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WEJHEROWO | Już za 
kilka dni w Wejherowie bę-
dzie można obejrzeć niezwy-
kły spektakl. „Puste Krzesło” 
to przedstawienie, w którym 
zagrają znane osoby życia pu-
blicznego Wejherowa i powia-
tu wejherowskiego. 

Całkowity dochód ze sprzeda-
ży biletów zostanie przekazany 
na rzecz wejherowskiego Ho-
spicjum p.w. św. Judy Tadeusza, 
działającego na terenie całego 
naszego powiatu. Hospicjum to 
zajmuje się opieką nad osoba-
mi dotkniętymi nowotworem 
w terminalnym okresie choroby. 
Opieka ta sprawowana jest bez-
płatnie w domu pacjenta. 

Aktorzy wcielą się w role zna-
ne z powieści sensacyjnej zwią-

zanego z Wejherowem Macieja 
Słomczyńskiego (znanego pod 
pseudonimem Joe Alex). W ro-
lach głównych w spektaklu pt. 
„Puste krzesło” zobaczymy: 
Beatę Rutkiewicz, Piotra Bo-
chińskiego, Marcina Drewę, 
Bartłomieja Czyżewskiego, Ra-
fała Szlasa, Tomasza Grotha, 
Leszka Winczewskiego, Renatę 
Twarduś, Jadwigę Jędrej, Rafała 
Dębskiego, Ryszarda Nalepkę, 
Bogusława Kaczmarka, Marci-
na Zacholskiego i Paulinę An-
gel. Na scenie zagoszczą także 
Bogdan Tokłowicz i Bożena 
Conradi.

Premiera spektaklu planowana 
jest na 18 marca na godzinę 18.00 
w auli Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Nr 1 w Wejherowie, 
przy ulicy Bukowej 1. /raf/

Wystąpią na scenie 
i pomogą hospicjum
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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
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Rolę gospodarza pełnił Mie-
czysław Grzenia, Przewod-
niczący Oddziału PZERiI 
w Rumi.
- Musimy przyznać, że mamy 
szefa niezwykle aktywnego 
i poświęcającego ogrom cza-
su naszym emeryckim spra-
wom – stwierdziły zgodnie 
rumskie seniorki.
Na spotkanie przybyli goście 
honorowi: Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi oraz Ariel 
Sinicki, przewodniczący 

Rady Miejskiej Rumi. Zło-
żyli wszystkim obecnym pa-
niom ciepłe życzenia i wrę-
czyli kwiaty.
- Wszystkim paniom życzy-
my pomyślności, uśmiechu, 
satysfakcji z codziennego 
życia, a przede wszystkim 
zdrowia, bo do aktywnego 
spędzania czasu potrzeba sił 
– zwrócił się do goszczących 
na spotkaniu seniorek Ariel 
Sinicki.  
- Bardzo cenię społeczną 

działalność wszystkich or-
ganizacji pozarządowych 
w Rumi – podkreślił Michał 
Pasieczny. - Dzięki temu lu-
dzie integrują się i wspólnie 
pracują na rzecz naszego 
miasta. Jesteśmy dumni, że 
nasi rumscy społecznicy pro-
wadzą tak dużą liczbę cieka-
wych działań. Zapewniam, że 
miasto nadal będzie je wspie-
rać, i cieszę się, że wspólnie 
z Radą Miejską w tej kaden-
cji udało się zwiększyć finan-

Słoneczne święto pań
RUMIA | Morze czerwonych tulipanów, życzenia oraz piosenki 
specjalnie dla pań, to najważniejsze punkty spotkania, któ-
re z okazji Dnia Kobiet odbyło się w restauracji „Podkowa” 
w Rumi. Organizatorem było rumskie koło Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

sowanie działań społecznych 
niemal we wszystkich płasz-
czyznach. Gratuluję jeszcze 
raz inicjatyw, wspaniałych 
działań nie tylko na rzecz se-
niorów i życzę wszystkim pa-
niom nie tylko stu, ale dwustu 
lat w zdrowiu i radości.
Spotkanie uatrakcyjnili rum-
scy artyści: Krzysztof Brzo-
zowski (znakomity tenor, 

współpracujący z wieloma 
teatrami operowymi, dyry-
gent Zespołu Śpiewacze-
go Św. Cecylii, organizator 
i animator życia muzycznego 
Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego) wraz z Iloną i Dariu-
szem Wojciechowskimi (flet, 
instrumenty klawiszowe). 
Świętujące panie najbardziej 
ucieszył utwór specjalnie 

im zadedykowany: „O sole 
mio”, nie wspominając już 
o odśpiewaniu dla nich przez 
wszystkich obecnych panów 
„Stu lat!”.
Również przedwiośnie uśmie-
chało się do naszych seniorek 
ciepłymi promieniami słońca, 
które świeciło przez całą uro-
czystość.

/kor/
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Super-inwalida!
Kierowca tego samochodu chyba bardzo chciał się znaleźć w naszej rubryce, gdyż bardzo 
postarał się o to, aby zasłużyć na miano mistrza parkowania. Już samo zajęcie miejsca dla 
niepełnosprawnego przez osobę do tego nieuprawnioną (na samochodzie nie miał naklejki 
świadczącej o tym, że jest niepełnosprawny) zasługuje na napiętnowanie. Ale dla niego to 
było za mało. Musiał zająć... 4 miejsca!
Zdjęcie zostało wykonane na parkingu przy Castoramie w Rumi, a przesłał je do nas nasz 
Czytelnik Krzysztof, mieszkaniec Redy. Dziękujemy.



3|gwe24.pl/aktualności Piatek, 11 marca 2016

REKLAMA                  33/2016/DB REKLAMA                    3/2016/DB

W Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie odbyło się 
spotkanie przedstawicieli 
Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego, na którym porusza-
no głównie kwestie doty-
czące realizacji wspólnych 
przedsięwzięć i inwestycji 
najkorzystniejszych dla 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego.
Jednym z tematów podję-
tych w trakcie spotkania 
była sprawa Pendolino. 
Jak już pisaliśmy Express 
InterCity Premium relacji 
Kraków-Kołobrzeg, któ-
ry zacznie kursować od 29 
kwietnia, nie zatrzyma się 
w Wejherowie. Perspekty-
wa braku postoju, w stolicy 
najludniejszego powiatu na 
Pomorzu, martwi samo-
rządowców ze względu na 
mieszkańców, którzy z od-
ległych miejscowości będą 
musieli dojeżdżać najpierw 
PKS-em, a później kolejką 
SKM do Gdyni. Dlatego 
w tej sprawie zostanie wy-
stosowane pismo do dyrekcji 
PKP, pod którym oprócz sta-
rosty podpiszą się włodarze 
Wejherowa, Redy i Rumi.
- Już wcześniej deklarowa-
łam chęć zwrócenia się do 
władz PKP, aby spółka prze-
prowadziła ponowną anali-
zę i rozważyła możliwość 
zatrzymywania się pociągu 
w Wejherowie – mówi Ga-
briela Lisius, starosta wej-
herowski. - Dlatego zaprosi-
łam do dyskusji na ten temat 
przedstawicieli władz z tere-

nu z Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego i zaapelowałam, 
aby się podpisali pod wnio-
skiem. Wiadomo bowiem, 
że wspólne działania mogą 
dać lepsze rezultaty. Gdy-
by Pendolino zatrzymywało 
się w Wejherowie, które jest 
przecież dużym, centralnym 
punktem komunikacyjnym, 
byłoby to sporym ułatwie-
niem dla mieszkańców nie 
tylko miasta, ale też innych 
miejscowości. Przecież to 
właśnie tu – do stolicy po-

wiatu – wiele osób dojeżdża 
samochodami i przesiada się 
na innych środków transportu 
zbiorowego. Dlaczego taka 
osoba, aby wsiąść do Pendo-
lino, będzie musiała dojechać 
znacznie dalej, aż do Gdyni, 
i tam zostawić samochód? 
Przecież Wejherowo jest do-
skonałym punktem przesiad-
kowym. Pamiętajmy też, że 
powstają tu węzły integra-
cyjne, będą też duże parkin-
gi. Pendolino powinno mieć 
przystanek w tym mieście. 

Na spotkaniu rozmawiano 
także o problemach związa-
nych z budową Obwodnicy 
Północnej Aglomeracji Trój-
miejskiej
- OPAT to trudny temat, któ-
ry ciągnie się już od wielu 
lat – mówi starosta Gabriela 
Lisius.-  To bardzo ważna 
kwestia dla mieszkańców ca-
łego Pomorza, której nie mo-
żemy zostawić, dlatego chcę 
zorganizować spotkanie, na 
które zaproszeni zostaną: 
wojewoda, marszałek, lokal-

ni samorządowcy, posłowie. 
Będę się starała doprowadzić 
do tego, aby takie spotkanie 
odbyło się w przyszłym mie-
siącu. Bardzo ważne jest, aby 
nowym posłom i nowemu 
wojewodzie przedstawić po-
trzebę budowy tej drogi, po-
kazać, że jest gotowa koncep-
cja i zapytać: „co dalej?”. Ta 
sprawa ciągnie się już bardzo 
długo, tereny inwestycyjne są 
zablokowane, decyzji wciąż 
nie podjęto. 
W spotkaniu wzięli udział: 

Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, Jacek Thiel, 
członek zarządu powiatu, 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, Bogdan 
Tokłowicz, przewodniczący 
RM Wejherowa, Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy, 
Kazimierz Okrój, przewodni-
czący RM w Redzie, Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi 
oraz Piotr Bartelke, przewod-
niczący Komisji Samorządo-
wej RM Rumi.
Rafał Korbut

Walczą o Pendolino i OPAT
POWIAT | O to, aby pociąg Pendolino zatrzymywał się w Wejherowie oraz o wrócenie do tematu budowy Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej wnioskowano podczas spotkania przedstawicieli Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 

REDA | Mieszkańcy Redy 
od 1 kwietnia będą mogli 
składać wnioski o ustalenie 
prawa do świadczenia wy-
chowawczego. W mieście 
jednostką odpowiedzialną 
za realizację tego zadania 
dla mieszkańców Redy jest 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

