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Tego się spodziewałem i zresztą 
już w poprzednim felietonie 

zwracałem na to uwagę. 
Święte oburzenie nasta-

ło wśród części wejhe-
rowian, że opozycja 

„kolaboruje” z wła-
dzą a ja im wtó-

ruję. Na stronie 
fejsbukowej 
JakubW (strona 
poświęcona 
rozrywce), 

wierny czytelnik 
Waldemar napisał do 

mnie liścik. Pozwolę 
sobie odpowie-
dzieć publicznie, 
wszak fejsbuk 
dociera do każ-

dego kto zechce. „Jaka szkoda, 
że nasz JakubW z roli obrońcy 
mieszkańców krytykujących wej-
herowskie władze zmienił się 
w rzecznika ratusza” – tak pisze 
w pierwszym zdaniu Pan Wal-
demar. Otóż drogi Panie. To, że 
szkoda czegokolwiek to jeszcze 
rozumiem. Jednemu szkoda lata 
a drugiemu młodości. Cieszę się, 
że napisał Pan „nasz JakubW”. 
To mnie puszy i napawa rado-
ścią, że czyjś jestem. Tak, jestem 
własnością suwerena,  jak mawia 
prezes z pełnym uszanowaniem. 
Ale, czy suweren chce wiecz-
nych wojen? Prezes uważa, że tak 
i wojuje z Trybunałem i nie tylko 
z nim. Ale mnie do prezesa tak 
blisko jak stąd do Hongkongu (tu 

Ludzie listy piszą minam, że od 1990 roku rządził 
w Wejherowie prezio Budnik 
a po nim prezio Hildebrandt. 
Ilu radnych było, to nie zliczę, 
trzeba byłoby zapytać Wielkie-
go Woźnego, on bowiem wie 
wszystko, albo tak mu się wy-
daje. Panie Waldemarze, proszę 
się nie martwić, kto teraz będzie 
patrzył na ręce władzy? Nic się 
nie zmieniło. Jeśli jakakolwiek 
decyzja prezia lub rajców, czy 
próba podjęcia decyzji mnie 
zirytuje lub wyda się podejrza-
na, to „przywalę” bez litości. 
Uznał Pan, że choroba klepania 
władzy po plecach jest zaraźli-
wa, bo dawna opozycja robi to 
samo. W tym miejscu duma tak 
mnie rozparła, że chyba spad-

nę z cokołu. Byłem do dziś 
pewien, że to dawna opozycja 
przeszła na stronę prezia a ja 
po nich małpuję. Okazuje się, 
że Pan Waldemar widzi sprawę 
odwrotnie. Niech tak zostanie, 
wychodzę na tego ważniejsze-
go. Na koniec powiem Panu 
jeszcze, że w dobie gdy zagro-
żona jest w Polsce demokracja, 
tam gdzie tylko jest to możliwe, 
trzeba działać razem dla dobra 
wspólnego. Może przecież stać 
i tak, że prezes z pełnym usza-
nowaniem zamachnie się na 
samorządy lokalne. Nie wolno 
nam wtedy przedkładać party-
kularnych interesów nad dobro 
ogółu, czytaj suwerena. 
Jakub W.

przypomina mi się pewien poseł 
i jego opowieść o Hongkongu). 
Ja na wojnach byłem, wystarczy 
poczytać historię moją i całego 
rodu Wejherów. Ogromnie dzię-
kuję, że nazwał mnie Pan obroń-
cą mieszkańców. Chyba jednak 
zbyt wyszukane to określenie 
i nie godzien jego jestem. Że 
krytykiem byłem wejherowskich 
władz? Ależ owszem, ależ tak. 
Ponoć zmieniłem się w rzeczni-
ka ratusza? Na jakiej podstawie 
Pan tak uważa? Pewnie dlatego, 
że zauważam i zawsze widziałem 
co było dobre w mieście. Trudno 
mówić, że czarne jest białe a białe 
jest czarne, choć prezes z pełnym 
uszanowaniem mówi kompletnie 
coś odwrotnego. Wolę po prostu 
wejherowskie osiągnięcia z ca-
łych dwudziestu sześciu lat samo-
rządności od idiotycznych wojen 
warszawskich mądrali. Przypo-

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?

Uwieczniona na zdjęciu sytuacja miała miejsce na parkingu nieopodal sklepu Domator w Wejhero-
wie. Czy kierowca tak zostawił zaparkowany w połowie samochód, czy raczej auto zjechało, bo kie-
rujący zostawił je na wolnym biegu i jednocześnie nie zaciągnął hamulca ręcznego? Tego nie wiemy, 
ale jedno jest pewne – tak nie należy parkować! Aleks

Zaparkowany do połowy

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl
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Wejherowo
Organizatorem akcji w Wej-
herowie jest sztab przy Wej-
herowskim Centrum Kultury. 
Na niedzielę dla uczestników 
WOŚP Filharmonia przygo-
towała różnorodny program 
artystyczny. Tego dnia na uli-
cach Wejherowa w godzinach 
od 9.00 do 17.30 pojawią się 
tradycyjnie wolontariusze or-
kiestry z oznakowanymi pusz-
kami, którzy zbierać będą do-
browolne datki.
Akcji charytatywnej towarzy-
szyć będą występy artystyczne 
w Filharmonii Kaszubskiej, 
które rozpoczynają się o godz. 
12.30. W programie m.in. 
pokaz filmu animowanego, 
występy Studia Tańca „Rytm 
- Dance”, reprezentacji grupy 
choreograficznej pod kierun-
kiem Pani Elżbiety Czeszejko, 
koncert uczestników studia 
piosenki i wokalu, prezentacje 
koła gry na perkusji, Dziecię-
cego Teatru Tańca, reprezen-
tacja grupy tanecznej „Świat 
Tańca”. Na koniec zagra zespół 
„Fosfor”. Oprócz tego o godz. 
12.00na osiedlu Przyjaźni (bo-
isko Bliza) rozpocznie się bieg 
„Policz się z cukrzycą”. 
Tegoroczna impreza będzie 
podzielona na osobne bloki 
obejmujące kilka prezentacji 
i występów. Na każdy z blo-
ków obowiązują osobne wej-
ściówki dostępne od 5 stycz-
nia w kasach Wejherowskiego 
Centrum Kultury.
Ciekawą innowacją w ramach 
akcji Wielkiej Orkiestry bę-
dzie uruchomienie na terenie  

Trójmiasta i Wejherowa z ini-
cjatywy Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Sympatyków Trans-
portu Miejskiego specjalnych 
linii autobusowych i trolejbu-
sowych o nazwie „WOŚP”. 
Przejazd autobusem będzie 
bezpłatny, ale wolontariusze 
z puszkami Orkiestry będą 
kwestowali w imieniu PSSTM 
na rzecz fundacji WOŚP. Wo-
lontariusze będą zachęcali do 
odwiedzenia Wejherowa i sko-
rzystania z oferty Filharmonii 
Kaszubskiej, jak również au-
tobusu specjalnego. Będą też 
rozdawać pasażerom drobne 
upominki. 
W Wejherowie autobus będzie 
kursował na trasie: Baza MZK 
- Tartaczna – Sucharskiego 
– Kotłowskiego – Ziberto-
wo – Ogródki Działkowca 
– Transportowa – Dworcowa 
– Sobieskiego – Mickiewicza 
– Reformatów – Judyckiego – 
Myśliwska – Rybacka – Necla 
– Prusa Szkoła – Kochanow-
skiego – Obrońców Helu – 
Szpitalna – Szpital. Rozkład 
jazdy autobusu zostanie za-
mieszczony na stronie interne-
towej Stowarzyszenia: psstm.
org.pl/wosp

Rumia
Także w Rumi nie będzie bra-
kowało atrakcji i rozmaitych 
akcji. W Hali Widowiskowo – 
Sportowej Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Mickiewicza 49 Finał rozpocz-
nie się o godz. 14.00. Odśpie-
wany zostanie Hymn Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy, następnie odbędą się poka-
zy i występy („Dziewczynka 
z zapałkami” - przedszkole nr1 
„Słoneczna Jedynka”; pokaz 
formacji tanecznej - Studio 
Tańca „Masta Dance”; kolędu-
jemy - przedszkole nr 2 „Baj-
ka”; Świąteczne Kolędowanie 
– przedszkole „Pod Topolą”). 
O godz. 15.00 – pierwsza licy-
tacja, zaś po niej Mikołajkowe 
Harce - przedszkole niepublicz-
ne „Janowiaczek”, Czaderki 
- taniec SP nr 9 i II LO, Zafa-
lowani - taniec i śpiew - Szkoła 
Podstawowa nr 9, Piosenka jest 
dobra na wszystko - Studio Pio-
senki Rumia, pokazy par tańca 
sportowego szkoły tańca „Cre-
ative Dance”. O godz. 16.30  
koncert kolęd z solistką pro-
wadzi Jan Skałbania, a o godz. 
17.00 - Zamieszanie w krainie 
bajek - Gimnazjum nr 2. Licy-
tacja główna zaplanowana jest 
na godz. 17.15. 
Kolejne punkty programu to: 
występ taneczny grupy Embi, 
„Parodia rugby”- RC Arka Ru-
mia, pokaz tańca dyskoteko-
wego - Gimnazjum nr 2, wy-
stęp solistek- Gimnazjum nr 1, 
występ zespołu Fala i występ 
r&d studia tańca SPIN - Gale-
ria Rumia. 
O godz. 19.10 odbędzie się 
trzecia część licytacji. A po 
niej występ sekcji  tanecznej 
„SPIN, Spinki, Spineczki”, 
świąteczne granie - wokalistki 
I LO Rumia, „Teraz już ona 
otoczona murem” - grupa te-
atralna „W rozproszeniu”. 
Na godz. 20.45 zaplanowano 
„Światełko do nieba” na sta-

dionie MOSiR Rumia. 
Odbędzie się też Akcja  ho-
norowego oddawania krwi 
(w Poradni Medycyny Rodzin-
nej NZOZ „Panaceum” przy 
ul. Katowickiej 16 w godz. 
9.00-14.00). 

