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   Wesołych Świąt
      

Węzły 
komunikacyjne 
za... 150 mln zł
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życzy redakcja Expressu!

Budżet 
uchwalony 
prawie
jednogłośnie

Za nami najważniejsza, 
budżetowa sesja Rady 
Miasta Wejherowa. Nie 
jest niespodzianką, że w 
przyszłym roku najważniej-
sze inwestycje, jakie będą 
realizowane, to dwa węzły 
integracyjne. / str.5

Świąteczna 
atmosfera 
na jarmarku

Przez cały weekend w Rumi 
czuć było atmosferę zbli-
żających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Po raz pierwszy 
w historii miasta odbył się 
jarmark świąteczny. Impre-
za spotkała się ze sporym 
zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców. / str. 11
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FOTOpstryk

PrZEjściE tylKo DlA sZcZuPŁych

Tak parkują kierowcy przy kościele w Bolszewie. O ile pieszy 
jeszcze się przeciśnie, to rodzic z dzieckiem w wózku musi 
omijać auta, wychodząc na ulicę. Podobnie osoba niepełno-
sprawna na wózku. 
- Taka sytuacja powtarza się notorycznie w każdą niedzielę – 
napisał do nas Czytelnik. - Ci kierowcy naruszyli parę przepi-
sów: nie pozostawiono 1.5 m na chodniku dla pieszych, par-
kowanie ponad godzinę na zakazie postoju, parkowanie w 
odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, parko-
wanie w obrębie skrzyżowania. 
Apelujemy: kierowcy, trochę rozsądku!

Zmieniaj z nami swoją okolicę!

DyŻur 
REPoRTERa

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych 
Czytelników do przesy-
łania zdjęć oraz interesują-
cych tematów. Najciekawsze 
opublikujemy na łamach na-
szej gazety oraz na naszym 
portalu gwe24.pl

zGŁoŚ tEMAt

k.pasieka@expressy.pl

tel. 606 112 745

pn.- pt. 1000 - 1400

PrAcA!
Zatrudnimy kolportera 
do rozdawania gazet 
na terenie Wejherowa

tel. 796 600 155

Potrzeby bezdomnych psów i kotów są ogromne. Pra-
cownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dą-
brówce doskonale zdają sobie jednak sprawę z tego, że 
przed Świętami Bożego Narodzenia ludzie mają sporo 
wydatków, więc przekonują, że liczy nawet najdrobniej-
szy podarunek.

Czego potrzeba zwierzętom? Przede wszystkim dobrej 
jakości suchej i mokrej karmy. Nadto psy i koty czekają na 

legowiska, koce, kołdry, smycze, obroże, kuwety, dra-
paki i ubranka na zimę w różnych rozmiarach. 

Podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce można również wspo-

móc finansowo. Wystarczy przelać środki na 
konto nr 74 1020 1853 0000 9602 0068 
7616 z dopiskiem „Świąteczna paka dla 
dąbrówkowego zwierzaka”.

ZostAń św. MiKoŁAjEM!
Masz już wszystkie pre-

zenty? czy na pewno o ni-
kim nie zapomniałeś? Naj-
pewniej nie pomyślałeś 
o podopiecznych schroni-
ska dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Dąbrówce. A szko-
da, bo twój niewielki gest 
może sprawić im ogromną 
radość. 

Aby nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia były 
spokojne i radosne, war-
to zastosować się do kilku 
rad, o których cyklicznie 
przypominają policjanci. 

Okres przedświąteczny to 
czas, w którym więcej pracy 
mają nie tylko munduro-
wi, ale i złodzieje. Pośpiech, 
roztargnienie, a czasem na-
wet przedświąteczne prze-
pracowanie, sprawiają, że 
skupiając uwagę na przygo-
towaniach do Świąt Bożego 
Narodzenia często zapomi-
namy o własnym bezpie-
czeństwie. Funkcjonariusze 
policji apelują o rozwagę 
i przekazują nam kilka cen-
nych rad. 

ZAKuPy 
BEZ PrZEsZKóD
Niestety nie wszyscy przed 

Świętami wybiorą się do 
sklepów tylko po zakupy. Po-
licjanci z doświadczenia wie-
dzą, że będą tam również 
złodzieje. Dlatego nie po-
winniśmy zabierać ze sobą 
cennych rzeczy. Zdarza się, 
że w ferworze świątecznych 
zakupów wszystko wkłada-
my do koszyka, a później 
wybierając towary z półek 
tracimy z oczu nasze cenne 
rzeczy. Powyższych przed-

miotów nie powinno się 
również zostawiać „na wido-
ku” w zaparkowanych samo-
chodach. Wato też uważać 
w tłumie – szczególnie przy 
wejściach do sklepów i przy 
kasach. To doskonałe miej-
sca dla kieszonkowców.