Organ wyda decyzję i wypła-
ci pieniądze w ciągu trzech 
miesięcy od wpłynięcia 
wniosku z wyrównaniem od 
1 kwietnia 2016 r. Wyrówna-
nie od miesiąca kwietnia na-
stąpi bez względu na to czy 
wniosek zostanie złożony 
w kwietniu, maju, czerwcu 
włącznie do 1 lipca 2016 r.
W przypadku złożenia wnio-
sku od 2 lipca 2016 r. prawo 
do świadczeń będzie przy-
sługiwać bez wyrównania 

tzn. od miesiąca złożenia 
wniosku.
Druki wniosków są dostępne 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej oraz do pobra-
nia na stronie internetowej 
ośrodka. Dodatkowych in-
formacji udziela Małgorzata 
Klebba, kierownik MOPS, 
tel. 58 678 58 65. 
/raf/

Wnioski - od 1 kwietnia
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oGŁoSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),  oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku 
z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) Burmistrz Miasta Rumi informuje 
o podjęciu przez  Radę Miejską Rumi następujących uchwał: 

- Nr XVII/142/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla istniejącej działki 
o numerze 85/11 obr. 22 położonej w Rumi w środkowej części dzielnicy Szmelta,

- Nr XIX/175/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położone-
go w Rumi znajdującego się między ulicami Gdańską, obrońców Westerplatte, Kole-
jową i terenami kolejowymi,

(Załączniki graficzne  do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice 
planu znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej 
www.bip.rumia.pl)

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań do Burmistrza 
na piśmie  -  listownie na adres Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia lub 
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi  w terminie do dnia  04.04.2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku  oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie da-
nych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

Dyżur odbędzie się 14 mar-
ca 2016 roku, w godz. 10.00 
– 16.30, w sali nr 203 Urzę-
du Miasta Rumi, przy ul. 
Sobieskiego 7.
Podczas spotkania porusza-
ne będą różne zagadnienia. 
Mieszkańcy będą mogli do-
wiedzieć się m. in. o moż-
liwości składania zeznania 
podatkowego za rok 2015 ze 
względu na adres zamiesz-
kania, a nie zameldowania. 
Ponadto otrzymają pomoc 
w zakresie wysyłania zeznań 
podatkowego za ubiegły rok 
drogą elektroniczną. Oprócz 
tego będą mogli skonsul-
tować się co do prawidło-
wości wykazania dochodu, 
odliczeń od dochodu oraz 
przysługujących ulg podat-
kowych w roku 2015.
Czas na rozliczenie się z fi-
skusem mamy do 30 kwiet-
nia. Jednak już teraz Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi 
wraz z Magdaleną Mrowic-
ką Przewodniczącą Komi-
sji Finansowo-Budżetowej, 
przypominają i zachęcają: 
- Jeśli Pani/Pan mieszka 

w Rumi, prosimy – odpro-
wadzajcie tutaj podatki. 
Teraz jest to bardzo proste. 
Wypełniając zeznanie po-
datkowe, wystarczy wpisać 
aktualny adres zamieszka-
nia. 
Dlaczego warto płacić po-
datek właśnie w miejscu za-
mieszkania?
- Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, że aż 38% podatku 
PIT płaconego przez każde-
go mieszkańca Rumi wraca 
do budżetu miasta – argu-
mentuje Michał Pasieczny. - 
Za te pieniądze Rumia może 
funkcjonować i rozwijać się 
dla swoich mieszkańców. 
Dzięki tym środkom dzia-
łają szkoły, przedszkola, in-
stytucje kulturalne, takie jak 
Stacja Kultura, czy Miejski 
Dom Kultury mogą realizo-
wać ciekawy program arty-
styczny. Pieniądze z podat-
ków pomogły wybudować 
ulice, chodniki, kanalizację 
oraz wspierają powstanie 
wielu innych inwestycji. 
Z tych środków miasto do-
finansowuje organizacje po-

Przyjdź na dyżur „skarbówki”
RUMIA | Pracownice Urzędu Skarbowego będą prowadziły konsultacje dla mieszkańców w rumskim ma-
gistracie. Warto skorzystać z okazji, by wyjaśnić wątpliwości związane z rozliczeniem z fiskusem.  A tak-
że – rozliczyć PIT w miejscu zamieszkania.

zarządowe (sport, turystyka, 
kultura, pomoc społeczna, 
przeciwdziałanie patologiom, 
zdrowie, oświata).
Zgodnie z przepisami, każdy 
mieszkaniec musi rozliczać 
się zgodnie z adresem za-
mieszkania (a nie zameldo-
wania).
Obecnie w Rumi zameldo-
wanych jest 45,7 tys. osób. 
Jednak mieszka tu i pracuje 
znacznie więcej ludzi. Część 
z nich codziennie korzysta 
z rumskich dróg, komunika-
cji miejskiej, infrastruktury 
i usług zdrowotnych, eduka-
cyjnych, kulturalnych i spor-
towych, nie dokładając się do 
kosztów ich utrzymania. 

Jak płacić podatek w Rumi? 
Cała operacja związana ze 
zmianą informacji o miej-
scu zamieszkania w urzędzie 
skarbowym jest bardzo pro-
sta. Teraz, kiedy wypełnia-
my zeznanie podatkowe za 
2015 r., na pierwszej stronie, 
w części B wystarczy wpisać 
aktualne miejsce zamieszka-
nia. I nie chodzi tu o miejsce 
zameldowania, które mamy 
wpisane w dowodzie osobi-
stym, ale o miejsce, w którym 
faktycznie mieszkamy. A je-
śli rozliczenie PIT za ten rok 
zostało już wysłane, jeszcze 
nie jest za późno na zmianę. 
Wówczas można wypełnić 
dodatkowy, jednostronicowy 
dokument ZAP-3 i przesłać 
go do Urzędu Skarbowego 
w Wejherowie. /kor/

Porad mieszkańcom 
Rumi udzielać będą pra-
cownicy wejherowskie-
go urzędu skarbowego
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Przypomnijmy: „Świeć się 
z Energą” to ogólnopolski 
konkurs, w którym miesz-
kańcy głosują na najpiękniej 
oświetlone miasto w Polsce 
w okresie świąt Bożego Na-
rodzenia. To od Internautów 
i czytelników codziennej 
prasy lokalnej zależało, które 
miasto otrzyma tytuł świetl-
nej stolicy Polski i nagrody 
z przeznaczeniem na cele cha-
rytatywne. W tym roku łączna 
pula nagród wynosiła aż 200 
tys. zł!
Jednym z laureatów tegorocz-
nej edycji zostało Wejherowo. 
Fundator nagród i organizator 
plebiscytu – Energa – przeka-
zała sprzęt AGD o wartości 10 
tys. zł. Władze miasta zadecy-
dowały, że nagroda trafi do 
najstarszej organizacji chary-
tatywnej, działającej w Wej-
herowie, jaką jest Stowarzy-
szenie Przyjaciół Rodziny. 

Organizacja wzbogaciła się 
m.in. o lodówkę, blender, 
ekspres do kawy, szybkowar, 
parowe urządzenie do czysz-
czenia podłóg, kuchenka mi-
krofalowa, odkurzacz, elek-
tryczny grill, toster, czajnik, 
i wiele innych. 
- Nie byłoby tej wspaniałej na-
grody, gdyby nie nasi miesz-
kańcy i gdyby nie głosowanie 
na naszą wspaniałą iluminację 
świąteczną, która się podoba-
ła – mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhero-
wa. - Dziękuję Enerdze, która 
wpadła na pomysł, aby wyko-
rzystać ten czas i podzielić się 
swoimi środkami finansowy-
mi i pomóc innym. Ta pomoc 
jest bardzo cenna. Najbardziej 
widzą to ci, którzy pomagają 
i ci, którzy tę pomoc otrzyma-
li. Cieszę się, że mamy takie 
społeczeństwo, że tę nagrodę 
udało się zdobyć dla nasze-

go miasta. Wierzę, że w tym 
domu, w rękach pani Zofii, te 
sprzęty będą bardzo dobrze 
wykorzystane. 
- Cieszymy się, że ta nagroda 
trafiła do miasta na Pomorzu 
i na pewno zostanie właści-
wie spożytkowana – dodaje 
Karina Chlebowska, przedsta-
wiciel Energa Obrót. - To już 
siódma edycja naszego kon-
kursu, który cieszy się dużą 
popularnością. Wiele miast 
bierze w nich udział, jeździ-
my po całym kraju, wręczając 
nagrody. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Rodziny sprawuje opiekę nad 
dziećmi i całymi rodzinami, 
które potrzebują wsparcia. Od 
ponad 24 lat pani Zofia wraz 
z innymi osobami prowadzą 
„Dom Społeczny” przy ul. 
Dworcowej w Wejherowie. 
Są tu przez okrągły rok, wy-
jąwszy niedziele i wielkie 

święta. Jak sami mówią o so-
bie: „tu nikt nie pracuje, tu się 
jest. Jest to miejsce na Ziemi 
wymyślone przez ludzi nie-
obojętnych dla dzieci od „ 0 „ 
do końca gimnazjum”.
- Te sprzęty z pewnością uła-
twią nam działalność i przy-
niosą wiele pożytku – mówi 
Zofia Kusterska, przewodni-
cząca zarządu stowarzyszenia. 
- Pomogą nam w codziennych 
pracach, jak gotowanie czy 
sprzątanie. My, jako stowa-
rzyszenie, od lat pomagamy 
każdemu, komu trzeba: tym, 
którzy się do nas zgłoszą i tym, 
o których wiemy, że potrzebu-
ją pomocy. Ta codzienna pra-
ca daje nam mnóstwo radości 
i satysfakcji. Szczególnie gdy 
widzimy, jak dzieci, którymi 
się opiekujemy, odnajdują 
się w społeczeństwie, kończą 
szkoły, studia. To jest właśnie 
ten nasz sukces. Rafał Korbut

Nowy sprzęt dla fundacji 
charytatywnej
WEJHEROWO | Sprzęt AGD o łącznej wartości 10 tys. zł trafił do Stowarzyszenia Przy-
jaciół Rodziny w Wejherowie. To wygrana w konkursie „Świeć się z Energą”. 
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Nagroda trafiła do najstarszej organizacji 
charytatywnej, działającej w Wejherowie

W Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie odbyła się 
XVI nadzwyczajna Sesja 
Rady Powiatu Wejherowskie-
go. Obrady zostały zwołane 
w celu podjęcia przez rad-
nych uchwały dotyczącej wy-
rażenia zgody na podpisanie 
umowy partnerskiej w związ-
ku z projektem zgłaszanym 
przez powiat wejherowski do 
konkursu w ramach działania 
„Nowe mikroprzedsiębior-
stwa - Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Pomorskiego 2014-2020”.
Aby znacznie zwiększyć 
szanse na pozyskanie tych 
pieniędzy nawiązano ścisłą 
współpracę z innymi powiata-
mi oraz instytucjami. Projekt 
dotyczy zatem porozumienia 
zawartego wraz z powia-
tem puckim i kartuskim oraz 
dwoma podmiotami, Powia-
towym Cechem Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw – Związkiem Praco-
dawców w Wejherowie oraz 
Spółdzielnią Socjalną „Pasja” 
w Kartuzach na ubieganie się 
o środki finansowe w ramach 
ww. konkursu.
– Nadzwyczajna sesja została 
zwołana w związku z podję-
ciem uchwały, ponieważ apli-
kujemy o środki na pomoc 
i wsparcie dla rozpoczynają-
cych działalność gospodarczą, 

długotrwale bezrobotnych 
i z niepełnosprawnością po-
wyżej 30 roku życia – wyja-
śnia Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. – Z uwagi na to, 
że chcemy starać się o wspar-
cie w porozumieniu z po-
wiatem puckim i kartuskim 
oraz dwoma niepublicznymi 
podmiotami, Powiatowym 
Cechem Rzemiosł oraz Spół-
dzielnią Socjalną „Pasja”, po-
trzebna jest zgoda na zawar-
cie porozumienia. Wcześniej 
nie wiedzieliśmy, czy będzie 
wymagana uchwała Rady Po-
wiatu Wejherowskiego, ale 
okazało się, że taka zgoda jest 
niezbędna.
Celem projektu jest utworze-
nie oraz zapewnienie trwało-
ści nowo utworzonych mikro-
przedsiębiorstw na terenie 3 
powiatów: wejherowskiego, 
puckiego i kartuskiego, który 
będzie realizowany w posta-
ci kompleksowego wsparcia 
związanego z rozpoczęciem 
działalności gospodarczej, 
przez osoby znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, w tym oso-
by z niepełnosprawnościami 
(z wyłączeniem osób przed 
ukończeniem 30 roku życia), 
w oparciu o analizę umiejęt-
ności, predyspozycji i proble-
mów danego uczestnika pro-
jektu. /raf/

Pieniądze dla 
przedsiębiorców 
na start
POWIAT | Władze powiatu wejherowskiego przystąpiły do 
konkursu, w którym można zdobyć pieniądze dla rozpoczyna-
jących własną działalność gospodarczą. Uchwałę podjęli radni 
powiatu na nadzwyczajnej sesji. 

PO PUBLIKACJACH | W artykule pt. „WSM i miasto przy-
znają: mieszkania socjalne to problem”, który ukazał się w ubie-
głym tygodniu w Expressie Powiatu Wejherowskiego, pojawił 
się błąd. Napisaliśmy, że „powstało 5 budynków wybudowanych 
w latach 2001-2004, które kosztowały spółdzielnię ponad 340 tys. 
złotych”. W rzeczywistości byłą to kwota 3,4 mln zł. 
Za nieścisłość przepraszamy zarząd spółdzielni oraz naszych 
Czytelników. Redakcja

Mieszkania socjalne to problem
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Do tej pory w Wejherow-
skich szkołach nie było klas 
sportowych. Zmieni się to 
już od początku nowego roku 
szkolnego, czyli od września. 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, 1 marca 
podpisał zarządzenie, w któ-
rym zostały określone zasady 
zarówno tworzenia tych klas, 
ich organizacji, jak i później-
szego funkcjonowania. 
Jedna z klas sportowych po-
wstanie w Szkole Podstawo-
wej nr 9. Placówka od wielu 
lat współpracuje z Karate 
Klubem Wejherowo (preze-
sem klubu jest Mirosław 
Ellwart, który niedawno zo-
stał nagrodzony jako jeden 
z najlepszych trenerów pod-
czas Gali Najlepsi Sportowcy 
i Trenerzy Powiatu Wejhe-
rowskiego), dlatego tutejsza 
klasa będzie miała profil ka-
rate tradycyjne. 
Miłośnicy piłki nożnej będą 
mogli rozwijać swoje umiejęt-
ności w Szkole Podstawowej 
nr 6, zaś klasa o profilu piłka 
ręczna powstanie w Szkole 
Podstawowej nr 11. Czwarta 
klasa, w której odbywać się 
będą dodatkowe treningi ko-
szykówki, powstanie w Szko-
le Podstawowej nr 8. 
W klasach sportowych będą 
prowadzone dodatkowe za-
jęcia szkoleniowe w jednej 
z czterech dyscyplin, w zależ-
ności od profilu klasy. Łącz-
nie w tych klasach tygodnio-
wo będzie odbywać się 10 
godzin wychowania fizyczne-
go (4 godziny to w-f według 

podstawy programowej, 6 go-
dzin treningów).
- To bardzo dobra decyzja, 
od dawna chciałem, aby po-
wstały takie klasy sportowe 
w naszym mieście – mówi 
Rafał Szlas, radny i przewod-
niczący Komisji Zdrowia, 
Sportu i Rekreacji w Radzie 
Miasta Wejherowo. - Razem 
z innymi radnymi i zarząda-
mi klubów sportowych zabie-
galiśmy u prezydenta miasta 
o to, aby dzieciom umożli-
wić dodatkowe trenowanie 
sportu. I to właśnie udało się 
zrealizować. Na razie jest 
zapotrzebowanie na te czte-
ry dyscypliny, treningi będą 
prowadzone we współpracy 

z klubami sportowymi, które 
przy tych placówkach funk-
cjonują. Myślę, że te cztery 
klasy sportowe to doskonały 
początek i jednocześnie mam 
nadzieję, że w przyszłych 
latach w kolejnych szkołach 
powstaną podobne oddziały. 
Klasy o profilu sportowym 
to ogromna korzyść przede 
wszystkim dla uczniów, któ-
rzy mogą rozwijać się fizycz-
nie, ale też dla samych szkół, 
które otrzymują dodatkowe 
punkty, przez co będą mieć 
wyższe pozycje w rankingach. 
To duży krok do przodu, jeśli 
chodzi o rozwój sportu w na-
szym mieście. 
W każdej z czterech wejhe-

rowskich podstawówek po-
wstanie po jednym oddziale 
klasy sportowej (będą to kla-
sy czwarte). Każda klasa bę-
dzie liczyć do 25 uczniów, zaś 
uczeń kończący klasę trzecią, 
aby zostać przyjęty do od-
działu sportowego, będzie 
musiał mieć zgodę rodziców 
oraz zaświadczenie lekarskie. 
Dodatkowym warunkiem 
przyjęcia do klasy będzie eg-
zamin sprawności fizycznej. 
Ci, którzy trenują jakiś sport 
w którymś z klubów sporto-
wych, będą mogli otrzymać 
dodatkową rekomendację, 
która będzie mieć wpływ na 
przyjęcie do klasy sportowej.  
Rafał Korbut

Powstaną klasy sportowe
WEJHEROWO | Już od września uczniowie w czterech szkołach podstawowych będą mogli 
rozpocząć naukę w klasach o profilu sportowym. Młodzi sportowcy będą mogli trenować 
piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i karate tradycyjne. 

W klasach sportowych 
uczniowie będą mogli

 trenować m.in. piłkę nożną
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REDA | „Pora Juniora 
- teatrzyki” znowu w Fa-
bryce Kultury! Tym ra-
zem przygotowano spek-
takl zabawny i ciekawy. 
„Hamburgery atakują” - 
już w niedzielę 13 marca!

Teatr Gargulec spieszy 
na ratunek podatnym na 
wszechobecne reklamy 
dzieciom. Wszystko jak 
zawsze na wesoło - pio-
senki i śmieszne postacie. 
Główna bohaterka bajki, 
Marchewa (pełna życia, 

energiczna dziewczyna) 
spróbuje zmienić złe na-
wyki żywieniowe swojego 
ociężałego przyjaciela Fel-
ka. Nie będzie to proste za-
danie. Felka czeka trudna 
droga, podczas której od-
krywać będzie nowe smaki, 
kształty i kolory warzyw 
i owoców. Bilety w cenie 5 
PLN (dziecko + 1opiekun) 
do nabycia w kasie Fabryki 
Kultury. Możliwość rezer-
wacji pod numerem telefo-
nu: 58 736 28 28. 
/raf/

REDA | Tym, którzy choć 
raz widzieli Kaszubskiego 
Idola Live, zespołu Colo-
Red nie trzeba przedsta-
wiać. 
 
Zespół pochodzi z Kaszub. 
Tworzy go piątka przyja-
ciół, którzy poznali się przy 
okazji sezonu koncertowe-
go organizowanego przez 
lokalne radio. Gdy sezon 
koncertowy dobiegł końca, 
czuli ogromny niedosyt, 
a oddźwięk publiczności był 
jednoznaczny - chcemy wię-
cej! Połączeni pozytywną 
energią i ogromną miłością 

do muzyki stworzyli zespół. 
Ich korzenie silnie osadzo-
ne w kaszubskiej kulturze 
można wyczuć podczas 
koncertów, kiedy wykonują 
światowe hity muzki pop 
w przekładzie na język ka-
szubski. 
Obecnie zespół jest w trak-
cie zbierania materiału na 
debiutancką płytę, a nie-
dawno światło dzienne uj-
rzał ich singiel „Nic o nas 
bez nas”.
ColoRed wystąpi na Scenie 
Młodych w Fabryce Kultury 
już 11 marca o godz. 19.00. 
Wstęp wolny! /raf/

Zagra ColoRed

REDA | Miejski Dom 
Kultury w Redzie zapra-
sza na kolejne, fanta-
styczne spotkanie z grami 
planszowymi. 

Marcowe spotkanie 
w ramach projektu „ZGrana 
Reda” odbędzie się w naj-

bliższą sobotę 12 marca 
od godziny 15:00 do 21.00 
(cała impreza potrwa więc 
aż 6 godzin) w budynku 
Miejskiego Domu Kultury 
w Redzie, ul. Łąkowa 59a 
- Fabryka Kultury. Wstęp 
wolny.
 /raf/

Pora na planszówki

Hamburgery atakują
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p.

Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów 
Polskich Sił na Zachodzie  w Wejherowie

Człowieka oddanego Stowarzyszeniu. 
W naszej pamięci zostanie jako osoba upowszechniająca historię 

działań Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939 – 1947.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają 

B R U N O N A   
D Z I Ę C I E L S K I E G O

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

oraz Bogdan Tokłowicz 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

PANU
FELIKSOWI 

MAKURATOWI
wieloletniemu Zastępcy Dyrektora 
Miejskiego Zakładu Komunikacji 

w Wejherowie

łącząc się bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

M A T K I
składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

oraz Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Umowę na dotację pod-
pisano w wejherowskim 
Ratuszu. Prezydent miasta 
wręczył prezesowi klubu 
symboliczny czek, opie-
wający na kwotę 200 tys. 
zł. To pierwsza „rata”, pił-
karze mogą bowiem liczyć 
w tym roku na kolejne 
dofinansowanie z budżetu 
gminy. 
- Umowa, którą dziś pod-
pisaliśmy, daje szansę na 
kolejną transzę – zapowie-
dział Krzysztof Hiolde-
brandt, prezydent miasta. 
- A jeśli piłkarze będą się 
starać i mieć dobre wy-
niki, to może i kolejną. 
Wszystko zależy od pra-
cy sportowców. Klub jest 
w II lidze, przed klubem 
stoi teraz spore wyzwanie, 
czyli utrzymanie się w tej 
lidze. A nie jest to rzeczą 
prostą. Wiem, że przed-
stawiciele klubu i piłkarze 
bardzo się angażują, aby to 
zrealizować, ja im życzę 
jak najlepszych wyników, 
jak najwięcej dobrych dni, 

Miasto nadal wspiera piłkarzy
WEJHEROWO | Kolejne już wsparcie finansowe od miasta – chociaż pierwsze w tym roku – otrzymał piłkarski klub WKS Gryf Wejhero-
wo. Na razie z budżetu miasta prezydent przekazał władzom klubu kwotę 200 tys. zł. Ale – jak zapowiedział – to dopiero początek. 

- Pieniądze, które otrzyma-
liśmy od miasta, wykorzy-
stamy na realizację naszego 
podstawowego celu, czyli na 
grę w II lidze – dodał Piotr 
Waga, prezes klubu WKS 
Gryf Wejherowo. - To, że jest 
to „wyższa półka” doświad-
czyliśmy w zeszłej rundzie, 
ale łącznie z całym sztabem 
i zawodnikami mówimy: 
„damy radę!”. Pierwszą we-
ryfikację tego, w jakiej for-
mie jest zespół, będziemy 
mieć w najbliższą sobotę 
podczas pierwszego meczu 
tej rundy rozgrywek. Dotacja 
ma duże znaczenie również 
dla zawodników. Bo każdy 
z nich grając ma świadomość 
pewnej stabilności finanso-
wej naszego klubu, a to z ko-
lei ma przełożenie na jakość 
ich gry. Dzięki prezydentowi 
i radzie miasta, którzy są 
naszymi głównymi sponso-
rami, możemy do końca tej 
rundy w spokoju pracować, 
pokazać się i utrzymać przy-
najmniej w środkowej części 
tabeli. Rafał Korbut

wygranych meczów i utrzy-
mania się w lidze. Z naszej 
– czyli miasta – strony to za-

silenie finansowe ma w tym 
pomóc. Dla miasta klub, 
który dobrze gra, ma dobre 

wyniki, jest w II lidze to jest 
promocja. Dlatego go wspie-
ramy. 

Jak podkreśla prezes Gryfa, 
utrzymanie klubu drugoligo-
wego jest kosztowne. 

to pierwsza w tym roku dotacja, udzie-
lona przez władze miasta klubowi 
sportowemu WKS Gryf Wejherowo
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oGŁoSZENIE
Burmistrza miasta Rumi 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt 9,  pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust.1, art.46 
pkt.1, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1351 ze zm.) oraz uchwały nr 
XLVIII/541/2014  Rady Miejskiej  Rumi   z dnia 27 lutego 2014 r.

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Rumi, w celu ustalenia przebiegu drogi ze wsi 

Zbychowo  do miasta Redy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 w dniach od 18 mARcA  2016 r. do 19  KWIEtNIA  2016 r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pra-
cy urzędu.
Obszar objęty planem  obejmuje   fragment   istniejącej drogi leśnej prowadzącej ze Zbycho-
wa do Redy, do połączenia  z drogą powiatową nr 1400 G -  ulicą Gniewowską. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu  
05 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7,  w Sali 
nr 203.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny,  każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać do Burmistrza Miasta Rumi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  04 maja  2016 r.
w formie pisemnej do: Burmistrza Miasta  Rumi, ul.Sobieskiego 7, 84 230 Rumia,
w postaci elektronicznej  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)  
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww.   planu miejscowego do publicz-
nego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem  miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowi-
sko  tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie 
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Stosownie do art. 54 ust.3 
ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko, mogą składać w tym postępowaniu uwagi i wnioski   w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 04 maja 2016 r.  
Uwagi i wnioski mogą być  wnoszone:
-  w formie pisemnej do Burmistrz Miasta Rumi, ul. ul.Sobieskiego 7, 84 230 Rumia,
- ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 02 maja 
2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest  Burmistrz Miasta Rumi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE „Mistrz segregacji” – segregacja popiołu (edycja zimowa)

Uwaga! Udział w Konkursie związany jest z publikacją wizerunku oraz informacji 
o imieniu, nazwisku i miejscowości zamieszkania laureata.

Imię i Nazwisko:

Adres nieruchomości:

Ja, niżej podpisany Uczestnik Konkursu organizowanego pod nazwą Mistrz segregacji” – edycja zimowa segregacja popiołu, co następuje:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadze-
niem konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. z 2015 
r. poz. 2135 ze zm.) oraz w przypadku ujęcia mnie w gronie laureatów na publikację wizerunku, imienia i nazwiska oraz miejscowości.

Telefon kontaktowy:

.....................................................................
Data i podpis UCZESTNIKA

GM. WEJHEROWO | Gmi-
na Wejherowo i Eko Dolina Sp. 
z o.o. zachęcają do udziału w 
otwartym konkursie na efek-
tywną segregację odpadów! 

Celem konkursu jest 
promocja właściwego 
postępowania z od-
padami i stosowania 
się do Regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Wejherowo. W 2016 
r. promocją i konkursem objęta 
jest segregacja popiołu.
By wziąć udział w konkursie 
należy do końca marca 2016 r. 
wypełnić, podpisać i dostarczyć 
zgłoszenie w punkcie podaw-
czym Urzędu Gminy Wejherowo. 
W marcu oraz kwietniu br. pra-
cownicy Urzędu oraz pracownicy 
firmy Agora będą weryfikować 

zgłoszenia w terenie. Ocenie bę-
dzie podlegać jakość selektywnej 
zbiórki popiołu. Następnie Ko-
misja konkursowa z pozytywnie 
zweryfikowanych zgłoszeń wy-

typuje laureatów. 
W przypadku więk-
szej liczby podob-
nych zgłoszeń, 
zastrzega się moż-
liwość przeprowa-
dzenia losowania. 
Przewidywane jest 

wręczenie 3 nagród 
oraz dwóch wyróżnień. Infor-
macje nt. konkursu dostępne są 
na stronie internetowej www.
ug.wejherowo.pl oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej.
(Zgłaszający do konkursu miesz-
kaniec nie może posiadać zale-
głości z tytułu opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
lub podatkowych). /uGW/

Popiół segregujesz 
- telewizor zyskujesz!

WycIĄG  Z tARyFy
ZA uSŁuGI ZBIoRoWEGo ZAoPAtRZENIA W WoDĘ 

I ZBIoRoWEGo oDPRoWADZANIA ŚcIEKÓW
na okres od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

ŚWIADcZoNE PRZEZ GmINĘ WEJHERoWo
zatwierdzonej uchwałą nr 1/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i chylonki” w Gdyni.

Rodzaj 
usługi

Nr 
grupy

taryfowa grupa odbiorców cena/ opłata Jednost-
ka

Wartość

I. uSŁuGI ZBIoRoWEGo ZAoPAtRZENIA W WoDĘ

I

1 Zaopatrzenie ludności w wodę do spo-
życia lub na cele socjalno-bytowe, w 
tym: w wodę zużytą do zasilania zdrojów 
publicznych, fontann, zraszania publicz-
nych ulic i terenów zielonych oraz na cele 
przeciwpożarowe – odbiorcy usług wy-
posażeni/rozliczani na podstawie wo-
domierza głównego

Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,66

Stawka opłaty abonamen-
towej za jednostkę odczy-
tu wodomierza głównego 
i rozliczenie należności   

zł/okres roz-
liczeniowy/
odbiorcę

2,68

2 Zaopatrzenie ludności w wodę do spoży-
cia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: 
w wodę zużytą do zasilania zdrojów pu-
blicznych, fontann, zraszania publicznych 
ulic i terenów zielonych oraz na cele prze-
ciwpożarowe – odbiorcy usług użytku-
jący lokale w budynkach wielolokalo-
wych, z którymi zarządcami gmina za-
warła umowy na odrębne rozliczanie 
usług wg zużycia w lokalach

Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,66

Stawka opłaty abonamen-
towej za jednostkę od-
czytu wodomierza indy-
widualnego i  rozliczenie 
należności wg zużycia w 
lokalach

zł/okres roz-
liczeniowy/
odbiorcę

1,12

3 Zaopatrzenie ludności w wodę do spo-
życia lub na cele socjalno-bytowe, w 
tym: w wodę zużytą do zasilania zdrojów 
publicznych, fontann, zraszania publicz-
nych ulic i terenów zielonych oraz na cele 
przeciwpożarowe – odbiorcy usług roz-
liczani wg przeciętnych norm zużycia 
wody na podstawie rozporządzenia 
ministra Infrastruktury z dnia 14 stycz-
nia 2002 r. w sprawie określenia przecięt-
nych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 
8 poz. 70)

Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,66

Stawka opłaty abonamen-
towej za jednostkę roz-
liczenia należności wg 
norm zużycia

zł/okres roz-
liczeniowy/
odbiorcę

1,93

II. uSŁuGI ZBIoRoWEGo oDPRoWADZANIA ŚcIEKÓW

II

1 Wprowadzający do kanalizacji sanitar-
nej ścieki bytowe, przemysłowe oraz ich 
mieszaniny, którzy rozliczani są na pod-
stawie zużycia wody

Cena za odbiór ścieków zł/m3 6,53

2 Wprowadzający do kanalizacji sanitar-
nej ścieki bytowe, przemysłowe oraz ich 
mieszaniny, którzy wyposażeni są w do-
datkowy wodomierz do pomiaru wody 
bezpowrotnie zużytej

Cena za odbiór ścieków zł/m3 6,48

Stawka opłaty abonamen-
towej za jednostkę odczy-
tu dodatkowego wodo-
mierza do pomiaru wody 
bezpowrotnie zużytej           
i rozliczenie należności  

zł/okres 
rozlicze-
niowy/od-
biorcę

2,68

3 Dostawcy nieczystości ciekłych do punk-
tu zlewnego

Cena za odbiór nieczystości 
ciekłych

zł/m3 7,48

OGŁOSZENIE                                                   51/2016/DB

Do cen netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), 
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Pełny tekst taryfy dostępny na stronie internetowej 
www.kzg.pl i /www.bip.ug.wejherowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo.