Reda
24. Finał WOŚP świętowany 
będzie też w Redzie. Tu sporo 
będzie się działo w godzinach 
od 15:00 do 20:00. W tym roku 
w Redzie organizatorami Fina-
łu są Fabryka Kultury i Zespół 
Szkół nr 1.
Przez cały dzień w Fabryce 
Kultury planowane są koncer-
ty, licytacje i pokazy ratow-
nictwa medycznego w wyko-
naniu WOPR. W tym roku na 
fabrycznej scenie wystąpią: 
Miejska Orkiestra Dęta, Zespół 
Redzanie, Duusia & Krzysztof 
Kreft, Lawyer & the Kids, Tar-
get, The Lirium. 
Na koniec tradycyjnie wysłane 
zostanie Światełko do Nieba. 

Gmina Choczewo
W Choczewie Finał WOŚP 
rozpocznie się o godz. 15 na 
terenie Gminnych Obiektów 
Sportowych przy ul. Kusociń-
skiego. Pośród wielu atrakcji 
znajdą się: licytacje, występy, 
artystyczne, koncerty. Na uli-
cach pojawią się oczywiście 
zbierający datki wolontariusze. 

Gmina Linia
Tu sporo będzie się działo 
w Zespole Szkół w Lini. Wo-
lontariuszy na terenie gminy 
będzie można spotkać w Kę-
trzynie, Niepoczołowicach, 
Strzepczu oraz Lini. Będą 
kwestować przede wszystkim 
w okolicach parafii od godzin 
porannych do ok. południa. 

Gmina Łęczyce
Pokazy artystyczne, występy 
Gminnej Orkiestry Dętej, chó-
rów szkolnych, spektakl przy-
gotowany przez Teatr Odeon 

– to tylko niektóre z atrakcji, 
jakie przygotowano w Strze-
bielinie. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy rozpocz-
nie wielkie granie o godz. 16 
w Zespole Szkół i Przedszkolu 
w Strzebielinie Osiedlu. Na 
koniec zaplanowane jest także 
„Światełko do nieba”.  /raf/

zbierają na sprzęt dla dzieci i seniorów
120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału wielkiej orkiestry Świątecznej 
pomocy wyjdzie w najbliższą niedzielę, 10 stycznia, na ulice nie tyl-
ko polskich miast, ale także w kilkudziesięciu krajach na świecie. 

POWIAT: 

- To niesamowite, że można 
usiąść na fryzjerskim fotelu, stać 
się piękniejszą albo piękniejszym, 
a jednocześnie wspomóc Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy! - 
mówi Jurek Owsiak, zachęcając 
do wizyty 10 stycznia w salonach 
w Rumi i Dębogórzu.
W niedzielę, 10 stycznia, w dniu 
24. Finału, do fryzjera przyjść 
może każdy, by poddać się do-
wolnemu zabiegowi - strzyże-
niu, koloryzacji, pielęgnacji lub 
czesaniu. Fryzjerzy tego dnia 
pracować będą charytatywnie na 
rzecz Orkiestry, a ich klienci bez-
pośrednio zasilą znajdującą się 
w salonie orkiestrową puszkę. 
W niedzielę, dzień przeznaczony 
dla odpoczynku i rodziny, fry-
zjerzy będą w pocie czoła praco-
wać na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy! Gdyby 
tylko czas i włosy mi pozwoliły, 
sam odwiedziłbym każdy z tych 
120 orkiestrowych salonów. 
Liczę jednak, że piękne Polki 
i przystojni Polacy mnie w tym 
wyręczą! - do upiększenia swego 
wyglądu 10 stycznia zachęca Ju-
rek Owsiak. 
Grające z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy salony fry-
zjerskie to: Studio Fryzjerskie 
GLAZA, ul. Słonecznikowa 2, 
Dębogórze i Studio fryzjersko-
kosmetyczne WIOLA, ul. Dębo-
górska 38, Rumia.

ORkiestROWe 
CięCie



4 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

więcej o magazynie: 
tel. 791 980 155 E

x
P

r
E

s
s

r
o

l
n

ic
z

y
.P

l

BEZPŁATNY 
MAGAZYN 
ROLNIKÓW 
- TARGI 
- PORADY 
- WIADOMOŚCI     
   BRANŻOWE

Wzdłuż ul. Fenikowskiego - na 
odcinku ok. 500 metrów - zo-
stały wybudowane 43 miej-
sca postojowe oraz jezdnia 
manewrowa na końcu ulicy. 
Oprócz tego zostało wykonane 
umocnienie skarpy w pobliżu 
rzeki oraz wyrównano teren. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 
250 tys. zł.
- Jest to ostatni zrealizowany 
projekt zgłoszony w tym roku 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Ten projekt dla miesz-
kańców os. Fenikowskiego jest 
bardzo istotny, z tego względu, 
że dzięki temu powstały tu-
taj nowe miejsca postojowe,  
które znajdują się teraz na 
całym odcinku ulicy wzdłuż 
osiedla. Wiele samochodów 
ma miejsce na postój – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa, podkreśla-
jąc, że mieszkańcy nie mając 
miejsca na parkingu stawiali 
swoje samochody w różnych 
miejscach, często wbrew prze-
pisom, utrudniając w ten spo-
sób m.in. komunikację autobu-
sową. Również Straż Pożarna 
miała problemy z dojazdem.
W 2015 roku przyjęto do re-
alizacji 7 zgłoszonych przez 
mieszkańców projektów. Dwa 
z nich dotyczyły dokumentacji 
technicznej: boiska do piłki 

nożnej przy ul. Sikorskiego oraz 
terenu sportowo-rekreacyjnego 
za Blizą. Spośród pozostałych 
5 projektów, dwa dotyczyły 
rekreacji (boisko na ul. Suchar-
skiego i wiata przy ul. Konop-
nickiej) a dwie związane były 

z ulicami (chodnik z jezdnią na 
os. Staszica i parking przy ul. 
Fenikowskiego). Ponadto zo-
stał zrealizowany tzw. projekt 
miękki – „Zielona Szkoła” przy 
ogrodach na ul. Nanickiej.

- Budżet Obywatelski poka-
zuje, że mieszkańcy mogą 
zrealizować to, czego najbar-
dziej potrzebują w swoim naj-
bliższym otoczeniu – dodaje 
prezydent.
Mieszkanka osiedla Fenikow-
skiego Alicja Eigner podkre-
śla, że jest bardzo zadowolo-
na z realizacji tego projektu, 
mimo że nie ma samochodu.
- Ta inwestycja była bardzo 
potrzebna, żeby jakoś roz-
wiązać problem parkowania 
samochodów. Nie każdego 
stać na to, żeby wykupić sobie 
miejsce parkingowe w garażu. 

Są to miejsca jednostanowi-
skowe, ale zawsze coś. Myślę, 
że teraz będzie tutaj bezpiecz-
niej – mówi Alicja Eigner.
- Ktoś może powiedzieć, że to 
wciąż za mało, ale na obecne 

możliwości budżetowe i te-
renowe to, że udało się teren 
ten zagospodarować, to po-
wiedziałbym, że aż tyle. Do-
datkowe miejsca parkingowe 
na osiedlu, to zawsze plus 
– twierdzi radny miejski Ma-
riusz Łupina.
Jak zaznacza był to jeden 
z większych problemów 
w Wejherowie. Osiedle jest 
młode - ok. 1200 mieszkań. 
Wokół osiedla nie ma infra-
struktury. Właściciele po-
jazdów parkowali je dotych-
czas  w polu, w lesie, albo 
na drodze. Zdaniem radnego 

problem parkowania na osie-
dlu Fenikowskiego jeszcze 
istnieje, ale został uczyniony 
pierwszy duży krok w jego 
rozwiązywaniu.
/raf/

wyczekiwany przez kierowców 
parking oddany do użytku
na dzień przed zakończeniem roku udało 
się oddać do użytku parking na os. Feni-
kowskiego. był to ostatni projekt zgłoszony 
do realizacji w ramach budżetu obywatel-
skiego. 

Tylko w samą noc sylwe-
strową, pomiędzy godziną 
19.00 (31 grudnia) a 6 rano 
(1 stycznia) policjanci inter-
weniowali aż 74 razy. Były 
to głównie wyjazdy do zgło-
szeń zakłócania ciszy nocnej 
i awantur rodzinnych oraz 
sąsiedzkich. 
- W czasie całego nowo-
rocznego weekendu tj. od 
31 grudnia 2015 roku do 3 
stycznia 2016 roku policjan-
ci interweniowali łącznie 
338 razy – informuje st. asp. 
Anetta Potrykus, oficer pra-
sowy Komendanta Powiato-
wego Policji w Wejherowie. 
- Interwencje funkcjonariu-
sze podejmowali zarówno 
w mieszkaniach, gdzie byli 
wzywani, jak i w miejscach 
publicznych. W tym czasie 
zatrzymanych zostało 6 nie-
trzeźwych kierowców oraz 
jeden, który miał cofnięte 
uprawnienia do kierowania. 
W czasie weekendu doszło do 
jednego wypadku drogowe-

go – potrącenia osoby pieszej 
w Wejherowie na ul. Sobie-
skiego. Ze wstępnych infor-
macji policjantów wynika, że 
89-latka przechodziła przez 
jezdnię poza przejściem dla 
pieszych, gdy doszło do po-
trącenia przez 38-latkę kieru-
jącą peugeotem.
Funkcjonariusze zabezpie-
czyli miejsce wypadku, prze-
prowadzili oględziny, wyja-
śniali okoliczności zdarzenia, 
a także sprawdzili trzeźwość 
kierującej peugeotem (była 
trzeźwa). Ranna piesza zo-
stała przewieziona do szpita-
la. Teraz sprawą zajmują się 
śledczy, którzy szczegółowo 
wyjaśniają
okoliczności zdarzenia.
- Zawsze okres noworoczny 
to czas bardzo wzmożonej 
pracy dla policjantów – pod-
sumowuje Anetta Potrukus. - 
W tym roku na szczęście nie 
odnotowaliśmy zwiększonej 
liczby zdarzeń o charakterze 
przestępczym.

Bez wypadków, 
ale dużo interwencji
Bez poważnych wypadków drogowych minął Sylwester 
w powiecie wejherowskim. Nie odnotowano też żadnych 
zdarzeń związanych z nieumiejętnym obchodzeniem się 
materiałami pirotechnicznymi. Policjanci jednak mieli 
pełne ręce roboty.

