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W tym roku nie będzie już 
prowadzonego naboru do 
liceum, kolejne roczniki 
będą więc stopniowo od-
chodzić. Gdy uczniowie 
obecnej klasy pierwszej 
zakończą naukę w szkole, 
liceum przestanie istnieć. 

- Zaproponowany proces 
likwidacji liceum umożliwi 
wszystkim uczniom, któ-
rzy teraz pobierają naukę 
w szkole, jej ukończenie – 
wyjaśnia Piotr Bochiński, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. – Przyjęliśmy, że 
likwidacja szkoły nastąpi 
z dniem 31 sierpnia 2018 
r.
Decyzję o wyrażeniu in-
tencji likwidacji II LO, 
będącego obecnie częścią 
Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 w Wej-
herowie, podjęli radni mia-
sta podczas nadzwyczajnej 
sesji. 
Konieczność likwidacji li-
ceum podkreślają nie tylko 
władze miasta, ale i dyrek-
cja szkoły. 
Jak tłumaczy Piotr Bochiń-
ski głównym powodem 
podjęcia takiej decyzji jest 
zapewnienie miejsca do 
nauki dla większej ilości 
dzieci w klasach gimna-
zjalnych. Już w ubiegłym 
roku był z tym problem, 
a wszystko wskazuje na 
to, że w kolejnych latach 
uczniów w Gimnazjum nr 
5, które mieści się z ZSO2 
będzie 
przybywać.
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Liceum 
do Likwidacji

WEJHEROWO | 
II Liceum Ogól-
nokształcące, 
mieszczące się na 
Osiedlu Kaszub-
skim, zostanie 
zlikwidowane. Nie 
stanie się to jednak 
z dnia na dzień, ale 
nastąpi stopniowe 
wygaszanie. 
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Przez cały kraj przechodzi od 
wielu miesięcy „nagonka” 
patriotyczna. Każdy musi ko-

chać tak zwanych żołnierzy 
wyklętych. Nienawidzić 

Ukraińców i Litwinów. 
O Żydach najlepiej mil-

czeć. Do Piłsudskiego 
należy się modlić. 

Powstanie War-
szawskie uznać 
najlepiej za wy-
grane (to dru-

gie, bo pierwsze 
było w getcie w kwietniu 
1943 roku). W Smoleńsku 

polegli a nie zginęli 
w tragicznym wy-
padku. Ministrowie 
przypominają nam, 
że dzisiejsi Niem-

cy odpowiadają za to co było 
lat temu ponad siedemdziesiąt. 
Rosjanie zresztą też, to sami 
komuniści i enkawudziści. 
I jak tu teraz się dziwić panu 
wicepremierowi Gowinowi, 
przy okazji ministrowi nauki 
i szkolnictwa wyższego, że dzi-
siejszego przywódcę Komitetu 
Obrony Demokracji traktuje 
jako człowieka ze wszech miar 
złego… Bo jego dziadek ponoć 
pracował w komunistycznych 
służbach specjalnych. Tego 
sposobu interpretowania rze-
czywistości można się było 
spodziewać po różnych ma-
łych ludziach (to nie kwestia 
wzrostu, ale stan umysłu), ale 
myślałem, że nigdy po takim, 
podobno intelektualiście. Za-

tem wzywam do apelu wszyst-
kich „złych” wejherowian. 
Ilu was jest, wyłaźcie z nor, 
bo szuka resortowych dzieci 
sam wicepremier rządu „do-
brej zmiany”. Gdzie jesteście 
prawnuki, wnuki, dzieci i wy 
sami byli funkcjonariusze UB, 
SB i WSI? Gdzie się chowacie 
członkowie PZPR i oczywiście 
prawnuki, wnuki i dzieci tych 
„oprawców”? Do raportu stań-
cie. Rozgrzesza was oczywi-
ście przynależność do jedynej 
prawej partii. A może jeszcze 
gdzieś się ukrywają prawnu-
ki, wnuki i dzieci tych, któ-
rzy tutaj „za Niemca” stali po 
niewłaściwej stronie? Ponoć 
jeszcze paru samych zaintere-
sowanych można by tutaj zna-

leźć. Przebierają nogami nowi 
lustratorzy. Najłatwiej bowiem 
utrzymać władzę, gdy ma się 
wroga. Słuchajcie „prawdzi-
wi” patrioci. Mam dla was ze 
wszech miar patriotyczne za-
dania. Pilnujcie aby obywatele 
pierwszego i drugiego sortu 
płacili uczciwie podatki. Nie 
zatrudniajcie swoich współ-
braci „na czarno”. Kochajcie 
się patriotycznie, żeby małych 
patriotów przybywało. Nie wy-
jeżdżajcie do pracy za granicę, 
bo to przecież nie patriotycz-
nie, czyli wstyd. Chyba, że nie 

lubicie nowej władzy, wtedy 
„krzyż” wam na drogę. Wypo-
czywajcie nad patriotycznym 
Bałtykiem i w równie patrio-
tycznych Tatrach. Nie składaj-
cie wniosków o te patriotyczne 
pięć stów. Sprzątajcie po swo-
ich pieskach, czyli zbierajcie 
patriotycznie kupy! Nie wyrzu-
cajcie patriotycznych śmieci do 
patriotycznego lasu, bo nadal 
to czynicie. Najważniejsze jed-
nak, to patriotycznie sortujcie 
śmieci, zamiast ludzi.

Jakub drugiego sortu W.
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Patriotyczne sortowanie śmieci

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

To, co od kilku tygodni dzieje się w okolicach przystanku kolejowego Wejherowo Nanice, 
można określić tylko jednym słowem: wstyd! Walające się wszędzie śmieci, porozbijane 
butelki, papiery rozwiewane przez wiatr – taki widok wita podróżnych, wsiadających lub 
wysiadających do kolejki SKM. Czy naprawdę nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności 
za utrzymanie porządku w okolicach obydwu peronów?
Magda, mieszkanka Wejherowa

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

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

Zaśmiecony przystanek

Przy zdjęciu na str. 2, zaty-
tułowanym „Jakub Vader?” 
zabrakło podpisu autora. Wy-
jaśniamy więc, że zdjęcie zo-
stało wykonane przez Artura 

Hutnika z Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. 
W tym samym wydaniu w ar-
tykule „Chórzyści śpiewali 
kolędy i pastorałki” podaliśmy 

Po naszych publikacjach
OD REDAKCJI | Szanowni Czytelnicy! W „Expressie 
Powiatu Wejherowskiego” nr 53 (430) z dnia 29 stycznia 
2016 roku wkradły się pewne nieprawidłowości.

informację, że w kategorii chó-
rów dziecięcych nagrodę zdobył 
chór Consonans z Redy. Tym-
czasem w tej kategorii wygrał 
chór Cantabile. Pomyłka wy-
nikła z faktu, że nasza redakcja 
otrzymała informację prasową 
o wynikach konkursu już z błę-
dem. Za wszystkie nieścisłości 
przepraszamy. 
Redakcja
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Zastępca prezydenta miasta 
Piotr Bochiński jako powód 
konieczności rozpoczęcia 
procesu wygaszania LO nr 2 
podał obowiązek zapewnienia 
bazy lokalowej dla kolejnych 
uczniów Gimnazjum nr 5 
w tym samym Zespole Szkół. 
- W tym Zespole uczy się po-
nad 1250 uczniów i musimy 
zapewnić im odpowiednie wa-
runki do nauki na kolejnych 
szczeblach kształcenia – tłu-
maczy Piotr Bochiński. – Już 
teraz wiemy z danych liczbo-
wych, że musimy się przygoto-
wać na przyjęcie większej licz-
by dzieci do Gimnazjum nr 5, 
które obecnie uczą się w szkole 
podstawowej. 
Wiceprezydent Bochiński tłu-

maczy, że do szkoły podstawo-
wej a następnie do gimnazjum 
trafią dzieci z dwóch dużych 
osiedli: Fenikowskiego i Dzię-
cielskiego i – biorąc pod uwa-
gę dane statystyczne urodzeń 
– uczniów z ZSO nr 2 będzie 
przybywać. A szkoła już teraz 
„pęka w szwach”. 
- Dlatego już w zeszłym roku 
powołaliśmy tam dwa oddziały 
gimnazjalne – dodaje Piotr Bo-
chiński. - Decyzja o likwidacji 
liceum jest tego konsekwencją. 
Pamiętajmy też, że starostwo 
powiatowe będzie powiększać 
bazę szkół ponadgimnazjal-
nych, między innymi kładąc 
spory nacisk na szkolnictwo 
zawodowe. Tak naprawdę li-
kwidacja LO nie oznacza więc 

zmniejszenia liczby uczniów 
ani liczby oddziałów. Po pro-
stu będą się tam uczyć dzieci 
w szkole podstawowej i od 
razu przechodzić do gimna-
zjum, bez konieczności zmiany 
środowiska i miejsca nauki. 
Konieczność likwidacji LO nr 
2 potwierdza też Wioleta Po-
dolska, dyrektor ZSO nr 2.
- Nie może sprawnie funk-
cjonować jednostka, w której 
znajdują się aż trzy typy szkół: 
liceum, gimnazjum i potężna 
podstawówka – wyjaśnia dy-
rektor  Podolska. - Wygaszanie 
liceum jest konsekwencją po-
przednich decyzji, podjętych 
przez władze gminy. Przy-
gotowanie miejsc dla dzieci 
w szkołach podstawowych 

(chodzi o zmniejszenie wieku, 
w którym dzieci idą do szko-
ły – przyp. red.) jest obowiąz-
kiem gminy, a w naszej pla-
cówce nie ma na to po prostu 
miejsca. Dlatego konieczne 
było wprowadzenie zmian 
takich, jak zagwarantować 
komfortowe warunki do nauki 
uczniom podstawówki i gim-
nazjum. A np. w ubiegłym 
roku do dwóch klas gimnazjal-
nych zostało przyjętych po 37 
uczniów! To zdecydowanie za 
dużo, średnio klasa liczy 27 
uczniów, gdy jest 30 to już jest 
dużo. Trzeba więc utworzyć 
więcej klas gimnazjalnych. Nie 
było to możliwe, gdyby w ZSO 
nadal działało liceum. 
Rafał Korbut