      WÓJT GMINY WEJHEROWO
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Program dopiero co wystarto-
wał, a już cieszy się sporą po-
pularnością. 
- Projekt jest skierowany do 
mieszkańców Rumi, właści-
cieli psów i kotów – tłumaczy 
Katarzyna Bielińska, naczelnik 
Wydziału Polityki Gospodar-
czej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta 
Rumi. - Miejsce zamieszkania 
właściciela zwierzęcia ustala 
się na podstawie oświadcze-
nia i weryfikuje na podstawie 
ewidencji prowadzonej przez 
urząd. Zainteresowanie jest 
dość duże. Zwłaszcza, jeśli 
chodzi o właścicieli kotów.
Akcja jest prowadzona w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2016. Potrwa do 30 li-
stopada 2016 r. lub do wyczer-
pania środków finansowych, 
przeznaczonych na ten cel. 
Koszt zabiegu ponosi rumska 
gmina. Wydatki te obejmują: 
wizytę kwalifikującą, wyko-
nanie standardowego zabiegu 
sterylizacji lub kastracji pod 
narkozą, wszczepienie „czi-
pa” zwierzęciu, które jeszcze 
takiego oznakowania nie ma, 
zapewnienie opieki poopera-
cyjnej do czasu wybudzenia 
z narkozy, leczenia pooperacyj-
nego do czasu zdjęcia szwów, 
a także zdjęcie szwów i wizytę 
kontrolną.
- Sterylizacja i kastracja nie-
odwracalnie pozbawia zwie-
rzę zdolności do rozmnażania 
i niesie za sobą wiele pozy-
tywnych rezultatów dla zwie-
rząt, ich właścicieli, a także 
dla miasta – mówi Marlena 
Pindras, wolontariuszka z Fun-
dacji Viva!, Pomorskiego Ko-
ciego Domu Tymczasowego 
oraz pełnomocnik burmistrza 
Rumi ds. ochrony zwierząt. - 
To jedyna skuteczna i huma-
nitarna metoda zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Analiza 
finansowa dotychczasowych 
działań gmin na rzecz opieki 
nad zwierzętami pokazuje, że 
skupianie się tylko na wyłapy-
waniu bezdomnych zwierząt 
i umieszczaniu ich w schroni-
sku, bez zapobiegania mnoże-
niu się liczby zwierząt dopro-
wadzi do wydawania coraz 
większej kwoty na opiekę nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

Program powszechnej steryli-
zacji przyczyni się znacząco do 
obniżenia liczby bezdomnych 
zwierząt, a co za tym idzie, 
gmina zaoszczędzi budżetowe 
pieniądze związane z opieką 
nad nimi. W miastach, w któ-
rych od kilku lat wykonywane 
są darmowe zabiegi sterylizacji 
i kastracji, bezdomność spada 
aż o 90 % lub zostaje wyelimi-
nowana całkowicie. 
Aby skorzystać z zabiegu finan-
sowanego przez miasto, trzeba 
wypełnić formularz dostępny 
na stronie www.um.rumia.pl 
i udać się z nim do Wydziału 
Polityki Gospodarczej, Miesz-
kaniowej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7 w Rumi, pok. 
108 lub 109. Tu nastąpi wstępna 
weryfikacja wniosku (niezbęd-
ny jest dowód tożsamości wła-
ściciela, natomiast w przypad-
ku, gdy zabieg będzie dotyczyć 
psa – dodatkowo potrzebne 
jest potwierdzenie aktualnego 
szczepienia przeciwko wście-
kliźnie). Potem wystarczy udać 
się – oczywiście z pozytywnie 
zweryfikowanym formularzem 
- do jednego z biorących udział 
w projekcie gabinetów wete-
rynaryjnych i ustalić termin 
zabiegu. 
- Sterylizacja czy kastracja 
zapobiega wystąpieniu tzw. 
ciąży urojonej, eliminuje lub 
zmniejsza ryzyko wystąpienia 
groźnych dla życia schorzeń 
układu rozrodczego takich, 
jak: ropomacicze, guzy układu 
rozrodczego, nowotworów sut-
ków, nowotwór prostaty – do-
daje Marlena Pindras. - Zwie-
rzęta pozbawione możliwości 
rozmnażania są spokojniejsze 
i zmniejsza się u nich poziom 
niekontrolowanej agresji po-
wodowanej hormonami, psy 
i koty nie przechodzą uciąż-
liwych rui. Nie dochodzi do 
ucieczek, zwłaszcza w okresie 
rui, dzięki czemu ogranicza się 
ilość zaginięć zwierząt, przy-
padki pogryzień, czy wypad-
ków komunikacyjnych. Nie 
dochodzi do nieplanowanych 
ciąż i pojawiania się niechcia-
nych kociąt czy szczeniąt. 
Pozytywne aspekty masowej 
sterylizacji i kastracji odczują 
wszyscy mieszkańcy.

Wysterylizuj zwierzę za darmo
RUMIA | Z początkiem tego miesiąca 
ruszył program sterylizacji i kastracji 
psów i kotów. Akcja jest finansowana 
z rumskiego budżetu.

Z usługi można skorzystać w jednym z 7 gabinetów wete-
rynaryjnych zlokalizowanych w Rumi, Redzie oraz Gdyni:

Gabinet weterynaryjny „Boliłapka” – lek. wet. Tomasz Szcze-•	
tyński i lek. wet. Paweł Stradał, ul. Dębogórska 84 lok. U6, 
Rumia
Gabinet weterynaryjny pod św. Hubertem – lek. wet. Barba-•	
ra Zelewska – Pankanin, ul. Krakowska 30, Rumia
- Przychodnia weterynaryjna „Pod Brzozą” – lek. wet. Jerzy •	
Podgórski i lek. wet. Andrzej Szczypior, ul. Bydgoska 8, Rumia
Przychodnia weterynaryjna „Losvet” – lek. wet. Aleksandra •	
Ławniczak, ul. Kosynierów 37 lok. 9, Rumia
Przychodnia Weterynaryjna – lek. wet. Jacek Kasprzyk, ul. •	
Jaskółcza 4, Gdynia
Przychodnia Weterynaryjna Koala – lek. wet Helena La-•	
tuszek-Ciszewska i lek. wet. Robert Cieszewski, ul. Legio-
nów119D, Gdynia
Gabinet weterynaryjny Reda – lek. wet. Łukasz Małyszko, ul. •	
Jaśminowa 11, Reda

Aby wziąć udział w programie, trzeba spełnić pewne wa-
runki. Przede wszystkim zwierzę musi być ujęte w miej-
skim systemie identyfikacji zwierząt. W związku z tym psy 
i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicz-
nie „czipem”, w dniu przeprowadzonego zabiegu steryliza-
cji lub kastracji zostaną dodatkowo oznakowane. Zabieg 
polega na wstrzyknięciu mikroskopijnego procesora pod 
skórę psa lub kota i jest całkowicie bezpieczny.

Warto pamiętać, że podczas zabiegu suczki i kotki nie 
mogą być w trakcie cieczki ani rui, a od ostatniego szcze-
pienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie. Minimum 
12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzę-
cia, wodę należy odstawić 4 godziny przed planowanym 
zabiegiem. Zalecane jest, by koty na zabieg i po zabiegu 
przenoszone były w transporterach. Ponadto należy bez-
względnie przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przeka-
zanych przez lekarza weterynarii.

Gdzie się udać ze zwierzakiem na zabieG?ważne wymoGi
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Praktykantki to uczennice 
klasy III o kierunku tech-
nik hotelarstwa oraz technik 
żywienia i usług gastrono-
micznych. Uczennice wzięły 
udział w praktykach dzięki 

projektowi współfinansowa-
nemu ze środków Unii Euro-
pejskiej pt. „Wzrost jakości 
kształcenia poprzez praktyki 
zagraniczne” w ramach pro-
gramu Erasmus+.

Uczennice miały możli-
wość doskonalenia swoich 
umiejętności zawodowych 
w                        czterogwiazd-
kowych hotelach w takich 
miejscowościach jak: Bad 

Zgłębiali tajniki 
pracy za granicą
WEJHEROWO | Dziesięć uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Nr 3 w Wejherowie uczestniczyło w praktykach zagranicz-
nych, odbywanych w Turyngii, w Niemczech.

Wildungen, Rotenburg an der 
Fulda czy Bad Lebenstein po-
łożonych w uzdrowiskowych, 
turyńskich, leśnych regionach.

W ubiegłym miesiącu z wi-
zytą monitorującą przybyła do 
Turyngii wicedyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
3 w Wejherowie, Krystyna Ra-
dziak. Podczas wizyty  dyrek-
tor oraz przedstawiciele orga-
nizacji przyjmującej naszych 
uczniów odwiedzili miejsca 
praktyk  i przeprowadzili roz-
mowy dotyczące ich przebie-
gu. 

Zagraniczne praktyki to duże 
wyróżnienie dla uczniów, ale 
także znaczny prestiż dla samej 
szkoły. Pozwalają na doskona-
lenie umiejętności zawodo-
wych na najwyższym poziomie. 
Dzięki nim uczniowie poznają 
zasady pracy za granicą,  a przy 
okazji doskonalą znajomość ję-
zyka obcego. Praktyki w innym 
kraju są zawsze znacznie efek-
tywniejsze, gdyż uczniowie 
koncentrują się maksymalnie 
na zdobywaniu nowych umie-
jętności. W rezultacie stają się 
bardziej pewni siebie, poznają 
w praktyce zasady właściwej 
komunikacji interpersonalnej 
oraz nowoczesne narzędzia 
pracy, mają okazję zapoznać 
się z kulturą, tradycją i zwy-
czajami innych narodów, a tak-
że zawierają nowe znajomości. 
Dzięki takiej formie nauki za-
wodu uczniowie poznają rów-
nież rzeczywiste wymagania 
zagranicznych pracodawców.