ZABEZPiEcZENiE 
MiEsZKANiA
Osoby wybierające się 

w daleką podróż powinny 
pamiętać, aby w odpowiedni 
sposób zabezpieczyć miesz-
kanie przed włamaniem 
i kradzieżą. Trzeba sprawdzić, 
czy zostały zamknięte drzwi 
i okna, o zwrócenie uwagi 
poprosić sąsiadów. Dobrze 
jest też przy pomocy cza-
sowych włączników prądu 
zaprogramować włączanie 
się światła. Ewentualny wła-
mywacz nie będzie wówczas 
pewien, czy w mieszkaniu 
rzeczywiście nikogo nie ma. 
Czasem właśnie nieostroż-
ność właścicieli zwraca uwa-
gę złodziei. W przedświątecz-
nym okresie do drzwi pukają 
różne obce osoby. Proponu-
ją kupno kalendarzy lub róż-
nego rodzaju świątecznych 
prezentów. Warto zachować 
ostrożność w kontaktach 
z akwizytorami. Często są to 
złodzieje gotowi wykorzy-
stać naszą naiwność.

UWAgA NA OSZUSTóW!
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Wejherowo potrzebuje 
kompleksowych rozwiązań 
komunikacyjnych – takie jest 
stanowisko prezydenta Wej-
herowa i radnych. Dowodem 
na to jest podjęta decyzja o fi-
nansowaniu przez najbliższe 
kilka lat budowy dwóch wę-
złów integracyjnych: ZRYW 
(trwa już pierwszy etap bu-
dowy) i Kwiatowa (rozpocz-
nie się w przyszłym roku). Te 
bezkolizyjne węzły połączą 
północną i południową część 
miasta. 

- To historyczna decyzja – 
podkreśla Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. 
- Żadna z dotychczasowych 
rad miasta nie podjęła się tak 
dużego, tak bardzo kosztow-
nego i wymagającego wielu 
wyrzeczeń ze strony miasta 
wyzwania. Chcemy zrealizo-
wać te inwestycje w ciągu 5 
lat. 

Z powodu ogromnych kosz-
tów sfinansowanie budowy 
węzłów wyłącznie z budże-
tu miasta jest niemożliwe. 
Dlatego władze miasta chcą 
pozyskać na ten cel środki 
z funduszy unijnych oraz za-
ciągnąć kredyt. 

Przed głosowaniem nad 
przyjęciem planu inwesto-
wania w węzły komunika-
cyjne część radnych wyraziła 
obawę, czy nie zablokuje to 
innych inwestycji w Wejhe-
rowie na kilka lat i nie spo-
woduje zatrzymania rozwoju 
miasta. 

- Jakim kosztem, jakimi wy-
rzeczeniami można to robić? 
- pytał Arkadiusz Szczygieł, 

radny miasta. - Zaskoczyła 
mnie informacja, że węzeł 
Kwiatowa ma kosztować 60 
mln zł (cały czas była mowa 
o 40 mln zł) a Śmiechowo – 
85 mln zł (miało być 65 mln 
zł). To dodatkowe 40 mln zł. 
Jestem za tym, żeby te inwe-
stycje były realizowane, ale 
pamiętajmy też, że podjęcie 
tej decyzji wiąże ręce kolej-
nym dwóm kadencjom! Uwa-
żam, że można zaplanować to 
mniej „na wyrost” i bardziej 
optymalnie finansowo.

Prezydent przekonywał jed-
nak, że miasto nadal będzie 
się rozwijać w sposób zrów-
noważony. 

- To jest trudne, ale ja się nie 
boję trudnych rzeczy podej-
mować – mówił do radnych 
Krzysztof Hildebrandt. - Trze-
ba mieć ambitne cele i je re-
alizować. Podejmuję się tego 
wyzwania! Dlatego proponu-
ję tę uchwałę, mówię w jakim 
czasie i w jakim zakresie uda 
się zrealizować i biorę za to 

pełną odpowiedzialność. Py-
tanie, czy wy - rada miasta - 
to akceptujecie, czy nie. Jeśli 
tak, to zapewniam, że inne 
inwestycje będą realizowa-
ne w najbliższych latach, ale 
w mniejszym stopniu. 

Prezydent podkreślił, że 
rozpoczęcie tych inwestycji 
właśnie teraz jest korzystne, 
ponieważ PKP rozpoczyna 
modernizację linii kolejo-
wych. Do tego możliwe jest 
pozyskanie dofinansowania 
z funduszy unijnych. 

- Wszyscy chcemy dobrze 
dla naszego miasta – zapew-
nił Rafał Szlas, radny miasta. 
- Wierzę, że te inwestycje 
powstaną. Tym bardziej, że 
o np. węźle ZRYW mówi się 
od kilkunastu lat. Oczywi-
ście nie możemy zapomnieć 
o innych inwestycjach, ale 
pan prezydent zapewniał, że 
pieniądze dla stowarzyszeń 
czy na zaplanowane już inwe-
stycje będą zarezerwowane 
i ja w to wierzę. Pamiętajmy, 

że ostatnie dwa lata to ogrom-
ne tempo inwestycji w Wej-
herowie. I zróbmy wszystko, 
aby miasto nadal się prężnie 
rozwijało. 

- Uchwała mówi o priory-
tetach, czyli o tym, co jest 
najważniejsze – podsumo-
wał prezydent Hildebrandt. 
- Jednocześnie jak co roku 
podkreślam, że musimy re-
alizować zrównoważony roz-
wój miasta. Zrównoważony, 
czyli taki, który gwarantuje 
zapewnienie finansowania we 
wszystkich dziedzinach. 

