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Najlepsi w województwie!

RUMIA | Tłumaczenie rowerzystom, jak powinni zachowywać się na ulicach, ścieżkach ro-
werowych, chodnikach i przejściach dla pieszych zamiast mandatów i pouczeń oraz rozda-
wanie im kamizelek odblaskowych – to główne założenia programu, który w tym roku został 
wdrożony w Rumi. Niedawno program został  uznany za najlepszy w województwie pomor-
skim. Strażnicy miejscy, którzy stworzyli i zrealizowali projekt, odebrali główną nagrodę od 
wojewody pomorskiego.
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GMINA WEJHEROWO

WEJHEROWO

Wigilia 
W artParku
Na kilka dni przed świętami w Art-
Parku w Bolszewie zapanował iście 
świąteczny klimat. Wszystko za spra-
wą trzeciej już edycji Wigilijnego 
Spotkania z mieszkańcami organi-
zowanego przez Gminę Wejherowo 
i Gminny Ośrodek Kultury. / str. 5 

tłumy 
odWiedziły 
śWiąteczny jarmark
Wejherowski Jarmark Bożonaro-
dzeniowy dobiegł końca. W tym 
roku  przyciągnął tłumy. Najwięcej 
osób odwiedziło jarmark w ostatni 
weekend, a szczególnym powodze-
niem cieszyła się karuzela, na której 
bezpłatnie mogły jeździć wszystkie 
dzieci. / str. 17
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Ze zdziwieniem przechodzą koło 
cokołu na którym stoję, co ponie-
którzy Obywatele Mojego Grodu. 

Jedni gratulują, inni stukają się 
w czoło lub odwracają gło-

wę. Jednym i drugim cho-
dzi o to samo. Co się sta-

ło, że takim stałem się 
potulnym barankiem? 

Odpowiadam prosto 
z mostu, po prole-
tariacku. Proszę 
przeczytać moje 
felietony z końca 

poprzednich lat. Prawie 
zawsze nawoływałem do po-

wolnego zakopywania 
toporów i siekier wo-
jennych. Obie strony 
konfliktu, a ostatnio 

były to nawet trzy strony, mocno 
się na mnie zżymały. Nikomu nie 
przychodziło do głowy, że może 
zapanować pokój. Czy na dobre, 
nigdy nie wiadomo, ale warto 
próbować. Najpierw po wyborach 
ubiegłorocznych opozycja i prezio 
podjęli trud rozmów. Potem nastą-
piło publiczne, bo w Filharmonii 
Kaszubskiej podanie sobie rąk 
przez prezia i pana posła. Kolej-
ny etap to zakopanie topora przez 
byłego starostę i prezia. Nawet 
były kandydat na prezydenta, ten 
przegrany ubiegłoroczny, zmienił 
optykę widzenia świata. Z tego 
zapewne powodu prezio zadecy-
dował aby wróciły na Plac Mego 
Imienia dwa historyczne niedź-
wiedzie. Co prawda tylko w ilumi-

Niedźwiedzie Chrystusa błogosławiącego 
morze oraz ks. Stanisława Za-
wackiego i Antoniego Suchan-
ka.  Koseda bywał dość często 
w Moim Grodzie, bo mieszka 
tu do dziś jego rodzina. Zapy-
tałem go przy okazji, jak to się 
stało, że wyrzeźbił te niedź-
wiedzie i pingwiny? Odpo-
wiedź była zaskakująco prosta 
- dostałem takie zamówienie 
z Prezydium Miejskiej Rady 
(tak wtedy nazywała się władza 
municypalna) i je zrealizowa-
łem. Dobrze chociaż zapłacili, 
pytałem dalej? Nie pamiętam, 
odpowiedział Koseda, ale 
pewnie nie były to jakieś ko-
kosy. Nie wstydził się pan tego 
dzieła, drążyłem dalej temat? 

Trzeba było z czegoś żyć na co 
dzień przecież, z samej sztu-
ki przez duże „S” nie dawało 
rady – odpowiedział rzeźbiarz. 
Dziś już Koseda nie zobaczy 
„swoich” niedźwiedzi w świą-
tecznej szacie. Zmarł kilka lat 
temu i został pochowany na 
jednym z gdyńskich cmentarzy. 
Z całą pewnością zobaczy je 
natomiast żona pana Zdzisła-
wa Kosedy, która nadal często 
odwiedza nasze miasto. Zatem 
w ramach powszechnej zgody 
w Wejherowie, prezio pogodził 
mnie z niedźwiedziami. Weso-
łych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia i zdrowia na cały 
2016 rok dla wszystkich czytel-
ników naszej gazety.

JAkub W.
nacji świątecznej, ale dobre i to. 
Stały takie same niedźwiedzie 
wraz z pingwinami jako elemen-
ty fontanny, wówczas na Placu 
Armii Czerwonej. Gdy zniknęły 
niedźwiedzie, pojawiłem się ja 
na cokole. Mam trochę wyrzutów 
sumienia z tego powodu. Przed 
laty odwiedził mnie przy cokole 
rzeźbiarz Zdzisław Koseda. Tym, 
którzy nie wiedzą to powiem, że 
ten artysta plastyk
był twórcą wejherowskich niedź-
wiedzi i pingwinów, ale także 
monumentów, które na trwałe 
wpisały się w krajobraz Gdyni: 
pomnika J. Conrada Korzeniow-
skiego - na molo południowym 
portu, Leonida Teligi i gen. Ma-
riusza Zaruskiego - w basenie 
żeglarskim, w Gdyni-Obłużu po-
mnika harcerzy pomordowanych 
w 1939 r., a w jego
ukochanym Orłowie - figury 

Archiwalne felietony 
można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl

606 112 745

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

DYŻuR REPORTERA DlA CZYTElNIkÓW

Zachęcamy naszych Czytelników do 
przesyłania zdjęć oraz interesują-
cych tematów. Najciekawsze opubli-
kujemy na łamach naszej gazety, na na-
szym portalu gwe24.pl oraz na naszym 
profilu facebookowym fb.com/gwe24

e-mail: k.pasieka@expressy.pl

Uwaga! CZEkAJą NAGRODY! :)

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 

A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarzą-
dzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 444/419/2015 
z dnia 21 grudnia 2015 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskie-
go 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz 
obejmujący lokale użytkowe wraz z udziałem 
w gruncie, położone w Rumi przy Placu Kaszub-
skim 11, stanowiące własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im Floriana Ceynowy w Rumi.

OGŁOSZENIE 
buRMISTRZA MIASTA RuMI

Sprawna organizacja oraz 
innowacyjny pomysł – tak 
podsumowali projekt jurorzy 
biorący udział w gali. Pod-
kreślano wagę jego założeń 
– poprawy bezpieczeństwa 
rowerzystów i pieszych. 
W ramach inicjatywy popra-
wione zostały znaki drogowe 
związane z ruchem rowero-
wym. Postawiono też na edu-
kację rowerzystów w zakresie 
przepisów ruchu drogowego. 
Miłośnicy dwóch kółek, któ-
rzy złamali przepisy, dosta-
wali od strażników miejskich 
nie mandat, ale krótką lekcję, 
jak prawidłowo powinni się 
zachowywać oraz żółte kami-
zelki odblaskowe z logo Rumi 

i elementy odblaskowe. 
Projekt skierowany był do 
mieszkańców Rumi poru-
szających się na rowerach. 
Szczególną uwagę poświęco-
no uczniom szkół podstawo-
wych zamierzającym przy-
stąpić do egzaminów na kartę 
rowerową. 
- Wysoko oceniam pracę na-
szej straży miejskiej. Cieszę 
się, że ich działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa 
w Rumi wykraczają poza 
obowiązkowe czynności. Je-
stem przekonany, że realiza-
cja nagrodzonego projektu 
przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa rumskich ro-
werzystów, a także gości od-

wiedzających Rumię na rowe-
rach – podsumowuje Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 
Partnerem projektu było rum-
skie stowarzyszenie „Sama 
Rama”, które niedawno zosta-
ło laureatem plebiscytu „In-
stytucja Roku w Działaniach 
na Rzecz Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego”. „Sama-Ra-
ma” została  wyróżniona i do-
ceniona za bezinteresownie 
działania na rzecz bezpieczeń-
stwa. Konkurs odbywał się 
w dwóch etapach. Pierwszy 
z nich polegał na głosowaniu 
(internetowym, smsowym) 
i tu „Sama Rama” zdeklaso-
wała konkurencję otrzymu-
jąc 1280 głosów. Następnie, 

biorąc pod uwagę preferencje 
głosujących, kapituła konkur-
su wybrała zwycięzców. 
- W konkursie „Na Drodze 
do Bezpieczeństwa” zosta-
ło zgłoszonych ponad 100 
projektów – mówi Roman 
Świrski, Komendant Straży 
Miejskiej w Rumi. - Komisja 
konkursowa uznała, że nasz 
idealnie wpisuje się w zało-
żenia konkursowe i przyznała 
nam pierwsze miejsce. Oczy-
wiście cieszymy się z tego, ale 
znacznie ważniejsze jest to, 
że dzięki podjętym przez nas 
działaniom faktycznie udało 
się poprawić bezpieczeństwo 
na miejskich drogach. 
Rafał korbut

Program, który realnie 
poprawił bezpieczeństwo
RUMIA |  Gala Laureatów Konkursu Wojewody Pomorskiego pn. „Na Drodze do Bezpieczeń-
stwa” okazała się szczęśliwa dla straży miejskiej z Rumi. Strażnicy zajęli pierwsze miejsce za pro-
jekt „Rumscy Rowerzyści”. 

W Wigilię 24 grudnia 2015 
i Sylwestra 31 grudnia 2015 
autobusy będą kursowały 
według rozkładów jazdy obo-
wiązujących w dzień powsze-
dni, przy czym wszystkie li-
nie kończą kursowanie około 
godziny 19:30. 

Od 23 grudnia 2015 r. do 3 
stycznia 2016 r.: nie kursują 
linie szkolne 13 i 14. Kurs li-
nii nr 1 o 7:00 z Góry zakoń-
czy trasę na Fenikowskiego. 
Nie będą wykonywane kur-
sy:
- linii nr 11 o 7:06 z Osiedla 
Kaszubskiego do Kąpina oraz 
powrót z Kąpina o 7:20;
- linii nr 4 o godz. 7:14 z ul. 

Zamostnej i 7:26 z Orla oraz 
13:35 z ul. Budowlanych do 
ul. Strzeleckiej i 13:51 ze 
Strzeleckiej do Gimnazjum 
Bolszewo.
- Kurs linii nr 1 o godz. 13:29 
z Os. Fenikowskiego kończy 
bieg przy Gimnazjum w Bol-
szewie. 
- Autobusy linii 4 i 5 nie do-
jeżdżają do pętli przy szkole 
w Orlu.
Kasa biletowa MZK przy uli-
cy Tartacznej w Wigilię i Syl-
westra będzie czynna od 8 do 
13.
Informacje o kursowaniu au-
tobusów udziela dyspozytor 
pod nr tel. 58 572 29 33. 
/raf/

Zmiany w komunikacji miejskiej
WEJHEROWO | Wejherowska komunikacja miejska w okresie świąteczno –noworocznym bę-
dzie kursowała według obowiązujących rozkładów jazdy ze zmianą w Wigilię i Sylwestra 2015 roku. 

