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FotoGALERIA

RUMIA | Przy okazji organi-
zacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Urząd Miasta Rumi 
wraz z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa zaprosili mieszkańców 
do wzięcia udziału w szlachet-
nej akcji oddawania krwi.

Do przychodni zgłosiło się 
aż 148 osób. Ostatecznie 120 
krwiodawców oddało krew (z 
różnych powodów nie wszyscy 
mogli to uczynić). W sumie po-
brano 54 litry krwi! 
Wśród krwiodawców znaleźli 
się najwięksi rumscy przedsię-
biorcy, studenci, radni Rady 
Miejskiej Rumi oraz pracow-
nicy Urzędu Miasta Rumi. Po 
raz kolejny oddał krew Ariel 
Sinicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi 
– Krew ratuje życie – mówi 
Ariel Sinicki. - To najcenniej-
szy dar, jaki możemy ofiarować 
bliźniemu. Dzisiaj ratujemy ko-
goś innego. Jutro krew oddana 
przez jakiegoś honorowego 
dawcę może uratuje życie nam. 
Bardzo dziękuję mieszkańcom 
Rumi za tak liczny udział w ak-
cji oraz sponsorom za ufundo-
wanie upominków dla uczest-
ników 
Każda osoba, która oddała 
krew otrzymała upominek od 
rumskich sponsorów, a także 
na pamiątkę maskotkę - uro-
czą “krwinkę”  oraz zabawkę 
antystresową w kształcie ser-
ca. Zapraszamy w czerwcu do 
wzięcia udziału w letniej edycji 
rumskiej akcji honorowego od-
dawania krwi. 

/raf/

Oddali 54 
litry krwi
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Podobieństwa i różnice

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

Pani Natalia przysłała nam zdjęcie na którym widać bezmyślnie zaparkowany pojazd... Sy-
tuacja miała miejsce na ulicy Kaszubskiej w Wejherowie. Kierujący zostawił pojazd przed 
samą bramą, uniemożliwiając mieszkańcowi wyjazd z własnego podwórka.

Wyjazd to nie parking!

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Całą środę śledziłem uparcie to 
wszystko co działo się w Bruk-

seli. Rząd naszego kraju zna-
lazł się w czarnej dziurze. 

Życzenie prezesa stało 
się ciałem i Warszawa 

jest już Budapesztem. 
W zasadzie więcej 

i nasza stolica zde-
cydowanie wy-
przedziła Buda-
peszt. Wróciłem 
do siebie na co-

kół i spojrzałem w okna 
prezia. Opanował mnie spo-

kój i zadziałała bogata 
wyobraźnia. Zada-
łem sobie mnóstwo 
pytań i na chwilę 

wyobraziłem, że Wejherowo to 
cała Polska. W czym ta mała Pol-
ska jest podobna lub czym się róż-
ni od tej dużej? Zacznijmy oczy-
wiście od góry, bo jak wiadomo 
ryba psuje się od głowy. Prezio 
Polski, czyli pan Duda jest dokto-
rem prawa. Nasz prezio pan Hil-
debrandt tylko magistrem. Istotna 
różnica, prawda? Ale, tu ważna 
informacja. Nasz prezio był stu-
dentem Lecha Kaczyńskiego, a to 
według dzisiejszej wykładni coś 
więcej niż jakiś tam krakowski 
doktorat. Idźmy dalej. Sejm chęt-
nie obraduje nocą. Nasz lokalny 
parlament do tej pory tego nie 
czyni. Kilka razy przez te ponad 
dwadzieścia pięć lat zdarzyło się, 

że obrady kończyły się późnym 
wieczorem. Dobrze, że PIS jed-
nak w Wejherowie nie rządzi, bo 
nasze lokalne media musiałyby 
pracować na trzecią zmianę. Czy 
różni się czymkolwiek przewod-
niczący Rady Miasta Wejhero-
wa pan Tokłowicz od marszał-
ka Sejmu pana Kuchcińskiego? 
Zapewne wiekiem na korzyść 
naszego lokalnego szefa. Prze-
wodniczący RM jest starszy, a to 
jak wiadomo świadczy o mą-
drości, tak przynajmniej mówią 
księgi tajemne. Znalazłem także 
zdecydowany minus po stronie 
pana Tokłowicza. Otóż nigdy nie 
był hipisem, a pan Kuchciński 
był! Skoro o hipisach mowa, to 
jak wiadomo znaczącym kra-
kowskim dzieckiem kwiatem 
był przewodniczący klubu PIS 
w Sejmie pan Terlecki. Nasz 
klub rządzący, czyli Wolę Wej-
herowo chyba formalnie szefa 
nie ma, ale niekwestionowanym 
liderem tej grupy jest sam pre-
zio pan Hildebrandt. Szukałem 
w kronikach i dokumentach 
milicyjnych i żadnych danych 
na temat długich włosów i bra-
nia narkotyków przez niego 
nie znalazłem. Fatalnie, nie ma 

żadnego byłego hipisa we 
władzach Wejherowa. Może 
chociaż sekretarz pan Suwara 
wąchał coś? Kończąc temat 
porównania szefów klubów 
rządzących należy jeszcze 
zauważyć jedną istotną róż-
nicę. Pan Terlecki zlustrował 
przed laty własnego ojca. 
Takiego obrzydlistwa prezio 
pan Hildebrandt zapewne by 
nigdy nie wymyślił. Zresztą 
cóż można znaleźć na zna-
nego kiedyś wejherowskiego 
filatelistę? Oj, a może miał ja-
kieś podejrzane znaczki z by-
łego ZSRR? Prezes z pełnym 
uszanowaniem Kaczyński 
nakazał nie uznawać wyro-
ków Trybunału Konstytucyj-
nego w przypadkach gdy nie 
są po myśli jego partii. Rada 
Miasta Wejherowa uznawała 
i uznaje wszystkie decyzje 
nadzorcze wojewody i wyro-
ki sądów administracyjnych 
i cywilnych. Gdy się z nimi 
nie zgadza, to po prostu pa-
trzy punkt wyżej… I już się 
zgadza. A co można powie-
dzieć o szefie naszego klubu, 
jeszcze opozycyjnego w Ra-
dzie Miasta, panu o nazwisku 
Szczygieł? Czy da się go po-

równać do panów, pana Petru, 
pana Kosiniaka Kamysza, 
pana Kukiza i pana Neuman-
na? Jedno jest pewne, że jest 
starszy od szefa ludowców! 
Po drugie ich jest trzech a on 
jest sam, samiuśki, samiuteń-
ki. Na koniec rzecz najważ-
niejsza. Polska jest w ruinie, 
a Wejherowo nie. Znalazłem 
jeszcze wiele podobieństw 
i różnic, ale nie nadają się do 
druku. W końcu trzeba dbać 
o zawartość gazety, którą już 
bez problemu można znaleźć 
w Urzędzie Miasta Wejhe-
rowa. Kiedyś urzędnicy ma-
gistratu po kryjomu czytali 
moje felietony (prezio i Wiel-
ki Woźny zresztą też). Dziś 
nasz ekspresiak „wala” się 
po biurkach. I to jest najważ-
niejsza różnica między „war-
szawką” i naszym „grajdoł-
kiem”. W „stolycy” bowiem 
minister pan Ziobro zakazał 
kupowania przez sądy „Poli-
tyki”, Newsweeka” i „Gazety 
Wyborczej”, a nasz minister 
od administracji, czyli pan 
Suwara (odpowiednik pana 
Błaszczaka) nakazał czytanie 
EPW. Znak czasu.
Jakub W.

Zachęcamy naszych Czytelników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących tematów. Najciekaw-
sze opublikujemy na łamach naszej gazety, na 
naszym portalu gwe24.pl oraz na naszym profilu 
facebookowym fb.com/gwe24

ZGŁoŚ tEmAt:

606 112 745

r.korbut@expressy.pl



Budżet Obywatelski to jedna 
z niewielu możliwości bez-
pośredniego decydowania 
o wydatkowaniu środków z 
budżetu przez wejherowian. 
Liczy się dobry pomysł i jego 
poparcie bezpośrednio przez 
mieszkańców. 
Składać wnioski oraz głosować 
mogą wszyscy mieszkańcy 
Wejherowa, którzy ukończyli 
16 lat. Na składanie wniosków 
jest dokładnie miesiąc – termin 
zaczyna się w poniedziałek 18 
stycznia i upływa 18 lutego 
bieżącego roku. 
- W tegorocznej edycji jest 
kilka istotnych zmian – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - Mieszkań-
cy zauważyli, że projekty in-
westycyjne otrzymują więcej 
głosów, niż projekty „mięk-
kie”. Dlatego, aby dać szansę 
również tej drugiej kategorii 
projektów, podzieliliśmy gło-
sowanie na dwie grupy: każ-
dy mieszkaniec Wejherowa 
będzie mógł oddać dwa głosy 
– jeden na projekt inwestycyj-
ny, drugi na projekt nieinwe-
stycyjny. Dzięki temu projekty 
miękkie nie będą wypychane 
przez inwestycyjne, tylko do-
staną szansę na realizację. 
Prezydent podkreślił, że miesz-
kańcy coraz bardziej interesują 
się budżetem obywatelskim, 
ponieważ widzą, że dzięki 
niemu mogą być inicjatorami 
pozytywnych zmian. 
Kolejną nowością są konsulta-

cje społeczne. Spowodowane 
jest to tym, że w ubiegłorocz-
nej edycji dwa projekty zosta-
ły oprotestowane przez innych 
mieszkańców. Protesty doty-
czyły m.in. lokalizacji, która 
nie wszystkim odpowiadała.  
- Dzięki konsultacjom będzie-
my mogli pokazać mieszkań-
com wcześniej, jakie projekty 
są zgłoszone i będzie czas na 
ewentualne uwagi i zmiany 
– tłumaczy prezydent Hilde-
brandt. 
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Miasto bliżej ludzi
WEJHEROWO | rusza druga edycja Wejherowskiego Budżetu obywatelskiego. Już od ponie-
działku można zgłaszać swoje propozycje, zarówno inwestycyjne, jak również tzw. „mięk-
kie” (społeczne, edukacyjne, imprezy sportowe i rekreacyjne, itp.). 