Liceum powoli znika, 
gimnazjum rozrasta się
WEJHEROWO | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, mieszczący się na Osiedlu Kaszub-
skim, czeka w najbliższych latach sporo zmian. Rozpoczęto bowiem wygaszanie Liceum 
Ogólnokształcącego nr 2, będzie natomiast więcej klas w Gimnazjum nr 5. 
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Jeśli masz pomysł, co fajnego 
możesz zrobić w swojej oko-
licy, to koniecznie zajrzyj na 
stronę  www.spolecznik20.
pl do zakładki Spółdzielnia 
pomysłów! Aby wziąć udział 
w konkursie zgłoś pomysł 
przez formularz na stronie, 
a następnie zbieraj głosy pu-
bliczności. Jeśli projekt wej-
dzie do finałowej trzydziest-
ki, to trafi pod obrady jury. 
Autorzy trzech projektów, 
które zdaniem jury najlepiej 
spełniają założenia konkursu 
zostaną zaproszeni do podpi-
sania umowy sponsorskiej na 
kwotę do 10 tys. zł brutto.
Grupa chętnych do pracy 

osób, dysponując takimi środ-
kami jest w stanie zrealizo-
wać naprawdę fajne projekty. 
Udowodnili to laureaci trzech 
poprzednich edycji, którzy or-
ganizowali warsztaty piecze-
nia chleba, sadzili tulipany na 
wspólnym skwerze, tworzyli 
świetlice i miejsca spotkań na 
świeżym powietrzu, a nawet 
budowali dom! Dołącz do gro-
na Społeczników 2.0, inspiruj 
się i działaj. O tym, czy bę-
dzie nam się dobrze mieszkać 
w danym miejscu decyduje 
jego wygląd i relacje z ludź-
mi - a na to mamy ogromny 
wpływ, wystarczy zacząć ro-
bić coś dobrego. /r/

Znów możesz 
wygrać nawet 10 tys. zł!
AKCJA SPOŁECZNA | Już po raz czwarty Kaszubski 
Bank Spółdzielczy, należący do Spółdzielczej Grupy Ban-
kowej, zaprasza wszystkich społeczników i osoby, które 
czują potrzebę zintegrowania się z sąsiadami, do wzięcia 
udziału w konkursie na inicjatywy lokalne.
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BEZPŁATNY 
MAGAZYN 
ROLNIKÓW 
- TARGI 
- PORADY 
- WIADOMOŚCI     
   BRANŻOWE

W porządku XVI obrad trwa-
jącej kadencji znalazły się 
uchwały dotyczące m.in.: 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
wsi Orle w gminie Wejherowo, 
nadania nazw ulic we wsiach 
Warszkowo i Gowino, naby-
cia nieruchomości położonych 
w Bolszewie oraz Górze, a tak-
że przyjęcia darowizny prawa 
własności nieruchomości Skar-
bu Państwa. 
Ponadto przedstawiono projek-
ty uchwał w sprawach: sprze-
daży nieruchomości w Gnie-
wowie, zmiany budżetu gminy 
na 2016 rok oraz określenia 
kryteriów naboru do klas I pu-
blicznych szkół podstawowych 
i publicznego gimnazjum do 
postępowania rekrutacyjne-

go dla kandydatów zamiesz-
kałych poza obwodem tych 
szkół. Rada zdecydowała tak-
że o udzieleniu dotacji celowej 
Szpitalowi Specjalistycznemu 
im. F. Ceynowy w Wejhero-
wie oraz o przyjęciu protokołu 
Komisji Rewizyjnej z kontroli 
przeprowadzonej w Bibliotece 
Publicznej Gminy Wejherowo. 
Ostatnie z przyjętych uchwał 
dotyczyły natomiast poboru 
w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz za inkaso 
podatków stanowiących do-
chód gminy.
Radni przyjęli łącznie 13 pro-
jektów uchwał w tym dwie 
wprowadzone do porządku 

obrad. Obradujący tego dnia 
mieli także okazję poznać 
Mistrza Polski w Boksie Mło-
dzików. Aktualnym mistrzem 
jest bowiem Bartosz Tom-
czak – uczeń Samorządowego 
Gimnazjum w Bolszewie – 
któremu na wniosek Przewod-
niczącego Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych Janusza 
Daniszewskiego wręczono 
gratulacje i upominek. Młody 
bokser w towarzystwie mamy 
odebrał list i życzenia z rąk 
wójta i przewodniczącego rady 
gminy. Warto nadmienić, że 
starszy brat Bartosza jest Mi-
strzem Polski Juniorów tej sa-
mej kategorii. Obu bokserom 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy wyłącznie wygranych 
walk! /ugw/

Zmienili plan, 
nazwali ulice
GM. WEJHEROWO | Pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Wej-
herowo odbyła się niedawno w filii biblioteki gminnej w Bol-
szewie. Radni podjęli szereg ważnych uchwał. 

Bieg odbędzie się 28. lutego. 
Po raz pierwszy w tym pro-
jekcie weźmie udział Rumia, 
która w ten sposób chce od-
dać cześć i chwałę tym zapo-
mnianym bohaterom. 
- W naszym mieście współor-
ganizatorami biegu są Urząd 
Miasta Rumi, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz 
SL Salos – mówi Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rumi, który 
objął honorowy patronat nad 
imprezą. - Zawodnicy muszą 
pokonać dystans 1963 me-
trów, co symbolizować ma 
datę schwytania i zamordo-
wania ostatniego z żołnierzy 
wyklętych – Józefa Francza-
ka. - Zapraszam wszystkich 

chętnych do udziału w biegu. 
Tutaj nie liczy się miejsce 
i czas, lecz pamięć o boha-
terach, którzy dla ojczyzny 
poświęcali często to, co mie-
li najcenniejsze, czyli swoje 
życie. My, u nas w Rumi, 
w ten sposób chcemy oddać 
im hołd.
Uczestnicy spotykają się od 
godz.10.30 w Hali MOSiR 
Rumia, gdzie odbędzie się 
potwierdzenie rezerwacji 
i rozdanie koszulek biego-
wych. Następnie udadzą się 
pod pomnik Armii Krajowej, 
gdzie złożą kwiaty, a punktu-
alnie o godz. 12 zacznie się 
bieg. Trasa przebiegnie uli-
cami: Żwirki i Wigury, Rosz-
czynialskiego, Wybickiego 

i Mickiewicza. Meta jest na 
obiektach MOSiR-u. Na każ-
dego uczestnika czeka pa-
miątkowa koszulka i medal. 
Organizatorzy wręczą też pu-
chary w różnych kategoriach. 
Będzie żołnierski poczęstu-
nek i inne niespodzianki.  
Zgłoszenia przyjmowane są 
do 24. lutego. Liczba miejsc 
jest ograniczona do 300 za-
wodników (przy czym pra-
wie połowa miejsc jest już 
zarezerwowana). Zapisy na 
stronie MOSIR Rumia lub: 
http://elektronicznezapisy.pl/
event/251.html.
- Zapraszamy wszystkich  
bez względu na wiek. Pozdra-
wiam i do zobaczenia na tra-
sie! – kończy Ariel Sinicki.

Śladami żołnierzy 
wyklętych
RUMIA | „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” to 
nazwa  ogólnopolskiej imprezy, organizowanej przez Fundację 
Wolność i Demokracja. W tym roku przypada  czwarta edycja 
tego wydarzenia.
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WycIĄG  Z  oGŁoSZENIA 
o PRZEtARGAcH  uStNycH  

NIEoGRANIcZoNycH
Wójt Gminy Wejherowo

 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, os. Przyjaźni 6, w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało 
podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych przetargach ust-
nych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kniewie,  zapisa-
nych w księdze wieczystej  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW 
GD1W/00030050/1, oznaczonych ewidencyjnie:

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w obowią-
zującej prawem wysokości. Wadium należy wnieść w wysokości 10% ceny wywoławczej 
na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934, w termi-
nie do  dnia 11 marca  2016 roku.

Przetargi odbędą się dnia 16.03.2016 roku  o godz. 1000
w urzędzie Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni  6

w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami i Środowiska Urzędu Gminy w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, tel. (58) 
677-97-07,  pokój nr 302. 

  Lp obręb Nr działki Powierzchnia w ha cena netto w zł

1 Kniewo 207/4 0,1042 ha 51.631,00

2 Kniewo 207/5 0,1101 ha 54.555,00 

3 Kniewo 207/6 0,0961 ha 47.618,00

4 Kniewo 207/7 0,0960 ha 47.568,00

5 Kniewo 207/8 0,1094 ha 54.208,00

W tym roku mija równo 
200 lat od momentu uro-
dzin św. Jana Bosko. Ten 
włoski duchowny, założy-
ciel zgromadzenia salezja-
nów i salezjanek, znany był 
ze swojego zaangażowania 
w pomoc młodzieży, więź-
niom i chorym. W szczegól-
ny sposób Bosko zajmował 
się młodzieżą opuszczoną 
i potrzebującą. Pomagał 
w zdobyciu wykształcenia, 
w kształtowaniu systemu 
wartości i zasad, w pod-
jęciu pracy, w przygoto-
waniu do dorosłego życia. 
Ksiądz ten stwarzał rodzin-
ną atmosferę, pozwalał na 
szczerość, radość, przyjaźń 
i dynamiczną twórczość. 
Wychowankowie mieli 
okazje nawiązać serdeczne 
kontakty z wychowawcami 
oraz między sobą, poprzez 
wspólną pracę, zabawę 
i sport. Tym, co zdecydo-
wanie wyróżnia ks. Bosko 
pośród innych wychowaw-

Boski patron miasta
RUMIA | Radni miejscy podjęli decyzję o ustanowieniu patrona miasta. Został nim św. Jan 
Bosko – niezwykle ciekawa postać – ksiądz, linoskoczek i... iluzjonista. A przed wszyst-
kim gorący przeciwnik kar cielesnych i orędownik wychowywania poprzez sport. 