- Uważamy, że Muzeum Pia-
śnicy jest niezwykle ważną pla-
cówką, ponieważ mało Polaków 
wie o tym, że pierwszy masowy 
mord ludobójczy podczas II 
wojnie światowej został doko-
nany właśnie tutaj - w lasach 
piaśnickich na Pomorzu - uza-
sadnia cel powołania placówki 
Jarosław Sellin, wiceminister 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego. – Zginęła tutaj pomorska 
i kaszubska inteligencja, elity 
państwa polskiego. Zdecydowa-
liśmy się powołać to muzeum 
w Villi Musica w Wejherowie, 
ponieważ to miejsce jest histo-
rycznie związane z tragiczny-
mi wydarzeniami. W czasie II 
wojny światowej willa została 
zajęta przez Gestapo, które tutaj 
miało swoją siedzibę przez cały 
okres trwania okupacji. Między 
innymi z tej willi wywożono Po-
laków z przeznaczeniem do za-
mordowania w lesie piaśnickim.
Willę wzorowaną na dworku Jó-
zefa Piłsudskiego w Sulejówku, 
wybudował w latach dwudzie-
stych znany wejherowski lekarz 
Franciszek Panek. Spotykała się 
tutaj przed wojną inteligencja 
Wejherowa i dawnego powiatu 
morskiego. W Piaśnicy zginęły 
córki doktora Panka - Stanisława 
i Kazimiera. Obecnie willa jest 
własnością muzyka Krzysztofa 
Ostrowskiego, który jest pra-
wnukiem Franciszka Panka. Jak 
dodaje wiceminister od kilku lat 
osobiście prowadził rozmowy 
z Krzysztofem Ostrowskim 
o możliwości kupna tej nieru-
chomości z przeznaczeniem na 
muzeum piaśnickie, na co wła-

ściciel wyraził zgodę podkreśla-
jąc, że taka też była w zamyśle 
wola, nie żyjącej już od półtora 
roku, jego matki. Oficjalnie 
z Krzysztofem Ostrowskim 
porozumiało się Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.
W przyszłym roku budynek 
zostanie wyremontowany i za-
adoptowany na cele muzealne. 
Tymczasowo siedziba muzeum 
będzie mieściła się w przy 
ul. św. Jacka w Wejherowie. 
Muzeum Piaśnicy ma działać 
w kilku obszarach - naukowo-
badawczym, wystawienniczym, 
edukacyjnym oraz kulturalnym 
i turystycznym.
Teresa Patsidis zapewnia, że 
muzeum jako filia Muzeum 
Stutthof, podejmie badania nad 
niemieckimi archiwami na-
ukowymi. Utworzone zostaną 
stałe ekspozycje do zwiedzania 
dla turystów m.in. w piwni-
cach budynku, gdzie więziono 
ofiary i przetrzymywano ich 
rzeczy osobiste. Oprócz ekspo-
zycji związanych bezpośrednio 
z mordem piaśnickim powstanie 
cykl ukazujący życie kulturalne 
i społeczne przedwojennych 
mieszkańców Wejherowa. Będą 
też organizowane wystawy cza-
sowe. Placówka ma podjąć różne 
działania związane z edukacją, 
w tym m.in. projekcje filmów 
i prezentacje multimedialne. La-
tem w ogrodzie przewiduje się 
uruchomienie plenerowego kina 
historycznego, a także stworze-
nie piaśnickiej ścieżki rowero-
wej z wypożyczalną rowerów 
włącznie. /raf/

Powstało 
Muzeum Piaśnicy
WEJHEROWO | Muzeum Piaśnicy powstało 
w Wejherowie. Swoją siedzibę ma w Villa Musi-
ca w pobliżu Bramy Piaśnickiej, zaś dyrektorem 
placówki została Teresa Patsidis.
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Zespoły biorące udział w kon-
kursie zaprezentowały kolędy, 
pastorałki i utwory o tematyce 
bożenarodzeniowej. Elimi-
nacje odbywały się w dwóch 
kategoriach: chóry i zespoły 
dziecięce oraz chóry i zespoły 
dorosłych.
W pierwszej kategorii wzięły 
udział: chór „Lira” działający 
przy Szkole Podstawowej nr 6, 
dyrygentem chóru jest Maria 
Ropela; zespół wokalny dzia-
łający przy Gimnazjum nr 2, 
dyrygentem zespołu jest Ewa 
Szmidt; chór „Dziewiątka” 
działający przy Szkole Podsta-
wowej nr 9, dyrygentem chóru 
jest Jan Skałbania oraz chór 
„ERGO CANTEMUS” dzia-
łający przy Gimnazjum nr 1,  
dyrygentem chóru jest Beata 
Awsiukiewicz. 
W kategorii chórów oraz ze-
społów dorosłych wystąpiły 
chór kaszubski „Rumianie”, 
dyrygentem jest Marzena Gra-
czyk; chór „Lira” im. Stanisła-

wa Ormińskiego, dyrygentem 
jest Katarzyna Januszewska; 
zespół wokalny „MUZAika”, 
dyrygentem jest Marzena Gra-
czyk.
Jury w składzie: Michał Pa-
sieczny, burmistrz miasta; 
Ariel Sinicki, przewodniczący 
Rady Miasta; Teresa Jałocha, 
radna oraz przewodnicząca 
Komisji Kultury, a w katego-
riach dorosłych także Mał-
gorzata Łoboz, radna i Beata 
Awsiukiewicz, dyrygent chóru 
dziecięcego zdecydowały, że 
w obu przypadkach najlepszy 
był chór „Lira”.
Rumscy laureaci będą walczyć 
o zwycięstwo i nagrody finan-
sowe z chórami z Redy i Wej-
herowa w finale, który odbędzie 
się 21. stycznia w Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie. 
Konkurs organizowany jest 
przez Stowarzyszenie Gmin 
„Małe Trójmiasto Kaszubskie” 
i miasto Wejherowo.
/raf/

Pierwszy konkurs chóralny

POWIAT | Gimnazjum nr 1 w Rumi było gospodarzem eliminacji do I Konkursu Chóralnego 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 

Prace oceniane były w pięciu 
kategoriach: Szopka Rodzin-
na, Projekt bombki – przed-
szkola i zerówki, Zabawka na 
choinkę – klasy I – III Szkoły 
Podstawowej, Pudełko na pre-
zent – klasy IV – VI Szkoły 
Podstawowej oraz Święta Ro-
dzina – witraż – klasy I – III 
Gimnazjum. Prace były, jak 
co roku, na wysokim pozio-
mie, więc komisja miała trud-
ny wybór. Jej przewodniczą-
cym był Tomasz Wiśniewski 

– dyrektor MDK w Redzie. 
Uroczystość uświetniły jaseł-
ka przygotowane przez Ra-
monę Wittbrodt oraz uczniów 
gimnazjum, a także chór, kie-
rowany przez Monikę Kitel. 
Dekoracja została wykonana 
przez uczennice gimnazjum 
z sekcji plastycznej pod okiem 
Agnieszki Brzezińskiej.

Z wynikami konkursu można 
zapoznać się na portalu www.
gwe24.pl

Świąteczne szopki 
i ozdoby
REDA | Aż 300 prac wpłynęło w tym roku na 
Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy. Właśnie 
odbyło się uroczyste podsumowanie XXI edy-
cji tego świątecznego konkursu. 
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Prezesowi 
Andrzejowi Onowszakowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

MAtki

składają Pracownicy 
oraz członkowie Rady Nadzorczej

Wejherowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

Pani Elżbiecie Rogala - Kończak
Burmistrz miasta Rumi w latach 2002 - 2014

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAtki

składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Tego wyjątkowego wieczo-
ru, zgromadzeni w bolszew-
skim parku mogli skosztować 
świątecznych dań, takich jak 
czerwony barszcz z uszkami 
serwowany przez pracow-
ników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, czy 
pysznych świątecznych wy-
pieków przygotowanych 
przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z Bolszewa i Kniewa. 
Najważniejszym tego wie-
czoru był jednak opłatek, 
którym mogli przełamać się 
zebrani na wspólnym kolę-
dowaniu. Nim jednak doszło 
do składania życzeń i wy-
miany uścisków, proboszcz 
bolszewskiej parafii o. Jacek 
Stępień poświęcił opłatek 
i w asyście br. Wiktora Cie-
słowskiego rozdał go miesz-
kańcom. Szczególne życze-
nia do wszystkich, którzy 
na tej wieczór przybyli do 
Bolszewa, skierował także 
Wójt Gminy Henryk Skwar-
ło. Po życzeniach rodzinne-
go ciepła, wielu wzruszeń 
z okazji Świąt oraz zdrowia 
i spełnienia nadziei w nad-
chodzącym roku, Wójt od-
dał scenę we władanie chóru 
Dzieci Kalasancjusza pod 
opieką Agnieszki Zielonko. 
Bolszewska schola zaraziła 
energią mieszkańców, którzy 
czekali na prezenty przygo-
towane specjalnie dla nich. 
Nim jednak rozdano kalen-
darze ścienne i pierniki, na 
scenie zaprezentowali się 
także: chór Gaudeamus pod 
batutą Agaty Jasińskiej dzia-

Wigilia w ArtParku
GM. WEJHEROWO | Na kilka dni przed świętami w ArtParku w Bolszewie zapanował iście 
świąteczny klimat. Wszystko za sprawą trzeciej już edycji Wigilijnego Spotkania z mieszkańcami 
organizowanego przez Gminę Wejherowo i Gminny Ośrodek Kultury. 

łający przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury, zespół regionalny 
Kaszebsci Psote oraz Orkie-
stra Dęta Gminy Wejherowo 
pod batutą Tomasza Winczew-

skiego, który raz po raz zapra-
szał mieszkańców na scenę do 
wspólnego wykonania kolęd 
i pastorałek. Na spotkaniu 
z mieszkańcami nie zabrakło 

także sołtysa Edmunda Biangi 
i przedstawicieli Rady Gminy, 
w tym: Grażyny Baran, Woj-
ciecha Kuziela w niecodzien-
nej roli konferansjera, Romana 

Stanisławczyka, Janusza Gaf-
ki, Artura Czaja, Kazimierza 
Kendziory oraz Janusza Dani-
szewskiego. Wszyscy zgodnie 
podkreślali, że mimo grudnio-

wej aury w ArtParku panowa-
ła gorąca atmosfera, a samo 
wydarzenie na stałe wpisało 
się w harmonogram gminnych 
spotkań. /uGW/



Powiat wejherowski
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

W Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie odbyło 
się spotkanie podsumowu-
jące projekt, którego celem 
było powołanie i szkolenie 
kadry Powiatu Wejherow-
skiego w piłce nożnej rocz-
nik 2005. Wydarzenie było 
również okazją do wręcze-
nia gratulacji Małgorzacie 

Zabrockiej, z okazji zdo-
bytych niedawno medali 
na Mistrzostwach Świata 
w Belgradzie oraz Mistrzo-
stwach Europy w Wilnie.

W spotkaniu wzięli udział 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius, Etatowy Czło-
nek Zarządu Jacek Thiel, 
Naczelnik Wydziału Kul-

tury i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie Piotr Syroc-
ki, Prezes Wejherowskiej 
Akademii Piłki Nożnej 
„Błękitni” Dariusz German, 
trener Arkadiusz Janor oraz 
rodzice. 

- Sport jest bardzo dobrą 
formą nauki. Nie tylko rozwija, 

ale uczy pracy w grupie, wza-
jemnego zaufania oraz współ-
zawodnictwa - mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 
Jak zaznaczyła starosta Po-
wiat Wejherowski wspiera 
różne dyscypliny sportowe  
i sportowców, którzy cięż-
ko trenują i odnoszą suk-
cesy.

Spotkanie z kadrą powiatu wejherowskiego 
- rocznik 2005 i Małgorzatą Zabrocką

W związku ze zwolnieniem lekarskim 
i urlopem wypoczynkowym  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  
będzie przyjmował konsumentów 
od dnia 5 stycznia 2016 r. (wtorek)  

(nieobecność w dniach 
22-23 i 29-31 grudnia 2015 r.) 

W sprawach porad konsumenckich 
można kontaktować się  

pod nr BEZPŁATNEJ 
INFOLINII KONSUMENCKIEJ  

800-889-866  
(można dzwonić zarówno z telefonów

stacjonarnych, jak i komórkowych)  
 

a w sprawach porad związanych 
z operatorami telekomunikacyjnymi  

z Centrum Informacji Konsumenckiej 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej  

801-900-853, 22-534-91-74 
 

Każdy konsument może też otrzymać 
bezpłatną poradę prawną wysyłając  

e-mail na adres: porady@dlakonsumentow.pl 

Starosta Wejherowski
informuje, że 

w związku z koniecznością przeprowadzenia 
niezbędnych prac remontowych w Wydziale 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie w sali obsługi rejestracji pojazdów 
w dniach 7 i 8 stycznia 2016 r., wystąpią po-
ważne utrudnienia związane m.in. z: rejestra-
cją pojazdów, wymianą dowodów rejestracyj-
nych, otrzymaniem pozwoleń czasowych i kart 
pojazdów, wymianą tablic rejestracyjnych 
i innych dokumentów dotyczących pojazdów.  
W tych dniach będą czynne tylko cztery sta-
nowiska  do załatwiania powyższych spraw. 
Prosimy wszystkie zainteresowane osoby aby 
w tych dniach załatwiać tylko sprawy pilne.
 
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepra-
szamy wszystkich klientów.