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

• W Wejherowskim Budżecie
  Obywatelskim 2016 każdy
  głosujący będzie mógł 
  oddać maksymalnie dwa
  głosy – jeden na projekt 
  inwestycyjny i jeden na
  projekt nieinwestycyjny.

•  Maksymalna wartość 
  jednego projektu 
  inwestycyjnego 
  to  200 tys. zł.

•  Konsultacje społeczne 
  i uwagi mieszkańców 
  do złożonych 
  i zweryfikowanych 
  wniosków odbywać się
  będą od 19 lutego 
  do 11 marca.

• Od 25 marca do 7 kwietnia
  2016 r. będzie mógł 
  zagłosować każdy 
  mieszkaniec powyżej 
  16 roku życia. Zwycięskie
  projekty z największą
  liczbą głosów zostaną 
  zrealizowane.

• Środki otrzymają 
  projekty w podziale 
  na zadania inwestycyjne
  i nieinwestycyjne, 
  na które zagłosowała 
  największa liczba 
  mieszkańców.

• Głosowanie odbywać się 
  będzie elektronicznie 
  na stronie internetowej 
  miasta Wejherowo oraz 
  w formie pisemnej we
  wskazanych  punktach 
  przez 14 dni.

ZAsADy WBo 2016:
Mężczyźni zostali zawieszeni 
w czynnościach służbowych. 
Prawdopodobnie przyjęli ła-
pówkę. Zostaną im postawio-
ne prokuratorskie zarzuty. Być 
może stracą pracę i pójdą do 
wiezienia - grozi im nawet 10 
lat odsiadki.
W poniedziałek około godziny 
1 w nocy zatrzymano dwóch 
policjantów z Wejherowa. 
Aresztowania dokonali ich 
koledzy z pracy.
Mundurowi, którzy trafili 
do aresztu, byli zatrudnieni 
w Wydziale Prewencji wejhe-
rowskiej Komendy Powiato-
wej Policji.
– W niedzielę wieczorem 
złożono zawiadomienie o po-
pełnieniu przez nich przestęp-

stwa. Policjanci ci mieli zażą-
dać pieniędzy za odstąpienie 
od czynności służbowych, co 
więcej, korzyść majątkową 
prawdopodobnie przyjęli – 
powiedziała prokurator Gra-
żyna Wawryniuk, rzecznik 
prasowa Prokuratury Okręgo-
wej w Gdańsku.
Funkcjonariusze z Wejhero-
wa pozostają do dyspozycji 
prokuratora w Gdyni. Sprawa 
będzie miała swój ciąg dal-
szy. Będziemy jeszcze o niej 
pisać.

Jeśli policjantom zostanie 
udowodniona wina, zostaną 
skazani i stracą pracę w trybie 
dyscyplinarnym. Za przyjęcie 
łapówki na służbie grozi im do 
10 lat więzienia. /Ps/

Aresztowano dwóch 
policjantów
WEJHEROWO | Aresztowano dwóch policjantów Wy-
działu Prewencji wejherowskiej Komendy Powiatowej Poli-
cji. Do ich zatrzymania doszło w nocy z niedzieli na ponie-
działek. 

r.korbut@expressy.pl

W najbliższy wtorek, 19 
stycznia, o godz. 17.00, 
w Urzędzie Miasta Wejhe-
rowa odbędzie się spotka-
nie informacyjne dla zain-
teresowanych mieszkań-
ców, podczas którego eks-
perci z urzędu miejskiego 
będą wyjaśniać ewentual-
ne wątpliwości oraz udzie-
lać informacji odnośnie 
pomysłów, które mogą być 
zgłaszane do budżetu.

  Pani 
Justynie Kowalskiej 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

TaTy
      

      

składa
Burmistrz Miasta 
oraz pracownicy 

Urzędu Miasta Rumi

Po naszych publikacjach
Artykuł pod tytułem „Aresztowano policjantów z Wejhero-
wa”, który opublikowaliśmy na naszym portalu internetowym 
GWE24.pl, został zilustrowany zdjęciem dwóch policjantów  
z zasłoniętymi twarzami. Nie przedstawiało ono funkcjonariu-
szy, co do których toczy się postępowanie i którym postawiono 
zarzuty, tylko dwóch innych policjantów z tego samego wydzia-
łu. Jak informowaliśmy – było to jedynie zdjęcie ilustracyjne. 
Ponieważ jednak funkcjonariusze, którzy znajdowali się na 
ww. zdjęciu, poczuli się urażeni, zdjęcie usunęliśmy na ich 
prośbę. Jednocześnie przepraszamy zainteresowanych za za-
istniałą sytuację. Redakcja

RUMIA | Stacja Kultura zo-
stała nominowana w konkur-
sie Property Design Awards 
2016 w kategorii „Design wnę-
trze – przestrzeń publiczna”. 
Konkurs jest podsumowaniem 
najważniejszym wydarzeń ar-
chitektonicznych ostatnich 
lat w Polsce.

Biblioteka Stacja Kultura jest 
jednym z najbardziej ory-
ginalnych takich obiektów 
w Polsce. Głosować można 
do 30 stycznia. Głosy oddać 
można na stronie interneto-
wej: www.propertydesign.pl 
(zakładka: konkurs). 

/As/

Nominacja dla Stacji Kultura
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skandal pod wiatą
Dwóch mieszkańców Wejherowa stanie przed są-
dem za swoje skandaliczne zachowanie pod wia-
tą piknikową umiejscowioną przy ulicy Konopnic-
kiej w Wejherowie – tą samą, którą na początku 
grudnia ubiegłego roku oddał do użytku prezydent 
Wejherowa.

Leniwi kierowcy

W Wejherowie mamy wyjątkowo leniwych kie-
rowców. Przy cmentarzu na ulicy Roszczynialskie-
go powstał niedawno parking nawet na trzysta po-
jazdów, lecz dla niektórych jest on położony zbyt 
daleko, bo kilkadziesiąt metrów od wejścia do ne-
kropolii. Kierowcy z Wejherowa i okolic wolą za-
jąć miejsca dla osób niepełnosprawnych...

awantura domowa
Policjanci z Rumi zatrzymali 34-latka, który 
awanturował się w swoim mieszkaniu. Funkcjo-
nariuszy wezwali domownicy, zaniepokojeni na-
rastającą agresją mężczyzny. Mieszkaniec powia-
tu wejherowskiego trafił już do policyjnego aresz-
tu, bo okazało się, że w portfelu miał...

/

Członkowie Stowarzyszenia 
Eco-Kąpina już po raz drugi 
zaprezentowali „Jasełka na 
wesoło”, dzięki którym udało 
się zarówno pokazać, że Boże 
Narodzenie to dobry czas na 
wspaniałą zabawę, jak i do-
skonała okazja do pomagania 
innym. Przedstawienia w tym 
roku odbyły się w Bolszewie, 
Chałupach i Górze. Historia 
diabełka, który po różnych 

perypetiach stał się aniołem 
zachwyciła zarówno dzieci, 
jak i dorosłych, którzy zgod-
nie stwierdzili, że jak dotąd 
nie spotkali się z tak zabawną 
formą poważnych w założe-
niu jasełek. Dobro zwycięża-
ło zarówno w spektaklu, jak 
i podczas zbiórek do puszek. 
Po każdym przedstawieniu 
wolontariusze zbierali środki 
na cele charytatywne. I tak 

w Bolszewie zbiórka prze-
znaczona była na rehabilitację 
Kamila Budzyłły chorego na 
dziecięce porażenie mózgo-
we, w Chałupach na puckie 
hospicjum im. Św. Ojca Pio, 
a w Górze na protezę ręki dla 
Jadzi Dargacz. Łącznie udało 
się zebrać ponad 4500 zł.  Już 
w ubiegłym roku aktorzy-
amatorzy z Kąpina poświęcili 
swój czas na przygotowanie ja-

sełek. Wystawili je w kościele 
w Kąpinie, jednak w tym roku 
postanowili powtórzyć sukces 
i tym razem zaprezentować się 
szerszej publiczności. Szla-
chetne przedsięwzięcie po-
nownie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem i aplauzem 
przybyłych widzów, co skło-
niło aktorów do planowania 
kolejnej inicjatywy za rok!