ców tej epoki, jest wprowa-
dzenie zakazu stosowania kar 
cielesnych i zastąpienie go 
tzw. prewencyjnym stylem 
wychowania. 
– Nie spotyka się często tak 
oddanych osób, które by po-
święciły prawie całe swoje 
życie, podjęły tyle trudów, 
aby wspierać najbardziej po-
krzywdzone przez los dzieci 
i młodzież. Dzięki jego dzia-
łalności powstał skuteczny 
i przyjazny system prewen-
cyjny, przynoszący olbrzy-
mie sukcesy wychowawcze 
– mówi Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Święte-
go Jana Bosko możemy bez 
obaw umieścić wśród najwy-
bitniejszych wychowawców 
wszech czasów 
Uchwałę o nadaniu Rumi tak 
wyjątkowego patronatu przy-
jęto podczas XX nadzwyczaj-
nej sesji rady miasta. Ustano-
wiono również, że 15 sierpnia 
będzie świętem patrona mia-
sta.  Z propozycją tą wystą-
pili przedstawiciele kościoła 
katolickiego, rumskie parafie, 
szereg instytucji i wspólnot 
katolickich, stowarzyszenia 
pozarządowe, osoby prywat-
ne, a także wszystkie opcje 
polityczne w mieście. 
Nadzwyczajną sesję uświet-
niła bogata część artystyczna. 
Wystąpił zespół Etta, który 

na początku zeszłego roku 
zdobył wyróżnienie w presti-
żowym Międzynarodowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie. Na zakończenie 
uroczystości znany mim – 
Ireneusz Krosny - rozbawił 
zaproszonych gości, w tym 
licznie przybyłych mieszkań-
ców oraz władze miasta.
– Ustanowienie św. Jana 
Bosko patronem Rumi ma 
głębokie uzasadnienie w hi-
storii naszego miasta – mówi 
Ariel Sinicki, przewodniczą-
cy Rady Miasta. - Jego dzieło 
sięga lat trzydziestych ubie-
głego wieku, kiedy salezja-
nie powołali w Rumi swoją 
pierwszą placówkę 
- Salezjanie są bardzo ważną 
częścią naszej społeczności 
– dodaje Michał Pasieczny. 
- Cieszę się, że jest to kolej-
na w tej kadencji inicjatywa, 
która łączy wszystkie opcje 
polityczne, społeczne i ko-
ścielne w Rumi. Wspólnie 
udało się zrealizować projekt 
uczynienia wspaniałego czło-
wieka, św. Jana Bosko, patro-
nem Rumi.
Podjęta przez radę miasta 
uchwała zostanie przekazana 
przez metropolitę gdańskie-
go do Kongregacji do spraw 
Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów w Watykanie.
/kor/fo
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Do tej pory rumska Straż 
Miejska miała do dyspozycji 
trzy samochody: dwa fiaty 
doblo (jeden z silnikiem ben-
zynowym i jeden diesel – oba 
z 2003 r.) oraz renault traffic 
z 2008 r. Przy czym renault 
z powodu uszkodzonego silni-
ka został wycofany z  eksplo-
atacji w lipcu ubiegłego roku.  
Podobny los spotkał w stycz-
niu tego roku jednego doblo. 
A to oznacza, że strażnikom 
pozostał tylko jeden sprawny 
samochód. Decyzja o prze-
znaczeniu środków na zakup 
nowych aut zapadła na posie-
dzeniu Rady Miejskiej Rumi.
- Nowe samochody dla na-

szej Straży Miejskiej to ko-
nieczność – podkreśla Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - 
Te, które jeździły do tej pory, 
często się psuły i są bardzo 
zdezelowane. A to generuje 
ogromne wydatki na naprawy. 
Lepiej zatem kupić nowe auta 
i nie ponosić kosztów ciągłych 
remontów. 
Dlatego jeszcze w ubiegłym 
roku zapadła decyzja, że z po-
wodu uciążliwych awarii, na 
usunięcie których miasto wy-
daje olbrzymie kwoty, tabor 
SM należy wymienić. 
- Były to kwoty niebagatelne 
– mówi Krzysztof Woźniak, 
przewodniczący Komisji Bez-

Nowe samochody 
dla miejskich strażników
RUMIA | 200 tys. zł przeznaczyła Rumia na zakup nowych 
samochodów dla Straży Miejskiej. Decyzja była konieczna, 
gdyż dwa z trzech aut, którymi dysponowali strażnicy do 
tej pory, nie nadają się do użytku. 

pieczeństwa Rady Miejskiej 
Rumi. - W poprzedniej kadencji 
te naprawy kosztowały miasto 
aż 85 tys. zł! A od jakiegoś cza-
su dwa z trzech samochodów 
Straży Miejskiej zostało wyłą-
czonych z eksploatacji, z uwagi 
na brak możliwości dalszego 
użytkowania. 
Radni, w porozumieniu z bur-
mistrzem, przesunęli środki fi-
nansowe w wysokości 200 tys. 
zł na zakup trzech nowych po-
jazdów. Przetarg został ogłoszo-
ny i zapewne jeszcze w lutym 
samochody zostaną dostarczone 
strażnikom miejskim.  
- Jest to dla nas bardzo dobra 
wiadomość – nie ukrywa Roman 
Świrski, komendant rumskiej 
Straży Miejskiej. - Brakowało 
nam bowiem do tej pory narzę-
dzi do wykonywania pracy. Kie-
dy trzeba szybko dostać się na 
miejsce, by ratować ludzkie ży-
cie i zdrowie, najprostszym spo-
sobem jest dojazd samochodem. 
Kontrolowanie działek w spra-
wie składowania śmieci, czy 
patrolowanie miasta pod kątem 
chuligańskich wybryków, moż-
na wykonywać pieszo. Ale, gdy 
chodzi o zdrowie i życie, liczy 
się czas! Ludzie dosłownie odli-
czają z zegarkiem w ręku minu-
ty do momentu pojawienia się 
naszego radiowozu. Najgorzej, 
gdy jednocześnie mają miejsce 
dwa takie zdarzenia w różnych 
częściach miasta. Wówczas na-
prawdę bardzo trudno obsłużyć 
obydwie interwencje. /kor/
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Koncert dla Zakochanych!
w wykonaniu 

Sonia Warzyńska - sopran | Szymon Kobyliński - bas | Grażyna Troć - fortepian

W programie: 
pieśni znanych kompozytorów, m.in. W. A. Mozarta, T. Bairda, F. Maklakiewicza, G.Gershwin’a

Koncert odbędzie się w niedzielę 14.02.2016 r., o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a

Dla przybyłych par przygotowano niespodziankę!

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie serdecznie zaprasza na

W Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa pt. „Zimowe impresje”. 

Autorami prac są członkowie Sto-
warzyszenia Plastyków Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego im. Stefana 
Lewińskiego w Wejherowie: Teresa 
Uzdrowska (Prezes Stowarzyszenia), 
Ludwika i Leon Wesserling, Bogusła-
wa Bach, Eugenia Marmułowska, Ali-
na Żywicka, Danuta Gacek, Jadwiga 
Piotrowicz, Jadwiga Grünholz, Tade-
usz Trocki, Henryk Kulawczuk, Łukasz 
Hoeft oraz Mirosław Weisbrot. 

Spotkanie poprowadził Tomasz Fopke 
dyrektor wejherowskiego Muzeum.

- Wszystkim członkom Stowarzyszenia 
gratuluję różnorodności prac oraz ory-
ginalnych wizji artystycznych - mówił 
Jacek Thiel Etatowy Członek Zarządu. 
- Życzę także wielu sukcesów oraz re-
alizacji wszelkich planów i zamierzeń.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. 

Krzysztof Hildebrandt Prezydent Mia-
sta Wejherowa wraz z Małżonką, Jacek 
Thiel Etatowy Członek Zarządu, Bog-
dan Tokłowicz Przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa, Henryk Kanczkow-
ski Prezes ZK-P oddział Wejherowo, 
Beata Zawal-Brzezińska Prezes Stowa-
rzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła 
Artystycznego Kunszt w Redzie, a tak-
że przyjaciele artystów oraz zaproszeni 
goście. 

Wernisaż uatrakcyjnił koncert kolęd 
w wykonaniu Elżbiety Lieder i Ryszar-
da Borysionka ze Stowarzyszenia Mi-
łośników Muzyki w Wejherowie. 

Główną działalnością Stowarzyszenia 
jest organizowanie wystaw, plenerów 
malarskich, sezonowych warsztatów 
twórczych umożliwiających propago-
wanie architektury i piękna ziemi ka-
szubskiej, a także utrwalanie pamięci 
o artyście malarzu Stefanie Lewiń-
skim.

Wystawę można oglądać w budynku 
muzeum do końca lutego br.

„Zimowe impresje”
 w wejherowskim Muzeum

W Starostwie Powiatowym w Wejhe-
rowie odbyło się spotkanie dotyczące 
problemu zalewania przez wody opa-
dowe m. in. piwnic budynków położo-
nych przy ul. Kościuszki w Wejhero-
wie.  

W spotkaniu uczestniczyli Wicestaro-
sta Wejherowski Witold Reclaf, Etatowy 
Członek Zarządu Jacek Thiel, Dyrektor 
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puc-
kiego i Wejherowskiego Janusz Nowak 
oraz przedstawiciele: Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku, Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku oraz Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie.

 Na przełomie września i października 
zeszłego roku  zlecono firmie PHU Kozak 
z Warszawy wykonanie przeglądu kana-
lizacji deszczowej na terenie Wejherowa 
wraz z inspekcją TV. Zadanie kosztowa-
ło 135 tys. zł i miało na celu pokazanie 
w jakim stanie znajduje się kanalizacja 
deszczowa w naszym mieście. 

– W pierwszej kolejności zleciliśmy 
inspekcję na ulicy Kościuszki, ponieważ 

mieliśmy zgłoszenia od mieszkańców 
o zalewaniu mieszkań, które były spo-
wodowane intensywnymi opadami 
– mówił Wicestarosta Wejherowski 
Witold Reclaf. – Okazało się, że jeden 
z kanałów był zabetonowany i po zli-
kwidowaniu problemu sytuacja trochę 
się poprawiła. 

Prezentację na temat stanu kanalizacji 
przedstawiła Karolina Śluborska z Za-
rządu Drogowego dla Powiatu Puckie-
go i Wejherowskiego, która szczegó-
łowo omówiła problem zalewania od 
strony technicznej.

Spotkanie dotyczące stanu 
kanalizacji deszczowej 
na terenie Wejherowa
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W miniony weekend mło-
dzi tancerze brali udział w X 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Tańca Nowoczesnego w Łe-
bie. W tych dniach na parkie-
cie królował hip hop oraz inne 
techniki streetowe.
Po zaciętej rywalizacji tance-
rzy z całej Polski jurorzy po-
stanowili przyznać nagrody 
solistom, duetom oraz forma-
cjom. Klub taneczny „Świat 
Tańca”, prowadzony przez 
Joannę i Jacka Bernaśkiewi-
czów, przywiózł do Wejhero-
wa aż 17 miejsc medalowych.
- W kategorii formacje hip hop 
do lat 8 zajęliśmy całe podium 
– mówi Jacek Bernaśkiewicz. 
- Pierwsze miejsce zajęła for-
macja Wow, drugie formacja 
Happy, zaś trzecie - Respect. 
Gościem specjalnym imprezy 
był nasz najmłodszy zespół 
Laleczki, w którym tańczą 

4- i 5-latki. Maluszki już od 
najmłodszych lat mają możli-
wość zaprezentowania się na 
wielu imprezach w Polsce.
W kategorii do lat 11 złoty 
puchar wytańczył Dangerous, 
a trzecie miejsce zdobył ze-
spół Electro, natomiast piąte 
miejsce zajął zespół Turbo. 
Wśród mocnej konkurencji 
w kategorii 12-15 lat pierw-
sze miejsce zdobyła formacja 
Explozja, a trzecie wytańczył 
zespół Expresik, zaś na czwar-
tej pozycji uplasowała się for-
macja Enigma.
Wśród solistów do lat 8 złoto 
wytańczyła Agata Rażniew-
ska, drugie miejsce wywal-
czyła Wiktoria Kobiela, a brą-
zowy medal trafił do Wiktorii 
Stanulewicz. Dobre wyniki 
uzyskały też Zofia Romanow-
ska (czwarte miejsce) i Emila 
Lipowska (piąta lokata). 