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm./

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 21.12.2015 r. wywieszono na 
okres 21 dni, wykaz nr VII/2015, dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych 
położonych w Wejherowie, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gmi-
na Miasta Wejherowa:

• oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 142/2 o powierzchni 28 m2 i nr 142/3 o po-
wierzchni 794 m2, obręb 16, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze 
wieczystej  nr GD1W/0000874/4,

• oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 437/3 o powierzchni 71 m2, obręb 15, stanowią-
cej własność Gminy Miasta Wejherowa, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Pań-
stwa, zapisanej  w księdze wieczystej nr GD1W/0027577/7.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami   (tj. Dz.U-
.2015.1774 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, 
ul. 3 Maja 4, w dniu 14.12.2015 
r. wywieszono na okres 21 dni 
wykaz nr VI/2015, dotyczą-
cy nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, po-
łożonej: Miasto Rumia obręb 
6, działka 79/46, 79/47 i część 
działki 79/50 przeznaczonej do 
dzierżawy w trybie bezprzetar-
gowym.Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 22.12.2015 r. do dnia 12.01.2016 r.
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ulICA MIESIąC
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Baczyńskiego, Bema, Bławatkowa, Bratkowa, Broniewskiego, Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Gerberowa, Goździ-
kowa, Irysowa, Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego, Krokusowa, Makowa, Nagietkowa, Napierskiego, Narcyzowa, 
Norwida, Nowotki, Storczykowa, Torfowa, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Żurawia

11
25

8
22

7
21

4
18

2
16
30

13
27

11
25

8
22

5
19

3
17
31

14
28

12
26

Bądkowskiego,  Biała, Białowieska, Cegielniana, Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do granic Gdyni), Fiołkowa, Gajo-
wa, Garbarska, Gen. Andersa, Gniewowska, Górnicza, Górska, Gryfa Pomorskiego, Hutnicza, Kościuszki, Marynarska, 
Mazurska, Metalowców, Na Stoku, Nizinna, NMP Wspomożenia Wiernych, Ogrodowa, Okrętowa, Parkowa, Party-
zantów, Piaskowa, Przyrzeczna, Różana, Stalowa, Szczecińska, Tatrzańska, Tkacka, Warzywna, Włókiennicza, Wyso-
ka, Wyżynna, Zakopiańska, Zbychowska

12
26

9
23

8
22

5
19

3
17
31

14
28

12
26

9
23

6
20

4
18

1
15
29

13
27

I Dywizji Wojska Polskiego, Brzechwy, Chmielna, Chopina, Derdowskiego, Granitowa, Harcerska, Jana z Kolna, Jan-
czarskiego,  Kamienna, Kombatantów, Korczaka, Kościelna, Krzywa, Ks. Sychty, Leśna, Lipowa, Makuszyńskiego, 
Marmurowa, Młyńska, Mostowa, Plac Kaszubski, Podgórna, Podgórska, Podmokła, Porazińskiej, Rycerska, Sabata, 
Skarpowa, Skośna, Spółdzielcza,   Starowiejska, Strzelecka, Szancera, Szkolna, Śląska, Św. Józefa, Towarowa, Wało-
wa, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego, Żwirowa

13
27

10
24

9
23

6
20

4
18

1
15
29

13
27

10
24

7
21

5
19

2
16
30

14
28

Agrestowa, Borówkowa, Cedrowa, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Cyprysowa, Dębogórska, Dębowa, Długa, Ja-
godowa, Jantarowa,  Jarzębinowa, Kalinowa, Kasprowicza, Kazimierska, Klonowa (od ul. Kazimierskiej), Królowej 
Jadwigi, Krzywe Koło,  Leszczynowa, Ludowa,  Malinowa, Migały,  Modrzewiowa, Morelowa, Nałkowskiej, Polna, 
Porzeczkowa,  Poziomkowa, Północna, Reja, Robotnicza, Rybaków,  Sędzickiego, Sobieskiego, Sosnowa, Szyprów, 
Świerkowa, Truskawkowa, Wiązowa, Wierzbowa,  Wita Stwosza, Zdrojowa, Zielarska

14
28

11
25

10
24

7
21

5
19

2
16
30

14
28

11
25

8
22

6
20

3
17

1
15
29

Akacjowa, Batorego, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chełmińska, Cisowa, Dolna, Grabowa, Grunwaldzka, Husarska, 
Jałowcowa, Jaworowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa (od Dębogórskiej), Łąkowa, Mściwo-
ja II, Orzechowa, Owsiana, Piaskowa, Przemysłowa, Rajska, Sadowa, Świętopełka, Subisława, Topolowa, Wiśniowa, 
Zbożowa, Zielona, Żytnia, Źródlana

1
15
29

12
26

11
25

8
22

6
20

3
17

1
15
29

12
28

9
23

7
21

4
18

2
16
30

Bohaterów Kaszubskich, Czechowa, Gen. St. Maczka, Hallera,  Jaworskiego, Kusocińskiego, Matejki, Mickiewicza, Mi-
łosza, Paderewskiego, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Wybickiego

4
18

1
15
29

14
28

11
25

9
23

6
20

4
18

1
15
29

12
26

10
24

7
21

5
19

Abrahama, Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Częstochowska, Dąbrowskiego (od E-6 do Piłsudskiego), Dokerów, 
Dunikowskiego, Filtrowa, Gdańska, Gdyńska, Grottgera, Herberta, Hetmańska, Jana Kazimierza, Janowska, Kasz-
telańska,  Katowicka (od Gdańskiej do Oksywskiej), Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierz Wielkiego, kossaka, Kró-
lowej Bony, Krzywoustego, Ks. L. Gierosa, Kujawska, Kwiatowa, Leszka Białego, Malczewskiego, Mieszka I, Morska, 
Obrońców Westerplatte, Oksywska, Pomorska, Przemysława II, Roszczynialskiego, Stoczniowców, Stolarska, Szkut-
ników, Ślusarska, Torowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława IV, Zygmunta Augusta, Zygmun-
ta Starego, Żeglarzy

5
19

2
16

1
15
29

12
26

10
24

7
21

5
19

2
16
30

13
27

11
25

8
22

6
20

3 Maja, Chrobrego, Cicha, Elbląska, Gnieźnieńska, Katowicka (od Gdańskiej do Wileńskiej), Krótka, Kolejowa, Kra-
kowska, Ks. Ormińskiego, Lubelska, Łódzka, Łużycka, Objazdowa, Okrężna,  Oliwska, Poprzeczna, Równa, Sienkie-
wicza, Słupska, Staszica, Suwalska, Świętojańska, Toruńska, Wąska, Wileńska, Wrocławska, Wyszeckiego, Żeromskie-
go, Żwirki i Wigury

6
20

3
17

2
16
30

13
27

11
25

8
22

6
20

3
17
31

14
28

12
26

9
23

7
21

Admiralska, Asnyka, Bieszka, Bł. E. Bojanowskiego, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jeziorna, kapitańska, Konopnickiej, 
Kosynierów, Ks.L.Heykiego, Leśniczówka, Lotników, Majkowskiego, Marzanny, Płk. Dąbka, Saperów, Słoneczna, 
Spadochroniarzy, Trepczyka, Wiejska, Zapolskiej

7
21

4
18

3
17
31

14
28

12
26

9
23

7
21

4
18

1
15
29

13
27

10
24

8
22

1-go Maja, Gen. Sikorskiego, Helska, Kochanowskiego, Kopernika, Mackiewicza, Okrzei, Orzeszkowej, Piłsudskiego, 
Poznańska, Prusa, Pucka, Sopocka, Skłodowskiej, Słowackiego, Śniadeckich, Targowa, Tuwima, Tysiąclecia, War-
szawska, Waryńskiego

8
22

5
19

4
18

1
15
29

13
27

10
24

8
22

5
19

2
16
30

14
28

11
25

9
23

• Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny spełniać wymogi 
   techniczne, pozwalające na ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

• W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada  w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 

• UWAGA! nastąpiła zmiana dotychczasowych terminów odbioru odpadów z nw. ulic: 
 - Skłodowskiej, Słowackiego, Śniadeckich, Waryńskiego - z dnia środa na piątek,
 - Admiralska, kapitańska, Płk. Dąbka – z dnia wtorek na czwartek,
 - Dunikowskiego, Grottgera, Herberta, Hetmańska, kossaka, Malczewskiego – z dnia czwartek na środę.

HARMONOGRAM ZbIÓRkI ODPADÓW ZMIESZANYCH DlA ZAbuDOWY WIElORODZINNEJ W RuMI W 2016r.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości in-
dywidulanie ustala z firmą odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkań-
ców oraz nw. wytycznych:

• odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – z częstotliwością minimum 1 x tydzień.
• W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada  w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 
• Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny spełniać wymogi
   techniczne, pozwalające na ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 
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Ponad tydzień temu ogłosili-
śmy kolejny konkurs. Mogli-
ście nadsyłać do nas zdjęcia 
swoich kotów w świątecznej 
odsłonie – w czapce Mikoła-
ja, przed choinką, z prezen-
tami etc. Im ciekawsze było 
zdjęcie, tym lepiej!
Główną nagrodę zasponso-
rowała właścicielka sklepu 
zoologicznego Madagaskar 
zoo z Wejherowa, położo-

nego przy ulicy So-
bieskiego 233. 

Nagrody dodat-

kowe najlepsi otrzymają od 
firmy Fotokontakt.pl.
Lista zwycięzców, informacje 
o nagrodach: 1. miejsce: pani 
Anna – zestaw upominków 
oraz pożywienie dla kota, 
dodatkowo zdjęcie konkurso-
we wydrukowane w dużym 
rozmiarze, do powieszenia 
na ścianę; 2. miejsce: inter-
nautka benia_91 – zdjęcie 
konkursowe wydrukowane 
w dużym rozmiarze, do po-
wieszenia na ścianę; 3. miej-
sce: pani Wiktoria – zdjęcie 

konkursowe wydrukowane 
w dużym rozmiarze, do po-
wieszenia na ścianę.
Nadesłanie zdjęcia było rów-
noznaczne z wyrażeniem 
zgody na jego publikację na 
łamach GWE24.PL i Expres-
su Powiatu Wejherowskiego. 
Osoba nadsyłająca oświad-
czała, że jest autorem foto-
grafii i dysponuje prawami 
autorskimi do niej.
Wszystkim uczestnikom 
konkursu serdecznie dzięku-
jemy!

KONKURS gWe24.pl

 Świąteczny
Wyłoniliśmy 
zwycięzców. 
Koty też będą miały święta!

KONKURS GWE24.pl | Ponad tydzień temu na naszym portalu, gwe24.pl, ogłosiliśmy konkurs dla właścicieli kotów. Na zdjęcia czwo-
ronożnych pupili w świątecznej odsłonie czekaliśmy do północy 22 grudnia. Do wygrania były nagrody od właścicielki sklepu zoologicz-
nego Madagaskar zoo w Wejherowie oraz firmy Fotokontakt.pl. Znamy zwycięzców!

KONKURS 

 Świąteczny

 Świąteczny
KONKURS 

 Świąteczny
KONKURS Wyłoniliśmy 

Koty też będą miały święta!

Powstał z zamiłowania do zwierząt, którym każdego dnia dzielimy się z naszymi Klientami.
Zadzwoń: 792 489 880; Napisz: sklep@madagaskar-zoo.pl
Otwarte: pon-pt: 10:00 – 18:00, sobota: 10:00 – 14:00
Adres: Sobieskiego 233, 84-240 Wejherowo. Zobacz też profil sklepu na Facebooku!

MADAGASkAR ZOO – 
Twój sklep zoologiczny w Wejherowie!