WEJHEROWO:

POWIAT:
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Czy miniony 2015 r. był ro-
kiem udanym dla powiatu 
wejherowskiego?
- To był dobry rok dla powiatu 
wejherowskiego. Udało nam 
się zrealizować wiele zadań 
inwestycyjnych,  jak i społecz-
nych, głównie w sferze kultu-
ralno-oświatowej. 

Jakie inwestycje drogowe 
udało się zrealizować?
- Wyremontowaliśmy i prze-
budowaliśmy wiele dróg 
powiatowych. Łączny koszt 
ubiegłorocznych remontów 
i inwestycji na drogach wyniósł 
ponad 15 mln zł. Zrealizowane 
zadania znacząco przyczyniły 
się do zwiększenia bezpie-
czeństwa. Warto zaznaczyć, 
że realizacja wielu inwestycji 
była możliwa dzięki skutecz-
nemu pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych oraz wsparciu 
gmin. Wśród najważniejszych 
wymienić można m.in.: roz-
budowę drogi Rumia – Łę-
życe – Gdynia, przebudowę 
drogi w miejscowości Kielno 
i Choczewo, wykonanie no-
wej nawierzchni na odcinku 
Mierzyno – Tadzino, Sasino  
– Ciekocino, Linia – Niepo-
czołowice czy przebudowę ul. 
Odrębnej w Wejherowie.  

Najważniejsze zadania 
oświatowe?
- Zadania oświatowe i edu-
kacyjne stanowią drugą pod 
względem ważności sferę in-
westycji, dlatego na ten cel 
wydaliśmy kwotę 4,2 mln zł. 
Wśród zadań zrealizowanych 
na terenie Wejherowa wymie-
nić można m.in.: zakończenie 

budowy i otwarcie bloku za-
wodowego wielofunkcyjnej 
stacji diagnostyki w  Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
4 w Wejherowie, otwarcie no-
wych pomieszczeń dla potrzeb 
Modelarni BLIZA- BALE-
XMETAL  oraz odtworzenie 
i wyposażenie pracowni spe-
cjalistycznych w Powiatowym 
Zespole Kształcenia Specjal-
nego. Ponadto zawarliśmy 
istotne dla rozwoju edukacji 
porozumienia m.in. pomiędzy 
ZSP nr 3 w Wejherowie i Ko-
mendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej, dzięki czemu 
uczniowie od września mogą 
kształcić się w klasie o profilu 
edukacji pożarniczej oraz po-
między ZSP w Redzie a Aka-
demią Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Uczniowie redzkiej 
szkoły będą mogli uczestni-
czyć w specjalnych zajęciach 
organizowanych przez AMW 
i korzystać z bazy dydaktycz-
no-naukowej uczelni. W sferze 
edukacji ważna jest współ-
praca z Powiatowym Cechem 
Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz Regio-
nalną Izbą Przedsiębiorców 
„Norda” w zakresie powiąza-
nia publicznej oferty eduka-
cyjnej z potrzebami biznesu 
przedsiębiorców i rynku pracy.

Powiat tradycyjnie wspierał 
ochronę zabytków i inicjaty-
wy stowarzyszeń. 
- Rada Powiatu Wejherowskie-
go udzieliła dotacji w kwocie 
190 tys. zł na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restau-
ratorskich lub robót budowla-
nych przy obiekcie wpisanym 

do rejestru zabytków. Dzięki 
temu udało się zrewitalizować 
wiele obiektów sakralnych 
znajdujących się na terenie na-
szego powiatu, m.in. kościół 
w Zwartowie, Brzeźnie Lę-
borskim, Górze, Luzinie czy 
w Wejherowie. Ponadto kwotą 
176 tys. zł dofinansowaliśmy 
organizacje pozarządowe  na 
wykonanie zadań publicznych 
z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia, oświaty, wychowa-
nia, sztuki czy upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. 

Jakie nowe inicjatywy kul-
turalne zostały zainicjowane 
w 2015 r.?
- Z nowych inicjatyw z pewno-
ścią warto wymienić Obchody 

Święta Niepodległości zorga-
nizowane wspólnie z Miastem 
Wejherowo oraz Powiatowy 
Dzień Sportu w Gminie Wej-
herowo, który miał na celu 
zachęcić całe rodziny do ak-
tywnego trybu życia. Dzięki 
pozyskaniu środków zewnętrz-
nych i zakupie 300 szklanych 
negatywów, w wejherowskim 
muzeum mieszkańcy mogli 
zobaczyć fotografie Augustyna 
Ziemensa ukazujące nieznane 
zdjęcia Wejherowa z przeło-
mu XIX i XX w. Wystawa, 
której otwarcie miało miejsce 
w październiku zeszłego roku 
cieszyła się rekordową fre-
kwencją. Ponadto pod koniec 
roku otworzyliśmy nową sie-
dzibę Powiatowej Biblioteki 

Publicznej Wejherowie przy 
ul. Dworcowej. Oprócz cieka-
wej oferty czytelniczej biblio-
teka chce przygotowywać cy-
kliczne spotkania z autorami, 
wernisaże i inne wydarzenia 
kulturalne.

Jak układała się współpraca 
z gminami powiatu wejhe-
rowskiego?
- Mając na uwadze, że rozwój 
powiatu zależy od współpracy 
i zaangażowania wszystkich 
gmin już na początku ubiegłe-
go roku podpisaliśmy deklara-
cję o wzajemnej współpracy, 
powołując Konwent samorzą-
dowy powiatu wejherowskie-
go. Dokument, który podpisali 
wszyscy włodarze gmin był 

wstępem do regularnych spo-
tkań, wymiany informacji oraz 
realizacji wielu istotnych dla 
społeczności lokalnej przed-
sięwzięć. Efekty współpracy 
widoczne są w wielu dzie-
dzinach. Przede wszystkim 
wspólnie przygotowaliśmy 
plan zrównoważonego roz-
woju publicznego transportu 
zbiorowego dla naszego po-
wiatu. Ma on usprawnić ko-
munikację publiczną i zapew-
nić lepsze połączenia naszym 
mieszkańcom. Kolejnym 
przykładem dobrej współpra-
cy może być podpisanie listu 
intencyjnego z zarządem PKP 
S.A., na mocy którego w cią-
gu 2 lat dworzec kolejowy 
w Wejherowie zostanie całko-
wicie zmodernizowany, a po-
wiat i miasto Wejherowo zago-
spodarują I piętro i poddasze 
dworca z przeznaczeniem na 
cele kulturalne i edukacyjne. 
Z miastem Wejherowo przy-
gotowaliśmy również projekt 
utworzenia „Książnicy pro-
fesora Gerarda Labudy”, na 
który zamierzamy pozyskać 
unijne wsparcie finansowe.

Jak zapowiada się obecny 
rok?
- Jestem przekonana, że 2016 
r. też będzie sprzyjał realiza-
cji wielu zadań, ponieważ na 
ostatniej sesji Rady Powiatu 
Wejherowskiego radni przyjęli 
jednogłośnie budżet na 2016 r. 
W stosunku do ubiegłego roku 
budżet zakłada m.in. wzrost 
środków na realizację zadań in-
westycyjnych, kulturę i ochro-
nę dziedzictwa narodowego, 
promocję sportu oraz oświatę. 
Zamierzamy rozpocząć wiele 
nowych zadań inwestycyj-
nych, zarówno drogowych, 
edukacyjnych i kulturalnych, 
na które już pozyskaliśmy 
środki zewnętrzne.

Rok dobrej współpracy i nowych inicjatyw
wywiad z Gabrielą Lisius, starostą wejhe-
rowskim, podsumowujący 2015 r. w powie-
cie wejherowskim. 

POWIAT:

Między miastem Rumią a po-
wiatem wejherowskim w paź-
dzierniku ubiegłego roku 
podpisane zostało porozumie-
nie, na mocy którego podjęto 
współpracę w celu prowadze-
nia punktu nieodpłatnej po-
mocy prawnej. Jest to zgodne 
z ustawą o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji 
prawnej, która weszła w życie 
w sierpniu ub. roku. 
W ramach inicjatywy miesz-
kańcy będą mogli dowiedzieć 
się o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługują-
cych uprawnieniach lub obo-
wiązkach.  
Nieodpłatna pomoc prawna 

obejmuje udzielenie informa-
cji, wskazanie sposobu roz-
wiązania problemu prawnego 
lub pomoc w sporządzeniu 
projektu pisma (z wyłącze-
niem pism procesowych lub 
sądowych). Porad udziela ad-
wokat lub radca prawny. 
Siedziba biura znajduje się 
w budynku Urzędu Miasta 
Rumi. 
Nieodpłatne porady prawne 
przysługują osobom fizycz-
nym, które: posiadają przy-
znane świadczenie z pomocy 
społecznej; posiadają Kartę 
Dużej Rodziny; są kombatan-
tami, ofiarami represji wojen-
nych; posiadają legitymację 

weterana; nie ukończyły 26 
lat; ukończyły 65 lat.
Nieodpłatną pomoc prawną 
w Urzędzie Miasta Rumia 
można uzyskać w pokoju nr 

010 w następujących termi-
nach: 
poniedziałki od godz. 13:00 
do godz. 17:00; od wtorku do 
piątku 7:30-11:30. /raf/

Nieodpłatne porady prawne
Od początku tego roku mieszkańcy Rumi mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych.
RUMIA: 

Wraz z początkiem roku w powie-
cie wejherowskim rozpoczęły dzia-
łalność punkty, w których udzielane 
są bezpłatne porady prawne. Adresy 
punktów świadczących nieodpłat-
ną pomoc prawną w powiecie wej-
herowskim wraz z harmonogramem 
pracy:

Wejherowo – punkt i
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, ul. Kusocińskiego 17, pn. – 
wt.  8:30 – 12:30, śr. – czw. 11:30 – 
15:30, pt. 10:00 – 14:00

Wejherowo – punkt ii
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie, ul. Sobieskiego 279 A, pn. - 
pt. 15:00 - 19:00

Reda
Urząd Miasta, ul. Pucka 9, pn. – śr. 
11:30 – 15:30, czw. 13:00 – 17:00, 
pt. 11:15 – 15:15

Rumia
Urząd Miasta, ul. Sobieskiego 7, pn. 
13:00 – 17:00, wt. – pt. 7:30 - 11:30

Gmina Wejherowo
Bolszewo, ul. Szkolna 52, pn. – czw. 