W kategorii do lat 8- debiuty 
srebro wytańczyła Agniesz-
ka Olszewska. Na 5 miejscu 
uplasowała się Inga Lieske. 
Natomiast w kategorii do lat 
11 złoty medal zdobył Cezary 
Doering, srebrny medal wy-
tańczyły Dobrosława Laskie-
wicz i Julia Gruba, natomiast 
brązowy - Maja Ułasik. Na 
czwartej pozycji uplasowała 
się Amelia Romanowska.
W duetach do lat 11 trzecie 
miejsce zdobyli Dobrosła-
wa Laskiewicz i Cezary Do-
ering. Bardzo mocno obsta-
wiona była kategoria 12 -15 
lat. Wśród solistów tancerka 
„Świata Tańca” Natalia Mło-
dak zdobyła złoty medal, 
czwarte miejsce zajęła Nikola 
Suchocka, piąte - Dorota Kwi-
dzińska, szóste - Marcelina 
Urban, siódme - Agata No-
wicka. 

W kategorii solo powyżej 15 
lat srebrny medal wytańczyła 
Natalia Szcześniak. Natomiast 
w kategorii solo debiuty do 
lat 15 złoty medal wytańczyła 
Paulina Czap.
- Dziękujemy wszystkim mło-
dym tancerzom oraz ich rodzi-
com za zaangażowanie, wspa-
niały doping i zabawę podczas 
pierwszego turnieju w nowym 
sezonie – mówi Joanna Ber-
naśkiewicz. - Wielkie emocje 
towarzyszące takim zawodom 
zawsze na długo zapadają 
w pamięci małych i dużych 
tancerzy. Wszyscy z niecier-
pliwością czekamy więc na 
następne. 
A jest na co czekać - kolejne 
zawody są bowiem etapami 
przygotowującymi do najważ-
niejszej rywalizacji, czyli Mi-
strzostw Świata, które odbędą 
się w maju w Chorwacji. /raf/

Całe podium dla Świata Tańca
WEJHEROWO | Klub taneczny „Świat Tańca” znów wielokrotnie stawał na podium – tym razem podczas X Ogólno-
polskiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego. Wejherowscy tancerze zdobyli aż 17 medali. 

- Dziękujemy 
wszystkim młodym 
tancerzom oraz ich 
rodzicom za zaanga-
żowanie, wspaniały 
doping i zabawę 
podczas pierwszego 
turnieju w nowym 
sezonie – mówi Jo-
anna Bernaśkiewicz. 
- Wielkie emocje 
towarzyszące takim 
zawodom zawsze 
na długo zapadają 
w pamięci małych 
i dużych tancerzy. 
Wszyscy z niecierpli-
wością czekamy więc 
na następne. 

WEJHEROWO | Trwa 
liczenie pieniędzy, które 
udało się uzbierać podczas 
corocznej akcji „Super 
Pączki pomogą dzieciom”. 
W najbliższy czwartek na-
stąpi wręczenie symbolicz-
nego czeku. 

W Tłusty Czwartek było 
jak zawsze... słodko. A to za 
sprawą mnóstwa pączków, 
przygotowanych w cukier-
ni E.M. Wenta, znajdującej 
się na wejherowskim rynku. 
Pączków, które nie dość, że 
były wyśmienite, to jeszcze 
pomogły potrzebującym. 
Przez cały wczorajszy dzień 
w dwóch cukierniach E.M. 
Wenta – w Wejherowie 
i Gdańsku – w cukierniach 
ustawiały się długie kolejki 
klientów. 
Pączki były nie tylko bardzo 
smaczne, ale też pomocne: 
5 proc. ze sprzedaży każde-
go pączka będzie bowiem 
przeznaczone na cele chary-
tatywne. Tym razem pienią-
dze zostaną przekazane sto-
warzyszeniu wspierającemu 
dzieci z autyzmem oraz ich 
rodziców.
/raf/

Super Pączki 
– słodkie 
i pomocne
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oGŁoSZENIE
Burmistrza  miasta  Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta 
Rumi Nr 502/48/2016, Nr 503/49/2016, Nr 504/50/2016, 
Nr 505/51/2016, Nr 506/52/2016, Nr 507/53/2016 z dnia 2 
lutego 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszo-
ne zostały wykazy obejmujące nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczone do :

•  oddania w użytkowanie wieczyste 
   - Zarządzenie Nr 502/48/2016,
• oddania w użytkowanie 
   - Zarządzenie Nr 504/50/2016,
• sprzedaży w formie bezprzetargowej 
  - Zarządzenie Nr 503/49/2016, Nr 505/51/2016, 
    Nr 506/52/2016, Nr 507/53/2016.

SPRoStoWANIE
Burmistrz miasta Rumi informuje, że:

 w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi, dla terenów położonych pomiędzy 
ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską, 
nastąpiła omyłka redakcyjna. Prawidłowy zapis powinien 
brzmieć:

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Rumi, dla terenów położonych pomiędzy ulicami 
Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i częstochowską. 

w dniach od 01.02.2016r. do 29.02.2016r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, 
w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu. Informacje o 
w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie do-
stępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowa-
niu projektu w/w dokumentu zostanie przeprowadzona 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu roz-
wiązaniami w sali posiedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu 
15.02.2016r. o godzinie 16.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być 
składane w formie pisemnej do dnia 15 marca 2016r. na 
adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Rumi.

Enklawa Perły Rumi II to bu-
dowane od sierpnia ub. roku  
osiedle, usytuowane przy uli-
cy Gdyńskiej. Część miesz-

kańców stara się powstrzymać 
tę inwestycję. Ich zdaniem 
osiedle jest budowane nie-
zgodnie z prawem, a zapisy 

w dokumentacji różnią się od 
stanu faktycznego. 
Jakie zarzuty stawiają miesz-
kańcy przeciwni inwesty-
cji? Ich zdaniem deweloper 
w ogóle nie powinien rozpo-
czynać budowy, gdyż kupił 
działkę i uzyskał pozwolenie 
na budowę już po tym, gdy 
radni miejscy obecnej kaden-
cji przystąpili do zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Druga 
kwestia dotyczy szerokości 
drogi pożarowej. Inwestor 
odpiera wszystkie te zarzuty 
i oświadcza, że inwestycja re-
alizowana jest zgodnie z prze-
pisami. 

Mieszkańcy przekonani, że 
osiedle powstaje z narusze-
niem prawa, wysłali pismo 
do wojewody pomorskiego, 
w którym domagali się cof-
nięcia pozwolenia na budowę, 
wydanego przez wejherow-
skie starostwo powiatowe. 
Wojewoda podtrzymał stano-
wisko starostwa powiatowe-
go i pozwolenie na budowę 
utrzymał w mocy. Skarżący 
wnieśli więc sprawę do Woje-
wódzkiego Sądu Administra-
cyjnego. 
Poniżej przedstawiamy zda-
nie obydwu stron oraz władz 
miasta. 
Rafał Korbut

Deweloper buduje, 
mieszkańcy protestują
RUMIA | Osiedle mieszkaniowe, które będzie składać się z trzech budynków w zabudowie bliź-
niaczej, powstaje w Rumi. Przeciwna tej inwestycji jest grupa okolicznych mieszkańców. 

oŚWIADcZENIE mIESZKAńcóW:

Od kilku miesięcy mieszkańcy domów jednorodzinnych zlo-
kalizowanych w rejonie ulic Zygmunta Augusta, Zygmunta 
Starego oraz Gdyńskiej są zaniepokojeni i zdziwieni rozpo-
czętą w sierpniu 2015 roku budową osiedla, w skład którego 
wchodzą trzy kontrowersyjne budynki czterorodzinne. Obec-
nie w Sądzie Administracyjnym w Gdańsku toczy się postę-
powanie w sprawie skarg na pozwolenia na budowę tych 
budynków (sygn. akt II SA/Gd 508/15, II SA/Gd 520/15 oraz II 
SA/Gd 523/15).
Jest kilka poważnych zastrzeżeń dotyczących zapisów w do-
kumentacji projektowej świadczących o wprowadzeniu 
w błąd organy administracji budowlanej, co skutkować może 
uchyleniem pozwoleń na budowę oraz w konsekwencji 
wstrzymaniem prac budowlanych.
Jak wynika z informacji złożonej przez inwestora do akt 
sprawy sądowej, zawarł on już kilka przedwstępnych umów 
na zakup lokali mieszkalnych w tych budynkach. Natomiast 
z informacji uzyskanych przez mieszkańców sąsiadujących 
z inwestycją wynika, że inwestor nie informuje potencjalnych 
klientów o tym, że Sąd Administracyjny w najbliższym czasie 
ma rozstrzygnąć o legalności wydanych pozwoleń budowla-
nych. Jest to o tyle istotne, że w przypadku, gdyby okazało się, 
że inwestycja zostanie wstrzymana potencjalni klienci mogą 
liczyć się z poważnymi problemami z realizacją zawartych 
uprzednio umów przedwstępnych.
Uchylenie pozwoleń na budowę może mieć skutki takie, że 
dalsza budowa będzie niemożliwa bądź też budowa zostanie 
„zamrożona” na taki okres czasu, jaki będzie konieczny, aby 
sąd mógł definitywnie rozstrzygnąć o losie dalszej budowy.
Zainteresowani mieszkańcy wiedząc o tym, że organy admi-
nistracji budowlanej zostały wprowadzone w błąd stawiają 
zasadnicze pytanie - czy można mówić o legalnej budowie 
w sytuacji, kiedy nic są spełnione podstawowe warunki bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego?
Jednocześnie z niecierpliwością oczekują na szybkie rozpa-
trzenie sprawy przez WSA w Gdańsku.
(załączona lista podpisów mieszkańców – do wiadomości re-
dakcji)

oŚWIADcZENIE DEWELoPERA:

Projekt, na podstawie którego realizowane są budynki, był wy-
konany zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr 
VIII/79/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r . Plan nadal obowiązuje 
i z jego ostatecznych zapisów można wysnuć wniosek, że  nikt 
(do grudnia 2014) nie protestował  na jego zapisy nie tylko 
w czasie jego obowiązywania ale również wcześniej na etapie 
sporządzania planu. Z dniem 30 grudnia 2014 r uchwałą  nr 
IV/172014 r Rady Miejskiej Rumi przystąpiono do sporządza-
nia planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy uli-
cami Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską obejmującego 
min. tereny działki na której realizowana jest inwestycja En-
klawa Perły Rumi II. Inwestor wiedzę o przystawieniu do spo-
rządzania nowego miejscowego planu zagospodarowania 
(obejmujące min. działkę  już będąca własnością Inwestora  
dla której był i jest obowiązujący miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego) pozyskał na spotkaniu z grupą 
mieszkańców celem wypracowania kompromisu co do pa-
rametrów projektowanej zabudowy. Inwestor otwarty był na 
wypracowanie stosownego kompromisu dotyczącego wyso-
kości budynków ale dla skarżących mieszkańców kompromis 
sprowadzał się to uwzględnienia ich postulatów. 
Co do kwestii drogi pożarowej podnoszonej przez grupę 
mieszkańców - dla budynków jednorodzinnych zaliczanych 
do grupy budynków niskich nie ma obowiązku doprowadze-
nia drogi pożarowej, więc argument, że droga pożarowa do 
inwestycji jest za wąska w ocenie Inwestora nie ma po prostu 
racji bytu. Wszystko, co robimy, jest zgodne z posiadanym 
prawomocnym pozwoleniem na budowę.
(firma HSDom z Redy)

mIcHAŁ PASIEcZNy, 
burmistrz Rumi:

- Od razu na pierwszej sesji tej kadencji przystąpili-
śmy do zmiany planu, aby przywrócić poprzednie 
zapisy (czyli do 10 metrów i tylko zabudowa jed-

norodzinna wolnostojąca). Doprowadziłem do spotkania dewe-
lopera z mieszkańcami, ale nie udało się niestety między stronami 
dojść do porozumienia. Sprawę ostatecznie rozstrzygnie sąd.
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1% podatku może 
zdziałać cuda. 

Kto może przekazać 1% podatku na 
oPP, czyli organizacje Pożytku Pu-
blicznego? 

Po pierwsze podatnicy podatku docho-
dowego od osób fizycznych (w tym 
m.in. podatnicy uzyskujący dochody 
z odpłatnego zbycia papierów war-
tościowych) – a więc każdy, kto jest 
gdzieś zatrudniony i ma jakiekolwiek 
dochody, po drugie podatnicy opodat-
kowani ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych, po trzecie podatnicy 
prowadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą i korzystający z liniowej, 
19-procentowej stawki podatku. 1% 
mogą przekazać również emeryci, pod 
warunkiem jednak, że samodzielnie 
wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy 
ZUS w tym zakresie. Podobna zasada 
dotyczy osób, które są rozliczane przez 
pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku na oPP, 
czyli organizacje Pożytku Publicz-
nego?

1. Wybrać organizację pożytku pu-
blicznego, której chcemy przekazać 
1% lub wybrać konkretną osobę lub 
jednostkę, na przykład jedną z tych, 
które polecamy w naszej gazecie.
 
Wykaz organizacji uprawnionych do 
zbierania 1% można znaleźć m.in. 
w internetowej bazie organizacji po-
żytku publicznego, na portalu Jeden-
Procent.pl. Na liście znajdują się orga-
nizacje, które mają prawo otrzymywać 
1% (tzn. nie prowadzą działalności 
gospodarczej polegającej na wytwa-
rzaniu wyrobów przemysłowych). 
 
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę 
w rocznym zeznaniu podatkowym 
(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, 
PIT-38).
 
Po wyliczeniu, ile podatku 
będziemy mieli 

do zapłacenia w tym roku, w odpowied-
nich rubrykach zeznania podatkowego 
wpisujemy numer, pod jakim widnieje 
w Krajowym Rejestrze Sądowym or-
ganizacja, której chcemy przekazać 1% 
należnego podatku. Wpisujemy tak-
że kwotę, którą chcemy przekazać dla 
OPP, nie może ona jednak przekraczać 
1% podatku należnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego, po zaokrągle-
niu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

Na jednym formularzu PIT podatnik 
może przekazać odpis 1% podatku 
tylko dla jednej organizacji. Jeśli jed-
nak podatnik rozlicza się na więcej niż 
jednym formularzu, w każdym z nich 
może wskazać inną organizację pożyt-
ku publicznego.
 
Podatnik w składanym zeznaniu po-
datkowym może podać dodatkowe 
informacje, które w jego ocenie mogą 
mieć wpływ na rozdysponowanie pie-
niędzy z 1% przez organizację pożytku 
publicznego (np. wskazać na konkret-
ny cel, np. jakąś potrzebująca osobę). 
Przeznaczona jest na to specjalna ru-
bryka.

KRS to numer danej Organizacji Po-
żytku Publicznego 

w Krajowym 
Rejestrze 

Sądowym. Cel szczegółowy, np. „Na 
leczenie Jasia Kowalskiego” wskazuje 
konkretny cel. W zeznaniu nie trzeba 
podawać nazwy organizacji, wystarczy 
jej KRS.
 
3. Złożyć zeznanie podatkowe i za-
płacić podatek
 
Wniosek podatnika o przekazanie 1% 
wybranej organizacji zostanie zrealizo-
wany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci 
w pełnej wysokości należny podatek. 
Pieniądze (1% podatku należnego) na 
konto wybranej organizacji przekaże 
urząd skarbowy w lipcu lub w sierp-
niu roku podatkowego, w którym jest 
składane zeznanie podatkowe. Z wyli-
czonej kwoty potrącone zostaną koszty 
przelewu.
 
1% można przekazać w zeznaniach po-
datkowych złożonych w terminie lub 
w korekcie zeznania podatkowego, pod 
warunkiem, że zostanie ona złożona 
w ciągu dwóch miesięcy od upływu ter-
minu składania zeznań podatkowych. 
Termin składania zeznań podatkowych 
mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) 
oraz 30 kwietnia (dla pozostałych po-
datników).
 
Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój 
podatek (i tym samym zadeklarował 
zbyt wydoki 1% dla wybranej organi-
zacji pożytku publicznego), a przy ko-
rekcie zeznania okazało się, że podatek 
należny jest mniejszy i urząd skarbowy 
powinien podatnikowi zwrócić nadpła-
cone pieniądze, wówczas (jeśli pienią-
dze zostały już przekazane organizacji) 
urząd skarbowy weźmie różnicę mię-
dzy poprawnie obliczoną kwotą i tą 
zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić 
podatnikowi.

Źródło informacji: ngo.pl

Pomóż, skoro możesz!

Na jednym formularzu pIT 
podatnik może przekazać 
odpis 1% podatku tylko dla 
jednej organizacji. Jeśli jed-
nak podatnik rozlicza się na 
więcej niż jednym formula-
rzu, w każdym z nich może 
wskazać inną organizację 
pożytku publicznego.

oni czekają 
na twoją pomoc. 
możesz przekazać 
im 1% podatku
1% podatku dla Kacperka

Kacperek urodził się 
21 czerwca 2002 roku 
jako wcześniak, w 24. 
tygodniu ciąży. Ważył 
zaledwie 650 gram. Tak 
skrajne wcześniactwo 
spowodowało, że jest 
niepełnosprawnym, 
niewidomym chłopcem. 
encefalopatia niedotle-
niowo-niedokrwienna, 
wodogłowie pokrwo-
toczne, małogłowie, śle-
pot korowa to choroby, 
które są odpowiedzialne 
za głębokie opóźnienie 

psychoruchowe. Jedyną metodą walki z przeciwnościa-
mi losu jest intensywna rehabilitacja i kosztowne lecze-
nie. Wszystkim, którzy postanowią pomóc Kacperkowi, 
bardzo dziękujemy.Jeśli chcesz pomóc Kacperkowi, 
przekaż mu 1% swojego podatku. Numer Krs Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”: 0000037904. Cel szczegó-
łowy: 2821 Kacper Bork.

Nazywam się Beata 
Wensierska. Moja 

córka, Wiktotria We-
nsierska, choruje na 

Mukowiscydozę. 

Co roku próbujemy 
zbierać środki 

z 1% podatku na 
leczenie i rehabili-
tację. Numer Krs: 
0000342412. Cel 
szczegółowy: Wik-

toria Wensierska.

1% podatku dla Wiktorii
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Fundacja Dzieciom ”Zdążyć 
z pomocą” wraz z rodzicami 
Klaudii pranszke, mieszkającej 
w Kąpinie, zwracają się do pań-
stwa z prośbą o przekazanie 1% 
podatku właśnie dla 10-letniej 
niepełnosprawnej Klaudii, która 
sama nie siedzi, nie chodzi, nie 
mówi (oprócz pojedynczych 
wyrazów), ma też wadę wzroku, 
astygmatyzm, i nosi okulary. 
Nie skazujmy jej na wózek 
inwalidzki! Aby przekazać 1% 
podatku dla Klaudii należy do-

konać odpowiednich wpisów w formularz pIT. Numer Krs: 
0000037904. Cel szczegółowy: 14106 - pranszke Klaudia. 
przekazane pieniądze pomogą w leczeniu i rehabilitacji 
Klaudii. Każda - nawet ta najmniejsza kwota - to wielki dar 
serca. Dziękujemy. Iwona i Michał pranszke.

1% podatku dla Klaudii

synek Nataniel choruje na 
mózgowe porażenie dziecięce. 
Ma wrodzoną asymetrię ciała, 
obniżone napięcie w kręgo-
słupie, wzmożone napięcie w 
kończynach dolnych, uciążliwy 
i niebezpieczny steroidozależ-
ny zespół nerczycowy, silną 
wadę wzroku, wadę wymowy. 
przez cały czas jest pod opieką 
lekarzy specjalistów, rehabili-
tantów, neurologopedy. Krs: 
0000186434. Cel szczegó-
łowy: Keller Nataniel, numer 
subkonta: 672/K. pieniądze gromadzi Fundacja pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „słoneczko” ze stawnicy.