NAGRODA GŁOWNA SPONSOROWANA PRZEZ MADAGASkAR ZOO:

3. 
miejsce

1. miejsce

2 miejscie
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2 miejscie

SPOŚRÓD MNÓSTWA NADESŁANYCH ZDJęć PublIkuJEMY PONIŻEJ TE, kTÓRE NAJbARDZIEJ NAM SIę SPODObAŁY:



HARMONOGRAM SElEkTYWNEJ ZbIÓRkI ODPADÓW kOMuNAlNYCH DlA ZAbuDOWY JEDNORODZINNEJ W RuMI W 2016r.

ulICA DZIEń 
MIESIąCA

MIESIąC
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1-go Maja, Baczyńskiego, Bema, Bławatkowa, Bratkowa, Broniewskiego, Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do 
granic miasta), Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Garbarska, Gen. Andersa, Gerberowa, Goździkowa, Górnicza, 
Gryfa Pomorskiego, Helska, Hutnicza, Irysowa, Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego, Krokusowa, Makowa, 
Marynarska, Metalowców, Nagietkowa, Narcyzowa, Na Stoku, NMP Wspomożenia Wiernych, Norwida, No-
wotki, Okrętowa, Partyzantów, Poznańska, Pucka, Stalowa, Storczykowa, Szczecińska, Szyprów, Tkacka, Tor-
fowa, Włókiennicza, Wyspiańskiego, Żurawia

I, III
poniedziałek

miesiąca

4
18

1
15

7
21

4
18

2
16

6
20

4
18

1
15

5
19

3
17

7
21

5
19

Admiralska, Bądkowskiego, Biała, Białowieska, Cegielniana, Fiołkowa, Gajowa, Gniewowska, Górska, Kapitań-
ska, Kościuszki, Mazurska, Napierskiego, Nizinna, Ogrodowa, Parkowa, Płk. Dąbka,  Przyrzeczna, Różana, Ta-
trzańska, Towarowa, Warzywna, Wróblewskiego, Wysoka, Wyżynna, Zakopiańska, Zbychowska

I, III
wtorek

miesiąca

5
19

2
16

1
15

5
19

3
17

7
21

5
19

2
16

6
20

4
18

1
15

6
20

Derdowskiego, I Dywizji Wojska Polskiego, Chopina, Harcerska, Jana z Kolna, Kombatantów, Korczaka, Ko-
ścielna, Krzywa, Ks. Sychty, Leśna, Leśniczówka, Lipowa, Młyńska (do nr 21), Plac Kaszubski, Podgórna, Pod-
górska, Mostowa, Sabata, Skarpowa, Słowackiego, Skłodowskiej, Starowiejska, Strzelecka, Szkolna, Śląska, 
Śniadeckich, Wałowa, Waryńskiego, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego

I, III
środa 

miesiąca

6
20

3
17

2
16

6
20

4
18

1
15

6
20

3
17

7
21

5
19

2
16

7
21

Agrestowa, Borówkowa, Cisowa, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Cyprysowa, Długa, Dunikowskiego, Grott-
gera, Herberta, Hetmańska, Jagodowa, Jałowcowa, Kasprowicza, Kazimierska, Klonowa (od ul. Kazimierskiej), 
Kossaka, Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Leszczynowa, Malczewskiego, Malinowa, Migały, Miłosza, Modrze-
wiowa, Morelowa, Mściwoja II, Nałkowskiej, Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, Reja, Sędzickiego, Spół-
dzielcza, Subisława, Świętopełka, Truskawkowa, Wiązowa, Wita Stwosza

I, III
czwartek
miesiąca

7
21

4
18

3
17

7
21

5
19

2
16

7
21

4
18

1
15

6
20

3
17

1
15

Akacjowa, Batorego, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chełmońska, Dębogórska, Dolna, Grabowa, Grunwaldz-
ka, Husarska, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa (od ul. Dębogórskiej), Łąko-
wa, Orzechowa, Owsiana, Piaskowa, Przemysłowa, Rajska, Sadowa, Topolowa, Wiśniowa, Zbożowa, Zielona, 
Źródlana, Żytnia

I, III
piątek miesiąca

1
15

5
19

4
18

1
15

6
20

3
17

1
15

5
19

2
16

7
21

4
18

2
16

Bohaterów Kaszubskich, Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Czechowa, Częstochowska, Dokerów, Filtrowa, 
Gen. Maczka, Gdańska, Gdyńska, Hallera, Jana Kazimierza, Janowska, Jaworskiego, Kasztelańska, Kazimierza 
Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Królowej Bony, Kujawska, Kusocińskiego, Leszka Białe-
go, Łużycka, Matejki, Mickiewicza, Mieszka I, Obrońców Westerplatte, Oksywska, Paderewskiego, Pomorska, 
Przemysława II, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysła-
wa IV, Wybickiego, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego

II, IV
poniedziałek

miesiąca

2
16

8
22

14
28

11
25

11
25

13
27

11
25

8
22

12
26

10
24

14
28

12
26

3-go Maja, Abrahama, Dąbrowskiego (od E6 do Piłsudskiego), Elbląska, Gnieźnieńska, Katowicka, Kolejowa, 
Krakowska, Ks.L. Gierosa, Ks. Ormińskiego, Lubelska, Łódzka, Łużycka, Morska, Objazdowa, Oliwska, Roszczy-
nialskiego, Słupska, Stoczniowców, Stolarska, Suwalska, Szkutników, Ślusarska, Świętojańska, Torowa, Toruń-
ska, Wileńska, Wrocławska, Wyszeckiego, Żeglarzy

II, IV
wtorek

miesiąca

12
26

9
23

8
22

12
26

10
24

14
28

12
26

9
23

13
27

11
25

8
22

13
27

Brzechwy, Chmielna, Chrobrego, Cicha, Granitowa,  Janczarskiego, Kamienna,  Krótka, Makuszyńskiego, Mar-
murowa, Młyńska (od nr 45), Okrężna, Podmokła, Poprzeczna,  Porazińskiej, Równa, Rycerska, Sienkiewicza, 
Skośna, Staszica, Szancera, Św. Józefa, Wąska, Żeromskiego, Żwirowa, Żwirki i Wigury

II, IV
środa

miesiąca

13
27

10
24

9
23

13
27

11
25

8
22

13
27

10
24

14
28

12
26

9
23

14
28

Asnyka, Bieszka, Bł. E. Bojanowskiego, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jantarowa, Jeziorna, Lotników, Ludowa, Ko-
nopnickiej, Kosynierów, Ks. L. Heykego, Kwiatowa, Majkowskiego, Marzanny, Polna, Robotnicza, Rybaków, 
Saperów. Słoneczna, Sobieskiego, Spadochroniarzy, Trepczyka, Wiejska, Zapolskiej, Zdrojowa, Zielarska

II, IV
czwartek
miesiąca

14
28

11
25

10
24

14
28

12
26

9
23

14
28

11
25

8
22

13
27

10
24

8
22

Cedrowa, Dębowa, Gen. Sikorskiego, Jarzębinowa, Kalinowa, Kochanowskiego, Kopernika, Mackiewicza, 
Okrzei, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Prusa, Sopocka, Sosnowa, Świerkowa, Targowa, Tuwima, Tysiąclecia, War-
szawska, Wierzbowa 

II, IV
piątek

miesiąca

8
22

12
26

11
25

8
22

13
27

10
24

8
22

12
26

9
23

14
28

11
25

9
23

PRZY CZYM:
• odbiór odpadów wielkogabarytowych – odbywa się z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie; można je również przekazać 
  bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
• odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; można je również przekazać bezpłatnie 
  to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
• odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
• odbiór choinek poza systemem workowym – odbywa się w terminach zbiórki odpadów selektywnie zbieranych  w miesiącach styczniu i luty. Należy je wystawić przed posesję 
  w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu; można je również przekazać bezpłatnie to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Poza wskazanymi wyżej terminami odbiór ww. odpadów dobywa się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.
• W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada  w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 
• UWAGA! zmiana terminu odbioru odpadów w stosunku do roku 2015 z nw. ulic: 
- Cedrowa, Dębowa, Jarzębinowa, kalinowa, Wierzbowa  - z dnia I, III piątek miesiąca na II, IV piątek miesiąca,
- Sosnowa, Świerkowa – z dnia I, III czwartek miesiąca na II, IV piątek miesiąca.

HARMONOGRAM SElEkTYWNEJ ZbIÓRkI ODPADÓW DlA ZAbuDOWY WIElORODZINNEJ W RuMI W 2016r.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidulanie ustala z firmą odbierającą odpady ko-
munalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

• odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: makulatury i opakowań wielomateriałowych; szkła; plastiku i metalu; odpadów zielonych oraz popiołu z palenisk domowych 
  – z częstotliwością minimum 1 x 2 tygodnie; można je również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
• odbiór odpadów wielkogabarytowych – z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie; można przekazać je bezpłatnie 
  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
• odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; można przekazać je bezpłatnie 
  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
• odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
• odbiór choinek poza systemem workowym – odbywa się w terminach zbiórki odpadów selektywnie zbieranych  w miesiącach styczniu i luty. Należy je wystawić przy pergoli śmietnikowej 
  w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu; można je również przekazać bezpłatnie to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
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Współpraca ze Święcia-
nami została zainicjowana 
w 1999 roku i obejmowała 
najważniejsze obszary życia 
społecznego w tym edukację, 
oświatę i kulturę, ekologie 
oraz rozwój gospodarczy.

Oprócz zwiedzania miasta 
i najciekawszych miejsc jak 
Stacja Kultura, Góra Mar-
kowca czy Hala MOSiR naj-
istotniejszą częścią programu 
wizyty gości ze Święcian 
było spotkanie z przedstawi-
cielami władz miasta Rumi: 
burmistrzem Michałem Pa-
siecznym wraz z zastępcami 
oraz przewodniczącym Rady 
Miejskiej Rumi Arielem Si-
nickim. W trakcie spotka-

nia zaplanowano realizację 
wspólnych przedsięwzięć 
w najbliższym roku, a także 
określono kierunki współ-
pracy między samorządami 
w dłuższej perspektywie. 
Była też okazja do wspo-
mnień.

Jednym z najważniejszych 
punktów wizyty było spotka-
nie gości z Litwy z rumskimi 
przedsiębiorcami w Miejskim 
Domu Kultury. Do udziału 
w spotkaniu zaproszeni byli 
przedsiębiorcy w tym człon-
kowie Rady Przedsiębior-
ców przy Burmistrzu Miasta 
Rumi, radni Rady Miejskiej 
Rumi, w tym członkowie 
Komisji Polityki Gospodar-

czej i Rozwoju Przestrzenne-
go z przewodniczącą Beatą 
Ławrukajtis. Jego nadrzęd-
nym celem było zainicjowa-
nie współpracy gospodar-
czej rumskich i litewskich 
przedsiębiorców dla dobra 
poszczególnych firm, miast, 
a także regionów.

Burmistrz Miasta Rumi 
Michał Pasieczny zaryso-
wał możliwości nawiązania 
współpracy gospodarczej 
Rumi z Rejonem Święciań-
skim. Zastępca Burmistrza 
Rumi Stanisław Pogorzelski 
zaprezentował potencjał go-
spodarczy Rumi oraz plany 
rozwojowe, natomiast Mer 
Rimantas Klipcius przedsta-

wił Rejon Święciański, jego 
atuty ekonomiczne i plano-
wane kierunki rozwoju.

Uczestnicy spotkania wzięli 
udział w panelu dyskusyjnym 
pt. „Współpraca międzyre-
gionalna narzędziem rozwoju 
gospodarczego”. W gronie 
panelistów byli Burmistrz 
Miasta Rumi Michał Pasiecz-
ny, Mer Święcian Riman-
tas Klipcius, przedstawiciel 
Agencji Rozwoju Pomorza 
Mikołaj Trunin oraz dyrek-
tor Departamentu Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego Adam Miko-
łajczyk. Rumskich przedsię-
biorców reprezentował Adam 

Goście z Litwy odwiedzili 
partnerskie miasto
RUMIA | Przedstawiciele władz Rejonu Święciańskiego na Litwie. Delegacji przewodniczył piastujący od roku stano-
wisko Mera Święcian Rimantas Klipcius. Ponadto w skład delegacji weszli członkowie Rady Święcian Audrius Karvelis 
i Kęstutis Savickas, a także Simona Kazliene – sekretarz miasta.

podzielił się doświadczeniem 
w inicjowaniu współpracy 
międzynarodowej i międzyre-
gionalnej pomorskich przed-
siębiorców z sektora MŚP 
z firmami na całym świecie. 
Przedstawiciele instytucji re-
gionalnych odpowiedzialnych 
za rozwój gospodarczy regio-
nu pomorskiego, zaoferowali 
daleko idącą pomoc rumskim 
i litewski samorządom oraz 
przedsiębiorcom w nawiąza-
niu oraz rozwijaniu współpra-
cy.

- Porozmawiałem z Merem 
Klipciusem i zaoferowałem 
chęć współpracy z litewską 
firmą i wejściem na ich rynek. 
Przekazałem Merowi nasz naj-
nowszy katalog. Jako firma 
meblarska mamy bardzo duże 
doświadczenie we współpracy 
międzynarodowej, jednakże 
nowe rynki zbytu, to okazja 
do rozwoju firmy – powiedział 
Adam Wojciechowski, właści-
ciel firmy Empire.

Na koniec uczestnicy spotka-
nia zwiedzili wystawę ukazu-
jącą dzieje Rumi. Szczególnie 
interesowała ich historia lotni-
ska w Rumi. Wieczorem, pod-
czas uroczystej kolacji goście 
z Litwy mieli okazję do spo-
tkania z byłym Burmistrzem 
Rumi Panem Janem Klawite-
rem, obecnym posłem na Sejm 
RP, który w 1999 roku był 
jednym z sygnatariuszy po-
rozumienia, dot. współpracy 
między naszymi miastami.

Drugiego dnia wizyty litew-
scy gości poznawali Trójmia-
sto zwiedzili m.in. Europejskie 
Centrum Solidarności, gdań-
ską Starówkę i spacerowali po 
sopockim molo. 
Rafał korbut

Wojciechowski właściciel fir-
my Empire z Rumi. Dyskusję 
moderowała Naczelnik Wy-
działu Rozwoju Urzędu Mia-
sta Rumi Agnieszka Rodak.