10:00 – 14:00, pt. 12:00 – 16:00

Choczewo
Urząd Gminy, ul. Pierwszych Osad-
ników 17, pn. 11:00 – 15:00, pt. 
11:00 – 15:00

Łęczyce
przy Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
ul. Długa 42B, wt. 8:00 – 12:00, śr. 
11:00 – 15:00, czw. 8:00 – 12:00

Szemud
Urząd Gminy, ul. Kartuska 13, wt. 
11:30 – 15:30, czw. 8:00 – 12:00

Linia
Urząd Gminy, ul. Turystyczna 15, 
pn. 7:30 – 11:30, śr. 11:30 – 15:30, 
pt. 7:30 – 11:30

Gniewino
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, ul. Pomorska 40/1, wt. 10:00 – 
14:00, śr. 14:00 – 18:00, pt. 14:00 – 
18:00

Luzino
Urząd Gminy, ul. 10 Marca 11, pn. 
14:00 – 18:00, czw. 10:00 – 14:00

punkty poRad pRawnych w powiecie



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

W związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Po-
wiecie Wejherowskim, poniżej przedstawiamy harmonogram otwarcia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej na 2016 r. :

Lp. Adres punktu świadczenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram 
przyjęć beneficjentów ustawy 
(dni i godziny)

Miejscowość Ulica, 
nr domu

Kod pocztowy Dni przyjęć Godziny przyjęć

1 Wejherowo Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej
ul. Kusocińskiego 17

84-200 5 dni pn. - wt.  8:30 - 12:30
śr. - czw. 11:30 - 15:30
pt. 10:00 - 14:00

2 Wejherowo Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie
ul. Sobieskiego 279 A

84-200 5 dni pn. - pt. 15:00 - 19:00

3 Reda Urząd Miasta
ul. Pucka 9

84-240 5 dni pn. - śr. 11:30 - 15:30
czw. 13:00 - 17:00
pt. 11:15 - 15:15

4 Rumia Urząd Miasta
ul. Sobieskiego 7

84-230 5 dni pn. 13:00  - 17:00
wt. - pt. 7:30 - 11:30

5 Gmina 
Wejherowo

Bolszewo
ul. Szkolna 52

84-239 5 dni pn - czw. 10:00 - 14:00
pt. 12:00 - 16:00

6 Choczewo Urząd Gminy
ul. Pierwszych 
Osadników 17

84-210 2 dni pn. 11:00 - 15:00
pt. 11:00 - 15:00

Łęczyce przy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
ul. Długa 42B

84-218 3 dni wt. 8:00 - 12:00
śr. 11:00 - 15:00
czw. 8:00 - 12:00

7 Szemud Urząd Gminy
ul. Kartuska 13

84-217 2 dni wt. 11:30 - 15:30
czw. 8:00 - 12:00

Linia Urząd Gminy
ul. Turystyczna 15

84-223 3 dni pn. 7:30 - 11:30
śr. 11:30 - 15:30
pt. 7:30 - 11:30

8 Gniewino Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej
ul. Pomorska 40/1

84-250 3 dni wt. 10:00 - 14:00
śr. 14:00 - 18:00
pt. 14:00 - 18:00

Luzino Urząd Gminy
ul. 10 Marca 11

84-242 2 dni pn. 14:00 - 18:00
czw. 10:00 - 14:00

Więcej informacji na stronie: www.powiatwejherowski.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Powiecie Wejherowskim - harmonogram

iNFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4 wywieszono:

• wykaz nr iV/P/2015,

dotyczący nieruchomości – lokal użytkowy nr 9 położony w budynku przychodni 
zdrowia w Wejherowie przy ul. Puckiej 11 wraz z udziałem w części wspólnej bu-
dynku oraz gruntu tj. działce nr 44/2 obr. 15 – stanowiący własność Powiatu Wejhe-
rowskiego, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz wywieszono na okres od dnia 31.12.2015 r. do dnia 21.01.2016 r.

W gabinecie starosty pod-
pisano umowę w sprawie 
udzielenia dotacji Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. F. Cey-
nowy Spółka z o.o. w Wejhe-
rowie. Powiat przekazał Szpi-
talowi  kwotę w wysokości 
50 tys. zł z przeznaczeniem 
na roboty budowlane zwią-
zane z remontem Oddziału 
Kardiologii. Stosowne do-
kumenty podpisali: Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius, 
Etatowy Członek Zarządu Ja-
cek Thiel oraz Prezes Zarządu 
Szpitala Andrzej Zieleniewski  
w obecności Ordynatora Od-
działu Kardiologii Marka 
Szołkiewicza. 

- W dotychczasowej hi-
storii Oddziału Kardiologii 
wejherowskiego szpitala nie 
przeprowadzono inwestycji o 
takiej skali - mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 
- Zakończenie inwestycji spo-
woduje, iż oddział będzie do-

równywał wielu wysokiej kla-
sy ośrodkom kardiologicznym  
o nowoczesnych metodach 
leczenia schorzeń kardiolo-
gicznych, które w obecnych 
czasach są statystycznie jedną 
z największych grup chorób 
cywilizacyjnych. 

- Otrzymana pomoc finan-
sowa z pewnością będzie 
miała duże znaczenie nie 
tylko dla pracy  pracowni-
ków Oddziału Kardiologii, 
ale przede wszystkim będzie 
miała ogromny wpływ na 
bezpieczeństwo zdrowia i 
życia pacjentów wymagają-
cych na tym oddziale szcze-
gólnego zaangażowania me-
dycznego i monitorowania 
stanu ich zdrowia - dodał 
Prezes Zarządu Szpitala An-
drzej Zieleniewski.

Samorząd Powiatu Wej-
herowskiego od początku 
funkcjonowania wspiera 
finansowo wejherowski 
szpital, co roku przekazując 
środki finansowe na szczegó-
łowo uzgodnione z dyrekcją 
szpitala zadania.

Powiat przekazał dotację na modernizację 
wejherowskiego szpitala

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 07.01.2016 r. wywie-
szono na okres 21 dni, wykaz nr I/2016, dotyczący nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa, położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako 
działka nr 18/62 o powierzchni 1.597 m2, obręb 06, przeznaczonej do sprzedaży 
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 07.01.2016 r. do dnia 28.01.2016 r.



7www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

PANi
JOLANCie ROŻYŃSKieJ 

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie 
łącząc się w bólu,

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

MAtki 

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący    

Rady Miasta Wejherowa  
wraz z Radą Miasta Wejherowa      

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

                                    

składają

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjąłem wiadomość o śmierci

PANA 
WŁADYSŁAWA PLeŚNiARA

pełniącego funkcję
Dyrektora Szkoły Podstawowej 

Nr 6 w Rumi w latach 1992-1997.

Rodzinie i Bliskim składam 
wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny

W tym roku uroczysto-
ści rozpoczęła msza świę-
ta w parafii Bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Po jej za-
kończeniu spod świątyni 
wyruszyła barwna parada, 
w której udział wzięły tłumy 
mieszkańców. Tradycyjnie 
nie zabrakło przedstawicieli 
stowarzyszeń, grup rekon-
strukcyjnych i jeździeckich, 
a także aktorów, muzyków, 
szczudlarzy i wielu innych. 
Dzięki temu orszak prezen-
tował się imponująco. 
Pochód mijał ulice Fredry 
i Kosynierów, a jego kulmi-
nacja miała miejsce przy po-
mniku Jana Pawła II. W tym 
miejscu rozstawiona została 
mobilna scena Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

na której odbyła się insce-
nizacja pt. „Pokłon Trzech 
Króli św. Rodzinie” w wy-
konaniu aktorów z Parafii 
Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych, 
św. Judy Tadeusza, św. Jana 
z Kęt i Bł. Edmunda Boja-
nowskiego. Po jej zakończe-
niu odbył się koncert Wero-
niki Korthals. Zaśpiewała 
ona najpiękniejsze polskie 
kolędy, takie jak „Wśród 
Nocnej Ciszy” czy „Dzisiaj 
w Betlejem”, a także własny 
utwór pt. „Nieba sprząta-
nie” z płyty „W darënkù na 
Gòdë”. 
Dla tych nieco bardziej 
zmarzniętych przygotowano 
darmowy posiłek. Miesz-
kańcy mogli spróbować 

pysznego bigosu lub harcer-
skiej grochówki. Chętnych 
nie brakowało. 
- Objawienie Pańskie, inaczej 
Epifania lub święto Trzech 
Króli, to najstarsza uroczy-
stość kościelna. Serdecznie 
dziękuję za modlitwę, udział 
w mszy świętej i wzięcie 
udziału w tegorocznym or-
szaku. Największe podzię-
kowania kieruję do pana 
Mirosława Słowikowskiego. 
Cieszę się, że w pochodzie 
wzięło tak wielu dzieci, za 
to również serdecznie dzię-
kuję  – mówił ks. Andrzej 
Gierczak, proboszcz Parafii 
Bł. Edmunda Bojanowskie-
go w Rumi. 
- W imieniu fundacji Słowo, 
która jest współorganizato-
rem całego przedsięwzięcia, 
chciałbym podziękować 
wszystkim zaangażowanym. 
Przede wszystkim probosz-
czom parafii oraz burmi-

strzowi Michałowi Pasiecz-
nemu, z którym współpraca 
układa się świetnie– mówił 
Jan Klawiter, poseł na Sejm 
RP z Rumi.
- Jestem przekonany, że or-
szak Trzech Króli na stałe 
wpisał się w tradycję miasta 
i jeszcze przez wiele, wiele 
lat będziemy mogli cieszyć 
się z udziału w tej wspaniałej 
inicjatywie – mówił Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 
Trzej Królowie to według 
tradycji chrześcijańskiej 
osoby, które miały podążać 
za Gwiazdą Betlejemską, 
przybyć do miejsca narodzin 
Jezusa Chrystusa i przeka-
zać mu dary. Główni orga-
nizatorzy wydarzenia: Fun-
dacja Słowo, Urząd Miasta 
Rumia, Starostwo Powiato-
we w Wejherowie, a także 
liczni partnerzy i sponsorzy 
lokalni.
/raf/

trzej królowie zawitali do miasta
setki mieszkańców wzięły udział w orszaku trzech króli, który 
przeszedł ulicami miasta. barwny korowód był w tym roku wyjąt-
kowo widowiskowy. 