1% podatku dla nataniela

Amelka ma 9 lat. W 2012 roku 
doznała wypadku, w skutek któ-
rego doszło do niedotlenienia 
mózgu, padaczki oraz porażenia 
dziecięcego czterokończy-
nowego. Amelka wymaga 
wielu terapii, w tym rehabilitacji, 
potrzebuje pomocy logopedy, 
terapeuty zajęciowego. sprzęty 
potrzebne do rehabilitacji 
również nie są tanie. Amelka 
przyjmuje bardzo dużo leków 
przeciwbólowych i też takich, 
które pozwalają jej w miarę 
normalnie funkcjonować. Krs 
Fundacja Hospicyjna: 0000 201 002, z dopiskiem Amelka 
Kąkol. Dziękuję i pozdrawiam, sabina lejkowska.

1% podatku dla Amelki

Natalia ma 6 lat i choruje na mózgo-
we porażenie dziecięce. Obecnie jest 
podopieczną Fundacji Złotowianka. 
Możesz jej pomóc, wpisując w swoim 
rozliczeniu pIT następujące dane: Nr 
Krs 0000308316, cel szczegółowy: 
Natalia Łapecińska Ł/8. podaruj 1% 
podatku na lecznie i rehabilitację 
Natalii.

1% podatku dla natalii

Nazywam się Michał 
Wojsiat. Mam 33 lata. Od 
wielu lat choruję na nie-
dokrwienie nogi lewej, 
w bardzo zaawansowa-
nym stadium. pierwsze 
objawy pojawiły się 
w wieku 14 lat, podczas 
biegów. Z czasem 
choroba postępowała, 
pojawiły się bóle przy 
chodzeniu, następnie 
bóle spoczynkowe, które 
uniemożliwiały mi sen przez wiele miesięcy. W końcu 
pojawiły się zmiany martwicze i potworne bóle. Jestem 
po 1,5 rocznym leczeniu i pod stałą opieką lekarzy. lecze-
nie było długo i bardzo drogie, ale przynosi skutki i daje 
mi szansę zachowania nogi wbrew temu, o czym od lat 
mówią lekarze - konieczności amputacji. są możliwości 
leczenia, jednak ich koszty są bardzo wysokie. Z państwa 
pomocą będzie mi dużo łatwiej utrzymać nogę w dobrej 
kondycji i móc normalnie funkcjonować. Bez bólu i bez 
zagrożenia. przekazanie 1% podatku jest całkowicie 
BeZpŁATNe. prOsZĘ O pOMOC W WAlCe O sprAWNOŚĆ. 
przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon 
z dopiskiem „Wojsiat, 4243”, pomagacie mi państwo 
w moich codziennych zmaganiach. Krs: 0000270809.

1% podatku dla Michała Wojsiata

przekaż swój 1% 
podarku dla klubu 
KTs-K GOsriT 
luzino, gdzie 
ponad 500 dzieci 
może trenować 
nieodpłatnie. 
Dzięki państwa 
wsparciu w 2015 
roku otrzymaliśmy 

kwotę ponad 18 tys. zł., co pomogło nam rozwinąć nasz 
Klub, w którym dzisiaj prowadzimy 13 młodzieżowych 
drużyn piłkarskich chłopców i dziewcząt, IV ligę i B-klasę 
seniorów, II ligę kobiet, 9 drużyn sołeckich oraz sekcję 
kickboxingu, tenisa stołowego, siatkówki dziewcząt 
i sportów walki koluchstyl. Cel szczegółowy: Kaszubskie 
stowarzyszenie sportowo-Kulturalne, Krs: 0000322094.

1% podatku dla  KTS-K GoSriT luzino

Uprzejmie prosimy o wsparcie 
i pomoc finansową w postaci 
przekazania 1% podatku na 
leczenie i rehabilitację nasze-
go syna, patryka Magdziaka. 
patryk dotknięty jest mózgo-
wym porażeniem dziecięcym, 
epilepsją i niedoczynnością 
tarczycy. patryk urodził się jako 
wcześniak, w 29. tygodniu 
ciąży, z wagą 1 kg. W czerwcu 
2015 roku przeszedł operację 

(selektywna rizotomia tylnia), dzięki której ma szansę na 
samodzielne chodzenie. Krs: 0000186434. Cel szczegó-
łowy: 1 % podatku dla patryka Magdziaka 100 / M.

1% podatku dla Patryka

Mam na imię Alyshia, 
mam 8 lat. Urodziłam się 
z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. W zeszłym roku 
zdiagnozowano u mnie 
również niedosłuch centralny. 
potrzebuje ciągłej rehabi-
litacji, by stawać się coraz 
bardziej samodzielna. Częścią 
mojej rehabilitacji jest hipo-
terapia, która uwielbiam. raz 
w tygodniu rodzice zabierają 
mnie na basen, gdzie mam 
zajęcia indywidualne. W roku 
ubiegłym przeszłam kosztowny zabieg fibrotomi, który 
bardzo mi pomógł, również uczestniczyłam w turnusie 
rehabilitacyjnym, na którym np. nauczyłam się jeździć na 
rowerze, co bardzo mnie cieszy. Zwracam się do państwa 
z prośbą o pomoc. przekażcie 1% swojego podatku 
na rzecz mojego dalszego leczenia i rehabilitacji. Krs: 
0000308316. Cel szczegółowy: Alyshia Covey C/32. 
Fundacja Złotowianka.

1% podatku dla Alyshii

Zwracamy się do pozostałych osób, które nadesła-
ły do nas zgłoszenia z prośbą o zamieszczenie ape-
lu o uzyskanie 1% podatku, jak również do tych, 
które jeszcze tego nie zrobiły.

Prosimy Państwa o nadesłanie zgłoszeń wyłącznie kompletnych, 
bez linków, odnośników itp. Należy nadesłać, na adres p.smolinski@
expressy.pl, apele, a w nich:

1. w tytule wiadomości – „1% podatku – zgłoszenie”, 2. w treści wia-
domości – krótki tekst apelu, a także zdanie „Wyrażam zgodę na 
publikację apelu oraz fotografii, które nadsyłam, na łamach Expres-
su Powiatu Wejherowskiego oraz GWE24.PL (tutaj imię i nazwisko, 
a także numer telefonu), 3. w załączniku wiadomości – zdjęcie ilu-
strujące apel, np. fotografia potrzebującej osoby.

Wcześniej nie ustanowiliśmy tak sztywnych zasad nadsyłania zgło-
szeń, co spowodowało, że wiele z nich było niekompletnych. Za ty-
dzień na łamach Expressu Powiatu Wejherowskiego i na GWE24.PL 
zamieścimy kolejne apele, więc – czekamy!
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WEJHEROWO | Nastrojowa muzyka, niepowtarzalna atmosfera i Danuta Stenka, 
czytająca Biblię po kaszubsku – za nami kolejna edycja niecodziennego wido-
wiska artystycznego jakim jest Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich.

Wejherowska kolegiata jak 
co roku zapełniła się po 
same brzegi. Zebrani we-
wnątrz mogli usłyszeć nie 
tylko Biblię czytaną przez 
Danutę Stenkę w języku 
kaszubskim, ale też słowa 
Pisma Świętego w języku 
oryginalnym czyli hebraj-
skim – przez o. Jakuba 
Waszkowiaka. 
Wielbiciele cyklu Verba 
Sacra podkreślają fenomen 
tego wydarzenia. Teksty 
Pisma Świętego w języku 
kaszubskim przyciągają nie 
tylko spragnionych „pokar-
mu duchowego”, ale także 
przeżyć estetycznych. 
Niezmiennie od trzynastu 
lat słowa Biblii z języka 

hebrajskiego na kaszubski 
tłumaczy o. prof. dr hab. 
Adam Ryszard Sikora.
Cykl Verba Sacra, jako 
projekt interdyscyplinarny 
artystyczno-naukowo-reli-
gijny, powstał dla uczcze-
nia Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000 i poświęcony 
jest tradycji słowa w kul-
turze duchowej narodu pol-
skiego. 
Jego autorem jest reżyser 
Przemysław Basiński z Po-
znania. Myślą przewod-
nią projektu jest ukazanie 
piękna treści zawartych 
w literaturze klasycznej 
i w Biblii oraz piękna za-
bytkowej architektury sa-
kralnej. /raf/
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WEJHEROWO | Nastrojowa muzyka, niepowtarzalna atmosfera i Danuta Stenka, 
czytająca Biblię po kaszubsku – za nami kolejna edycja niecodziennego wido-
wiska artystycznego jakim jest Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich.

Modlitwa katedr 
i Biblia po kaszubsku



NIERUCHOMOŚCI

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

Sprzedam domek letnisko-
wy w Borkowie nad trzema 
jeziorami, 5800 zł. Tel: 503-
797-645

Mieszkanie 100 m2 Gości-
cino, pierwsze zasiedlenie, 
gotowe do zamieszkania. 
Tel: 662-047-503

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

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

Sprzedam lub wynajmę 
działkę budowlaną z ga-
rażem 616m2 Reda, ul. 
12Marca. Tel: 602-306-210

Sprzedam działkę budow-
laną pod lasem 2km od 
Lęborka(Łówcze) 1500m2, 
cena 39 000 zł. 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 Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 
483

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

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

KUPIĘ

Kupię działkę pow. 1000 m 
w okolicach Szemudu pod 
działalność gospodarczą. 
Tel: 507-369-089

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie Ru-
mia. 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, złomowanie, ka-
sacja, awaryjne otwieranie 
aut, sprzedaż części, pomoc 
drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

Sprzedam pompę układu 
chłodzenia, silnik 1,4 16V 
VW Golf IV, Skoda, Seat. 
Tel: 501-611-012

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

Sprzedam telewizor marki 
Samsung, kolorowy, 14 cali, 
Wejherowo, cena 70 zł. Tel: 
510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Szkody komunikacyjne, ma-
jątkowe, likwidacja, wyceny, 
kosztorysy, opinie. Tel: 601-
631-835

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

Opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

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

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

Kotłownie, 
instalacje, 
w o d - k a n , 
g a z o w e , 
pompy cie-
pła, całe 
Trójmiasto 
i okolice, 
tel. 601 

677 964

TOWARZYSKIE

Pan 65 lat pozna Panią. Tel: 
504-574-249

Gorąca dupcia pozna spon-
sorów. Również sex telefon, 
Sopot. Tel: 511-470-498

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam 2 sukienki do 
komunii, tanio. Tel: 505-
492-143

Drewno do co i gałęziówkę 
sprzedam możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-
927

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

Sprzedam używaną zmy-
warkę Bosch oraz żyran-
dol. Tel: 606-978-490

Sprzedam tanio sztalugi 
malarskie nowe, stołowa 
bukowa 1m sosnowa 3 
ramienna 1,30. Tel: 608-
482-653