W trakcie panelu Adam Mi-
kołajczyk z Urzędu Marszał-
kowskiego zaprezentował 
narzędzia jakimi dysponuje 
urząd aby wspierać współpra-
cę międzyregionalną między 
samorządami i biznesem. Na-
tomiast Mikołaj Trunin z ARP 

HISTORIA WSPÓŁPRACY 
Z REJONEM ŚWIęCIAńSkIM NA lITWIE:

7.10.1999 rok - Podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy po-
między Rejonem Święciańskim  a Gminą Miejską Rumia. W imieniu Rumi 
porozumienie podpisał ówczesny Burmistrz Miasta Jan Klawiter. Za Re-
jon Święciański  porozumienie podpisał Mer Rejonu Vytautas Vigelis.
Współpraca obejmuje następujące dziedziny: rozwój samorządności, 
oświata i kultura, sport i turystyka, ochrona zdrowia i opieka społeczna, 
ekologia, rozwój gospodarczy
Współpraca w poszczególnych dziedzinach polega na: wymianie do-
świadczeń i informacji, wymianie dzieci, młodzieży oraz rodzin, organi-
zacji wspólnych imprezy kulturalnych i sportowych, wspieraniu kontak-
tów pomiędzy poszczególnymi instytucjami i przedsiębiorcami, regular-
ne wizyty władz obu miast partnerskich wraz z przedstawicielami przed-
siębiorców, uczniów i zespołów artystycznych. 

12 – 14.10.2003 r.  Realizacja wspólnego projektu pn. Pierwsze Europej-
skie Forum Młodzieżowe w Rumi. Udział w projekcie wzięła m.in. grupa 
młodzieży  ze Święcian.  Gośćmi byli także zastępca burmistrza Święcian 
Vaidotas Prunskus oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych i eduka-
cyjnych. 

9 – 13.5.2005 r. - Realizacja wspólnego projektu pn. II Europejskie Fo-
rum Młodzieżowe w Rumi. Udział w projekcie wzięła m.in. grupa mło-
dzieży  ze Święcian.  Uczestnicy debatowali na temat komunikacji mię-
dzykulturowej i przełamywania stereotypów. 
Lipiec 2015 rok – wizyta  w Święcianach zastępców  Burmistrza Rumi  - 
Stanisława Pogorzelskiego oraz Marcina Kurkowskiego. W trakcie wizyty 
został podpisany list intencyjny, w którym Michał Pasieczny i nowo wy-
brany Mer Rimantas Klipcius zadeklarowali powołanie grupy roboczej, 
w celu zaplanowania szczegółowego zakresu współpracy. Wśród plano-
wanych przedsięwzięć znalazły się  miedzy innymi inicjatywy w zakresie 
rozwijania innowacyjności samorządów, poprawy stanu środowiska na-
turalnego i jakości edukacji.
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Wejherowski Jarmark 
Bożonarodzeniowy ruszył 
w piątek, 11 grudnia, tak 
więc było sporo czasu, aby 
skorzystać z atrakcji przy-
gotowanych przez włodarzy 
Wejherowa z myślą zwłasz-
cza o najmłodszych.

Trzeba tutaj pochwalić lu-
dzi, którzy sprawują waż-
ne funkcje w mieście, bo 
w Wejherowie, jak w nie-
wielu małych bądź średnich 
miastach, przed Świętami 
Bożego Narodzenia jest co 
robić. Na Jarmarku przez 
ponad tydzień było mnó-

stwo ludzi, w weekendy 
dzieci naprawdę świetnie 
się bawiły.

W ostatni weekend - w so-
botnie i niedzielne popołu-
dnie i wieczór - Wejherowski 
Jarmark Bożonarodzeniowy 
przyciągnął tłumy. Szcze-
gólnym powodzeniem cie-
szyła się karuzela, na której 
wszystkie pociechy mogły 
jeździć bezpłatnie.

Przez dziesięć dni na Placu 
Jakuba Wejhera, na czterna-
stu straganach, można było 
kupować sery owcze, sęka-
cze litewskie, chleby i wę-

Tłumy na świątecznym jarmarku
WEJHEROWO | Wejherowski Jarmark Bo-
żonarodzeniowy dobiegł końca. W tym roku  
przyciągnął tłumy. Najwięcej osób odwiedzi-
ło jarmark w ostatni weekend, a szczególnym 
powodzeniem cieszyła się karuzela, na której 
bezpłatnie mogły jeździć wszystkie dzieci.

Szopka na wejherowskim 
rynku została oficjalnie 
otwarta. Przedstawiciele 
władz miasta w ubiegłym ty-
godniu uroczyście  przecięli 
wstęgę. 

- Staramy się, aby szopka, 
była atrakcyjna i aby co roku 
znalazły się w niej nowe ele-
menty – wyjaśnia Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. - Dodaliśmy więc 
dwa zwierzęta i kowala, któ-
ry wykuwa – jak to kiedyś 
bywało – metalowe elemen-
ty. Chcemy, aby ta szopka 
była regionalna i taki charak-
ter ma. Jest to nasza kaszub-
ska szopka i myślę, że w ten 
sposób wyróżnia się spośród 
innych. Zachęcam do jej 
oglądania tym bardziej, że 
jest ona ruchoma, przez co 
atrakcyjna i dla dzieci, i dla 
dorosłych. 
/raf/

Jest kowal i więcej zwierząt
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t. 
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PS
fo

t. 
PS

dliny etc., a oprócz tego np. 
ceramikę i srebrną biżuterię. 
Nie zabrakło zagranicznych 
win, niespotykanych w skle-

pach, w zróżnicowanych ce-
nach.

W weekendy dla najmłod-
szych przygotowano m.in. 

pokazy cyrkowe. Dzieci 
mogły przejechać się na ku-
cykach, zrobić sobie zdjęcie 
z Mikołajem, wziąć udział 

w animacjach tanecznych 
czy obejrzeć balonowe show. 
Kolejny taki jarmark – za 
rok. /PS/

WEJHEROWO | Świąteczna szopka jak co roku stanęła na wejherowskim rynku. Pojawiły 
się w niej nowe elementy – figura kowala oraz nowe zwierzęta. 
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Reprezentacja RD Studio 
Tańca Spin (SPIN MINI 1) 
w składzie: Marta Antczak, 
Zofia Cwalina, Oliwia  Gą-
siorowska, Zofia Glaza, Jana 
Jachimek, Nina Kruk, Zu-
zanna Mielewczyk, Samanta 
Piątek, Laura Plichta, Kami-
la Polkowska, Lena Redzim-
ska, Maria Rombca, Nadia  
Sokołowska, Sara Sycz, Va-
nessa Wasilke, Julia Żylla 
zdobyła tytuł Wicemistrzyń 
Świata w kategorii forma-
cje modern do 7 lat. Ponadto 
Kamila Polkowska i Vanessa 
Wasilke  w kategorii duety 
modern uplasowały się na 
wysokiej trzeciej pozycji.

Dziewczynki z zespołu 
CZARODZIEJKI z klubu 
Masta Dance stanęły na po-
dium dwukrotnie, zdobywa-
jąc tytuł Wicemistrzyń Świa-
ta w kategorii mini formacje 
jazz dance do 7 lat oraz Wi-
cemistrzyń Świata w katego-
rii mini formacje modern do 
7 lat. Masta Dance reprezen-
towały: Lena Czaja, Maja 
Itrych, Małgorzata Jakubow-
ska, Liwia Konkol, Marta 
Lipowska, Helena Miłek 
i Laura Sobolewska.

Choreografem zespołu 
SPIN MINI 1 jest Dorota Pu-
chowska, trenerami są Doro-
ta Puchowska oraz Agniesz-
ka Wąsowicz. Głównym 
trenerem i choreografem 
zespołu CZARODZIEJKI 
jest Marta Miotke. Wszyst-

Zdobyły wicemistrzostwo świata!
RUMIA | Mistrzostwa Świata IDO Jazz Dance, Modern i Ballet Point odbyły się w Mikołajkach. W imprezie rywalizowało ponad 3 tys. tancerzy z 28 
krajów, w tym  z Kanady, Korei, Japonii i RPA. Rumię reprezentowały, ze znakomitym rezultatem, aż dwa kluby!

kie panie zgodnie przyznają, 
że sukcesy ich jeszcze ma-
łych podopiecznych wspa-

niale rokują na przyszłość. 
Rumia buduje mocną re-
prezentację, która niedługo 

będzie podbijać światowe 
parkiety również w starszych 
kategoriach wiekowych. 

Najważniejsze jest jednak,  
że dziewczynki mogą speł-
niać swoje marzenia, rozwi-

jać talenty i aktywnie spędzać 
wolny czas.
/raf/

Dzięki kilku wskazówkom, 
których powinniśmy prze-
strzegać, możemy cieszyć się 
świętami bez nieprzyjemnego 
zetknięcia się ze złodziejami 
lub oszustami. Jak spędzić 
święta bez żadnych zagrożeń, 
w spokoju i radości?

Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. Każdy z nas chce 
spędzić je w spokojnej i rodzin-
nej atmosferze, bez żadnych 
niepotrzebnych stresów. Wraz 
ze świątecznymi wyjazdami 
zwiększa się niebezpieczeń-
stwo nasze oraz naszych bli-
skich. Zwiększa się też liczba 
ludzi w centrach handlowych 
i na ulicach. Funkcjonariu-
sze policji apelują o rozwagę 
w czasie świąt i przekazują 
nam kilka cennych rad.

Wychodząc z domu, zamknij 
dokładnie wszystkie okna, 
wraz z tymi w piwnicy, oraz 

drzwi. Kluczy nie zostawiaj 
nigdzie w ich okolicy. Wieczo-
rem, jeśli musisz wyjść, zo-
staw zapalone światło i opuść 
żaluzje lub zasuń zasłony.

Nie zostawiaj karteczek z in-
formacjami, że gdzieś wysze-
dłeś, o której wrócisz. To samo 
tyczy się nagrania na automa-
tycznej sekretarce. Z każdej 
informacji, jaką pozostawisz, 
może skorzystać złodziej.

Zamykaj drzwi nawet jak 
wychodzisz tylko na chwilę. 
Zabezpiecz mieszkanie przed 
wyjazdem. Poproś zaprzyjaź-
nionego sąsiada, żeby zerknął 
na dom podczas Twojej nie-
obecności. Gdy złodziej za-
uważy, że ktoś go obserwuje, 
być może zmieni swoje zamia-
ry.

Przed świętami zwiększa 
się liczba ludzi pukających 
do naszych drzwi. Nie znamy 

dokładnie intencji wszystkich 
tych osób, więc należy uwa-
żać, bo mogą się oni okazać 
oszustami. Nie należy ich 
wpuszczać do domu. Zawsze 
można zadzwonić do firmy, 
w której ta osoba pracuje – jest 
możliwość sprawdzenia, czy 
mówi prawdę. Należy ostrzec 
dzieci czy osoby starsze przed 
otwieraniem drzwi nieznajo-
mym.

Podczas zakupów pilnuj swo-
ich bagaży. Torbę miej zawsze 
zamkniętą, odwróconą zam-
kiem do siebie. Portfel trzymaj 
na dnie torebki. Przy karcie nie 
trzymaj kartki z numerem PIN, 
nie demonstruj zawartości 
portfela. Dużą ilość pieniędzy 
miej w różnych miejscach.

Zwracaj uwagę, głównie 
w przymierzalniach lub w lo-
kalach usługowych, gdzie 
zostawiasz torebkę. Gdy 

Jak ustrzec się przed niebezpieczeństwem w czasie świąt?
POWIAT | Im bliżej do świąt, tym czujemy się bardziej bezpiecznie. 
Nic bardziej mylnego. Okres świąteczny to tak naprawdę czas, w którym 
jesteśmy mniej bezpieczni niż zwykle. 

opuszczasz auto, nie zostawiaj 
cennych przedmiotów na wi-
docznym miejscu. Portfela nie 
trzymaj w tylnej kieszeni – zło-
dziej zawsze znajdzie okazję, 
żeby coś ukraść.

Zwracajmy uwagę na niebez-
pieczeństwo, korzystając z ban-
komatów, ponieważ oszuści 
montują nakładki ze skanerami 
np. na czytniki kart magnetycz-
nych, instalują w bankomatach 

np. minikamery monitujące na-
sze numery PIN.