RUMIA: 

Dodatkowe fundusze prze-
znaczone zostaną na realiza-
cję Projektu Partnerskiego 
pod tytułem „Ochrona wód 
Zatoki Gdańskiej – budowa 
 i modernizacja systemu 
odprowadzania wód opado-
wych w Gdyni oraz Małym 
Trójmieście Kaszubskim”.
W jego ramach zbudo-
wana zostanie kanaliza-
cja deszczowa w obrębie  
ul. Kazimierskiej, ul. Buko-
wej i ul. Chełmińskiej wraz 
z urządzeniami podczyszcza-
jącymi.
To jednak nie wszystko!
Nowa  kanalizacja desz-
czowa powstanie również 
przy ul. Bądkowskiego,  
ul. Hetmańskiej oraz ul. Dłu-
giej. Tutaj także zamontowa-
ne zostaną urządzenia pod-
czyszczające. 
Udział dofinansowania na 
początku roku 2015 opie-
wał na 69,56 % kosztów 
kwalifikowanych projektu, 
obecnie wzrósł do 75,20% 
czyli dofinansowanie 
 dla Gminy Rumia zwiększyło 
się o 258.068,95 PLN. /raf/

Dodatkowe 
środki z Unii

Ulice w Rumi zyskają 
nową kanalizację desz-
czową. Wszystko dzię-
ki umowie partnerskiej 
podpisanej przez Gminę 
Miasta Gdyni, Gminę 
Miasta Wejherowo, Gmi-
nę Miejską Rumia oraz 
Gminę Miasta Redy.

RUMIA:

Dodatkowe fundusze prze

Gminę Miasta Redy.
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Mimo świąt pani Monika 
schudła prawie kilogram (do-
kładnie 0,9 kg). 
Jak to możliwe, że jej waga 
spadła pomimo tego, że w Wi-
gilię zjadła pierogi, zupę grzy-
bową, sernik i makowca? 
- Udało się to dzięki zasto-
sowanej międzyświątecznej 
specjalistycznej diecie, która 
pozwoliła pani Monice zjeść 
świąteczne przysmaki – wy-
jaśnia mgr inż. Aleksandra 
Bigott, dietetyczka z gabine-
tu dietetycznego „Sylwetka” 
w Redzie. - Bo to właśnie do-
brze dopasowana dieta przez 
specjalistę pozwala każdemu 
osiągnąć sukces. I to nawet 
pomimo świąt, wyjazdów 
wakacyjnych, urodzin czy 
innych rodzinnych spotkań, 

podczas których na sto-
łach zawsze jest sporo 
smakowitych potraw. 
Dieta nie jest bowiem – 
wbrew powszechnemu 
przekonaniu - pasmem 
wyrzeczeń, ale zmianą 
nawyków żywienio-
wych na lepsze, przy 
których wcale nie trzeba 
„głodować”. Dieta to 
styl życia, a odpowied-
nio dopasowana poza 
zgubieniem zbędnych 
kilogramów pozwala 
zadbać o zdrowie i uro-
dę.
Nowy Rok to czas no-
worocznych postano-
wień. Jest to więc do-
skonały moment, aby 
rozpocząć odchudzanie. 
Tym bardziej, że do wio-
sny pozostało jeszcze 10 
tygodni. To idealny czas 
na to, aby wiosnę po-
witać zarówno z nową 
sylwetką, jak również 
lepszym zdrowiem i sa-
mopoczuciem.
Wracając zaś do pani 
Moniki - w ciągu 7 tygo-

dni schudła już 6,6 
kg. A to przecież nie 
koniec, bo od kiedy 
zaczęła stosować 
dietę, do „zgubie-
nia” miała w sumie 
niemal 30 kg.
O dalszych wyni-
kach kuracji odchu-
dzającej pani Moni-
ki będziemy pisać 
co dwa tygodnie na 
łamach Expressu 
Powiatu Wejherow-
skiego i Puckiego.
/raf/

w nowy Rok z nową sylwetką
monika ostrowska, która wygrała konkurs „schudnij z gabinetem dietetycznym sylwet-
ka i expressem” przywitała nowy Rok z nową, szczuplejszą sylwetką.

REDA:

mgr inż. 
Aleksandra Bigott

reda  
ul. Jana Brzechwy 12, 
tel: 728-432-003

/sylwetka Gabinet 
Dietetyczny

Projekt przygotowany przez 
Wejherowo znalazł się w czo-
łówce listy rankingowej wo-
jewództwa pomorskiego tj. na 
czwartym miejscu na 63 za-
kwalifikowane wnioski.  
Wstępny koszt inwestycji wy-
niesie ponad 10 mln zł, z czego 
3 mln zł, pokryje rządowe dofi-
nansowanie.
Środki przeznaczone zostaną 
na rozbudowę drogi gminnej – 
ulicy Patoka – realizowanej w 
ramach inwestycji polegającej 
na budowie bezkolizyjnego po-
wiązania drogowego łączącego 
północną i południową część 
miasta Wejherowa oraz drogę 
nr 6 z obiektami mostowymi 
-  mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. 
W ramach tzw. „schetynówki” 
powstanie 642 mb drogi wraz 
z rondami, chodnikiem, ścież-

ką rowerową, zatoką autobu-
sową i kanalizacją deszczową 
– mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. 
- Natomiast oświetlenie w ca-
łości sfinansowanie zostanie ze 
środków miasta. Oprócz wyżej 
wymienionego zakresu prac, 
miasto zamierza zlecić w tym 
samym postępowaniu prze-
targowym, pierwszy drogowy 
etap Węzła „Zryw”, czyli bu-
dowę całego układu drogowe-
go po północnej stronie Śmie-
chowa (bez tunelu pod krajową 
„szóstką”). 
Rozpoczęcie prac planowane 
jest na początek 2016 roku, 
natomiast przewidziany termin 
zakończenia realizacji części 
inwestycji objętej dofinansowa-
niem to 30 listopada 2016 roku, 
a pozostałego zakresu - pierw-
sze półrocze 2018 r. /raf/

Kolejny etap budowy Węzła Zryw

Miasto otrzyma dofinansowanie na budowę ul. Patoka na 
odcinku od ul. Stefczyka do Gryfa Pomorskiego w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”.

WEJHEROWO:



9www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Stało się to za sprawą 
uchwały dot. budżetu 
gminy na 2016 r. stano-
wiącej najważniejszą 
część sesji. I tak radni 
jednogłośnie przyjęli 
dochody budżetu gminy 
w wysokości 78.980.637 
zł. Wydatki budżetu 
gminy ustanowiono na 
poziomie 91.197.564 
zł, w tym wydatki ma-
jątkowe w wysokości 
18.831.700 zł. Najwięcej, 
bo niemal 40 mln zł prze-
znaczone zostanie na wy-
datki związane z oświatą 
i wychowaniem. Deficyt 
budżetowy ustalono na 
poziomie 12.216.927 zł. 
Źródło jego finansowa-
nia stanowią przychody 
z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów na rynku krajowym 
w wysokości 1.537.975 zł oraz 
wolne środki w wysokości 
10.678.952 zł. Ponadto przed-
miotem obrad było przyjęcie 
Programu Osłonowego Gminy 
Wejherowo na lata 2016-2017 
„Pomoc rzeczowa dla potrze-
bujących”, uchwalenie Progra-
mu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Wejherowo, uchwa-
lenie Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narko-
manii w Gminie Wejherowo 
na rok 2016 oraz programu 
wspierania rodziny w gminie 
Wejherowo na lata 2016-2018. 
Najbardziej uroczystym mo-
mentem sesji było wręczenia 
najwyższego odznaczenia 
gminy Wejherowo – statuetki 
Gryfa Kaszubskiego. W tym 
roku trafiła ona do Pana Bole-
sława Borka – literata kaszub-
skiego, historyka i nauczycie-
la, urodzonego w Zbychowie. 
Jest on autorem zarysów mo-
nografii m.in. Łężyc, Biesz-
kowic, Zbychowa, Nowego 

Dworu Wejherowskiego i So-
pieszyna. Jego opracowania 
w dużej mierze przysłużyły 
się powstaniu „Dziejów Gmi-
ny Wejherowo” pod red. Bo-
gusława Brezy, w której liczni 
autorzy niejednokrotnie po-
woływali się na zapisy autora.  
Statuetkę Gryfa wręczył 
Wójt Gminy Wejhero-
wo Henryk Skwarło wraz 
z Przewodniczącym Rady 
Gminy Wejherowo Huber-
tem Tomą i Wiceprzewodni-
czącą Rady Urszulą Block. 
Dodatkowe wyróżnienie 
otrzymał także wieloletni re-

daktor biuletynu „Na-
sza Gmina”, pisarz, 
literat, tłumacz j. ka-
szubskiego Stanisław 
Janke. Nagrodę wrę-
czył mu wójt Henryk 
Skwarło. Należy do-
dać, iż Pan Stanisław 
Janke nadal posiada 
stałą rubrykę w mie-
sięczniku „Nasza Gmi-
na”, w której regularnie 
publikuje artykuły dot. 
historii i znamienitych 
postaci związanych 
z gminą Wejherowo. 
Po zakończeniu uro-
czystej sesji odbyła 
się Wigilia, na której 
gościli ks. dziekan Da-
niel Nowak, ks. prałat 
Tadeusz Reszka, ks. 

kan. Jerzy Osowicki 
i Stanisław Bach oraz o. Jacek 
Stępień, prowadzący tego-
roczną modlitwę. Opłatkiem 
podzieli się również radni 
i sołtysi Gminy, dyrektorzy 
placówek oświatowych, dy-
rektorzy Gminnego Ośrodka 
Kultury, Gminnej Biblioteki 
Publicznej oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a także pracownicy Urzędu 
Gminy Wejherowo, spośród 
których część wyróżniona zo-
stała Nagrodą Wójta Gminy 
Wejherowo.
/ugw/

budżet i nagroda Gryfa 
dla bolesława borka
 XV sesja Rady Gminy wejherowo odbyła się 23 grudnia w sali konferencyjnej filii nr 1 
biblioteki publicznej w bolszewie. nie tylko wyjątkowa data sprawiła, że ostatnie w 2015 
roku obrady przybrały niecodzienny charakter. 