Oddam szklarnie, Rumia. 
Tel: 693-742-756

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

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, grana-
towy, 50 zł, Wejherowo, 
505-567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. 
rozkładaną, pojemnik na 
pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 200 zł, tel. 
517-782-024

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

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

Sprzedam mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, 
różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

Kupię militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwi-
punek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, ko-
lor biały, czarne wstawki, 
stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 
138

Złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

510 894 627
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ODDAm fajnego psa kun-
delka w dobre ręce, Rumia, 
tel. 690 513 819

WEJHEROWO | Nastrojowa muzyka, niepowtarzalna atmosfera i Danuta Stenka, 
czytająca Biblię po kaszubsku – za nami kolejna edycja niecodziennego wido-
wiska artystycznego jakim jest Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Dom w
1202 m2, sprzedam, zamie
nię na dwa pokoje z
z dopłatą, tel. 501 549 579

Sprzedam domek letnisko
wy w Borkowie nad trzema 
jeziorami, 5800 zł. Tel: 503-
797-645

Mieszkanie 100 m2 Gości
cino, pierwsze zasiedlenie, 

OGŁOSZENIA

jeziorami, 5800 zł. Tel: 503-

Modlitwa katedr 
i Biblia po kaszubsku

Kaszubski Bank Spółdzielczy 
prowadzi rekrutację 

na stanowiska:
· Doradca Klienta 

– oddziały: Wejherowo, Choczewo, Łęczyce

· Doradca Klienta BIZNES 
-  oddział Wejherowo

· Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży 
 – Centrala Banku Wejherowo

·Asystentka Zarządu 
– Centrala Banku Wejherowo

·Informatyk 
– Centrala Banku Wejherowo

Szczegóły na stronie: 
www.bank-kaszubski.pl 
(zakładka „o banku” à „Kariera”)
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Żółto – czerwoni po wyrów-
nanym spotkaniu ulegli miej-
scowemu Wybrzeżu II 24:26 
(11:11). 

- Szkoda tej porażki, bo była 
szansa na odniesienie zwy-
cięstwa – powiedział po me-
czu Paweł Paździocha, trener 

wejherowian. - Zabrakło nam 
skuteczności w ataku, spo-
ro piłek straciliśmy po głu-
pich błędach, a przeciwnik to 
skrzętnie wykorzystał. Obecna 
drużyna z Gdańska to całkiem 
inny zespół, niż w ubiegłym 
roku: dużo silniejszy kadro-

wo. Nie zmienia to jednak 
faktu, że powinniśmy wygrać 
ten mecz.

W meczu z Wybrzeżem naj-
więcej bramek dla Tytanów 
zdobywali: Kożanowski – 8, 
Jankowski – 6, oraz Bartoś – 
5. Tytani po sobotniej porażce 

Najpierw porażka, 
potem zwycięstwo
WEJHEROWO | Nieudanie zakończył się wyjazd szczypiornistów Tyta-
nów Wejherowo do Gdańska - nie sprostali rywalowi. Natomiast ko-
lejne spotkanie, rozegrane także w Gdańsku, wejherowianie wygrali.

utrzymali się na szóstym miej-
scu w lidze.

Nie wyszło z Wybrzeżem, ale 
udało się z SMS-em. Tytani po 
bardzo dobrej grze, pokonali 
SMS II ZPRP  Gdańsk 34:32 
(15:19). Zwycięstwo tym cen-
niejsze, bo rywal silniejszy 
kadrowo i zajmujący wyższe 
miejsce w ligowej tabeli. Tym 
razem trener wejherowian Pa-
weł Paździocha był po meczu 
bardzo zadowolony.

- Wracaliśmy z Gdańska 
w zgoła odmiennych nastrojach 
niż w sobotę – podsumował 
trener. - Cieszę się, że chłopaki 
się spięli i wywalczyli to zwy-
cięstwo na parkiecie. Pierwsza 
połowa co prawda nie wyszła 
nam tak jak zakładaliśmy, ale 
w drugiej części zagraliśmy 
koncertowo. Dobrze rozgrywa-
liśmy kontrataki i broniliśmy 
w obronie. Chciałbym pochwa-
lić swoich podopiecznych za 
walkę i zaangażowanie. Mam 
nadzieję, że w kolejnych me-
czach będzie podobnie.

Tytani, dzięki zwycięstwu 
umocnili się na szóstym miejscu 
w lidze, a do czwartego SMS
-u tracą zaledwie trzy punkty. 

/raf/

Nie wyszło z Wybrzeżem, 
ale udało się z sMs-em. 
Tytani po bardzo dobrej 
grze, pokonali sMs II Zprp  
Gdańsk 34:32 (15:19).

Luty rozpoczął nowy etap 
zimowych przygotowań. Po 
porannych zajęciach na siłow-
ni drużyna w samo południe 
wsiadła do autokaru i udała 
się na tygodniowe zgrupowa-
nie do Gniewina. Tam zespół 
korzysta z infrastruktury Ho-
telu Mistral Sport. 

Drużyna trenuje dwa razy 
dziennie. 

- Przed samym wyjazdem hu-
mory dopisywały - podkreślał 
trener Grzegorz Witt. - Obec-
nie stawiamy na kształtowanie 
wytrzymałości specjalnej oraz 
oczywiście elementów piłkar-
skich, takich jak gry 1 na 1 i 2 
na 2. Doskonalona będzie tak-
że sama organizacja gry. 

Najmłodszym z 23 zawod-
nikó jest Maksymilian Hebel. 
Jak sam podkreślał: dla niego 
to spore wyzwanie. Przygoto-
wania z pierwszym zespołem 
to już możliwość porównania 
dotychczasowych doświad-
czeń i sam wyczekuje soboty, 
która pokaże, jak zniósł okres 
zgrupowania. 

Do Gniewina nie pojecha-
li Maciej Wardziński oraz 
Dawid Tomczak. Ten pierw-
szy ma zgodę na znalezienie 
klubu z opcją wypożyczenia, 
natomiast Dawid jest już na 
testach w Gryfie Wejherowo 
i zasili grupę zawodników, 
którzy przeszli wcześniej 
w tym kierunku. /raf/

Arka trenuje w Gniewinie
PIŁKA NOŻNA | 23 zawodników Arki wyjechało na 
zgrupowanie do Gniewina. Tam w Hotelu Mistral Sport 
drużyna pozostanie do 6 lutego. Bo to właśnie na sobotę 6 
lutego na godz. 13.00 na stadionie rugby rozegrany zostanie 
sparing ze Stomilem Olsztyn.
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Kolejny zawodnik, mający 
być wzmocnieniem składu 
2-ligowego Gryfa Wejhe-
rowo, dołączył do ekipy ze 
Wzgórza Wolności. Mowa 
o 22-letnim Przemysławie 
Mońce.

Mońka trafił do Gryfa wczo-
raj, na zasadzie półrocznego 
wypożyczenia z Rakowa Czę-
stochowa. Piłkarz ten gra na 
pozycjach bocznego obrońcy 
i pomocnika. Ma na koncie 
40 występów na poziomie 2. 

ligi., w rozgrywkach na tym 
szczeblu zdobył 3 gole.

Paweł Czoska i Kamil Go-
dula, dotychczas piłkarze 
Gryfa, zasilą szeregi GKS
-u Przodkowo, lidera tabeli 3. 
ligi bałtyckiej.

Wcześniej zawodnikiem 
ekipy z Przodkowa został 
Przemysław Kostuch, były 
już obrońca żółto-czarnych, 
przez kilka sezonów jed-
na z ważniejszych postaci 
w Gryfie. oprac. PS.

Mońka w Gryfie, Czoska 
i Godula w Przodkowie
TRANSFER | Następny nowy zawodnik dołączył do składu Gryfa. Mowa o 22-letnim Prze-
mysławie Mońce, bocznym obrońcy i pomocniku. Trafił on na Wzgórze Wolności z Rakowa 
Częstochowa. Paweł Czoska i Kami Godula dołączyli do Przemysława Kostucha i wracają 
wraz z nim do 3. ligi, aby bronić barw GKS-u Przodkowo.

TRANSFER | Gryf Wej-
herowo w dalszym ciągu 
buduje nowy zespół, aby 
utrzymać się w 2. lidze na 
wiosnę. Do Klubu dołączył 
kolejny zawodnik, Dawid 
Tomczak. Wiadomo już 
nieco więcej o losie piłka-
rzy Gryfa, którzy wcze-
śniej zostali wystawieni na 
listę transferową.

Działacze WKS Gryf Wej-
herowo pozyskali kolejnego 
nowego zawodnika. Mowa 
o Dawidzie Tomczaku, ostat-
nio piłkarzu rezerw gdyń-
skiej Arki. Trafił on do Gryfa 
Wejherowo na zasadzie wy-
pożyczenia.

19-letni Tomczak gra na po-
zycji pomocnika. Kopał piłkę 
m.in. w Victorii Koronowo, 
której jest wychowankiem. 
Tomczak spędzi na Wzgórzu 
Wolności w Wejherowie całą 
rundę wiosenną. Miejmy 
nadzieję, że pomoże żółto-
czarnym w wyjściu ze strefy 
spadkowej 2. ligi.

W poprzedniej rundzie 19-
latek zaliczył 13 występów 
na 3-ligowych boiskach. 
Zdobył 4 bramki. – Tomczak 
jest młodzieżowcem, będzie 
walczył o miejsce w wyjścio-
wej jedenastce na bokach po-
mocy – powiedział Wiesław 
Renusz.

Wiadomo już nieco więcej 
o losie tych piłkarzy Gryfa, 
którzy wcześniej zostali wy-
stawieni na listę transferową.

Grzegorz Gicewicz powró-
cił w swoje rodzinne strony 
i został zawodnikiem Gavii 
Choszczno (klasa okręgowa, 
grupa: Szczecin – południe). 

Grzegorz był zawodnikiem 
Gryfa 2011-2013 oraz 2014-
2015. W tym czasie roze-
grał 138 oficjalnych spotkań 
w żółto-czarnym trykocie 
i zdobył 30 bramek.

Michał Skwiercz w chwili 
obecnej jest bez klubu. Dla 
WKS-u grał w latach 2012-
2015 i wystąpił w 108 me-
czach, w których ustrzelił 9 
goli.

Maciej Osłowski powró-
cił do piłki nożnej halowej 
i zasilił szeregi sekcji futsa-
lowej AZS-u UG Gdańsk. 
Dodatkowo prowadzi swój 
autorski projekt – Akademia 
Piłkarska „Banino”. Maciej 
był zawodnikiem Gryfa od 
połowy 2013 do końca 2015 
roku. Jego bilans to 66 spo-
tkań i 8 bramek.

