dziesięciu meczach. Strzelił 
jednego gola.

PAWEŁ cZOSKA
ur. 1990 w Wejherowie, 24 lata, 181 cm., 
71 kg. W tym sezonie w 2. lidze w barwach 
Gryfa zagrał w osiemnastu meczach. Nie 
strzelił żadnego gola.

MIcHAŁ FIERKA
ur. 1995 r. w Gdyni, 20 lat, 184 cm., 80 kg. 
W tym sezonie w 2. lidze w barwach Gryfa 
zagrał w pięciu meczach. Nie strzelił żad-
nego gola.

PRZEMySŁAW KOSTUcH
ur. 1988 r. w Gdyni, 26 lat, 192 cm., 90 kg. 
W tym sezonie w 2. lidze w barwach Gryfa 
zagrał w szesnastu meczach. Strzelił dwa 
gole.

MAcIEj OSŁOWSKI
ur. 1988 r. w Gdańsku, 27 lat, 182 cm., 74 
kg. W tym sezonie w 2. lidze w barwach 
Gryfa zagrał w szesnastu meczach. Strze-
lił dwa gole.

KRZySZTOF RZEPA
ur. 1990 r. w Starogardzie Gdańskim, 25 
lat, 185 cm., 79 kg. W tym sezonie w 2. li-
dze w barwach Gryfa zagrał w jedenastu 
meczach. Nie strzelił żadnego gola.

MIcHAŁ SKWIERcZ
ur. 1989 r. w Pucku, 25 lat, 186 cm., 85 kg. 
W tym sezonie w 2. lidze w barwach Gryfa 
zagrał w osiemnastu meczach. Strzelił jed-
nego gola.

MAcIEj SZyMAńSKI
ur. 1988 r. w Wejherowie, 27 lat, 178 cm., 
77 kg. W tym sezonie w 2. lidze w barwach 
Gryfa zagrał w siedmiu meczach. Nie strze-
lił żadnego gola.
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