GM. WEJHEROWO:

Rumia po raz kolejny włącza się 
w zbiórkę krwi. Tym razem od-
będzie się ona w PANACEUM 
NZOZ Poradni Medycyny Ro-
dzinnej przy ul. Katowickiej 
16. Organizatorzy zapraszają 
między godziną 9:00 i 14:00. 
Przypominamy, że osoby 
chcące oddać krew muszą być 
zdrowe, wypoczęte i po lekkim 
posiłku. Przed oddaniem krwi 
nie można spożywać alkoholu. 
Aby uniknąć złego samopoczu-
cia, warto wcześniej pić dużo 
płynów, najlepiej wodę mine-
ralną niegazowaną. Nie zaleca 

się uczestnictwa osobom, które 
wcześniej wykonywały wy-
czerpujące ćwiczenia fizyczne 
lub przebywały w nagrzanym 
pomieszczeniu.  
Rumia znana jest z zaangażo-
wania w inicjatywy tego typu. 
Podczas podobnej akcji w maju 
2015 roku udało się zebrać po-
nad 19 litrów krwi.  Wówczas 
zarejestrowało się łącznie 48 
osób, z czego 43 ostatecznie 
oddało krew. Organizatorzy 
liczą na podobną frekwencję 
także tym razem.  
/raf/

Oddaj krew
Już 10 stycznia (w najbliższą niedzielę) w Rumi odbędzie się 
Akcja Honorowego Oddawania Krwi. 

RUMIA:

Fo
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Z danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie wynika, że 31 grudnia 2015 r. w Wej-
herowie zameldowanych było ogólnie 48 007 osób, w tym 
46 847 – na pobyt stały, a 1 160 na pobyt czasowy.

Miasto w liczbach, czyli ilu nas jest
WEJHEROWO:

W 2015 roku urodziło się 511 
wejherowian (w 2014 roku – 
492), zmarło zaś 436 (w 2014 
roku - 469). 
Jak wynika z danych Urzędu 
Stanu Cywilnego, w ubiegłym 
roku wejherowianie zawarli 
482  śluby, w tym cztery poza 

urzędem (w 2014 r. - 408). 
W 2015 roku najpopularniej-
szym imieniem nadawanym 
dla dziewczynek w Wejhero-
wie były w kolejności: Zuzan-
na, Maja, Julia i Zofia, a dla 
chłopców: Jan, Jakub, Szy-
mon i Franciszek. /raf/
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informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni nr 
6, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gmi-
ny Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy, położonych w Ustarbowie (dz. 97/7).
Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wykazem 
można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Śro-
dowiska, tel. 58 677-97-07.

WÓjT gmINY WEjhEROWO

Chcieliśmy, abyście pokazali 
nam, jak i z kim spędzaliście 
tę niewątpliwie ważną w każ-
dym roku noc. 
Wszystkie fotografie, które 
nadesłaliście, opublikowali-
śmy na GWE24.pl.
Wszystkie zdjęcia również 
nam się podobały, dlatego też 

postanowiliśmy nagrodzić 
wszystkich, którzy wzięli 
udział w konkursie!
Gratulujemy i zachęcamy 
wszystkich do uczestnictwa 
w naszych kolejnych konkur-
sach oraz do nadsyłania do 
nas ciekawych zdjęć na adres: 
redakcja@expressy.pl. /PS/

- Tego typu wydarzenia in-
tegrują lokalną społeczność. 
Cieszę się, że w tak wspaniałej 
atmosferze mogliśmy uczcić 
nadejście 2016 roku – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. 
Mimo bardzo niskiej tempe-

ratury w imprezie plenerowej 
wzięło udział wielu mieszkań-
ców, którzy we wspólnym gro-
nie chcieli spędzić tę wyjątko-
wą noc. 
- Cieszę się, że miasto stawia 
na tego typu inicjatywy. Staram 
się uczestniczyć w miejskich 

imprezach sylwestrowych każ-
dego roku. Na tle poprzednich 
z pewnością wyróżniły się fa-
jerwerki – mówi Adam Sonke, 
uczestnik wydarzenia.  
Pokaz sztucznych ogni trwał 
kilkanaście minut, towarzy-
szyła mu atrakcyjna oprawa 

dźwiękowa. Zgromadzonych 
rozgrzewał zespół Półtora Go-
ścia, który zaprezentował zna-
ne i lubiane hity muzyczne. 
Obchody tradycyjnie odbyły 
się na płycie boiska Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
/raf/

Tak bawiliście się 
w Sylwestra!
Tak bawili się w Sylwestra nasi Czytelnicy wraz ze swoimi 
dziećmi, przyjaciółmi i znajomymi (zobacz galerię poniżej). 
1 stycznia ogłosiliśmy konkurs posylwestrowy. 

KONKURS: 

hucznie uczcili nadejście 
nowego Roku
RUMIA:

to była wspaniała i huczna zabawa - mieszkańcy Rumi nocą z 31 grudnia na 1 stycznia 
mogli nie tylko podziwiać pokaz fajerwerków, ale i skosztować pysznego tortu. ostatnie 
sekundy do północy wspólnie z przybyłymi odliczał burmistrz michał pasieczny oraz 
przedstawiciele władz miasta. 
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Apelowaliśmy: Jeśli jesteś 
w posiadaniu takiej fotografii, 
podziel się nią z Czytelnika-
mi naszego portalu! Nagro-
dą w konkursie była wydana 
w grudniu książka Michała R. 
Jelińskiego pt. Wejherowo. 25 
lat samorządności.
Pisaliśmy też, że im starsze 
zdjęcie, tym lepiej, a współ-
czesne fotografie, wykonane 
kilka lat temu, także mogą 

mieć niemałą wartość.
s, abyście zajrzeli do albumów 
z rodzinnymi pamiątkami. Po-
dejrzewaliśmy, że trzymacie 
tam skarby, o których istnieniu 
nawet nie wiecie.
Mamy już zwycięzcę! Wy-
grało zdjęcie zamieszczone 
jako pierwsze na tej stronie. 
Wszystkim uczestnikom kon-
kursu pięknie dziękujemy!
/PS/

miejsca, które nie istnieją
Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny. 
poszukiwaliśmy wykonanych na terenie 
wejherowa zdjęć miejsc, budynków etc., 
które już nie istnieją. 

WEJHEROWO: 



12 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Najlepsze zespoły oraz ich 
szkoły otrzymają cenne na-
grody. Piąta edycja konkursu 
„ENERGIA Przyszłości” wła-
śnie się rozpoczyna.
„ENERGIA Przyszłości” to 
konkurs, który wpisał się już 
trwale w kalendarze szkol-
nych wydarzeń. Z roku na rok 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem szkół i sa-
mych uczniów. Temat pracy 
pisemnej, którą w tegorocz-
nej edycji mają przygotować 
uczestnicy konkursu brzmi: 
„ENERGIA Przyszłości. 
Moja szkoła jako wyspa ener-
getyczna”. Termin nadsyłania 
prac upływa 15 marca 2016 
roku.
– Liczymy na to, że uczniowie 
kreatywnie połączą wiedzę 
zdobytą w szkole, informacje 
pozyskane z innych źródeł 
oraz własne niebanalne pomy-
sły – mówi Rafał Hyrzyński, 
dyrektor Wydziału Rozwoju 
i Polityki Regulacyjnej Ener-
ga SA. - Ich sukces w konkur-

sie zależy od tego, czy będą 
potrafili udowodnić przed 
jury, że ich nowatorskie idee 
mają szansę znaleźć zastoso-
wanie w praktyce. Organizu-
jąc konkurs „ENERGIA Przy-
szłości” za cel stawiamy sobie 
rozwijanie wśród młodzieży 
zainteresowań poznawczych 
i badawczych. Chcemy też 
budować świadomość wśród 
uczestników, i wśród obser-
watorów konkursu, jak blisko 
każdego z nas, każdego dnia 
są lub mogą być innowacyjne 
rozwiązania związane z elek-
trycznością i energetyką.
W konkursie mogą wziąć 
udział zespoły składające się 
z 3 uczniów pracujących pod 
opieką nauczyciela. Każda 
szkoła może zgłosić dowol-
ną liczbę zespołów, pod wa-
runkiem, że jeden nauczyciel 
będzie się opiekował tylko 
jednym zespołem.
Oceniając prace konkursowe, 
oprócz możliwości zastoso-
wania proponowanych roz-

wiązań w praktyce, jury bę-
dzie brało pod uwagę poziom 
merytoryczny i nowatorskie 
ujęcie tematu. Autorzy pięciu 
najwyżej ocenionych opra-
cowań zostaną zaproszeni do 
finału, który odbędzie się 22 
kwietnia 2016 roku w Gdań-

wyzwanie dla energetycznie kreatywnych
jak sprawić, by szkolny budynek stał się samowystarczalny – nieza-
leżny od zewnętrznych dostaw prądu, ciepła i gazu? Grupa energa 
czeka na innowacyjne pomysły uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej polski. 

POMORZE: sku. Finaliści zaprezentują 
swoje pomysły i odpowiedzą 
na pytania jury. Nowością w tej 
edycji będą pytania zadawa-
ne przez inne zespoły. Ocenie 
podlegać będzie merytoryczna 
warstwa prezentacji, jak i jej 

forma. Trzy najlepsze zespoły 
oraz ich opiekunowie otrzyma-
ją nagrody rzeczowe, a szkoły, 
które reprezentują – nagrody 
pieniężne.
Finaliści będą walczyć o: za 
zajęcie 1 miejsca – laptopy dla 
każdego członka zespołu oraz 

jego opiekuna oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 12 000 
zł dla szkoły reprezentowanej 
przez zwycięski zespół na za-
kup pomocy naukowych dla 
uczniów, za zajęcie 2 miejsca – 
nagrody rzeczowe w postaci ta-

bletów oraz nagroda pieniężna 
w wysokości 8 000 zł, za zaję-
cie 3 miejsca – nagrody rzeczo-
we w postaci smartfonów oraz 
nagroda pieniężna w wysoko-
ści 5 000 zł. 
Konkurs „ENERGIA Przy-
szłości” jest jedną z inicjatyw 

realizowanych przez Grupę 
w ramach programu Energa 
Edukacja, którego głównym 
celem jest popularyzacja 
wiedzy na temat energii elek-
trycznej, a także kształtowanie 
postaw proekologicznych.