Jacek Kusiak nie wznowił 
treningów i prawdopodobnie 
jego kariera piłkarska zeszła 
na dalszy plan. W Gryfie 
meldował się dwukrotnie, 
rozgrywając łącznie dwie 
niepełne rundy – 19 spotkań, 
4 bramki.

Jakub Giec, który został 
wypożyczony na pół roku do 
Cartusii Kartuzy, przybył na 
Wzgórze przed początkiem 
obecnego sezonu. Na bo-
isku zameldował się 9 razy. 
oprac. PS.

Kolejny piłkarz dołączył 
do Gryfa, kilku odeszło

Piłkarze Gryfa Wejherowo 
w meczu sparingowym, roze-
granym w Bytowie, przegrali 
z Drutex-Bytovią Bytów 0:1 
(0:0). Bramkę, w 64. minucie 
spotkania, zdobył Artur Wo-
jach z podania Artura Forme-
li. Na obronie żółto-czarnych 

zagrał Krzysztof Wicki, te-
stowani byli trzej nowi pił-
karze.

Bytovia Bytów - Gryf Wej-
herowo 1:0, gol: Artur Wo-
jach, 64’.

źródło: 90minut.pl
oprac. PS.

Gryf przegrał z Bytovią 
na wyjeździe
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Czy pamiętacie Kazimierza 
Deynę? Tego prostego chło-
paka z wielodzietnej rodzi-
ny ze Starogardu Gdańskie-
go, czyli ze stolicy Kociewia?  
W tym roku, 1. września mi-
nie 28 lat od jego tragicznej 
śmierci na amerykańskiej au-
tostradzie. Prawie czterdzie-
ści lat temu, ten geniusz piłki 
nożnej grał w Manchesterze 
City. Wcześniej występował 
we Włókniarzu Starogard, ŁKS 
Łódź i Legii Warszawa.  Zdo-
był z reprezentacją złoty me-
dal na Igrzyskach Olimpijskich 
w 1972 roku i posrebrzany za 
III miejsce na Mistrzostwach 
Świata w 1974 roku. Kazek, 
pseudonimy boiskowe Kaka, 
Generał i Kaz, umiał z piłką 
zrobić wszystko. Pozornie grał 
mało efektownie. Niby na 
stojąco. Jednak prawdziwi fa-
chowcy i kibice widzieli w nim 
ten błysk talentu na miarę nie 
tylko świata, ale chyba ca-
łej naszej galaktyki! W Polsce 
nikt nie dorównywał mu ni-
gdy do przysłowiowych pięt. 
Ja oczywiście zawsze bardziej 
lubiłem na boisku Włodzimie-
rza Lubańskiego, ale to zupeł-
nie innego „gatunku” piłkarz. 
Obaj wielcy, ale inaczej grają-
cy na boisku. Także jako ludzie 
całkowicie odmienni. Deyna 
był, jak napisałem na począt-
ku prostym człowiekiem. Nie 
był mówcą. On „mówił” no-
gami.  Wydawało się, że gdy 
wyjedzie na Wyspy Brytyjskie 
to dokona tam rewolucji fut-
bolowej. Cóż, udał się tam za-
pewne zbyt późno, bowiem 
gdy skończył 31 lat. Po drugie 
angielska piłka nie tolerowa-
ła futbolu kontynentalnego. 
Zresztą i dziś Wyspiarze uwa-
żają swoje teorie piłkarskie za 
obowiązujące na całym świe-

cie, oczywiście nadal całko-
wicie niesłusznie. Deyna grał 
w Manchesterze City przez 
trzy ciężkie, jak na mistrza pił-
ki, sezony. Ale dał radę. Dru-
gi sezon można nawet uznać 
za bardzo udany - 22 mecze 
i 6 bramek. Rok wcześniej 15 
meczów. W ostatnim sezonie 
zaledwie dwa. Co przeżywał 
nasz mistrz na Wyspach Bry-
tyjskich najlepiej oddaje arty-
kuł, jaki ukazał się w grudniu 
1979 roku w periodyku piłkar-
skim „World Soccer”. Pozwolę 
sobie przedstawić polskie tłu-
maczenie tego tekstu, zaty-
tułowanego „Deyna zostaje”, 
sprzed 37. lat. Zapewne zain-
teresuje to „starych” fanów 
futbolu. Musiał minąć rok za-
nim Kazimierz Deyna doszedł 
do porozumienia z angielskim 
futbolem i angielski futbol po-
godził się z Deyną. Człowiek, 
który pozostawił za sobą bły-
skotliwą karierę kapitana re-
prezentacji Polski, pojawił 
się Manchesterze City, zwia-
stowany jako nowa gwiaz-
da przewodnia Maine Road. 
Wkrótce jednak przenosi-
ny wydały się nieszczęśliwe 
zarówno dla zawodnika, jak 
i klubu. Deyna , artysta – któ-
ry w minionym dziesięciole-
ciu stworzył jedno z najwspa-
nialszych piłkarskich dzieł na 
świecie, znalazł się w sytuacji 
rozpaczliwej dla rzemieślni-
ka. Był supergwiazdą i oto na-
gle utracił swoją pozycję. Nie 
robił tajemnic  ze swego nie-
zadowolenia. Krytykował an-
gielskie metody gry w ogó-
le Manchester City w szcze-
gólności. Nie mogąc utrzy-
mać stałego miejsca , groził, 
że opuści klub. Mimo, że przy 
końcu zeszłego sezonu zdo-
był kilka goli, został faktycznie 

wykreślony z drużyny przez 
bossa Malcolma Allisona, 
gdyż – podobno – jego cho-
dzony styl za mało wnosił do 
środkowej linii MC. Ale nagle 
Allison, znajdując się pod pre-
sją, zmienił zdanie i ponow-
nie wstawił Deynę do skła-
du, tym razem jako wędrują-
cego napastnika, partnera sil-
nego, ale niedoświadczone-
go Micka Robinsona. Sukces 
Deyny był fenomenalny. Zno-
wu okazał się mistrzem, tym 
razem w sztuce wykańcza-
nia akcji. Stał się najgroźniej-
szym strzelcem, wyprowadził 
zespół z samego dna I Divi-
sion. Manchester City potra-
fił wreszcie wykorzystać jego 
rzadkie uzdolnienia w rejonie 
boiska, gdzie energia nie sta-
nowi praw. Deyna zaakcepto-
wał tę rolę z zadowoleniem. 
„Teraz jestem szczęśliwy – 
mówi – wszystko układa się 
dobrze”. Podkreśla, że dzięki 
swemu uporowi zapewne do-
trwa do końca kontraktu, czyli 
jeszcze blisko dwa lata. Fortu-
na zwróciła się znowu ku Dey-
nie podczas towarzyskiego 
spotkania Manchesteru City 
z jego poprzednim klubem – 
Legią. Zdobył wtedy dwa gole 
dla obydwu zespołów i kie-
rownictwo City zrozumiało, 
że popełniło błąd. Manager 
Tony Book mówi: „Kiedy przy-
chodził do nas, liczyliśmy na 
niego jako gracza środkowej 
strefy, ale przecież nigdy nie 
był zawodnikiem walczącym 
o piłkę. Teraz pozostawiliśmy 
mu wolny wybór – gra w ata-
ku lub pomocy, sam decyduje 
jak jest lepiej. Zrozumieliśmy 
czego Deyna potrzebuje i on 
lepiej zrozumiał angielski fut-
bol”. Malcolm Allison dodaje: 
„To, że potrafi strzelać, wie-
dzieliśmy zawsze. Ale zespoło-
wi brakowało przede wszyst-
kim opanowania i inteligen-
cji, a owe cechu ten chłopak 
ma i przekazuje innym. Pole-
ciłem pozostałym piłkarzom, 
aby obserwowali go i stara-
li się naśladować. Deyna jest 
dla nich wszystkich nauczy-
cielem”. Łza się w oku kibica 
kręci, gdy wspomina Deynę. 
Sądziłem, że legenda Deyny 
zostanie naszym symbolem 
przed ME w 2012 roku, tym 
bardziej, iż mecze były rozgry-
wane także nieopodal jego 
rodzinnego Starogardu Gdań-
skiego, w samym Gdańsku. 
Niestety, tak się nie stało.

„Mówił” 
nogami

ZBIgNIEW ChuChAŁA
KALENDARIUm 
FuTbOlOwE

W zawodach wystąpiły 
dwie zawodniczki KTS-K 
GOSRiT LUZINO: Magda 
i Katarzyna Płotka. Na naj-
niższym stopniu podium sta-
nęła Magda, natomiast Kata-
rzyna zajęła miejsce 6.

Klasyfikacja końcowa
juniorek: 
1. Natalia Kawecka 

  MTS-Kwidzyn 
2. Julia Witkowska 

  MRKS Gdańsk 
3. Magda Płotka 
    KTS-K GOSRiT LUZINO 

Klasyfikacja końcowa
juniorów: 
1. Robert Wołowiecki 

  MRKS Gdańsk 
2. Michał Małachowski 

  MTS-Kwidzyn 
3. Kacper Karpiński 

  KS AZS AWFiS Gdańsk

Dobry występ tenisitek
luZINO | III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorek i Juniorów w Tenisie Stoło-
wym odbył się w miniony weekend w Gdańsku.

Gospodarzem meczu, który 
odbył się na boisku GOSiRu 
w Gdyni, był zespół AP KP 
Gdynia. Gra była dość szar-
pana, ale mecz miał również 
dobre momenty. Damian 
Splitthof bardzo ładnym po-
daniem przekazał piłkę Be-
niamina Damps, który umie-

ścił piłkę w bramce. Dało 
to prowadzenie zespołowi 
z Luzina.

Niestety w późniejszej 
grze gospodarze zdołali po-
konać dobrze dysponowa-
nego bramkarza z drużyny 
GOSRiTu. Mecz zakończył 
się więc wynikiem 1-1. /raf/

Remis w pierwszym 
sparingu
luZINO | Drużyna GOSRiT/el Professional Luzino rocznik 2001/02 ro-
zegrała pierwszy w tym roku sparing na pełnowymiarowym boisku. 

SKŁAD W I PoŁoWIE:

Grubba – Pikron, Wolski, Lan-
dowski, Krzyżanowski (Mi-
chałek) – Nastały, Stolc, Spo-
litthof, Gruba, Damps – Ja-
rosz

SKŁAD W II PoŁoWIE:

Grubba – Pikron, Landowski, 
Stolc, Michałek – Klebba, Bor-
nowski, Spolitthof, Rutkow-
ski, Pikulski – Klawikowski