Dzięki rozsądkowi możemy 
ustrzec się przed oszustwem 
czy kradzieżą w czasie świąt.
Oprac. AS
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Za nami już XXII edy-
cja konkursu. „Gwiazdka 
tuż... tuż...” z roku na rok 
cieszy się coraz większym 
powodzeniem. W tym roku 
zainteresowanie konkur-
sem było ogromne, wpły-
nęło na niego aż 1,5 tys. 
prac, zaś nagrodzono aż 
200 uczestników.

Konkurs zorganizowany 
został przez Powiatowy 
Zespół Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych 
w Wejherowie przy współ-
udziale Starostwa Powia-
towego w Wejherowie oraz 
MPiMK-P.

Prace podzielono na 
cztery kategorie: kartka 
świąteczna, szopka, praca 
literacka oraz grafika kom-
puterowa, z podziałem na 
pięć grup wiekowych: kla-
sy 0, 1-3, 4-6, gimnazjum 
i klasy ponadgimnazjalne.

Nagrody wręczyli człon-
kowie zarządu powiatu 
wejherowskiego Wojciech 
Rybakowski oraz Jacek 
Thiel.

- Gratuluję wszystkim 
uczestnikom konkursu 
i życzę dalszych sukcesów 
oraz inspiracji do stwo-
rzenia kolejnych udanych 
dzieł literacko-plastycz-
nych - mówił Wojciech 
Rybakowski Etatowy 
Członek Zarządu.

- Dzieci i młodzież Po-
wiatu Wejherowskiego, 

poprzez uczestnictwo 
w konkursie miały moż-
liwość pobudzenia swojej 
wyobraźni i rozwinięcia 
wrażliwości artystycznej - 
dodał Jacek Thiel Etatowy 
Członek Zarządu.

Wydarzenie, które po-
prowadziła Mariola 
Błaszczuk, wicedyrektor 
Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-
Wychowawczych w Wej-
herowie, uświetnił występ 
studia wokalu PZPOW 
prowadzonego przez We-
ronikę Korthals-Tartas.

Podczas gali odbyły się 
m.in. występy muzyczne 
uczestników koła „Studio 
wokalu”, którzy w PZPOW 
kształcą swoje umiejętno-
ści pod okiem Weroniki 
Korthals-Tartas.

Konkurs Plastyczno-Li-
teracki „Gwiazdka tuż… 
tuż…”, jak podkreślają 
jego organizatorzy, jest 
wyjątkowy ze względu na 
swoją tematykę i cieszy 
się ogromną popularnością 
wśród dzieci i młodzieży 
z powiatu wejherowskie-
go.

W jury zasiedli Tomasz 
Fopke, Magdalena Szlas, 
Henryk Połchowski, Bar-
tosz Czernawski, Cecylia 
Ratajczak, Anna Lewalska, 
Piotr Litwin oraz Aleksan-
dra Tempska.
/raf/

Gwiazdkowy konkurs 
rozstrzygnięty
POWIAT | Jak co roku w okresie przedświątecznym podsumowano Konkurs Plastyczno-Literac-
ki „Gwiazdka tuż… tuż…”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w wejherowskim Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 

WYNIkI TEGOROCZNEJ 
EDYCJI kONkuRSu:

kARTkI ŚWIąTECZNE
klasy „0”
I m.   Mieszko Górecki SP nr 6 w Rumi, Szymon Lamża SP nr 6 w Redzie
II m.  Karolina Plichta SP w Luzinie, Franciszek Górski SP w Luzinie, 
Aleksandra Bury SSP w Nowym Dworze Wejherowskim
III m. Maja Grzenia SSP w Nowym Dworze Wejherowskim, 
Julia Bartelik SP w Luzinie, Grzegorz Bobkowski SP w Reskowie

klasy I-III
Nagroda specjalna – Małgorzata Szychta Zesp. Kształ. I Wychow. w Rozłazinie
I m.   Piotr Grzenkowicz SP nr 11 w Wejherowie, Amelia Tłuścik  Zesp. Kształ. 
I Wychow. w Rozłazinie, Antonina Jeka  SP w Chłapowie
II m.  Weronika Potrykus  SSP w Nowym Dworze Wejherowskim, Maciej Łach 
PZPOW w Wejherowie, Maria Papke  Społeczna SP nr 1 w Wejherowie
III m. Adam Stenka SP w Sychowie, Filip Robak  SP w Reskowie, Natasza Tarnawska 
Społeczna SP nr 1 w Wejherowie

klasy IV-VI
I m.   Maciej Szur  SSP w Bolszewie, Marta Kowaliszyn MDK w Redzie, Lena Szlas SP 
nr 6 w Wejherowie
II m.  Julia Łazaj SP w Chłapowie, Paulina Kreft SP w Jeleńskiej Hucie, 
Oliwia Kendziora SP w Sychowie
III m. Julia Łuniewska SP Zgr. Sióstr Zmart. Pańskiego w Wejherowie, 
Wioleta Elend SP w Jeleńskiej Hucie, Alicja Łukasiewicz ZKiW w Rozłazinie

klasy gimnazjalne
Nagrody Specjalne: Alicja Liss z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni, 
Agnieszka Radzimowska Gim. Katolickie w Gdyni
I m.   Marta Kacprzycka Gim. Katolickie w Gdyni, Dominika Grubba SG w Bolszewie
II m.  Marta Oksanicz Gim. Katolickie w Gdyni, Daria Gnaś Samorządowy SZS 
w Gniewinie, Magda Fopke SG w Bolszewie
III m. Weronika Kisiel Salezjańskie Gim. w Rumi, Szymon Tempski Publiczne Gim. 
w Luzinie, Kornelia Petka Gim. nr 4 w Rumi

klasy ponadgimnazjalne
I m.   Agata Gołąbek MDK w Rumi, Anna Tempska PZPOW w Wejherowie
II m.  Przemysław Czerewatyj-Wyszecki MDK w Rumi
III m. Marta Muchewicz PZPOW w Wejherowie

PRACE lITERACkIE - POEZJA

klasy I-III
I m.  Paweł Lesner SP nr 11 w Wejherowie, Julia Dzięgelewska SSP w Bolszewie
II m.  Olga Witkowska SP nr 11 w Wejherowie, Ewa Boike SP 10 Rumia
III m. Zuzanna Lesnau SSP Bolszewo, Mariusz Formela SP w Barłominie

klasy IV-VI
I m.   Olga Bobkowska SP w Barłominie, Julia Sikora SSP w Nowym Dworze 
Wejherowskim
II m.  Agata Szymańska SSP w Gościcinie, Michał Marszewski SSP w Gościcinie, Wiktoria 
Tomaszewska SP nr 11 w Wejherowie
III m. Jakub Drozdowski SSP w Bolszewie

klasy gimnazjalne
I m.   Michał Pałubicki Salezjańskie Gim. w Rumi, Natalia Neumiler Gim. w Chmielnie
II m.  Karol Laskowski Gim. w Chmielnie, Katarzyna Lejkowska Biblioteka Publiczna
Gminy Wejherowo
III m. Maciej Szmidt Gim. w Chmielnie

klasy ponadgimnazjalne
II m.  Agnieszka Lademann I LO w Rumi

PROZA
klasy I-III
I m.   Anna Albecka Społeczna SP nr 1 w Wejherowie
II m.  Nadia Głębocka Społeczna SP nr 1 w Wejherowie, Patryk Syldatk SP w Sychowie
III m. Mikołaj Król Społeczna SP nr 1 w Wejherowie, Olga Riebandt PZPOW Wejherowo

klasy IV-VI
I m.   Julia Klein SSP w Bolszewie, Lilianna Wysocka ZSO nr 2 w Wejherowie
II m.  Małgorzata Górska SSP w Bolszewie, Jessica Mering SSP w Gościcinie
III m. Mikołaj Krause SP nr 11 w Wejherowie, Paulina Muttke SSP w Nowym Dworze 
Wejherowskim

klasy gimnazjalne
I m.   Wiktoria Stankowska SG w Bolszewie, Zuzanna Kasicka Gim. nr 2 w Rumi
II m.  Natalia Muttke SG w Bolszewie, Anna Myszke SG w Bolszewie, 
Michalina Kruszyńska SG w Bolszewie
III m. Julianna Kostuch Gim. w Chmielnie, Julia Czaja Gim. w Chmielnie

SZOPkI
klasy „0”
I m.  Monika Lubomirska SP nr 6 w Rumi, Michał Wica Zesp. Szkol-Przedszkolny 
w Mostach
II m.  Nikola Blumkowska SP nr 6 w Rumi, Malina Mejer SP w Sychowie
III m. Barbara Pradiuk SP nr 6 w Rumi, Grzegorz Waldowski SP w Częstkowie

klasy I-III
I m.   Natalia Goliszewska SSP w Nowym Dworze Wejherowskim, Adam Stenka SP w Sy-
chowie
II m.  Tymoteusz Szornak SP „Liber” w Gdyni, Kornelia Bychowska SP w Gościcinie
III m. Zuzanna Kierznikiewicz SP nr 6 w Rumi, Michał Formela SP w Barłominie

klasy IV-VI
I m.   Kamil Hermann SP w Sychowie, Aleksander Burda SSP w Bolszewie
II m.  Roksana Klinkosz SP w Sychowie, Anna Konkol SP w Sychowie
III m. Sebastian Lesner SP w Częstkowie, Dominik Okrój SP w Wyszecinie

klasy gimnazjalne
Nagroda Specjalna Sławomir Damps SG w Bolszewie
I m.   Weronika Miottke SG w Bolszewie, Liliana Guenther SG w Bolszewie
II m.  Paulina Puczydłowska SG w Bolszewie

GRAFIkA kOMPuTEROWA
klasy I-III
I m.   Diana Głowala Zesp. Szk.-Przedsz. W Dębogórzu
II m.  Agata Hincka SP w Chłapowie
III m. Karol Wróblewski SP w Kębłowie

klasy IV-VI
I m.   Oliwia Budzisz PZPOW w Wejherowie
II m.  Kacper Gruba SP w Luzinie
III m. Alexander Pyka SP Luzino

klasy gimnazjalne
I m.   Daria Brunat SG w Bolszewie
II m.  Martyna Semerling SG w Bolszewie
III m. Weronika Klein SG w Bolszewie

klasy ponadgimnazjalne
I m.   Angelika Nadolska ZSP nr 4 w Wejherowie
II m.  Paulina Boike ZSP nr 4 w Wejherowie
III m. Natalia Rosowicz ZSP nr 4 w Wejherowie
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Charakterystyczne aranża-
cje pełne tradycyjnych góral-
skich melodii oraz współcze-
snych rytmów z pogranicza 
rocka czy elektroniki – do 
tego zespół z Milówki przy-
zwyczaił swoich fanów. 
W Rumi bracia Golec zapre-
zentowali magiczne, bożona-
rodzeniowe pieśni w zupeł-
nie nowych aranżacjach. 

W wydarzeniu mogli wziąć 
udział wszyscy chętni, bo-
wiem wstęp na zorganizo-
wane przez władze miasta 
wydarzenie był darmowy. 
Zainteresowanie było ogrom-
ne-hala MOSiR wypełniona 
była po brzegi. 

– Cieszę się, że w Rumi 
organizowane są tego typu 

wydarzenia. To dobra okazja, 
żeby w wartościowy i miły 
sposób spędzić czas z dzieć-
mi – mówiła Izabela Kas, 
jedna z uczestniczek koncer-
tu.

- Wyjątkowa, świąteczna 
atmosfera zagościła w Rumi. 
Wszystko dzięki zespołowi 
Golec uOrkiestra, który two-
rzą świetni muzycy i wspa-
niali ludzie. Cieszę się, że 
nie zabrakło najpiękniej-
szych polskich kolęd, takich 
jak „Dzisiaj w Betlejem” czy 
„Tryumfy Króla Niebieskie-
go” – mówił po koncercie 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. 

Był to drugi występ grupy 
w Rumi. Ostatni raz bracia 

Kolędowanie z Golec uOrkiestra
RUMIA | Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki zaprezentowali muzycy Golec uOrkiestra podczas koncertu, który odbył się w Rumi.

Golec grali w tym mieście 
w maju 2010 roku. Wówczas 
konieczne było przełożenie 
koncertu ze względu na fa-
talne warunki atmosferyczne. 
Tym razem obyło się bez tego 
typu problemów. 

Grupa stworzona została 

przez Pawła i Łukasza Gol-
ców w 1998 roku. Do najbar-
dziej znanych utworów Golec 
uOrkiestra należą „Crazy is 
my life”, „Słodycze”, „Pędzą 
konie” czy „Ściernisko”. 

Popularność w kraju zdoby-
ła dzięki charakterystycznemu 

brzmieniu – łączy tradycyjne, 
etniczne rytmy z gatunkami 
muzycznymi z pogranicza 
popu, muzyki alternatywnej, 
rock’n’rolla, rhythm’n’bluesa 
oraz jazzu.