Patronat honorowy nad kon-
kursem objęli Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki i Prezy-
dent Miasta Gdańska.
Szczegółowe informacje 
o konkursie znajdują się na 
www.actaenergetica.org.
 /raf/



510 894 627

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom w Wejherowie, działka 
1202 m2, sprzedam, zamie-
nię na dwa pokoje z kuchnią 
z dopłatą, tel. 501 549 579

SprzeDam działkę siedli-
skową 7600m2, media przy 
drodze i 5000m2 łąki, Łówcz 
Górny. Tel: 782-167-653

SprzeDam działkę bu-
dowlana pod lasem, 3km od 
Lęborka/Łówcze, 1500m2, 
cena 39 000zł. Tel: 602-306-
210

SprzeDam lub wynajmę 
działkę budowlana z ga-
rażem 616m2, Reda ul. 
12Marca/Jaśminowa. Tel: 
602-306-210

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

SprzeDam lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SprzeDam działkę budow-
laną, 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

Wynajmę mieszkanie. Tel: 
888-845-156

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JeStem zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
Skup aut, kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, 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

SprzeDam telewizor Sam-
sung 14 cali, kolorowy, cena 
60zł, Wejherowo. Tel: 510-
688-509
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PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POżycZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od ręki. 
Tel: 510-908-900

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

opakoWaNIa jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

profeSJoNaLNa foto-
grafia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plene-
rowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

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

TOWARZYSKIE

WItam, odezwij się. Ty 

jedyna kobieto z Kartuz w 
średnim wieku. Tel: 518-
995-461

pozNam kobietę do 50 
lat w celu stałego związku. 
Dziecko nie jest proble-
mem. Ja, samotny, zadba-
ny. Tel: 786-197-025

Sex – sex – sex to lubię. 
Gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

BLoNDI o zgrabnym laty-
noskim tyłeczku, jędrnych 
piersiach i aksamitnym 
ciałku, zawsze chętna, 
kobieca. Poznam Panów 
sponsorów. Również sex 
tel, fotki, filmiki, Sopot. Tel: 
514-120-213 

facet zapozna kobietę z 
Lęborka lub okolic, może 
być sponsoring. Tel: 735-
406-044

RÓŻNE

SprzeDam silnik 1.9D re-
nault 19, bez rozrusznika, 
cena 300zl .Tel: 788-085-
085

SprzeDam drewno do 
co i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

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

SprzeDam fotelik samo-
chodowy 0-13 kg, granato-
wy, 50 zł, Wejherowo, 505-
567-034

SprzeDam sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na po-
ściel, 190x112, welur, stan 
idealny, 400 zł, tel. 517-
782-024

SprzeDam łyżwy figuro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SprzeDam ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

SprzeDam mydła 
włoskie Nesti Dante, 
250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, 
tel. 660 731 138

KUPIę militaria 
(umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, czę-
ści pojazdów itp..) z 
okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: 
ekw ipunekwo jsko -
wy@gmail.com

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

ZŁOta rączka, drob-
ne naprawy, sprząta-
nie obejścia, piwnic, 
transport, prace w 
ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie, Od-
dział Wejherowo, 
ogłasza nabór na 
bezpłatny Kurs Ha-
ftu kaszubskiego. 
Warsztaty odbywa-
ją się w Filharmonii 
Kaszubskiej (WCK) 
w Wejherowie na II 
piętrze w każdy wto-
rek o godz. 16.00. 
Więcej informacji u 
Pani Wandy Miron-
kiewicz pod nr tel. 
510-427-582.

Dom Celbowo - Brudzewo 
o pow. 148 m2, działka 907 
m2. 3,5 km od zatoki. 275 
000 zł, tel:602 625 964

przeglądaj 
czytaj komentuj

GWe24.PL
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Przed nami trudny rok dla naszej re-
prezentacji narodowej w piłkę ko-
paną. Ciekawe ilu reprezentantów 
Wybrzeża wybiegnie na francu-
skie boiska, i czy w ogóle? Dziś opo-
wieść o czterech kolejnych piłka-
rzach z naszych klubów, którzy do-
stąpili zaszczytu gry w drużynie bia-
ło czerwonych. Dwóch z nich biega 
jeszcze po boiskach ale tylko jeden 
ma szansę zagrać na Mistrzostwach 
Europy. Myślę, że kibice bez trudu 
rozszyfrują o kogo chodzi, ale po ko-
lei bo przyjąłem alfabetyczną kolej-
ność przedstawiania. Zaczynam od 
Janusza Kupcewicza. Dziś to lokal-
ny polityk drugoligowy, który roz-
grywa mecze na „boisku” Sejmiku 
Samorządowego Województwa Po-
morskiego. Jako junior zaczynał ka-
rierę w Olsztynie. W latach 70-tych 
XX wieku huczało w świecie piłkar-
skim, że po podrzędnych boiskach 
biega zawodnik o talencie równym 
lub nawet przewyższającym Lubań-
skiego czy Deynę. Dopytywały się 
o niego największe polskie kluby 
tamtego okresu czyli Górnik Zabrze 
i Legia Warszawa. Plotka podgrze-
wana przez dziennikarzy głosiła, że 
tatuś tego piłkarza stawia klubom 
zbyt wygórowane warunki finanso-
we. Jak w każdej plotce, tak i w tej 
zapewne było spore ziarenko praw-
dy. Tak czy siak dziewiętnastolet-
ni Janusz Kupcewicz „ląduje” w I li-
dze, dzisiejszej ekstraklasie, ale tylko 
w Arce Gdynia. Na stadionie przy Ej-
smonda 1 była niezła „paka”, myślę 

że jednak zbyt słaba jak na tak wielki 
talent. Aż osiem lat pan Janusz grał 
i strzelał gole dla Arki. W tym cza-
sie dwukrotnie był uczestnikiem Mi-
strzostw Świata w Argentynie i Hisz-
panii. W drugim przypadku zdobył 
z drużyną brązowy medal, strzelając 
w meczu o trzecie miejsce z Francją 
pięknego gola. W Argentynie był le-
dwie statystą, bo nie zagrał ani mi-
nuty. W sumie wystąpił w drużynie 
narodowej seniorów tylko dwadzie-
ścia razy (piętnaście jako zawod-
nik Arki i pięć Lecha Poznań) i strze-
lił pięć goli (dwa w czasach 
Arki i trzy Lecha).  Miał 
też trochę pecha, bo 
musiał w tym cza-
sie rywalizować 
o miejsce w re-
prezentacyjnej 
pomocy kolejno 
z Kazimierzem 
Deyną a potem 
ze Zbigniewem 
Bońkiem. Następ-
nym piłkarzem na 
mojej liście jest Ma-
rek Ługowski. Ten obroń-
ca Lechii Gdańsk zagrał dwukrotnie 
w biało czerwonej koszulce w roku 
1987. Polska w meczach towarzy-
skich pokonała Norwegię 4:1 i Ru-
munię 3:1. Ługowski nie przypadł 
jednak do gustu trenerowi Wojcie-
chowi Łazarkowi i więcej powołań 
nie otrzymywał. W roku gdy Ługow-
ski zagrał dla naszych barw, urodził 
się kolejny reprezentant z Wybrze-

ża, a mianowicie Sebastian Małkow-
ski. To także zawodnik Lechii, ale 
tym razem bramkarz. Między słup-
kami w reprezentacyjnym swetrze 
stanął jedyny raz. Było to w 2011 
roku w przegranym przez naszych 
zawodników 0:2 towarzyskim me-
czu z Litwą. Na koniec dziś słów kil-
ka o Sebastianie Mili. Jako junior 
był zawodnikiem Bałtyku Koszalin 
i Lechii Gdańsk. Gdy Lechia (wów-
czas pod nazwą Lechia/Polonia) 
spadła do III ligi, Mila trafił w 2001 
roku do Orlenu Płock. W 2015 roku 

wrócił do Gdańska, ale już 
nie na Traugutta lecz na 

nowy stadion w Let-
nicy. W międzycza-

sie zagrał w repre-
zentacji trzydzie-
ści cztery razy 
i strzelił osiem 
bramek, w tym 
tę najważniej-

szą w wygranym 
meczu z Niemcami 

w ramach eliminacji 
do ME 2016. Powrót do 

Lechii na razie nie wycho-
dzi mu na dobre, gdyż w czterech 
ostatnich meczach reprezentacji za-
grał zaledwie pięćdziesiąt dwie mi-
nuty. Jest niezwykle ambitny i wy-
daje mi się, że mając także zaufa-
nie trenera Nawałki dostanie powo-
łanie do składu na mistrzostwa we 
Francji. Prywatnie, szczerze mu tego 
życzę i kończę dzisiejszy odcinek ka-
lendarium.

KAlENDARIUm 
futBolowE

ZbIGNIEW CHUCHAłA

Była sportowa atmosfera, 
towarzysząca profesjonalnym 
zawodom sportowym, była 
zabawa, pot, łzy zwycięstwa, 
ale także po porażce, były 
gratulacje po zwycięstwach, 
pocieszenia po przegranej, na 
koniec każdy otrzymał nagro-
dę – pamiątkowy medal, na-
tomiast najlepsi z najlepszych 
puchar.

Tak pokrótce można opisać 
co działo się na hali widowi-
skowo-sportowej w Luzinie 
dnia 3 stycznia, gdzie Wej-
herowskie Stowarzyszenie 
Sportowe wspólnie z sekcją 
kickboxingu KTS-K GOSRiT 
Luzino, zorganizowało otwar-
ty trening dla dzieci, które na 
co dzień trenują kickboxing 
i karate sportowe w wymie-
nionych klubach. Rywalizacja 
sportowa dla dzieci z elemen-
tami walki na piankowe pałki 
(dla najmłodszych) oraz point-
fighting (dla bardziej doświad-
czonych, jednak młodych jesz-

cze zawodników) odbyła się 
w ramach czwartego otwarte-
go treningu Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego. 