/ugw/

aktorzy 
z kąpina 
ponownie 
pomogli!
GM. WEJHEROWO | trzy spektakle i trzy szan-
se na wsparcie najbardziej potrzebujących. 

Kurs odbywać się będzie raz 
w tygodniu od stycznia do 
marca włącznie. W kursie 
uczestniczą starsze osoby, 
które mówią po kaszubsku 
ale nie potrafią pisać. Są także 
osoby które niedawno osie-
dliły się w gminie Wejhero-
wo i chciałyby się nauczyć 
mówić i pisać po kaszubsku, 

poznać kulturę kaszubską. 
Swoje uczestnictwo w kursie 
młodsi uczestnicy motywują 
tym, iż ich dziadkowie, ro-
dzice, mówią ale oni słabo 
lub wcale, więc ten kurs im 
odpowiada. W kursie biorą 
udział również pracownicy 
instytucji kultury, organów 
samorządowych jak i na-

Intensywny kurs języka kaszubskiego
BOLSZEWO |  W Bibliotece Publicznej Gminy Wejhero-
wo im Aleksandra Labudy w Bolszewie 9 stycznia odbyło się 
pierwsze spotkanie uczestników „Intensywnego Kurs Języka 
Kaszubskiego”. Taki kurs dla dorosłych jest organizowany 
po raz pierwszy w gminie Wejherowo i jest bezpłatny.

uczyciele, którzy chcą uczyć 
lub mają uprawnienia termi-
nowe, a nawet bezterminowe 
do nauki języka kaszubskiego 

w szkołach. Organizatorami 
kursu są Biblioteka w Bolsze-
wie i CASSUBIA Promocja 
Kultury. /ugw/
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mAREK KAmIńsKI, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
w Redzie:

- Reda ma coraz więcej mieszkań-
ców, tym samym coraz więcej dzie-
ci. Mała sala gimnastyczna ułatwi 
wszystkim dzieciom z klas 1-3 (a tych 
klas jest u nas 12) i zerówki uczest-

niczenie w zajęciach wychowania fi-
zycznego w przyzwoitych warunkach, na odpowied-
niej powierzchni. Nie jest to może rozwiązanie idealne, 
ale z pewnością znacznie poprawiło dotychczasową sy-
tuację. Czy będzie potrzebna dalsza rozbudowa, kolej-
ne inwestycje? Trudno powiedzieć, bo zależy to od tego, 
jak szybko będzie rosła liczba dzieci uczęszczających do 
szkoły podstawowej. 

KRZysZtoF KRZEmIńsKI, 
burmistrz Redy:

Dzieci w tej części zespołu szkół, czyli 
ze szkoły podstawowej, mają małe po-
wierzchnie do rekreacji. Historia obiek-
tu sięga lat 80. ubiegłego wieku, kie-
dy to budynek powstał na potrzeby 
żłobka. Gdy w latach 90. powstał sa-

morząd, podjęto decyzję, aby budynek adoptować na po-
trzeby szkoły. Powstały tam sale lekcyjne, ale powierzch-
nie korytarzy są bardzo małe, bo miało to służyć innemu 
celowy. Ówczesny dyrektor szkoły zabiegał o to, aby ten 
budynek połączyć zresztą szkoły – i tak też zrobiono. Po-
wstał łącznik, który co prawda dobrze się sprawdzał, ale 
dzieci przybywało i stał się wystarczający. Przebudowano 
więc łącznik, tworząc coś w rodzaju niewielkiej sali gim-
nastycznej. Jest teraz przestrzeń do rekreacji, z pewnością 
zakońćzona inwestycja będzie służyła dzieciom.

Mimo, że na rozliczenie z fi-
skusem mamy czas do 30 
kwietnia, warto już teraz za-
stanowić się, komu chcemy 
przekazać swoje pieniądze.
Procedura przekazania 1% 
została uproszczona do mi-
nimum. Wystarczy w zezna-
niu do odpowiedniej rubryki 
wpisać numer KRS wybra-
nej przez siebie organizacji 
a Urząd Skarbowy przekaże 
wyliczoną kwotę na jej kon-
to. Jest to idealny sposób, 
aby zadbać o swoje otoczenie 
i wesprzeć działania realizo-
wane na rzecz środowiska 
lokalnego. 
Na terenie Rumi funkcjonuje 
wiele organizacji pozarzą-
dowych, o różnym zakre-
sie działalności. Dziewięć  
z nich posiada status organi-
zacji pożytku publicznego, 

którym można przekazać 1% 
swojego podatku. Jest  wśród  
nich m.in.  fundacja nauko-
wa i klub sportowy, a także 
stowarzyszenie  pomagające 
osobom niepełnosprawnym 
i zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. Warto zapoznać 
się ze statutem organizacji, 
której zamierzamy przekazać  
środki finansowe, aby świa-
domie wspierać te działania, 
które są najbliższe sercu. 
Wybierając organizację dzia-
łającą na terenie Rumi, miesz-
kańcy bezpośrednio wywiera-
ją wpływ na najbliższe sobie 
środowisko. Przekazanie 1% 
podatku nie kosztuje nas nic, 
a może pomóc wielu. 
Wspierajmy organizacje po-
żytku publicznego, które 
działają na terenie Rumi! 
/raf/

1 procent dla organizacji 
pożytku publicznego
RUMIA | Jak co roku, podatnicy mają możliwość wsparcia 
wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego jed-
nym procentem swoich podatków. 

stowarzyszenie Przyjaciół 
Ekologicznej szkoły społecznej: 
KRS: 85 1500 1025 1210 2003 
6786 0000
stowarzyszenie społeczności 
Lokalnej „Pomoc osobom 
Niepełnosprawnym – Duet”:
KRS: 68 8351 0003 0012 3246 
2000 0010
Fundacja Nauki Polskiej 
im. inż. Witolda Zglenickiego:
KRS: 91 1140 1153 0000 2310 
8500 1001
Fundacja teraźniejszość 
Przeszłości:
KRS: 40 8351 0003 0019 4073 
2000 0010
„sPINAcZ” - stowarzyszenie 
Na Rzecz Dzieci I Rodzin 
Zagrożonych Wykluczeniem 
społecznym:
KRS: 79 8351 0003 0023 1765 
2000 0010
stowarzyszenie Rumski 
uniwersytet trzeciego Wieku 
w Rumi RutW – Rumia:
KRS: 62 8351 0003 0016 8902 
2000 0010
Rumski Klub sportowy:
KRS: 87 1440 1055 0000 0000 
1032 4637
salezjańskie stowarzyszenie
Wychowania młodzieży:
KRS: 18 1240 1705 1111 0000 
1904 1559
caritas Archidiecezji Gdańskiej:
KRS: 03 1160 2202 0000 0000 
6189 5965
Fundacja VIVA  dopisek  PKDt:
KRS:  0000135274

WyKAZ RumsKIch 
oRGANIZAcJI:

Zakończono właśnie inwe-
stycję, polegającą na rozbu-
dowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Redzie - uroczyście 
oddano do użytku nowy 
łącznik oraz powiększo-
ną świetlicę. Jak podkreśla 
dyrekcja szkoły, jak i wła-
dze miasta, inwestycja była 
bardzo potrzebna, ponieważ 
w szkole brakowało już 
miejsca np. na prowadzenie 
zajęć wychowania fizyczne-
go. 
Tym samym Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Redzie, miesz-
cząca się przy ul. Łąkowej, 
zyskała dodatkowe 250 m 
kw. powierzchni. Wybudo-
wano więc łącznik, który 
będzie wykorzystywany 
jako niewielka sala gimna-

styczna, dwie szatnie oraz 
powiększono świetlicę. 
- Bardzo się cieszę, bo do 
tej pory moja córka nie 
miała normalnych lekcji 
wf-u, ponieważ brakowało 

miejsca, gdzie te zajęcia mo-
głyby się odbywać – mówi 
pani Joanna, matka jednej 
z uczennic uczęszczających 
do redzkiej podstawówki. - 
Także z szatniami był pro-
blem, bo dzieci nie miały 
gdzie się przebierać. Oczy-
wiście wolałabym, aby przy 
szkole powstała sala sporto-
wa z prawdziwego zdarze-
nia, większa, z drabinkami, 
oprzyrządowaniem i odpo-
wiednio wyposażona. Ale 
z pewnością zakończony 
właśnie remont poprawi wa-
runki do nauki mojej córki 
oraz jej koleżanek i kole-
gów. 
Przebudowa łącznika kosz-
towała 0,5 mln zł.