Podczas swojej kilkunasto-
letniej działalności muzy-

cy zagrali 1500 koncertów 
w Polsce i poza granicami 
kraju. Odwiedzili m.in. Stany 
Zjednoczone, Węgry, Grecję, 
Anglię, Watykan, Kanadę, 
Austrię, Belgię, Hiszpanię, 
Czechy, Niemcy, Ukrainę, Li-
twę oraz Serbię./raf/
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mała toaleta, ponadto w części 
gospodarczej przewidziano ko-
tłownię dostępną z wiatrołapu. 
Natomiast na poddaszu znajdują 
się dwa przytulne pokoje oraz 
łazienka z wanną.

Konstrukcja domów jest tak 
przygotowana, by dom był 
bardzo ciepły i miał znikome 
zapotrzebowanie energetyczne. 
Orientacyjny koszt ogrzewania 
prezentowanego domu to około 
2 tys. zł rocznie. 

Jesteśmy jedną z nielicz-
nych firm w Polsce, która 
udziela 20-letniej gwaran-
cji na konstrukcję domu.  
W ciągu 15 lat istnienia 
firmy zaufały mam setki 

klientów, którzy z satysfak-
cją oceniają efekty naszej pracy. 
A to wszystko dzięki: 

• profesjonalnym ekipom 
  budowlanym w wieloletnim
  doświadczeniem;
• wysokiej jakości 
  stosowanych materiałów;

• bogatemu wyposażeniu
   w standardzie;
• innowacyjnym systemom;
• szybkiej i terminowej 
   realizacji prac;
• niskim kosztom eksploatacji
   domów;
• szerokiej ofercie projektów
  domów, z których każdy 
  dostosowujemy do potrzeb
  naszych klientów;
• indywidualnemu podejściu
  do klienta.

Naszym priorytetem jest budo-
wa domu o najwyższej jakości, 
idealnie trafiającego w potrzeby 
klienta. Każdy projekt dostosu-
jemy do Twoich wymagań. Z 
pasją angażujemy się w każdą 
inwestycję.Ciesz się życiem, 
a my w tym czasie zbudujemy 
Twój Dom. Podejmij pierwszy 
krok ku wolności oraz niezależ-
ności i umów się z naszym do-
radcą: 698-284-115.

Mariusz Filiński

Budowa własnego domu 
dla wielu osób może oka-
zać się lepszą alternatywą 
niż zakup mieszkania, gdyż 
w cenie mieszkania można zbu-
dować własny dom. Jaki dom? 
Dom ekologiczny, energoosz-
czędny i z wysokiej jakości 
materiałów. 

Energooszczędny dom, któ-
rego budowa zajmuje trzy mie-
siące – to produkt oferowany 
przez firmę Zielone Domy. Fir-
ma Zielone Domy jest znanym 
w Polsce producentem domów 
energooszczędnych i pasyw-
nych w technologii szkieletu 
drewnianego. Do budowy do-
mów wykorzystuje wyłącznie 
drewno iglaste, suszone komo-
rowo, najwyższej jakości z cer-
tyfikatem CE.

Firma zapewnia komplek-
sową realizację inwestycji od 
fundamentów po wyposażenie 
domu w systemy techniczne. 
Ponadto zapewnia profesjonal-
ne doradztwo w zakresie dobo-
ru rozwiązań materiałowych, 
jak i technicznych. Jednym 
słowem – nie musisz sam orga-

nizować budowy i znać się na 
wszystkim – my zrobimy to za 
Ciebie. Poprzez kompleksową 
realizację inwestycji zapewnia-
my Klientowi komfort i bezpie-
czeństwo.  

Już po 3 miesiącach możesz 
stać się właścicielem własnego, 

ekologicznego i energooszczęd-
nego domu. Koszt wybudowa-
nia prezentowanego na zdjęciu, 
przykładowego domu do stanu 
deweloperskiego, a więc do 
takiego w jakim deweloperzy 
oferują mieszkania, to wydatek 
rzędu 180 tys. zł.

Jest to energooszczędny dom 
jednorodzinny, parterowy z pod-
daszem użytkowym. Zawiera 
funkcjonalną strefę dzienną, 
na którą składa się pokój dzien-
ny z kominkiem i wyjściem na 
taras , otwarta na salon kuchnia 
z aneksem jadalnianym oraz 

Dom zamiast mieszkania
Myśl o własnym domu z ogródkiem towarzyszy większości z nas od zawsze. To nie tylko marze-
nie o własnej przestrzeni życiowej, ale i marzenie o wolności i niezależności. Czy aż tak trudno 
jest zrealizować nasze marzenie? Nie, to prostsze niż myślisz. 

180 tys. zł
tel. 698-284-115

Respect Index to projekt reali-
zowany przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie 
we współpracy z partnerami 
zewnętrznymi. Ma on na celu 
wyłonienie spółek działają-
cych zgodnie z najlepszymi 
standardami zarządzania w za-
kresie ładu korporacyjnego 
(corporate governance), ładu 
informacyjnego i relacji z in-
westorami, a także pod wzglę-
dem  działań ekologicznych, 
społecznych i pracowniczych. 
Ponadto obecność  w indek-
sie mocno akcentuje atrak-
cyjność inwestycyjną spółek. 
Dzięki uwzględnieniu wśród 
kryteriów kwalifikacyjnych 
parametru płynności, podob-
nie jak inne indeksy giełdowe, 
Respect Index stanowi realną 
referencję dla profesjonalnych 
inwestorów.

- W tym roku Energa zdecy-
dowanie poprawiła swój wynik 
w zakresie działań  środowi-
skowych, głównie za sprawą 
wprowadzonego systemu za-
rządzania w tym obszarze , ale 
także w kwestiach związanych 
z etyczną stroną działalności, 

czy zarządzaniem ryzykiem 
nadużyć – mówi Roman Pion-
kowski, prezes Energa SA.

Spółka, weryfikowana przez 
giełdę oraz niezależnego audy-
tora, potwierdziła m.in., że od-
powiednio zarządza ryzykiem 
poprzez audyty wewnętrzne, 
ogranicza negatywne odzia-
ływanie na środowisko na 
wszystkich poziomach swojej 
działalności oraz dba o dobre 
relacje z pracownikami, inte-
resariuszami i klientami. Nato-
miast dzięki wysokim standar-
dom w zakresie raportowania 
i relacji inwestorskich może 
być postrzegana przez inwe-
storów jako firma o zdrowych 
podstawach biznesowych.

Grupa Energa dba o zacho-
wanie odpowiednich proporcji 
między swoją działalnością 
biznesową, etyką, ekologią 
oraz potrzebami klientów 
i pracowników, a jej zaangażo-
wanie społecznie jest potwier-
dzane przez najbardziej presti-
żowe wyróżnienia, jak Złoty 
Listek CSR Polityki czy ubie-
głoroczna Nagroda Dziennika-
rzy za Najlepszy Raport Spo-

łeczny. Grupa na wyjątkowo 
szeroką skalę wdrożyła także 
system zarządzania środowi-
skowego zgodnego z wytycz-
nymi Rozporządzenia EMAS 
oraz uzyskała certyfikat ISO 
14001:2004, który objął dzie-
sięć kluczowych spółek Grupy 
i łącznie 159 lokalizacji.   

O wszystkich prowadzonych 
aktywnościach związanych ze 
społeczną odpowiedzialnością 
biznesu, Grupa Energa każ-
dego roku informuje swoich 
interesariuszy w raportach pre-
zentujących dane pozafinan-
sowe, które są weryfikowane 
przez niezależnego audytora. 
Najnowszy raport CSR Gru-
py Energa „Nasza odpowie-
dzialność 2014” dostępny jest 
w wersji multimedialnej.

Produkcja i dystrybucja ener-
gii elektrycznej nie pozostaje 
bez wpływu na środowisko na-
turalne, dlatego od lat Energa 
podejmuje działania służące 
jego ochronie. Grupa inwestu-
je m.in. w przyjazne środowi-
sku odnawialne źródła energii 
i w ostatnim czasie oddała do 
użytku farmę fotowoltaiczną 

w okolicy Torunia, która jest 
drugim fotowoltaicznym źró-
dłem Grupy i największym 
tego typu obiektem w Polsce, 
blok na biomasę w Elblągu 
oraz farmę wiatrową w My-
ślinie. Obecnie 36 procent 
wyprodukowanej przez Grupę 
energii elektrycznej pochodzi 
z odnawialnych źródeł energii.

Środowisku naturalnemu 
sprzyjają także prace moderni-

zacyjne. W Elektrowni Ostro-
łęka nowe instalacje do odazo-
towania i odsiarczania spalin 
redukują emisję szkodliwych 
substancji oraz ograniczają 
zanieczyszczenia powietrza. 
A inwestycje w moderniza-
cję  sieci energii elektrycznej 
przyczyniają się do ogranicze-
nia strat sieciowych, przez co 
firma traci mniej energii elek-
trycznej przy jej dystrybucji, 

co również wpływa korzystnie 
na środowisko naturalne.

Energa jako największy 
w kraju producent energii wy-
twarzanej w elektrowniach 
wodnych dba również o ob-
szary chronione i cenne przy-
rodniczo, m.in. poprzez  budo-
wanie przepławek, zarybianie 
rzek lub rozmieszczanie budek 
lęgowych dla ptaków.

/bG/

Energa ponownie w Respect Index
BIZNES | Akcje Energi kolejny raz weszły w skład indeksu RESPECT grupującego giełdowe spółki odpowiedzialne społecznie i zarządzane według 
najlepszych standardów. Energa, która notowana jest na warszawskim parkiecie od dwóch lat, potwierdziła, że jej biznes prowadzony jest w spo-
sób odpowiedzialny i zrównoważony. Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 21 grudnia. 
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• Nie należy używać polskich 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopi-
na, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
Felgi 15” z oponami zimowy-
mi do Peugeota, Citroena. 
Stan dobry. Cena 200 zł, 
komplet, Rumia. Tel: 603-
608-061

KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

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

Opakowania jednorazowe, 

tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, instala-
torstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Poznam kobietę do 43 lat w 
celu stałego związku. Dziec-
ko nie jest problemem. Ja 
30 lat bez nałogów. Tel: 786-
978-072

RÓŻNE

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

Pomoc mam sześcioro dzie-
ci. Potrzebuję ubrań, arty-
kułów szkolnych i chemicz-
nych. Z góry dziękuję. Tel: 
513757719

Sprzedam piłę motorową 
marki Makita w bardzo do-
brym stanie oraz silnik 7,5 
kw 960 obrotów. Tel: 601-

638-877

Sprzedam drewno do CO i 
gałęziówkę. Możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927

Bursztyn kupię. Tel: 532-110-
190

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

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

SPRZEDAM sofę 2 os. roz-
kładaną, 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 dziew-
czynki, rozm.122-128, czap-
ki, szaliki, buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

Sprzedam mydła włoskie Ne-
sti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

Kupię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 

czarne wstawki, stan ideal-
ny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 

ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381
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SPONSORZY:

Z Dariuszem Mikołajcza-
kiem, wiceprezesem WKS 
Gryf Wejherowo rozma-
wia Piotr Smoliński.

Jak ocenia Pan występ 
Gryfa w rundzie jesiennej 
drugiej ligi? Jakie były 
mocne, a jakie słabe punk-
ty zespołu?

– Co tu dużo mówić. Tabe-
la mówi sama za siebie. Nie 
takiego scenariusz się wszy-
scy spodziewaliśmy po za-
kończeniu rundy jesiennej, 
tym bardziej, że początek 
rundy był obiecujący, ponie-
waż w pierwszych czterech 
meczach zdobyliśmy osiem 
punktów. Przy obecnym 
miejscu zajmowanym w ta-
beli, czyli ostatnim, trudno 
mówić o mocnych punktach 
zespołu.

 
Jakie konkretnie przy-

czyny, Pana zdaniem, zło-
żyły się na słaby występ 
Gryfa w rundzie jesien-
nej?

– Na tak słabe wyniki zło-
żyło się wiele przyczyn. 
Między innymi to, że wielu 
zawodników nie sprostało 
wymogom, łącząc pracę za-
wodową z grą w piłkę na po-
ziomie drugiej ligi. Kolejną 
przyczyną były trapiące ze-
spół kontuzje. Przykładem 
jest Paweł Czychowski, 
nowo pozyskany napastnik, 
który zdołał rozegrać jedy-
nie dwa pierwsze mecze, 
a to on miał być gwaran-
tem zdobywania bramek. 
Mam nadzieję, że na wiosnę 
kontuzje będą nas omijały 
i w każdym meczu zagramy 
w optymalnym składzie.