We wspólnej zabawie z ele-
mentami rywalizacji sporto-
wej wzięło udział ponad 80 
dzieci, które na co dzień trenu-
ją sporty walki w Wejherowie 
i Luzinie, co więcej są człon-
kami Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego. 

Podczas 5-godzinnego tre-
ningu przeprowadzono bli-
sko 127 walk (zabawowych 

w ograniczonym kontakcie dla 
dzieci) na dwóch planszach – 
matach do kickboxingu tatami. 
Zwycięzcy danych konkuren-
cji otrzymali okazałe pucha-
ry, ponadto wszystkie dzieci, 
które zapisały się na trening 
otwarty, otrzymały pamiątko-
we medale z tego wydarzenia. 
Na koniec także zostały wrę-
czone puchary dla najlepszych 
zawodników całego treningu. 
Otrzymali je Jan Komisarczyk 
i Kacper Labudda. Warto za-
znaczyć, że sponsorami tego 

treningu byli także rodzice 
najmłodszych zawodników. 

W przerwie turnieju, przed 
samymi finałami zostały roze-
grane konkurencje dla rodzi-
ców. Konkurs skakanek wy-
grała (aż 132 podskoki) Paula 
Białk (złoty medal), natomiast 
konkurs pompek wygrał Ire-
neusz Popowski (ponad 60 
pompek), zresztą ojciec za-
wodnika, który wygrał jedną 
z konkurencji. Klub zapowie-
dział już piąty z kolei otwarty 
trening. /raf/

otwarty trening dla dzieci
aż 80 dzieci uczest-
niczyło w otwartym 
treningu wejherow-
skiego stowarzysze-
nia sportowego.

LUZINO:

Miłośnicy biegania spoty-
kają się niezależnie od pogo-
dy w każdą sobotę o 9 rano 
w Parku Miejskim przy ul. 
Mickiewicza.

- Zapraszamy każdego komu 
nie straszna wczesna pora 
a lubi aktywnie spędzać czas 

z ludźmi, którym zależy na 
zdrowiu i sprawności – za-
chęca Marlena Adamusiak, 
współorganizatorka runskie-
go biegania. - Z nami łatwiej 
utrzymać noworoczne posta-
nowienia!

/raf/

Pobiegnij dla zdrowia 
i sprawności
Parkrun Rumia zaprasza na cotygodniowe, bezpłatne biegi 
na dystansie 5 km w miłej, kameralnej atmosferze.

RUMIA:

Fo
t. 

M
ar

le
na

 A
da

m
us

ia
k

Fo
t. 

M
ar

le
na

 A
da

m
us

ia
k



Działacze Gryfa Wejhe-
rowo podpisali kontrakt 
z pierwszym nowym zawod-
nikiem, który z pewnością 
będzie stanowił wzmocnienie 
2-ligowego zespołu – Gryf na 
wiosnę będzie się bronił przed 
spadkiem do 3. ligi. Nowym 
obrońcą żółto-czarnych został 
Łukasz Nadolski, 28-latek, 
piłkarz ze sporym doświad-
czeniem i nawet 1-ligowym 
ograniem.

Przeszedł Pan do Gryfa 
Wejherowo z klubu norwe-
skiego. Dlaczego?

– Tak, rzeczywiście. Ostat-
nio dwa i pół miesiąca prze-
bywałem w Norwegii, grałem 
tam w drużynie piłkarskiej, 
na poziomie drugiej ligi. Spo-
ro wcześniej byłem w Norwe-
gii trzy lata i również kopałem 
tam w piłkę. Wróciłem do Pol-
ski i teraz zacznę grać w Gry-
fie. Perspektyw pozostania 
w Norwegii nie było, ponieważ 
nie znam języka norweskiego, 
w związku z czym nie mogłem 
tam znaleźć pracy – z samej 
piłki nożnej w Norwegii nie 
mógłbym się utrzymać.

Aspekt sportowy nie miał, 
jak rozumiem, znaczenia?

– Nie, zdecydowanie. Spor-
towo nie odstawałem, wręcz 
przeciwnie, grałem w tamtej 
drużynie, byłem mocnym jej 
ogniwem. Chodziło wyłącz-
nie o sprawy związane z czy-

stą ekonomią. To była ekipa 
z małej miejscowości, w któ-
rej o pracę, nie znając dobrze 
języka, nie jest tak łatwo. 
W Norwegii na poziomie dru-
giej ligi gra się półamatorsko, 
pieniądze z piłki nożnej są tam 
bardzo niewielkie – z pewno-
ścią niewystarczające, aby się 
utrzymać.

Gdzie grał Pan jeszcze 
wcześniej? Jakie były Pana 
największe sportowe sukce-
sy?

– Cztery lata grałem w Wi-
śle Płock. To był mój naj-
lepszy okres, bo dwa razy 
awansowaliśmy z drugiej do 
pierwszej ligi. Półtora roku 
byłem piłkarzem Siarki Tar-
nobrzeg. Zabrakło nam jed-
nego punktu do awansu do 
pierwszej ligi. 

Czy propozycja ze strony 
działaczy Gryfa brzmiała 
zachęcająco?

– Dostałem konkretną pro-
pozycję i postanowiłem ją 

przyjąć. Działacze Gryfa, 
jak zauważyłem, byli zdecy-
dowani, aby mnie ściągnąć. 
Piotr Kołc, piłkarz Gryfa, 
a prywatnie mój przyjaciel, 
pochlebnie się o mnie wypo-
wiadał, co z pewnością po-
mogło.

Jest Pan sporym wzmoc-
nieniem składu Gryfa. Czy 
Pana zdaniem żółto-czarni 
dadzą radę się utrzymać?

– Zostało piętnaście spotkań, 
wszystko jest do zdobycia. 
Nie ma rzeczy niemożliwych. 
Liga jest wyrównana, o punk-
ty nie będzie łatwo, ale damy 
radę. Gryf to dobry zespół. 
Jeszcze kilka wzmocnień 
i wszystko powinno skończyć 
się dobrze. Warto powalczyć, 
bo nie z takich opresji różne 
drużyny wychodziły. Gdy-
bym nie wierzył w utrzyma-
nie, to bym kontraktu z Gry-
fem nie podpisywał.

Kto będzie kolejnym 
wzmocnieniem? Nikt nie 
chce powiedzieć.

– Działacze Gryfa mają już 
swoją listę piłkarzy, o któ-
rych będą walczyć. Z wiado-
mych względów nie ujawnia-
ją szczegółów. Sam osobiście 
namawiam jednego ze swo-
ich kolegów do gry w Gryfie 
– miał on epizod w Ekstra-
klasie, rozegrał wiele spotkań 
w pierwszej lidze. Wzmoc-
nienia z pewnością będą. 
Kluczowy będzie początek 
rundy wiosennej, ważne bę-
dzie to, jak przepracujemy 
okres zimowy. 

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Gdybym nie wierzył, 
nie podpisałbym kontraktu

Łukasz Nadolski:

z łukaszem nadolskim, nowym nabytkiem wks Gryf wejherowo, 
rozmawia piotr smoliński.

WYWIAD: 

przekaż 1% podatku 
na Gryfa Wejherowo! 

To najlepsza lokata na 1% 
z Twojego corocznego po-
datku. To proste, czytelne, 
uczciwe humanitarne i po-
zbawione formalności.

Wpisz w swój PIT na-
szą nazwę – Wejherowski 
Klub Sportowy „Gryf” 
– i numer naszego KRS – 
0000275298 – wylicz 1 % 
podatku i wesprzyj nas tym 
prostym sposobem. Skieruj 
swoje pieniądze na sport 
i sportowców. Na Klub, 
w którym na pewno w ja-
kimś pokoleniu był, jest 
lub będzie członek Twojej 
rodziny. 

To u nas rokrocznie tre-
nuje ponad 200 dziewcząt 
i chłopców i ponad 50 se-
niorów. Twoja pomoc może 
pomóc w modernizacji 
i upiększeniu naszych pięk-
nie położonych obiektów. 
Obiektów, na których pisała 
się, od ponad 90 lat, histo-
ria wejherowskiego sportu 
i wejherowskiej piłki. 

Tu przeżywaliśmy spad-
ki i awanse. Ten stadion 
był świadkiem najważniej-
szych wydarzeń piłkarskich 
w regionie. Tu tysiące ludzi 
oglądało zmagania sporto-
we i brało udział w impre-
zach rekreacyjnych. 

Chcemy naszym obiek-
tom nadać europejski stan-
dard przy Waszej pomocy. 
Państwa pomoc może się 
nade wszystko przyczynić 
do wychowania wreszcie 
wielkiego piłkarza i spor-
towca. 

Tu trenuje lub choćby po-
dejmował próby treningów 

co drugi chłopiec w mie-
ście, a dla wielu chłopców 
z ościennych miejscowości 
jest wielkim honorem grać 
i reprezentować nasz Klub. 
Do naszego Klubu ojcowie 
przyprowadzają swoich sy-
nów, a dziadkowie wnuków. 
Matki i babcie przeżywają 
mecze swoich pociech. 

Tworzymy historię, w któ-
rej przez swoją hojność i Ty 
możesz wziąć udział. Or-
ganizacja tych wszystkich 
przedsięwzięć jest sprawą 
kosztowną.

Twój 1% na rzecz WKS 
„GRYF” to wspaniały dar 
na szlachetny i konkretny 
cel. To dar, który pozostanie 
w granicach Wejherowa, 
a nie powędruje w nieznane 
nikomu rejony Polski. 

Podaruj nam choćby gro-
sik. Prosimy, dziękujemy 
i zapraszamy do naszego 
Klubu.

Z wyrazami 
podziękowań 
i sportowym 

pozdrowieniem

Prezes Zarządu 
WKS „Gryf”
Piotr Waga

– apeluje Piotr Waga, 
prezes wejherowskiego WKS-u