Nowy łącznik i większa świetlica
REDA | Na przebudowę łącznika i powięk-
szenie świetlicy uczniowie redzkiej podsta-
wówki czekali od dawna. Łącznik będzie 
pełnił jednocześnie funkcję małej sali gim-
nastycznej. 

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 
458/4/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 08.01.2016r. 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wy-
kaz obejmujący nieruchomości położone w Rumi, sta-
nowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przezna-
czone do dzierżawy lub najmu w formie bezprzetar-
gowej:

• działka nr 45/2, działka nr 46/5 oraz działka 
  nr 45/3 w rejonie ul. Północnej, na cele upraw 
  rolniczych jednorocznych,
• część działki nr 389/9 przy ul. Zielarskiej, część 
  działki nr 215/8, część działki nr 141/1, część działki 
  nr 35/4 oraz część działki nr 35/3 przy ul. Św. Józefa, 
  część działki nr 40/3 przy ul. Zdrojowej, działka nr 
  72/1 oraz działka nr 72/3 przy ul. Podmokłej, na cele
  działki przydomowej – zieleń ozdobna,
• działka nr 316/3 przy ul. Kosynierów, 
  na cele transportowe,
• działka nr 172/58 oraz działka nr 172/39 przy 
  ul. Marszałka Piłsudskiego, cele działki przydomowej 
  – zieleń ozdobna na cele parkingowe i na cele 
  transportowe.
• część działki nr 2/4 przy ul. Gdańskiej, na cele 
  umieszczenia baneru reklamowego.

oGŁosZENIE
BuRmIstRZA mIAstA RumI

oGŁosZENIE
BuRmIstRZA mIAstA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Bur-
mistrza Miasta Rumi Nr 460/6/2016, Nr 461/7/2016, 
Nr 462/8/2016, Nr 463/9/2016, Nr 464/10/2016, 
Nr 465/11/2016, Nr 466/12/2016, Nr 467/13/2016, 
Nr 468/14/2016, Nr 469/15/2016, Nr 470/16/2016, 
Nr 471/17/2016, Nr 472/18/2016, Nr 473/19/2016, 
Nr 474/20/2016, Nr 475/21/2016, Nr 476/22/2016, 
Nr 477/23/2016, Nr 478/24/2016, Nr 479/25/2016, 
480/26/2016, Nr 481/27/2016, Nr 482/28/2016, Nr 
483/29/2016  z dnia  11 stycznia 2016 roku informu-
ję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobie-
skiego 7, na okres 21 dni,    wywieszone zostały wy-
kazy obejmujące lokale mieszkalne wraz z udziałem w 
gruncie, położone w Rumi, stanowiące własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. 

Książka o Wejherowie, którą 
Pan napisał, to...
– To podziękowanie, książ-
ka-hołd, zarówno dla samo-
rządowców, którzy działali 
na rzecz zmiany wizerunku 
i modernizacji Wejherowa, jak 
i dla mieszkańców, którzy ich 
w tych działaniach popierali 
i wspierali.

Skąd pomysł na stworzenie 
książki o ostatnich dwudzie-
stu pięciu latach historii Wej-
herowa?
– Książka powstała dla uczcze-
nia rocznicy właśnie dwudzie-
stu pięciu lat samorządności 
w Polsce, także w Wejherowie. 
W roku tysiąc dziewięćset dzie-
więćdziesiątym były, jak pa-
miętamy, wybory samorządo-
we, dokonała się transformacja 
w naszym systemie, samorzą-
dom dano prawo do samosta-
nowienia. Minęło dwadzieścia 
pięć lat i w Wejherowie wiele 
się w tym czasie zmieniło. Po-
stanowiliśmy wydać książkę, 
aby to pokazać. Jest ona doku-
mentem, trochę kronikarskim, 
opisującym zmiany, jakie się 
w naszym mieście w ostatnich 
latach dokonały. 
 
Co dokładnie znajdziemy 
w tej książce?
– Nie chcę zdradzać wszyst-
kiego, chcę jedynie zachęcić 

do zakupienia książki, do za-
poznania się z nią. Publikacja 
zawiera wiele zdjęć, jest to 
właściwie taki album, książka 
bardzo bogato ilustrowana. Są 
na przykład wszystkie wykazy 
radnych miasta w poszczegól-
nych kadencjach w  chronolo-
gicznym układzie. Są też opisy 
najważniejszych wydarzeń, ja-
kie miały u nas miejsce. To wy-
darzenia z obszarów inwesty-

cji, kultury, sportu, nie brakuje 
również relacji z ważnych dla 
nas wizyt. Książka, którą stwo-
rzyłem, pokazuje, co w ostat-
nim ćwierćwieczu wpływało na 
zmianę wizerunku miasta.

Szczególnie ciekawy jest je-
den z rozdziałów, chyba dzie-
wiąty...
– Tak, to prawda. Bogaty mate-
riał zdjęciowy, zawarty w roz-

W  Wejherowie 
wiele się zmieniło
WYWIAD | Z Michałem Jelińskim, kierownikiem Wydziału kultury, 
spraw społecznych, Promocji i turystyki wejherowskiego urzędu 
miejskiego, autorem wydanej niedawno książki pt. „Wejherowo, 25 
lat samorządności”, rozmawia Piotr smoliński. 

dziale dziewiątym, bardzo dzia-
ła na wyobraźnię, bo ukazuje 
zestaw tych samych obiektów, 
ale w odstępie dwudziestu pię-
ciu lat. Widać, jak ruszyliśmy 
do przodu, bo pomiędzy tym, 
co było na początku transfor-
macji, a tym, co jest teraz, wi-
dzę ogromną różnicę. Zdjęcia, 
które to pokazują, były w części 
nieznane, ponieważ dotarłem do 
nich, penetrując niezbadane do-
tąd w celach wydawniczych ar-
chiwum wejherowskiego Urzę-
du Miasta. To stamtąd pochodzą 
te fotografie.

Co było bezpośrednią inspi-
racją, czy może zachętą, dla 
stworzenia tej książki?
– Pan prezydent Krzysztof Hil-
debrandt w rozmowie ze mną 
wyraził życzenie, aby taka 
książka powstała, aby udoku-
mentować zmiany, które się 
w mieście dokonały. Z uwagi na 
miejsce mojej pracy, a jestem 
kierownikiem Wydziału Kultu-
ry, Spraw Społecznych, Promo-
cji i Turystyki w Urzędzie Miej-
skim w Wejherowie, miałem 
trochę ułatwione zadanie. Stało 
się i książka jest.

Jak długo pracował Pan nad 
książką, kto ją wydał, gdzie 
można ją kupić i ile ona kosz-
tuje?
– Książkę tę pisałem od lutego 
do sierpnia tego roku, później 
była praca z wydawnictwem 
nad kształtem jej wydania. 
Urząd Miasta oczywiście wsparł 
druk, a publikacja jest dostępna 
w wejherowskich księgarniach, 
również na stronie internetowej 
wydawnictwa Oskar. Ukaza-
ła się w nakładzie sześciuset 
sztuk. Kosztuje ok. pięćdziesiąt 
złotych. Zachęcam do jej naby-
wania.

przeglądaj, czytaj, 
komentuj
WWW.GWE24.PL
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Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 

Gerarda 
Wasielke

reprezentanta Gryfa Wejherowo 
w sekcji bokserskiej, 

Honorowego Członka Klubu WKS 
oraz wiernego kibica

Pogrążonej w smutku rodzinie 
i bliskim wyrazy szczerego 

współczucia składają

Piłkarze oraz Działacze 
WKS Gryf Wejherowo

Panu
Waldemarowi  

Czai
Zastępcy Dyrektora 

Filharmonii Kaszubskiej - 
Wejherowskiego Centrum Kultury

łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

B R A T A

składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Pani 
Brygidzie Lezner

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
      

składa
Burmistrz Miasta 

 oraz pracownicy 
Urzędu Miasta Rumi

Pani 
Agnieszce Robak

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
             

składa
Burmistrz Miasta 

oraz pracownicy 
Urzędu Miasta Rumi

Jak informuje Zenon Hinca, 
komendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie, już w połowie 
października został wykona-
ny wykaz osób przebywają-
cych na terenie miasta, którzy 
zazwyczaj przebywają w pu-
stostanach, ale także w prze-
puście kolejowym lub w sza-
łasach w lesie i na obrzeżach 
miasta. Według pierwszych 
szacunków na terenie Wejhe-
rowa przebywało początkowo 
15 osób bezdomnych. W mia-
rę zbliżania się zimy bezdom-
nych było coraz mniej. 
Wykaz osób bezdomnych 
prowadzonych przez MOPS 
zawiera więcej nazwisk, ale 
nie są to osoby mieszkające 
bez faktycznego dachu nad 