 Jaki będzie cel gry Gryfa 
w rundzie wiosennej?

– Naszym celem sporto-
wym jest utrzymanie się 
w drugiej lidze i podnie-
sienie poziomu naszedj gry 
poprzez pozyskanie nowych 
zawodników. Na pewno nie 
będzie łatwo, ale wielokrot-
nie udowadnialiśmy, że wal-
czymy do końca.

Czy wiadomo jacy kon-
kretnie zawodnicy zostaną 
włączeni w skład Gryfa? 
Jest już Nadolski, doświad-
czony obrońca.

– Obecnie trwają rozmowy 
z piłkarzami, którzy mają po-
móc drużynie w określonym 
już celu, jakim jest utrzy-
manie. W każdej z formacji, 
obronie, pomocy i ataku, po-
trzeba nam wzmocnień.

 
Czy jest Pan zadowolo-

ny z dotychczasowej pra-
cy trenera Piotra Rzepki? 
Czym Rzepka różni się od 
Kotwicy?

– Piotr Rzepka przyszedł 
do Gryfa w trudnym okresie. 
Mimo mniejszej zdobyczy 
punktowej zauważyliśmy, że 
zespół zaczął prezentować 
lepszą organizację gry. Jed-
nak wyznacznikiem oceny 
trenera będzie końcowy wy-
nik sportowy.

”
DariusZ MiKołaJcZaK: 

Potrzeba nam 
wzmocnień

Nowym obrońcą żółto-czar-
nych został Łukasz Nadolski, 
28-latek, piłkarz ze sporym 
doświadczeniem i nawet 
1-ligowym ograniem. Gryf 
zamyka obecnie tabelę 2. ligi 
i na wiosnę będzie starał się 
utrzymać w stawce.

W środę podano oficjalną 
informację, że pierwszym no-

wym nabytkiem żółto-czar-
nych został Łukasz Nadol-
ski. Zawodnik ten ma 28 lat 
i jest wychowankiem Polonii 
Gdańsk.

Nadolski to doświadczony 
obrońca. Ma na swoim koncie 
82 występy w 2. lidze (Wisła 
Płock, Siarka Tarnobrzeg) 
oraz 48 występów w 1. li-
dze, w barwach Wisły Płock. 
W płockiej Wiśle pełnił rolę 
kapitana zespołu.

Nadolski reprezentował 
również barwy klubów nor-
weskich, takich Sogndal IL 
oraz Florø SK. Ostatnio grał 
właśnie w Norwegii.

– Nadolski to obrońca, któ-
rego szukaliśmy. Prowadzili-
śmy z nim rozmowy już od 
jakiegoś czasu i cieszę się, że 
ten transfer udało się sfinali-
zować. Nadolski może grać 
jako środkowy obrońca oraz 
defensywny pomocnik. Mam 

nadzieję, że młodsi piłkarze 
Gryfa przypatrzą się jego 
grze i wiele się od niego na-
uczą, a Nadolski pomoże im 
w rozwoju ich talentu – po-
wiedział Piotr Rzepka, trener 
WKS-u.

Czy Nadolski nie zawie-
dzie i będzie rzeczywistym 
wzmocnieniem Gryfa? Prze-
konamy się na wiosnę. Ko-
lejne transfery do wejherow-
skiego 2-ligowca wkrótce.

Pierwszy nowy zawodnik
TRANSFER | Działacze wejherowskiego Gryfa pozyskali pierwszego zawodnika, który ma sta-
nowić wzmocnienie 2-ligowego zespołu. 
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W 2016 roku zawodnicy 
będą się ścigać po nowej trasie 
rowerowej. Organizator zapla-
nował jedną, 90-kilometrową 
pętlę po Kaszubach! Nowa 

trasa rowerowa to nie tylko 
większy komfort rywalizacji, 
ale także gwarancja przepięk-
nych widoków.  Zmianie ule-
gnie również trasa pływacka. 

Zawodnicy wprawdzie nadal 
startować będą z Plaży Miej-
skiej w Gdyni, ale wyjście 
z wody będzie się znajdować 
na szczycie Skweru Kościusz-

ki. W miejscu, w którym 
dotychczas była meta stanie 
nowa, zdecydowanie większa 
„Strefa Zmian”. Te wszystkie 
zmiany pozwolą na podwyż-

Ruszyły zapisy do IRONMANA
TRIATHlON  | Rozpoczęły się zapisy do Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia. Agencja Sport Evolution, 
organizator zawodów ujawniła również, jakie atrakcje czekają zawodników i kibiców w 2016 roku.

szenie limitu uczestników na 
dystansie IRONMAN 70.3 do 
2500 osób (o 500 osób więcej 
niż w 2015 roku).Meta zawo-
dów zostanie przeniesiona ze 
Skweru Kościuszki na Plażę 
Miejską w Gdyni. Organiza-
torzy zamierzają zbudować 
amfiteatr z trybunami dla 1,5 
tysiąca kibiców. Za metą, 
w Marinie Gdynia powstanie 
zamknięta „Strefa Finishera”, 
w której odbędzie się także 
odprawa techniczna i welcome 
banquet dla zawodników przed 
zawodami. W miejscu, w któ-
rym dotychczas była „Strefa 
Zmian”, powstanie ogromna, 
bo licząca około 3 tysięcy mkw. 
„Strefa Expo”. W Strefie Expo 
znajdzie się m.in. sklep IRON-
MAN, w którym sprzedawane 
będą produkty z logo Herba-
life IRONMAN 70.3 Gdynia, 
a także stoiska największych 
producentów sprzętu sporto-
wego dla triathlonistów, serwis 
Shimano i zupełną nowość, 
jaką jest „Strefa Zdrowego 
Żywienia”. W tej Strefie swoją 
ofertę zaprezentują producenci 
zdrowego jedzenia, dietetycy 
i firmy oferujące dietetyczne 
dania. 

W 2016 roku agencja Sport 
Evolution wraz z partnerami 
imprezy zaoferuje uczestni-
kom Herbalife IRONMAN 

70.3 Gdynia kilka zupełnie no-
wych, innowacyjnych usług. 
Dzięki współpracy z klubem 
„Kuźnia Triathlonu” dostęp-
ny będzie specjalny program 
przygotowawczy do Herbalife 
IRONMAN 70.3 Gdynia (pla-
ny treningowe online), a firma 
sailfish przedstawi specjalną 
ofertę na zakup pianek G-
Range z możliwością wyko-
nania nadruku imienia lub na-
zwiska. Uczestnicy gdyńskich 
zawodów będą mogli w trak-
cie rejestracji zamówić też 
wiele innych usług takich jak 
m.in. nocleg w jednym z re-
komendowanych hoteli, trans-
fer z lotniska, grawerowanie 
wyniku na medalu czy pakiet 
zdjęć finishera oraz ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji 
z zawodów.

Wydarzenie odbędzie się 
w Gdyni po raz czwarty z rzę-
du. W tym czasie polski tria-
thlon intensywnie się rozwijał 
i stał się stylem życia dla ty-
sięcy osób w całym kraju. Pro-
gresowi sprzyja ulokowanie 
wydarzenia w Gdyni – nowo-
czesnym i dynamicznie rozwi-
jającym się mieście, które jest 
symbolem sportowego suk-
cesu, walki o silną tożsamość 
i zdrowie. 

/RP/

Z uwagi 
na to, że ten 

świąteczny numer 
naszej gazety jest i 

dla mnie niespodzianką, wymyśli-
łem temat ekstra. W Polsce ważne 
są trzy dni, czyli Wigilia oraz pierw-
szy i drugi dzień Bożego Narodzenia. 
Pewnie zainteresuje Państwa, który 
z naszych futbolowych reprezentan-
tów urodził się właśnie w którymś z 
tych szczególnych dni. Na literę „A” 
i „B” nie znalazłem nikogo. Pierw-
szym jest Jan Kłaczek, który urodził 
się 25. grudnia 1928 roku w Chorzo-
wie. W bramce reprezentacji Polski 
w piłce nożnej stanął tylko raz w to-
warzyskim meczu z Czechosłowa-
cją. Zmienił w 74. minucie Edwar-
da Szymkowiaka. Mecz odbył się we 
Wrocławiu 10. maja 1953 roku. Pol-
ska zremisowała 1:1 po bramce Jó-
zefa Kohuta. Jan Kłaczek był wów-
czas zawodnikiem ŁKS Włókniarza 
Łódź. 24. grudnia 1951 roku urodził 
się Jerzy Kraska. Zawodnik Gwar-
dii Warszawa i członek drużyny na-
rodowej Kazimierza Górskiego, któ-
ra zdobyła złoty medal na Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium w 1972 
roku. Była przed nim wielka kariera. 
Należał do podstawowych zawod-
ników także w dwóch meczach eli-
minacji do MŚ 1974. Fatalna kontu-
zja przekreśliła szanse Jerzego Kraski 

na udział w tych Mistrzostwach. Za-
kończył karierę reprezentanta z tak 
zwanym przytupem. Wziął bowiem 
udział w pamiętnym spotkaniu Pol-
ska – Anglia w Chorzowie 6. czerw-
ca 1973 roku. Był to mecz w ramach 
zwycięskich eliminacji do wspo-
mnianych wyżej MŚ 1974. Nasi po 
raz pierwszy i jak do tej pory jedy-
ny zwyciężyli Anglików 2:0 po bram-
kach Roberta Gadochy (choć do tej 
pory są wątpliwości czy gola nie po-
winno się zaliczyć Janowi Banasio-
wi) oraz Włodzimierza Lubańskie-
go. Na marginesie zauważę, że kilka 
dni temu były prezes PZPN i niegdyś 
wielki piłkarz Grzegorz Lato pytany 
przed losowaniem grup na ME 2016 
kogo chciałby w grupie, zażyczył so-
bie reprezentacji Anglii. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, 
że były prezes oświadczył, iż mamy 
porachunki z Anglikami, bo jeszcze 
nigdy z nimi nie wygraliśmy. Trosz-
kę wstyd. 25. grudnia 1907 roku w 
Morawskiej Orawie w Austro – Wę-
grzech urodził się Adolf Krzyk. Był 
świetnym bramkarzem Brygady Czę-
stochowa. W reprezentacji zagrał 
dwukrotnie w 1937 roku oraz we 
wszystkich meczach w 1939 roku. 
Jak łatwo się domyślić wystąpił tak-
że w ostatnim meczu naszej druży-
ny przed wybuchem II wojny świato-
wej. Na stadionie Legii Warszawa 27. 
sierpnia 1939 roku Polska pokona-
ła jedną z najlepszych wówczas dru-
żyn świata, to znaczy Węgry. W wie-
lotysięcznym tłumie na trybunach 

przeważali mężczyźni w mundurach. 
Było to bowiem już po ogłoszeniu w 
Polsce mobilizacji. Nasi dzielni pił-
karze z Krzykiem w bramce wygrali 
4:2 mimo, iż do przerwy przegrywa-
li 1:2. Należy przypomnieć ten histo-
ryczny skład. W obronie Szczepaniak 
i Gemza, w pomocy Góra, Jabłoń-
ski I i Dytko a w ataku Jaźnicki (Ba-
ran), Piontek, Cebula, Wilimowski i 
Cyganek. Trzy bramki strzelił Ernest 
Wilimowski z Ruchu Chorzów a jed-
ną z karnego Leonard Piontek z AKS 
Chorzów. Kolejny „świąteczny” pił-
karz to Adam Majewski z Legii War-
szawa, który urodził się 24. grudnia 
1973 roku. Zagrał w reprezentacji 
raptem sześćdziesiąt dziewięć mi-
nut w wygranym 3:0 meczu z Ma-
cedonią w 2003 roku. W Wigilię w 
1926 roku przyszedł na świat Hen-
ryk Skromny. To kolejny bramkarz w 
tym zestawieniu. Tym razem z Legii 
(CWKS) Warszawa i Ogniwa Bytom. 
Rozegrał siedem meczów w latach 
1947 – 1952. Skromny jest ostat-
nim odnalezionym zawodnikiem z 
listy urodzonych w dniach 24 – 26 
grudnia. Na dziewięciuset dwudzie-
stu dotychczasowych reprezentan-
tów  to ledwie pięciu (w tym trzech 
bramkarzy) urodziło się w tym cza-
sie. O niczym to nie świadczy, ale 
odnotowuję to gwoli statystyki. Ty-
dzień temu już złożyłem moim czy-
telnikom życzenia wesołych Świąt, 
ale skoro jeszcze raz było mi dane z 
Państwem się spotkać, to życzenia 
oczywiście powtórzę.
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