Wejherowscy uczniowie pod-
kreślają, że ich pobyt na prak-
tykach był dla nich nie tylko 
niesamowitym przeżyciem, 
lecz jednocześnie szkołą życia. 
Każdy z nich otrzyma wkrótce 
dokument „Europass“, który 
jest potwierdzeniem odbycia 
praktyki zagranicznej i ma 
duże znaczenie dla pracodaw-
ców w krajach Unii Europej-
skiej.
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oGŁoSZENIE
Burmistrza miasta Rumi

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 566/112/2016 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 08.03.2016r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został 
wykaz obejmujący nieruchomości położone w Rumi, stanowią-
ce własność i będące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej:

część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, część działki nr 1023/2 •	
w rejonie ul. Torowej, część działki nr 135/2 przy ul. Okrzei, 
część działki nr 22/2 oraz część działki nr 23 w rejonie ul. Zielar-
skiej, część działki nr 331/2 przy ul. Różanej, na cele działki przy-
domowej – zieleń ozdobna,

działka nr 3/4 oraz część działki nr 3/1 przy ul. Gdyńskiej, na cele •	
składowe,

działka nr 49 przy ul. Północnej, na cele upraw rolniczych jed-•	
norocznych,

WÓJt GmINy WEJHERoWo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni nr 6 oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo, 
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer:

704/63 i 704/65 o łącznej powierzchni 2,2535 ha, położone w Gościcinie •	
między ulicą Handlową i Klimka;
część działki o nr ewid. 579/1 o powierzchni 0,0018 ha, położona przy •	
ArtParku w Bolszewie.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wykazem moż-
na uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 
58 677 97 07.

BuRmIStRZ mIAStA RumI 
ogłasza nabór na wolne stanowisko 

pracy w urzędzie miasta Rumi:

Podinspektor w Referacie Księgowości Budżetowej Wydziału 
Finansowo-Budżetowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

REKLAMA                  46/2016/DB

REKLAMA                 55/2016/DB

REKLAMA                52/2016/DB
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Turniej rozegrany został 
w Zespole Szkół w Chocze-
wie. I miejsce zajęła drużyna 
z Luzina, II miejsce wywal-
czyli siatkarze z Łęczyc, zaś 
na najniższym stopniu po-
dium stanęli reprezentanci 
Choczewa.

Ponadto głosowanie przepro-
wadzone wśród uczestników 
turnieju wyłoniło zdobyw-
ców specjalnych wyróżnień. 
Najlepszą siatkarką została 
Agnieszka Hadan z Rumi, 
najlepszym siatkarzem Marek 
Świątek z Choczewa, a naj-

sympatyczniejszym zespołem 
- drużyna z Szemuda.

Pamiątkowe dyplomy, pu-
chary i medale wręczyli: Ja-
cek Thiel, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego oraz 
Wiesław Gębka, wójt gminy 
Choczewo.

Zawody były okazją do spo-
tkania się sympatyków piłki 
siatkowej, a także sprzyjały 
wzajemnej integracji pra-
cowników samorządowych 
z terenu powiatu wejherow-
skiego.

/raf/

Siatkarskie zmagania 
samorządowców
POWIAT | Drużyny reprezentujące Choczewo, Szemud, Luzino, Łęczyce i Rumię wzięły 
udział w Powiatowym Turnieju w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych. 
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Trójkołowe rowery, dzię-
ki którym niepełnosprawni 
mogą być bardziej samo-
dzielni, przekazał Polski 
Czerwony Krzyż. Sponso-
rem natomiast jest Fundacja 
ECO TEXTI. Pojazdy trafiły 
do osób wskazanych przez 
GOPS w Luzinie.

- Pracownicy GOPS-u do-
konali kwalifikacji osób na 
podstawie przedstawionych 
orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia – informuje Marzena 
Pałubiak, pracownik placów-
ki. -  Do tej formy pomocy 
zakwalifikowano dwóch 
mieszkańców Zelewa, miesz-
kankę Milwina oraz miesz-
kankę Luzina.

Podczas wręczenia pojaz-
dów podopiecznym GOPS 
obecni byli przedstawiciele 
Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, o. w Gdańsku – Paulina 
Góralska oraz Tomasz Trzos.

Kierownik GOPS w Luzi-
nie, Ewa Walczak apelowała 
do zebranych o oddawanie 
zbędnej i nieużywanej odzie-
ży w pojemnikach oznaczo-
nych logo PCK, bowiem 

to właśnie dzięki zbiórkom 
odzieży i innych tekstyliów 
kupowane są rowery reha-
bilitacyjne. Im więcej ubrań 
będzie pojawiać się w pojem-
nikach, tym większy dochód 
dla organizacji, a co za tym 
idzie większe pole do pomo-
cy.

Na zakończenie, podczas 
wczorajszego spotkania wójt 
gminy Luzino Jarosław We-
jer podkreślił, że Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Luzinie jest w pełni przy-
gotowany do realizowania 
programu 500+, z którym 
zmierzą się już niebawem 
wszystkie tego typu placówki 
w Polsce. /raf/

Rowery w darze
dla niepełnosprawnych
LUZINO | Niweluje schorzenia, pomaga w poruszaniu 
i jest jedną z wielu form rehabilitacji - mowa o innowacyj-
nym pojeździe dla niepełnosprawnych. Podopieczni Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie otrzymali 
cztery rowery trójkołowe.
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Tą osobą jest pan Werner 
Feliks Rzeźnikowski z Ko-
ścierzyny były więzień poli-
tyczny, figurujący w obozie 
Stutthof jako nr 19384. Szedł 
w 3 kolumnie Marszu Śmier-
ci. Został wyzwolony wraz 
z więźniami 9 marca 1945 
r. w obozie ewakuacyjnym 
w Nawczu.

Przed wojną ojciec p. Wer-
nera prowadził w Kościerzy-
nie zakład fryzjerski. On sam 
z kolei w wieku 7 lat został 
uczniem Szkoły Podstawowej 
w Kościerzynie. Mając 11 lat 
został harcerzem, a w1932 r. 
druhem powstałego Zastępu 
Żeglarskiego. W latach 1936 
do 1939 r. jako dorastający 
młodzieniec był uczestnikiem 
kursów: wioślarskiego, że-
glarskiego i sterników śród-
lądowych, a w 1939 r. został 
harcerzem Szarych Szeregów. 
Kiedy wybuchła wojna, Wer-
ner miał 19 lat. 25 maja 1941 
r. właściciel warsztatu Karl 
Filbrandt, w którym pracował 
Werner, przekazał go wraz 
z trzema pracownikami do 
pracy w stoczni w Gdańsku. 

Za działalność konspiracyj-
ną w listopadzie 1942 r. został 
aresztowany przez Gestapo. 
Po trzech miesiącach prze-
słuchań został wraz z liczną 
grupą osób przewieziony do 
obozu Stutthof, stając się 
więźniem o numerze obozo-
wym 19384. Jako więzień po-
lityczny został przydzielony 
do 5 bloku. W obozie prze-

bywał aż do chwili pieszej 
ewakuacji, czyli do 25 stycz-
nia 1945 r. W tym dniu został 
przydzielony do kolumny 
trzeciej liczącej 1400 więź-
niów, która wyruszyła z obo-
zu o godzinie 9-tej. Trasa 
Marsz Śmierci wiodła przez 
– Mikoszewo, Cedry Wielkie, 
Pruszcz Gdański, Pręgowo 
Dolne, Żukowo, Przodkowo, 
Pomieczyno, Łebno, Strzepcz 
do obozu ewakuacyjnego 
w Nawczu. 

Do celu doszło jedynie 800 
więźniów. Pozostali zginę-
li na trasie marszu. Obóz 
ewakuacyjny w Nawczu był 
przeznaczony dla 200 osób, 
a stłoczono w nim wszyst-
kich więźniów. Warunki były 
okropne. Więźniowie spali 
na gołej podłodze. Głód i ty-
fus dziesiątkowały więźniów. 
W pomieszczeniach panował 
straszliwy fetor i słychać było 
przejmujące jęki chorych. 
Wielu więźniów zmarło. 

Bardzo dużą pomoc oka-
zywali więźniom mieszkań-
cy Kętrzyna przynosząc im 
żywność. Wieś ta do 1939 
r. należała do Polski i gra-
niczyła po stronie niemiec-
kiej z Nawczem. 9 marca, 
na podstawie rozkazu, około 
400 więźniów zdolnych do 
marszu ustawiono w ko-
lumnie, która wyruszyła do 
Świetlina. W obozie zostało 
kilkudziesięciu chorych pod 
nadzorem dwóch SS-manów. 
Przed wymarszem kolumny 

pan Werner wcisnął się w stos 
leżących trupów z myślą, że 
po odejściu kolumny będzie 
wolny. Jednak nie wiedział, 
że zostało dwóch „opieku-
nów”, by zlikwidować cho-
rych więźniów. 

Kiedy został zauważony 
przez SS-manów powiedział 
do nich po niemiecku, że 
komendant obozu kazał mu 
pościągać trupy w jedno miej-
sce. To wyjaśnienie uratowało 
go od śmierci. Kiedy rozległy 
się strzały, SS-mani uciekli. 
Chorzy więźniowie znajdu-
jący się w obozie i p. Werner 
zostali wyzwoleni przez żoł-
nierzy radzieckich. By nakar-
mić wygłodniałych więźniów 
zostały przy pomocy czołgu 
wyrwane drzwi od magazynu 
z żywnością, znajdującego się 
na terenie obozu. Kiedy ko-
lumna czołgów ruszyła w kie-
runku Świetlina, do jednego 
z nich wsiadł p. Werner, by 
uczestniczyć w wyzwoleniu 
towarzyszy niedoli. 

Gdy powrócił do Koście-
rzyny, jego wycieńczony or-
ganizm dopadł tyfus plami-
sty. Dzięki troskliwej opiece 
sióstr i pani Żydlińskiej, która 
dostarczała niezbędnych le-
karstw, udało mu się wyzdro-
wieć. Po odzyskaniu pełni 
sił podjął pracę zawodową 
i działalność w ZHP. 

W październiku 1945 r. pan 
Werner się ożenił. Do 1952 
r. pełnił funkcję komendan-
ta Hufca ZHP w Kościerzy-

nie, a następnie podjął pracę 
w Rejonie Dróg Publicznych 
i w Gminnej Spółdzielni Sa-
mopomoc Chłopska. W dniu 
14.05.1981 r. przeszedł na 
emeryturę. W 1998 r. w wie-
ku 74 lat zmarła żona pana 
Wernera. Śmierć żony bardzo 
przeżył. Od tej chwili otoczo-
ny jest troskliwą opieką swo-
ich dzieci. 