głową, tylko osoby bez stałe-
go zameldowania lub spełnia-
jące status osoby bezdomnej 
w myśl ustawy.
- Gdy pojawiły się pierwsze 
mrozy nasililiśmy kontrole 
osób bezdomnych. Okazało 
się, że Nowy Rok w Wejhero-
wie przebywały tylko 3 osoby 
bezdomne. Strażnicy propo-
nowali im gorącą herbatę – 
mówi  Zenon Hinca dodając, 
że liczba osób bezdomnych 
na terenie miasta w okresie 
zimy waha się w granicach od 
3 do 5 osób. 
Komendant Straży Miejskiej 
podkreśla, że miasto jest bar-
dzo dobrze przygotowane na 
niesienie pomocy osobom 
bezdomnym. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej ma do dyspozycji 
dla osób bezdomnych bilety 
na kolej i autobusy, a także 
skierowania do schronisk. W 

razie nagłej potrzeby pomocy 
udzielają też siostry zakonne 
z ul. Kopernika. Poza tym raz 
dziennie dla osób bezdom-
nych i samotnych wydawane 
są w południe gorące posiłki 
w kuchni św. Franciszka, na 
które do Wejherowa przyjeż-
dżają również bezdomni z in-
nych miejscowości. 
Podczas niskich tempera-
tur osoby bezdomne z tere-
nu Wejherowa kierowane są 
głównie do schronisk w Gdy-
ni, a kobiety do schroniska dla 
bezdomnych kobiet i matek z 
dziećmi, które prowadzi Sto-
warzyszenie Opiekuńczo Re-
socjalizacyjne „Prometeusz” 
w Gdańsku.

/raf/

Pomagają bezdomnym
WEJHEROWO | okres zimy, zwłaszcza podczas mrozów, to najtrudniejszy okres dla osób 
bezdomnych. Dlatego wejherowscy strażnicy miejscy systematycznie monitorują miej-
sca, w których przebywają bezdomni.

miejski ośrodek 
pomocy społecznej 
ma do dyspozycji dla 
osób bezdomnych bi-
lety na kolej i autobu-
sy, a także skierowa-
nia do schronisk. W 
razie nagłej potrzeby 
pomocy udzielają też 
siostry zakonne z ul. 
kopernika.
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”

Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zagrała już 
po raz 24., m.in. w Wejhe-
rowie, w tamtejszej Filhar-
monii Kaszubskiej.

Organizatorem akcji WOŚ-
P-u w Wejherowie był sztab 
przy Wejherowskim Cen-
trum Kultury. Pracownicy 
Filharmonii Kaszubskiej 
przygotowali na niedzielę 
różnorodny program arty-
styczny.
W programie były m.in. 
pokaz filmu animowane-
go, występy Studia Tańca 
„Rytm - Dance”, reprezen-
tacji grupy choreograficznej 
pod kierunkiem Elżbiety 
Czeszejko, koncert uczest-
ników studia piosenki i wo-
kalu, prezentacje koła gry 
na perkusji, Dziecięcego Te-
atru Tańca, grupy tanecznej 
„Świat Tańca”.
Na koniec zagrał zespół 
„Fosfor”. Oprócz tego o go-
dzinie 12 na osiedlu Przy-
jaźni (boisko Bliza) odbył 
się bieg „Policz się z cu-
krzycą”.
Ciekawą innowacją w ra-
mach akcji WOŚP-u było 
uruchomienie na terenie 
Trójmiasta i Wejherowa spe-
cjalnych linii autobusowych 
i trolejbusowych o nazwie 
„WOŚP”. Przejazd autobu-
sem był bezpłatny, ale w po-
jazdach czekali wolontariu-
sze z puszkami.

Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 24. 

Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zagrała m.in. 
w Redzie, w tamtejszej Fa-
bryce Kultury. 

Z okazji 24. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy sporo działo się w Redzie 
w godzinach od 15.00 do 
20.00. W tym roku organiza-
torami przedsięwzięcia byli 
redzka Fabryka Kultury oraz 

miejscowy Zespół Szkół nr 1.
Przez cały dzień w Fabryce 
Kultury miały miejsce koncer-
ty, licytacje i pokazy ratownic-
twa medycznego WOPR. Na 
scenie wystąpili Miejska Or-
kiestra Dęta, Zespół Redzanie, 
Duusia & Krzysztof Kreft, La-
wyer & the Kids, Target, The 
Lirium.
Na koniec tradycyjnie wysłano 
„Światełko do Nieba”.

24. Finał WoŚP 
w Wejherowie

24. Finał WoŚP w redzie

znakomicie przebiegła tegoroczna akcja Wielkiej or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Wejherowie. Wolonta-
riusze działający przy 111 Sztabie WoŚP przy Wejhe-
rowskim centrum Kultury zebrali rekordową kwotę 70 
tys. 245 zł 83 gr (plus waluty obce).

W rumi zebrano ponad 50 tys. zł. rekord z po-
przedniego roku został poprawiony o  ok. 6 tysięcy. 
nie jest to ostateczna kwota, ponieważ pieniądze 
jeszcze są liczone. Pieniędzy będzie więc jeszcze 
nieco więcej. 

W redzie również udało się zebrać znaczącą kwotę, bo 
ponad 39 tysięcy złotych. To także rekordowe wspar-
cie w tym mieście dla Fundacji Jerzego owsiaka.

chcesz zobaczyć  więcej zdjęć?
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”

Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 24. 

Rekordową sumę pieniędzy 
udało się zebrać w Rumi 
podczas 24 edycji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Rumianie przekażą 
potrzebującym ponad 50 
tysięcy złotych. 

Rumia pobiła tym samym 
rekord z 2012 roku, kiedy 
udało się zebrać prawie 45 
tysięcy złotych. W tym roku 
pieniądze zostaną przezna-
czone na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz na za-
pewnienie godnej opieki me-
dycznej seniorów. 
- Liczenie dokładnej kwoty 
trwa, jednak już teraz wia-
domo, że udało nam się osią-
gnąć najlepszy wynik w hi-
storii miasta – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 
Tegoroczna edycja impre-
zy obfitowała w różnorod-
ne atrakcje. O miły dla oka 
i ucha program artystyczny 
zadbała lokalna młodzież. 
Mieszkańcy zgromadzeni 
w Hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji mogli po-
dziwiać m.in. pokazy forma-
cji tanecznych Studia „Masta 
Dance”, koncert kolęd w wy-
konaniu Szkoły Podstawowej 
nr 9, Gimnazjum nr 1 oraz II 
Liceum Ogólnokształcące-

go, a także „Parodię rugby” 
przygotowaną przez zawod-
ników RC Arka Rumia. 

Na zainteresowanych czeka-
ły liczne atrakcje dodatkowe, 
wśród których znalazły się: 
punkt Air Soft Gun, stoisko 
kosmetyczne i fryzjerskie 
czy kawiarenka. Najmłodsi 
szczególnie upodobali sobie 
dmuchany plac zabaw. Nie 
zabrakło sklepiku z gadżeta-
mi Orkiestry. 

Żelaznym punktem progra-
mu były licytacje, które tra-
dycyjnie cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem oraz 
wywoływały wielkie emocje. 
Najdroższym przedmiotem 
okazała się piłka z autogra-
fem Marcina Gortata będą-
ca darem Burmistrza Miasta 
Rumi. Wylicytowano ją za 
4400 złotych. Równie zacię-
tą licytację toczono o monety 
okolicznościowe o nomina-
łach 2 i 10 zł z okazji 20 lat 
WOŚP, zestawy kawy i her-
baty od Palarni Olle Cafe czy 
tablet Lenovo 2A7. 
Wydarzenie zorganizowane 
zostało przez Urząd Mia-
sta Rumi, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, I LO, 
Miejski Dom Kultury oraz 
Dom Kultury Janowo.

W tym roku wolontariusze orkiestry zbierali pieniądze 
na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pedia-
trycznych w szpitalach w całej Polsce oraz dla zapew-
nienia godnej opieki medycznej osób starszych.

rekordowa zbiórka w rumi 
Przez niemal ćwierć wieku działalności Fundacja Wiel-
kiej orkiestry Świątecznej Pomocy zakupiła sprzęt me-
dyczny za blisko 650 milionów złotych.
Pieniądze zebrane wśród Polaków w ostatnich 23 la-
tach pozwoliły na doposażenie praktycznie wszystkich 
szpitali i wielu placówek ochrony zdrowia w całym kra-
ju, m.in. w Wejherowie.

nagonka na Wielką orkiestrę Świątecznej Pomocy nie 
przynosi żadnych rezultatów. Polacy nadal wspierają 
Fundację prowadzoną przez Jerzego owsiaka. na tę 
chwilę zebrano już ponad 47 milionów złotych w ca-
łej Polsce. Będzie jeszcze więcej. 

chcesz zobaczyć  więcej zdjęć?
Wejdź na GWE24.PL
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Chór Lira wystąpi w najbliż-
szy piątek, 15 stycznia, o go-
dzinie 19:00 w Stacji Kultura, 
czyli w siedzibie rumskiej bi-
blioteki miejskiej (w budynku 
dworca kolejowego). 