Po wojnie pan Werner co 
roku uczestniczył w spotka-
niach opłatkowych w Oliwie 
związanych z rocznicami 
Marszu Śmierci. Również 
często odwiedza cmentarz 
w Nawczu, na którym spo-
czywa 650 więźniów kolum-
ny 3 i 5 -tej. Utrzymuje rów-
nież ścisłe związki ze Szkołą 
Podstawową im. Bohaterów 
Stutthofu w Rozłazinie. 

W ubiegłym roku w Koście-
rzynie miała miejsce promocja 
książki Elżbiety Szybowskiej 
pt. „Szary 19384”, połączona 
z wieczorkiem wspomnienio-
wo – historycznym z okazji 
95 rocznicy urodzin Wernera 
Feliksa Rzeźnikowskiego. 
Podczas wieczorku miała 
miejsce dyskusja i życzenia 
przy kawie. W imieniu całej 
społeczności gminy Łęczyce, 
a szczególnie mieszkańców 
wsi Nawcz, uczniów i na-
uczycieli Szkoły Podstawo-
wej im. Bohaterów Stutthofu 
w Rozłazinie przyłączamy się 
do życzeń, które składamy na 
ręce Bohatera tej książki. 

m. Kaliński

Tam, gdzie pamięć jest wciąż żywa
GM. ŁĘCZYCE | W związku z przypadającą w marcu br. 71 rocznicą wyzwolenia więźniów kolumny 3 i 5 z Obozu Stutthof, uczestniczących 
w Marszu Śmierci i przebywających w obozie ewakuacyjnym w Nawczu i Łówczu, pozwoliłem sobie przypomnieć historię obozową jed-
nego z nich, jak i dalsze losy jego życia po wojnie. 
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całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

G R U P A  m E D I A L N A

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut,
Grzegorz Bryszewski, Piotr Smoliński

SKŁAD: Jagoda Lezner

SEKRETARZ DS. 
ADMINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

Paweł Bigus
tel. 791 764 155
p.bigus@expressy.pl
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:   EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

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

na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEmmS
załączzdjęcie!

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

EXP.ROZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZyKŁAD:

•	Treść	SMSa	lub	MMSa		
  nie może przekraczać 100 znaków. 
•	MMS	nie	może	przekraczać	100	kB.

ZAMÓW 
oGŁoSZENIE 
DROBNE

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

•	Nie	należy	używać	polskich		znaków,	tj.	ą,	ę,	ż,	ó,	itd.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA
Tanie noclegi dla pracowników firm i nie tylko. Tel: 
781-426-010

Rumia mieszkanie 2 pokojowe oddzielne 1000 zł 
z ogrzewaniem. Woda i prąd oddzielnie, kaucja 500zł. 
Tel: 600-377-408

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, 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
Telewizor Samsung 14 cali, ładne kolory, cena 70zł, 
Wejherowo. Tel: 510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

Zatrudnię pracza, maglarki i kierowcę na samochód 
dostawczy w Pralni Wejherowo. Tel: (58) 677-27-36

Zatrudnimy stolarza z doświadczeniem. Produkcja 
drzwi - Wejherowo. Tel: (58) 672-44-54

SZUKAM PRACY

USŁUGI
510 894 627

REKLAMA                             U/2016/RL

REKLAMA                              25/2016/RL

REKLAMA                       216/2016/DB

REKLAMA                           245/2015/DB

REKLAMA              155/2015/DB

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

RÓŻNE
Sprzedam pianino i rollbar do piwa z podwójnym kra-
nem. Tel: 781-426-010

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

Sprzedam drewno opałowe buk wałki po 140 zł z trans-
portem do 20km gratis. Tel: 500-640-327

Sprzedam drewno opałowe układane na sam. Ceny 
drewna od 130 zł z transportem. Tel: 500-640-327

Sprzedam piłę do cięcia drzewa – krajzege. Tel: 663-
613-048 

Sprzedam zamrażarkę – pingwin 100. Szerokość 
50cm, wysokość 85cm, głębokość 60cm, cena 150zł. 
Tel: 517-159-871

Sprzedam piłę tarczową własnej roboty 2.2 kw 380 wolt 
z kółkami do transportu. Cena 50zł. Tel: 695-230-080

Mata dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor po-

marańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-
567-034

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, róż-
ne zapachy, duży wybór, tel. 660 731 138

Kupię militaria (umundurowanie, odznaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, części pojazdów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-mail: ekwi-
punekwojskowy@gmail.com

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

Złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

Sprzedam krzesełko do karmienia na kółkach, zielone, 
150 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

Sprzedam 2 krzesła kuchenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034



14 | gwe24.pl/sportPiatek, 11 marca 2016

Dziś zacznę cykl, który zatytułowa-
łem „Alfabet piłkarzy polskich XX 
wieku”. Oczywiście sprawa dotyczy 
futbolistów reprezentacyjnych. Sko-
ro alfabet, to zacznę od litery „A”. 
Od 1921 roku do 2015 było czter-
nastu piłkarzy, których nazwiska za-
czynały się właśnie na tę literę. Sko-
ro było ich tak niewielu, pozwolę 
sobie wymienić wszystkich. Pierw-
szy na liście jest obrońca i pomoc-
nik Dariusz Adamczuk, który roze-
grał jedenaście meczów i strzelił 
jedną bramkę w latach 1992-1999. 
Był srebrnym medalistą olimpij-
skim z Barcelony w 1992 roku. Grał 
w wielu klubach. Najwięcej spo-
tkań w Polsce (43) rozegrał w Pogo-
ni Szczecin, której był wychowan-
kiem. Za granicą zmieniał kluby 
jak rękawiczki, ale zdążył w Dun-
dee FC zagrać sto trzy razy i strzelić 
osiem bramek. W Szkocji grał tak-
że w Glasgow Rangers. Drugi w ko-
lejności alfabetycznej jest Krzysz-
tof Adamczyk. Wychowanek Geda-
nii Gdańsk wystąpił w reprezenta-
cji trzykrotnie w latach 1980-1981. 
Był wtedy zawodnikiem Legii War-
szawa, w której rozegrał sto czter-
dzieści sześć meczów i strzelił czter-
dzieści dziewięć goli. Był nawet kró-
lem strzelców ówczesnej I ligi (dziś 
Ekstraklasa) w 1981 roku. Trzecie 
miejsce zajmuje Waldemar Adam-
czyk - napastnik Hutnika Kraków. 
Zagrał dwa mecze w 1997 roku. Ko-
lejny zawodnik to Józef Adamek, 
który grał dla naszych barw w la-
tach 1924-1930. W tym czasie ten 
zawodnik Wisły Kraków (całą karie-
rę związał tylko z tym jednym klu-
bem) wystąpił w reprezentacji dzie-
więciokrotnie i strzelił dwie bramki. 
Był oczywiście napastnikiem. Piąty 
na liście jest Józef Adamiec z Odry 
Opole i Lecha Poznań. Był pomoc-

nikiem i obrońcą. W latach 1981-
1984 zagrał dziewięć razy i strze-
lił jedną bramkę. Obrońca Rapidu 
Wiedeń Marcin Adamski zagrał dla 
naszych barw trzykrotnie i zawsze 
wygrywał - 4:0 z Maltą, 3:1 z Li-
twą i w tym samym stosunku z Es-
tonią w moim rodzinnym Ostrow-
cu Świętokrzyskim (16.11.2005r.). 
Po nim jest Spirydion Albański - naj-
słynniejszy nasz zawodnik na literę 
„A” sprzed II wojny światowej. Był 
bramkarzem Pogoni Lwów. 
Do dziś uznawany jest za 
jednego z najlepszych 
naszych bramkarzy 
w całej historii. Po 
raz pierwszy zało-
żył reprezentacyj-
ny sweter w Rydze 
5. lipca 1931 roku, 
w wygranym 5:0 
meczu z Łotwą. Po-
tem przywdziewał strój 
narodowy jeszcze dwadzie-
ścia razy. Zakończył karierę 4. paź-
dziernika 1936 roku. Nasi przegra-
li wówczas  1:2 mecz z Danią w Ko-
penhadze. Największy sukces świę-
cił Spirydion Albański na Igrzyskach 
Olimpijskich w Berlinie w 1934 
roku. Zajął wtedy wraz z kolegami 
czwarte miejsce. Na ósmej pozycji 
znajdujemy Henryka Alszera z Ru-
chu Chorzów. To też jedna z naszych 
największych sław na pierwszą lite-
rę w alfabecie. Był napastnikiem. 
W reprezentacji zagrał tylko trzyna-
ście spotkań i strzelił dwie bramki, 
ale za to w swoim ukochanym Ru-
chu grał sto siedemdziesiąt sześć 
razy i zdobył pięćdziesiąt jeden goli. 
Następny jest Antoni Amirowicz. 
Napastnik Cracovii, Legii i Czarnych 
Lwów zagrał w reprezentacji tylko 
raz w 1924 roku. Był wtedy legioni-
stą. Numer dziesięć  to najsłynniej-

Gracze na literę „A”

ZBIGNIEW ChuChaŁa
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Organizatorzy zapraszają 
dzieci, młodzież i dorosłych 
w sobotę 12 marca na godz. 
10.30. Początek imprezy, biu-
ro zawodów, start i meta – na 
obiektach sportowych Szkoły 
Podstawowej nr 9 , przy ul. 
Stoczniowców 6. 

Zapisać się można w dniu za-
wodów od godz. 10.00. lub na 
e-mail: bniewiedziala@op.pl 
do 11 marca do godz. 21.00.

- Bieg na orientację to świetny 
sposób na wypoczynek z mapą 
i kompasem – zachęcają Mi-
chał Pasieczny, burmistrz Rumi 
oraz Tomasz Urbaniak-Dzie-
nisz, przewodniczący Komisji 
Sportu Rady Miejskiej Rumi. - 
Warto oderwać się od telewizo-
ra lub komputera i spróbować 
trochę aktywnego odpoczynku. 