Szczegółowy program kon-
certu: Zatrzymajcie się ludzie 
– B.Noga, Triumfy- W. Styś, 
Dziś narodził się zbawiciel – 
J. Gałuszka, Syna swego – ks. 
A.Chlondowski, A Spis Bar-
tek (pastorałka góralska), Na 
koladze (kolęda kaszubska), 
What child is this? (tradycyjna 
kolęda angielska), Ding dong! 
Merrill on hight (francuska 
pastorałka), Mery child – solo 
Katarzyna Januszewska, Nowa 
Radost Stała – R. Twardowski 
(Ukraina), Paśli pasterze woły, 
Hola hola pasterze z pola - N. 
Nikodemowicz. 

- Pokolędujmy wspólnie 
w tym radosnym czasie! - za-
chęcają organizatorzy. 

Chór powstał 31 stycznia 
1938 roku pod nazwą „Auxi-
lium”. Znakomicie kierowa-
ny zespół nie czekał długo na 
sukcesy. Na konkursie chórów 
okręgu kaszubskiego 14 mar-
ca 1938 roku w Pucku chór 
zdobywa drugie miejsce za 
wykonanie „Suity ludowej” 
w opracowaniu księdza Jana 
Kasprzyka. W październiku 
w 1938 roku współzałożyciel 
chóru, działacz amatorskie-
go ruchu śpiewaczego Ignacy 
Hapke rejestruje zespół w Po-
morskim Związku Śpiewaczym 
w Toruniu. W latach 1938- 87 

chórem dyrygowali znani 
kompozytorzy i muzycy sale-
zjańscy ks. Jacek Kochański, 
ks. Piotr Brzyski, najdłużej, bo 
aż 26 lat chórem kierował wy-
bitny muzyk – organista, jeden 
z kapelanów Powstania War-
szawskiego, kompozytor wielu 
pieśni religijnych, twórca mię-
dzy innymi „Apelu Jasnogór-
skiego” patron naszego chóru 
ks. prof. Stanisław Ormiński, 
który obecnie patronuje chó-
rowi.

Szczególnym wydarzeniem 
była wizyta chóru w Watyka-
nie, gdzie po śpiewie w Bazy-
lice św. Piotra, podczas uro-
czystości konsekracji nowych 
biskupów z całego świata chór 
został przyjęty przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II na spe-
cjalnej audiencji gdzie wystąpił 
z godzinnym koncertem kolęd.

Wyjątkowym elementem 
pracy chóru jest działalność 
wydawnicza. Zespół wydał 
drukiem w opracowaniu ks. 

prof. Stanisława Ormińskiego, 
19 tomów pieśni religijnych 
i świeckich, które do dnia dzi-
siejszego są prawdziwą skarb-
nicą dla zespołów chóralnych 
w kraju i zagranicą.

Zespól uczestniczył w wielu 
w wielu przeglądach i festiwa-
lach chóralnych zdobywając 
cały szereg nagród i wyróż-
nień. Do ostatnich kolędowych 
sukcesów chór zalicza II miej-
sce w IX Festiwalu kolęd ka-
szubskich w Pierwoszynie. 
Chór promuje młodych arty-
stów, uczestnicząc w koncer-
tach dyplomantów sztuki dy-
rygenckiej oraz współpracując 
z młodymi artystami.

Ostatnim istotnym projektem 
chóru była promocja miasta 
Rumia w miejscach związa-
nych z postacią ks. St, Or-
mińskiego oraz uświetnienie 
uroczystości jubileuszu 700-
lecia istnienia parafii w Porę-
bie Górnej w gminie Wolbrom 
gdzie urodził się ks. Ormiński. 
Uroczystości miały miejsce 
4.10.2015 roku.

Od 2014 roku chórem dyry-
guje Pani mgr Katarzyna Janu-
szewska.

Chór „LIRA” im. Ks. Sta-
nisława Ormińskiego pracuje 
przy Sanktuarium Najświęt-
szej Maryi Panny Wspomoże-
nia Wiernych w Rumi.

Koncert odbędzie się 15 
stycznia o godzinie 19:00 
w Stacji Kultura, ul. Starowiej-
ska 2 - dworzec PKP. Wstęp 
jest bezpłatny.

Świąteczny koncert 
w stacji kultura
RUMIA | kolędy i pastorałki w języku polskim, kaszubskim, ukra-
ińskim i angielskim – niezwykle ciekawie zapowiada się koncert 
świąteczny rumskiego Chóru Lira. 

Przez pełne sześć godzin 
będzie okazja, by poznać 
tak nowe, jak i sprawdzone, 
a wręcz kultowe gry. Gier bę-
dzie całe mnóstwo - bo prawie 
100 tytułów!

Przypomnijmy, że pierwsze 
spotkanie z „Planszówkami” 
w Redzie odbyło się w grud-
niu 2013 roku, a przybyło na 
nie ponad 40 uczestników. 
Na kolejnych spotkaniach 

Zimową atmosferę podgrze-
ją: etniczny taniec i śpiew, mu-
zyka na żywo i zespól ukulele. 
Wystąpi grupa Ku’u Ohana 
i Polani.

- Poprzez taniec i muzykę na 
żywo postaramy się przybliżyć 
ten jeden z najbardziej odle-
głych zakątków świata – zapo-
wiadają organizatorzy. - Pozna-
jąc niezwykłą naturę i przyrodę 
Hawajów odkryjemy, dlaczego 
miejsce to określane jest Rajem 
na Ziemi. Pokażemy czym dla 

Hawajczyków jest Ziemia, 
Ocean, Góry, Słońce, Las 
i dlaczego o nich śpiewają pie-
śni Mele i Oli. Dlaczego tań-
czą o nich HULA- taniec, któ-
ry jest opowiadaniem legend 
z rajskich wysp Pacyfiku.

A czym jest ten niezwykły 
taniec. Mówi się, że wyra-
żaniem emocji i przemianą 
rzeczy negatywnych w pozy-
tywne...

Koncert odbędzie się w sobo-
tę 23 stycznia o godzinie 18:00 

w Stacji Kultura, przy ul. Sta-
rowiejskiej 2 (dworzec PKP). 
Wstęp wolny. /raf/

Spotkanie, pod tytułem 
„Między literaturą, a życiem 
prywatnym”, poprowadzi 
kobieta znająca pisarza od 
podszewki: Krystyna Lars – 
Chwin.

Stefan Chwin to autor  z en-
tuzjazmem przyjętej przez czy-
telników i zatytułowanej od 
nazwiska głównego bohatera 
powieści Hanemann. Pisze też 
powieści fantastyczno-przy-
godowe dla młodzieży, które 
ilustruje własnymi grafikami. 
Mieszka w Gdańsku i pracuje 
na tamtejszym uniwersytecie. 
Laureat nagrody im. Andreasa 
Gryphiusa - jednego z najważ-

niejszych niemieckich wyróż-
nień literackich.

Spotkanie odbędzie się w śro-

dę 20 stycznia o godzinie 18.00 
w Stacji Kultura (dworzec 
PKP) w Rumi. /raf/

fo
t. 

A
.S

Zgrane miasto
REDA | Fabryka Kultury, czyli Miejski Dom Kultury 
w Redzie, zaprasza na pierwsze planszówkowe rozgrywki 
w roku 2016. 

frekwencja nie spada poniżej 
50 osób. Można śmiało powie-
dzieć, że na wszystkich spotka-
niach było około 1000 osób. 

Do dyspozycji graczy będzie 
około 100 tytułów, a spotkanie 
nie ma ograniczeń wiekowych. 
Nie trzeba też znać zasad gier. 
Każda z nich posiada instrukcję, 
a resztę niuansów wytłumaczą 
niezawodni prowadzący - czyli 
Aga i Maciej z bloga Ja Ty Gry.

Zapraszajcie znajomych. 
Bierzcie ze sobą rodzinę. Wpa-
dajcie na naprawdę fajną, plan-
szówkową imprezę! 

ZGrana Reda - w sobotę 16 
stycznia, od godziny 15:00 do 
21:00. Wstęp wolny!
/raf/

Serca zabiją w hawajskich rytmach
RUMIA | To będzie bardzo gorący wieczór! Koncert „Taniec Hula - usłysz w nim bicie 
serca Hawajczyków” wprowadzi prawdziwe, letnie rytmy w samym środku zimy. 

szczególnym wydarze-
niem była wizyta chóru 
w Watykanie, gdzie po 
śpiewie w Bazylice św. pio-
tra, podczas uroczystości 
konsekracji nowych bisku-
pów z całego świata chór 
został przyjęty przez ojca 
Świętego jana pawła ii na 
specjalnej audiencji gdzie 
wystąpił z godzinnym 
koncertem kolęd.

W najbliższy weekend w spe-
cjalnym konkursie maluchy oraz 
ich rodzice będą również mieli 
szansę zdobyć bilet wstępu do 
LEGOLANDU oraz wygrać ro-
dzinny pobyt w parku rozrywki. 
Wstęp wolny!