Start w zawodach dla dzieci 
i młodzieży uczącej się z Rumi 
jest bezpłatny. Pozostali uczest-
nicy płacą 5 zł plus  wypoży-
czenie SI - 3 zł. Klasyfikacja 
wygląda następująco: szkoła 
podstawowa (klasy 1-3 dziew-
częta i chłopcy, klasy 4-6 dziew-
częta i chłopcy), gimnazjum 

(dziewczęta i chłopcy), szkoły 
ponadgimnazjalne (dziewczęta 
i chłopcy). Jest też przewidzia-
na rodzinna kategoria OPEN 
dla dzieci wraz z rodzicami. 
Dodatkowe informacje: www.
siodemka.rumia.pl. Zaprasza-
my! /kor/

Orientuj się!
RUMIA | Trzecia runda Pucharu Rumi w bie-
gu sprinterskim na orientację odbędzie się 
w parku miejskim w dzielnicy Janowo. 

szy na „A”, czyli Zygmunt Anczok. 
Był świetnym lewym obrońcą Polo-
nii Bytom i Górnika Zabrze. „Ana”, 
bo taki pseudonim boiskowy nosił, 
zagrał w biało czerwonych barwach 
czterdzieści osiem razy. Było jeszcze 
pięć występów, ale te mecze nie zo-
stały uznane za oficjalne.  Zakoń-
czył reprezentacyjną karierę przed-
wcześnie bo 1973 roku, mając rap-
tem dwadzieścia siedem lat. Nieste-
ty nękały go liczne kontuzje. Przez 
to nie pojechał na słynne dla nas 
Mistrzostwa Świata w RFN w roku 
1974. Miałby tam pewne miejsce 
na lewej obronie. Anczok jest zło-
tym medalistą olimpijskim z Mona-
chium w 1972 roku. Stanisław An-
drzejewski z ŁKS Łódź był bramka-
rzem. Miał pecha, bo w swoim je-
dynym meczu, a właściwie w dru-
giej połowie meczu z Jugosławią, 
puścił cztery bramki i nasi przegra-
li 3:9. Mecz odbył się 6. września 

1936 roku w Belgradzie.  
Dwunasty jest Teodor 

Anioła - ikona Le-
cha Poznań. Ra-
zem z Białasem 
i Czapczykiem 
tworzyli w „Ko-
lejorzu” słynny 
napad A-B-C. Za-

grał w tym swoim 
jedynym w karie-

rze klubie, aż sto dzie-
więćdziesiąt sześć spo-

tkań i zdobył sto trzydzieści osiem 
bramek. Do reprezentacji nie miał 
szczęścia. Zaliczył bowiem tylko sie-
dem meczów, strzelając dwie bram-
ki. Przedostatni na mojej dzisiej-
szej liście jest Henryk Apostel z Le-
gii Warszawa. Tylko raz przywdział 
reprezentacyjny dres w 1962 roku. 
Większą karierę zrobił za to jako tre-
ner, w tym także narodowej jede-
nastki w latach 1993-1995. Ostatnia 
pozycja jest zarezerwowana dla Ja-
rosława Araszkiewicza z Lecha Po-
znań. Dwanaście razy wybiegał na 
boisko w biało czerwonych barwach 
w latach 1985-1992. Był napastni-
kiem, ale żadnej bramki grając w re-
prezentacji nie zdobył. Za tydzień li-
tera „B”. Już nie będzie tak łatwo, 
gdyż na tę literę zaczyna się dużo 
więcej nazwisk naszych piłkarzy. Coś 
jednak muszę na to poradzić.

Za nami ostatni weekend z Tur-
niejami Kaszub Cup! W sobotę 
rywalizowały dziewczyny w ka-
tegorii U-16. Emocje trwały do 
ostatniego gwizdka sędziego, 
gdyż o końcowym zwycięstwie 
gospodyń turnieju (KTS-K Go-
srit Luzino) zadecydował dopie-
ro mecz z Akademią Piłkarską 
LG - wygrany 3:2. Obie druży-
ny na podium przedzielił zespół 
Etny Elbląg. 

Najlepszą bramkarką wybra-
na została Klaudia Laskowska 
(Checz Gdynia), królem strzel-
ców okazała się Natalia Kulig 
(Etna), zaś tytuł najlepszej za-
wodniczki zdobyła reprezentant-
ka miejscowego Gosritu – Ewe-
lina Pielowska. 

Niedziela to już turniej Ko-
biet Open. Na starcie stanęło 5 
drużyn, które zagrały systemem 
„każdy z każdym”. Podob-
nie jak dzień wcześniej ostatni 
mecz okazał się walką o końco-
we zwycięstwo... a  naprzeciw 
siebie znowu stanęły zespoły 
gospodarzy oraz AP LG. Górą 
ponownie drużyna z Luzina, któ-
ra zakończyła zmagania kobiet 
w tegorocznym „Kaszubie” po-
dwójnym triumfem. 

Tytuł króla strzelców zdobyła 
Magda Lińska (GOSRiT), a naj-
lepszą zawodniczką turnieju zo-
stała wybrana Kinga Jankowska 
(AZS Olsztyn).  /raf/

Luzino liderem 
Kaszub Cup
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W prezentacji wzięli udział 
działacze klubowi, zarząd, 
przedstawiciele władz powia-
tu z Gabrielą Lisius, starostą 
wejherowskim na czele, spon-
sorzy, kibice, a przede wszyst-
kim zawodnicy, którzy już 12 
marca zagrają pierwszy mecz 
w tej rundzie rozgrywek i w se-
rii spotkań będą walczyć o li-
gowe punkty w żółto-czarnych 
barwach.

Drużyna została odnowiona, 
w składzie pojawiło się aż 10 
nowych zawodników. 

Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski, przekazała życzenia 
powodzenia w nadchodzącej 
rundzie wiosennej piłkarzom 
drugoligowego Gryfa Wejhe-
rowo. 

- Życzę zawodnikom pozosta-

wania w dobrej formie i osią-
gania jak najlepszych wyni-
ków, a zarządowi skutecznego 
ubiegania się o środki finanso-
we, które umożliwią drużynie 
grę w II lidze – powiedziała 
Gabriela Lisius. - A kibicom 
i sympatykom – wspaniałych 
widowisk. Trzymam kciuki, 
aby ten pierwszy mecz, który 
odbędzie się już w sobotę, był 
wygrany. 

Piotr Waga, prezes Gryfa 
Wejherowo, w swoim przemó-
wieniu podziękował lokalnym 
samorządom, w tym władzom 
miasta i powiatu wejherow-
skiego podkreślając, że tylko 
dzięki ich pomocy finansowej 
klub może kontynuować zma-
gania na szczeblu drugiej ligi.

Po części oficjalnej zgroma-

Oni powalczą o utrzymanie się w lidze
WEJHEROWO | Prezentacja zawodników, którzy w rundzie wiosennej sezonu 2015/16 
będą starali utrzymać WKS na drugoligowych boiskach, odbyła się w klubie Olimp.

W RuNDZIE WIoSENNEJ 
o utRZymANIE II LIGI 
DLA WEJHERoWSKIEGo
 GRyFA BĘDĄ WALcZyć:

Bramkarze:•	  Wiesław Ferra 
(35 lat), Dawid Leleń (20)
obrońcy: •	 Przemysław Szur 
(19), Maciej Dampc (19), 
Krzysztof Wicki ( 25), Paweł 
Brzuzy (22), Łukasz Nadol-
ski (28), Przemysław Mońka 
(22), Tomasz Lewandowski 
(26)
Pomocnicy: •	 Piotr Kołc (28), 

Maksymilian Kenner (20), 
Jacek Wicon (27), Kamil Ja-
kubowski (22), Dawid Tom-
czak (19), Piotr Łysiak (22), 
Maciej Koziara (19), Adrian 
Klimczak (18)
Napastnicy: •	 Mateusz Ku-
zimski (24), Filip Sosnowski 
(18), Paweł Czychowski (22), 
Piotr Okuniewicz (22)
Sztab trenerski tworzą: •	
Piotr Rzepka (I trener), Ja-
rosław Kotas (asystent) oraz 
Adam Duda (trener bram-
karzy).

PIotR RZEPKA,
trener Gryfa Wejherowo:

- Zmian w drużynie było bardzo dużo. 
Było to konieczne, ponieważ w zimie 
byliśmy na ostatnim miejscu w lidze 
i nie mogliśmy zdobywać punktów. 

Można mówić o rewolucji, ponieważ 
jest aż dziesięciu nowych zawodników. Bardzo ciężko 
wszyscy pracowaliśmy po to, aby udowodnić, że nada-
jemy się do II ligi. Zawodnicy się dogrywają, na razie od 
dwóch miesięcy drużyna gra w obecnym składzie. Wia-
domo, że w piłce nożnej nie jest tak, że wszystko można 
zrobić od razu. Ale po tych dwóch miesiącach można 
patrzeć z optymizmem w przyszłość i mieć nadzieję na 
dobre wyniki. Poza tym wzięliśmy zawodników, którzy 
widzieli już I i II ligę. Język piłki nożnej jest językiem zna-
nym na całym świecie, mam więc nadzieję, że te proce-
sy będa na tyle postępować, że na wiosnę Gryf będzie 
zwycięski. Bardzo dużo potu zostało na treningach, wie-
le serca zostało włożone w przygotowania – a przecież 
nikt nie pracuje po to, aby nie mieć wyników. A dla nas 
wyniki to wygrywane mecze i jakość gry. Chcemy, aby 
nasi kibice jak najczęściej mieli powody do zadowolenia 
i radości.

PIotR WAGA, 
prezes Gryfa Wejherowo:

- Drużyna musi się teraz pokazać z lep-
szej strony, niż dotychczas. Myślę, że 
zawodnicy podołają temu wyzwaniu, 
spełnią zadanie, które jest przed nimi. 
Za zawodnikami pierwsze sparingi, które 

poszły im dobrze. Zgrywają się jako drużyna, a poza tym 
teraz każdy z nich walczy o bycie w jedenastce. Dla każde-
go z zawodników jeszcze nie jest bowiem wiadomo, kto 
z nich będzie w skłądzie podstawowym. Te dwie druży-
ny są obecnie na bardzo podobnym poziomie, możemy 
praktycznie dowolnie wymieniać zawodników bez nega-
tywnego wpływu na grę. Założenie na nowy sezon jest 
proste: zostać w lidze. A kolejne? Piąć się w górę...

dzeni goście mogli porozmawiać 
z piłkarzami, sztabem trener-
skim oraz zarządem o kondycji 
wejherowskiej piłki i planach na 

przyszłość, jak i nadarzyła się 
okazja do zrobienie wspólnych 
zdjęć.

Rafał Korbut

na zdjęciach: wiesław Ferra, dawid Leleń, maciej dampc, Tomasz Lewandowski, Łukasz nadolski, Przemysław szur, Piotr kołc, maksymilian kenner, 
Jacek wicon, Paweł brzuzy, Filip sosnowski, Piotr Łysiak, dawid Tomczak, Przemysław mońka, kamil Jakubowski, adrian klimczak, Paweł Czychow-
ski, krzysztof wicki, maciej koziara, mateusz kuzimski, Piotr okuniewicz
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