Chyba każdy malec marzy, 
aby odwiedzić LEGOLAND 
i posmakować jego atrakcji. 
Niezwykła niespodzianka czeka 
na wszystkich w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan. 
W najbliższy weekend 16 i 17 
stycznia galeria handlowa prze-
istoczy się w ten niezwykły park 
rozrywki i zagwarantuje malu-
chom liczne atrakcje! /raf/

Wygraj pobyt w parku 
rozrywki LEGOLAND
RUMIA | Elektryczne samochodziki LEGO, postaci zbu-
dowane z najpopularniejszych klocków oraz liczne gry 
i animacje czekają na najmłodszych gości Portu Rumia 
Centrum Handlowego Auchan. 

Oko w oko z prof. Stefanem Chwinem
RUMIA | Prozaik i eseista, prowokujący i wymagający, mistrz narracji, pisze od zawsze i 
od zawsze świat postrzega literacko. Niedługo będzie można z nim się spotkać w Rumi.  
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Przypomnijmy: 28 grudnia 
br. przypada setna rocznica 
urodzin prof. Gerarda Labudy, 
wybitnego Kaszuby, historyka 
i mediewisty. Stąd obecny rok 
ogłoszono na Kaszubach ro-
kiem jego imienia.

Uroczysta inauguracja Roku 
Gerarda Labudy odbyła się 
w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Wejherowie. 
Wzięli w niej udział m.in. Ga-
briela Lisius, patronatem sta-
rosta wejherowski i Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa, którzy objęli patronat nad 
tą inicjatywą. 

– Jest mi niezmiernie miło, 
że właśnie dziś, w tym miejscu 
i w tak zaszczytnym gronie, 
w imieniu władz samorządu 
powiatu wejherowskiego oraz 
miasta Wejherowa mogę zain-
augurować rok prof. Gerarda 
Labudy – mówiła Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Jedną z inicjatyw zaplano-
wanych przez władze powiatu 
wejherowskiego dla upamięt-
nienia postaci prof. Gerarda 
Labudy jest budowa biblioteki, 
która pozwoli przechowywać, 
opracowywać i udostępniać 
bogatą spuściznę wybitnego 
znawcy historii.

Druga część inauguracji odby-
ła się w Muzeum Piśmiennic-

twa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej, gdzie podpisano list 
intencyjny o współpracy przy 
organizacji Książnicy Gerarda 
Labudy. Dokument sygnowali 
swoimi podpisami prof. Cezary 
Obracht-Prondzyński, prezes 
Instytutu Kaszubskiego, To-
masz Fopke, dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskej oraz Łukasz 

Grzędzicki, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

W podpisanym dokumen-
cie strony zadeklarowały chęć 
współpracy i promowanie wza-
jemnych inicjatyw związanych 
z organizacją i funkcjonowa-
niem Książnicy prof. Gerarda 
Labudy, która będzie działać 
w ramach wejherowskiego mu-
zeum.

- Podpisanie listu inten-
cyjnego oznacza formalne 
nawiązanie współpracy po-
między trzema kluczowymi 
dla kultury ciałami – wy-
jaśnia Tomasz Fopke, dy-
rektor wejherowskiego mu-
zeum. - Zakres współpracy 
jest bardzo szeroki, co daje 
nam możliwość różnorod-
nych poszukiwań na polu 

naukowym, edukacyjnym, 
kulturowym, a także w sfe-
rze turystyki. Wszystko to 
będzie możliwe, gdy uzy-
skamy wsparcie finansowe 
i rozpoczniemy budowę bi-
blioteki. Liczymy na to, że 
oprócz wspierających nas 
miasta i starostwa, również 
marszałek się włączy w to 
niezwykłe dzieło.

to będzie rok Gerarda Labudy
POWIAT |  Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnym wspieraniu się przy organizacji książnicy Gerarda Labudy było jednym z najważ-
niejszych punktów inauguracji roku Gerarda Labudy. trzy instytucje, zajmujące się promowaniem szerzeniem kultury kaszubskiej, za-
deklarowały ścisłą współpracę.

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl





Blond lala, sex-telefonik, 
a może spotkanie dla spon-
sorów, Pomorskie. Tel: 508-
646-859

Super dupeczka, zgrab-
na i figlarna pozna Panów 
sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

Witam, odezwij się Ty je-
dyna kobieto z Kartuz w 
średnim wieku. Tel: 518-
995-461

RÓŻNE

pomoc mam pięcioro dzie-
ci. Potrzebuję ubrań, środ-
ków czystości, artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 788-245-594

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

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

Sprzedam fotelik samo-
chodowy 0-13 kg, granatowy, 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

mieSzkanie 100 m2 Go-
ścicino, ul. Drzewiarza 2a. 
Pierwsze zasiedlenie, go-
towe do zamieszkania. Tel: 
662-047-503

dom Gościcino, działka 
1749m2. Okolica kościoła, 
dojazd - asfalt. Tel: 662-049-
708  

Sprzedam lub wynajmę 
lokal na parterze 124m2 w 
Wejherowie na os. Przyjaź-
ni. Możliwa wszelka działal-
ność. Tel: 662-047-503

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

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

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

DO WYNAJĘCIA

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, złomowanie, ka-
sacja, awaryjne otwieranie 
aut, sprzedaż części, pomoc 
drogowa. 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

usługi dekarsko – cie-
sielskie, 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

FotograF – śluby, tel. 
660 310 311

TOWARZYSKIE

mam 50 lat, mieszkam w 
Wejherowie. Szukam w 
miarę normalnej kobiety, 
Jarek. Tel: 513-010-611

510 894 627
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SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
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NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
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Regulamin drobnych ogłoszeń
jest dostępny w naszej redakcji 
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jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

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

PRZyKŁAD:

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

50 zł, Wejherowo, 
505-567-034

Sprzedam sofę 
2 os. rozkładaną, 
pojemnik na po-
ściel, 190x112, 
welur, stan ide-
alny, 400 zł, tel. 
517-782-024

S p r z e d a m 
łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, 
nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-
567-034

S p r z e d a m 
ubranka dla 
d z i e w c z y n k i , 
rozm.122-128, 
czapki, szaliki, 
buty, stan ideal-
ny, Wejherowo, 
505-567-034

Sprzedam my-
dła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, 
różne zapachy, 
duży wybór, tel. 
660 731 138

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

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

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381
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Po 20 meczach najlepszą 
ekipą okazał się Chopina Wej-
herowo w składzie, którego 
był m in. Michał Szymański, 
zawodnik II-ligowego Gryfa 
Wejherowo. 

W wielkim finale Chopina 
pokonał Wikęd Luzino, a trze-
cie miejsce zajęli gospodarze 

KTS-K GOSRiT Luzino. Pu-
chary zasponsorował i wrę-
czył Piotr Klecha, dyrektor 
GOSRiT Luzino. 

W całym turnieju można 
było zobaczyć wiele cieka-
wych akcji rodem z futsa-
lowych parkietów. Była to 
I edycja turnieju, natomiast za 

rok planowany jest dwu- lub 
trzydniowy turniej z udziałem 
najlepszych zespołów z Po-
morza. 

Tegoroczna edycja turnie-
ju została zorganizowana 
przez Piotra Jasielskiego 
przy współpracy Pawła Hinza 
i Adama Olejniczaka. /r/

Luzino Futsal Cup 2016
PIŁKA NOŻNA | Po raz pierwszy w historii w luzińskiej hali sporto-
wej po raz pierwszy odbył się Futsal Cup. Mecze były rozgrywane po 
14 minut na zasadach futsalu, a udział wzięło 8 zespołów.

1. chopina Wejherowo
2. Wikęd Luzino
3. KTS-K GOSRiT
4. Iskra Zęblewo
5. GOSRiT JA
6. KS Kniewo
7. 4 Pory Roku
8. Błękitni Wejherowo

KońcoWA 
KLAsyFIKAcJA:

Trener Wojciech Pięta za-
planował trening na hali, 
w którym uczestniczyło 
kilka nowych twarzy, zna-
nych z ligowych boisk.  
O ich ewentualnym transfe-
rze zdecydują najbliższe dni. 
Ponadto po dłuższej prze-
rwie w treningu uczestniczyli 
wracający po kontuzji Paweł 
Politowski i Bartłomiej Bia-

łobrodzki. Przed naszymi 
IV ligowcami teraz miesiąc 
cięższych treningów, które 
przeplatane będą licznymi 
sparingami. Najbliższy mecz 
towarzyski rozegrają oni 
już w najbliższa sobotę 16 
stycznia na sztucznym boisku 
w Bytowie, a przeciwnikiem 
Wikędu będą rezerwy I ligo-
wej Bytovi. /r/

Rozpoczęli treningi 
PIŁKA NOŻNA | Piłkarze z zespołu Wikęd/GOSRiT 
Luzino rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu.

Mecz zaczął się od prowadze-
nia 5:0 przez Tytanów. Kontro-
lowali oni grę i nie pozwalali 
rywalom na różnice większą 
niż cztery bramki. Do przerwy 
wynik wynosił 16:12.

W drugiej połowie, po 34 mi-
nucie rywale żółto-czerwonych 
zaczęli wykorzystać błędy wej-
herowskich szczypiornistów 
i w 39 minucie doprowadzili do 
remisu (18:18). Dzięki bardzo 
dobrej grze bramkarza Szymo-
na Chochoły, jak również sku-
tecznego kontrataku kolegów 
z drużyny, Tytani wygrali róż-
nicą 6 bramek.

Bramki dla wejherowian zdo-
byli : Bartoś – 10, Kożanowski 
– 5, P. Jankowski – 4, Remi-
giusz Sałata, Schmidt, Brzeski, 
M. Wicki, Radosław Sałata – 
po 2, R. Wicki, Grubba, Lewic-
ki, Przymanowski – po 1.

/As/

Zwycięstwo Tytanów
PIŁKA RĘCZNA | Wejherowscy szczypiorniści zwycię-
żyli na wyjeździe z Henri Lloyd Brodnica 33:27. Dzięki zdo-
byciu dwóch punktów, zespół Tytanów awansował na piąte 
miejsce w 2 lidze.

dzięki bardzo dobrej grze 
bramkarza szymona cho-
choły, jak również skutecz-
nego kontrataku kolegów 
z drużyny, tytani wygrali 
różnicą 6 bramek.

GWE24.pl  SGWE24.pl  SpORT
NAJWAżNIEJsZE WyDARZENIA sPoRtoWE minionego tygodnia

Jest nowy obrońca Gryfa Wejherowo
Działacze Gryfa podpisali kontrakt z pierwszym nowym za-
wodnikiem, 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 doświadczeniem 
i nawet 1-ligowym ograniem.

Udany start tenisistów stołowych
Wyjazdowym zwycięstwem rozpoczęli II rundę 
rozgrywek IV ligi pomorskiej tenisiści KTS-K 
GOSRiT Luzino pokonując na wyjeździe zespół 
KS Wicher II Wierzchucino 10:8. Było to bardzo 
wyrównane i zacięte spotkanie, a o końcowym 
sukcesie drużyny zadecydowały wygrane dwie 
gry deblowe. W następnej kolejce ligowej zespół 
z Luzina podejmie we własnej hali drużynę GKS 
Żukowo. 

Najmłodsze piłkarki podsumowały rok
Rafał Freitag, trener najmłodszych piłkarek KTRS-K GOSRiT Luzino podsumował mi-
jający 2015 rok. Warto wspomnieć, że  w nagrodę za ciężką pracę na treningach otrzy-
mały one nowe stroje od swojego sponsora. Rok 2016 roczpoczną obozem zimowym 
oraz zbiżającymi się turniejami takimi jak „Nadzieje Polskiej Piłki”  i następny etap 
turnieju o „Puchar Tymbarku” w którym to nasze najmłodsze zawodniczki zagraja już 
w finale wojewódzkim.

/ /



Działacze Gryfa Wejherowo 
podpisali kontrakt z byłym 
zawodnikiem ekstraklasy, 
który trafił do nich z Gór-
nika Łęczna na półroczny 
okres wypożyczenia. Jest on 
kolejnym nowym zawodni-
kiem Gryfa.

Jak podoba się panu zmia-
na z Górnika Łęczna na 
WKS-u Gryf?

- Podoba mi się ta zmiana, 
chociaż patrzę na nią pod 
innym kątem. Tu mogę cały 
czas się rozwijać. Będę praw-
dopodobnie grać w każdym 
meczu Gryfa. A to jest dla 
mnie najważniejsze. Okres 
w Górniku Łęczna nie mogę 
zaliczyć do zbytnio udanych. 
Mam nadzieje, że teraz będę 
mógł dać z siebie wszystko.

Czuje pan ogromną róż-
nicę między II ligą a ekstra-
klasą?

- Nie można tego tak porów-
nywać. Są to zupełnie dwie 
inne rzeczy. Ekstraliga jest 
dużo bardziej medialna oraz 
ma inny poziom. Organizacja 
jest dużo lepsza. 

Doświadczenie jednak 
zdobywałem w swojej 
rodzinnej miejscowości 
w drugoligowym klubie 
Czarni Żagań. Dzięki temu 
dobrze znam II ligę i wiem 
jak będzie to wszystko wy-
glądać.

Co daje panu zawód pił-
karza?

- Zawód piłkarza daje mi 
przede wszystkim powód 
do radości. Wykonuję go 
z ogromną pasją. Dzięki 
temu dużo lepiej wychodzi 
mi się na boisko. Zawód 
ten pozwala mi się speł-
niać. 

Co Pan czuł po telefonie 
od działaczy Gryfu?

- Ucieszyłem się. Chcia-
łem zmienić klub, ponieważ 
poprzednie pół roku nie było 
dla mnie korzystne. Gryf to 
poukładany klub. Nie ma 
problemów finansowych. 
Będę mógł za co wyżyć, 
bo to jest ważne. I przede 
wszystkim będę grał regu-
larnie. 

Czuje się Pan odpowie-
dzialny za utrzymanie 
Gryfu w II lidze?

 - Nie patrzę na to w taki 
sposób. Wiem że jestem no-
wym wparciem dla drużyny. 

Jednak to każdy zawodnik 
powinien dołożyć cegiełkę 
od siebie tak, aby pokazać, 
że mu zależy. Zawodnicy 
powinni wzajemnie starać 
się być coraz lepsi dla dru-
żyny.

Na koniec jeszcze jedno 
pytanie - jak podoba się 
Panu miasto?

- Jest fajne. Nie mogę za 
dużo się wypowiedzieć, po-
nieważ jestem tu dopiero 
3 dzień. Jestem na etapie 
przeprowadzki. Poza tym 
dochodzą jeszcze treningi. 
Mam nadzieje że będę miał 
okazję lepiej je poznać.

gwe24.pl/sport

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Działacze WKS Gryf 
Wejherowo pozyskali dru-
giego nowego zawodnika, 
tym razem napastnika. 
To znaczące wzmocnienie 
wejherowskiego zespołu 
przed walką o utrzymanie 
w 2. lidze – piłkarzem żół-
to-czarnych został Piotr 
Okuniewicz, 22-latek, 
który grał w Ekstrakla-
sie – najwyższej lidze roz-
grywkowej w Polsce.

Drużyna Gryfa Wejhero-
wo wzbogaciła się o kolej-
nego piłkarza. Piotr Okunie-
wicz, 22-letni wychowanek 
Czarnych Żagań, trafił do 
WKS-u z ekstraklasowego 
Górnika Łęczna na zasadzie 
półrocznego wypożyczenia.

Okuniewicz został nowym 
snajperem żółto-czarnych. 
Napastnik zabłysnął w ze-
spole Formacji Port 2000 
Mostki, gdzie strzelił 15 
bramek w jedynie 17 me-
czach.

Ten fakt nie umknął uwa-
dze działaczy Górnika 
Łęczna, którzy pozyskali 
Okuniewicza. Ostatnią run-
dę zawodnik ten spędził na 
wypożyczeniu w zespole 
GKS-u Tychy.

– Witamy Piotra na Wzgó-
rzu Wolności i życzymy 
mu w czerwcu powrotu do 
Ekstraklasy z pozycji sku-
tecznego napastnika, który 
pomógł nam w utrzymaniu 
Gryfa w drugiej lidze – po-
wiedział Wiesław Renusz, 
dyrektor sportowy WKS 
Gryf Wejherowo.

Jak powiedział Wiesław 
Renusz, wkrótce kolejne 
wzmocnienia składu żół-
to-czarnych. – Nie chcemy 
spekulować. O transferach 
będziemy informować do-

Piotr Okuniewicz 
napastnikiem Gryfa
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Dzięki grze w Gryfie, 
będę mógł się spełniać
PIŁKA NOŻNA | Z Piotrem okuniewiczem, nowym napastnikiem Wks Gryf Wejherowo, 
rozmawiała alicja siudak. 

doświadczenie zdo-
bywałem w swojej 
rodzinnej miejscowości 
w drugoligowym klubie 
czarni Żagań. dzięki 
temu dobrze znam ii 
ligę i wiem jak będzie to 
wszystko wyglądać.

piero wtedy, gdy podpi-
szemy umowy z kolejnymi 
zawodnikami. Start rozgry-
wek dopiero w marcu – po-
wiedział Renusz.

drużyna gryfa Wej-
herowo wzbogaciła 

się o kolejnego piłka-
rza. piotr okuniewicz, 

22-letni wychowa-
nek czarnych Żagań, 
trafił do Wks-u z eks-

traklasowego 
górnika Łęczna na 

zasadzie półroczne-
go wypożyczenia.

okuniewicz został 
nowym snajperem 

żółto-czarnych. 
napastnik zabłysnął 
w zespole Formacji 

port 2000 mostki, 
gdzie strzelił 15 

bramek w jedynie 17 
meczach.
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