Ponieważ budowa bezkoli-
zyjnych węzłów komunika-
cyjnych jest tak ogromną in-
westycją, zdecydowano, aby 
nad projektem uchwały od-
było się głosowanie imienne, 
a nie tylko przez podniesienie 
ręki. Z 21 radnych 20 zagło-
sowało za przyjęciem planu, 
jedynie Arkadiusz Szczy-
gieł był przeciwny podjęciu 
uchwały w zaproponowanym 
kształcie. 

W roku 2017 w ramach 
kontynuacji budowy Węzła 
Śmiechowo (ZRYW) wyko-
nane zostanie kolejne rondo 
po północnej stronie miasta 
i dalsze drogi wraz z chodni-
kami, ścieżkami rowerowy-
mi, oświetleniem drogowym, 
zbiornikiem retencyjnym 
i łącznicami do drogi krajo-
wej nr „6” za kolejne 9 mln 
zł. Druga najważniejsza in-
westycja w Wejherowie to 
budowa Węzła Wejherowo 
(Kwiatowa) – rozpocznie się 
także w przyszłym roku. 

rafał Korbut

Gigantyczne inwestycje
WEJHEROWO | Po dość burzliwej dyskusji Rada Miasta Wejherowa przyjęła długo-
letni plan inwestowania w węzły komunikacyjne. To gigantyczna inwestycja, która 
może pochłonąć – według obecnych szacunków - nawet 150 mln zł. 
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Idea budżetu obywatelskie-
go jest prosta. Władze miasta 
wyznaczają część środków 
z budżetu, w tym przypadku 
to 250 tys. zł, które zostaną 
rozdysponowane przy aktyw-
nym udziale obywateli. Zada-
nie mieszkańców polega na 
zgłaszaniu propozycji działań 
inwestycyjnych i remonto-
wych, które mogą przyczynić 
się do zwiększenia bezpie-
czeństwa, rozbudowy infra-
struktury rekreacyjno-spor-
towej czy poprawy estetyki 
miasta.

- Do wprowadzenia budże-
tu obywatelskiego przygoto-
wywaliśmy się już od kilku 
miesięcy - zapewnia Hanna 
Janiak, sekretarz Redy. - Naj-

pierw podjęliśmy decyzję 
o zmianie uchwały o konsul-
tacjach społecznych, a potem 
przystąpiliśmy do przygoto-
wywania właściwej uchwały, 

która określa zasady, zgodnie 
z którymi funkcjonował bę-
dzie budżet obywatelski.

Warto zaznaczyć, że miesz-
kańcy Redy już wcześniej 

mieli wpływ na inwestycje re-
alizowane przez urzędników. 
Przy udziale obywateli do tej 
pory prowadzone były inicja-
tywy lokalne. Dzięki powyż-
szemu narzędziu na terenie 
miasta modernizowane były 
między innymi drogi. Dodat-
kowo powstawały chodniki 
i zatoczki autobusowe. 

- Inicjatywy lokalne w Re-
dzie realizowane były z suk-
cesem, więc mamy nadzieję, 
że budżet obywatelski też 
się sprawdzi – mówi Hanna 
Janiak. - Liczymy na pomy-
słowość i aktywność miesz-
kańców. Propozycje najpraw-
dopodobniej będzie można 
składać już na przełomie mar-
ca i kwietnia. /Aw/

250 tys. zł w rękach mieszkańców
REDA | Do samorządów, w których z powodzeniem funkcjonuje budżet obywatelski, dołącza Reda. W przyszłym roku 

na realizację inwestycyjnych propozycji mieszkańców władze miasta zamierzają przeznaczyć 250 tys. zł. W ten sposób 
chcą uaktywnić lokalną społeczność. 
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Konkurs na nowe logo 
Redy ogłoszony został 
w październiku. Propozy-
cje zgłaszać mogły zarówno 
osoby fizyczne, jak i prawne, 
w tym m.in. graficy, projek-
tanci czy plastycy. 105 prac, 
które wpłynęły terminowo do 
magistratu, trafiło pod ocenę 
kilkuosobowego jury.

- Oceniane były między 
innymi przejrzystość, kre-
atywność, funkcjonalność 
i wyrazistość - wylicza Han-
na Janiak z komisji konkur-
sowej. - W wyniku wstępnej 
weryfikacji do kolejnego 
etapu analizy zakwalifikowa-
nych zostało 26 prac. Choć 
jury nie było jednomyślne, 
ostatecznie wygrał projekt 

Pana Artura Blaźniaka.
Co przedstawia zwycięska 

praca? W logo dominującą 
rolę odgrywa kolor niebie-
ski, który symbolizuje rzekę 
Redę. Zieleń nawiązuje do 
położenia miasta, a słońce 
budzi pozytywne skojarzenia 
i podkreśla potencjał miasta.

- Zwycięska praca wzbo-
gacona została o hasło „... 
z perspektywą” - mówi  Han-
na Janiak. - Oficjalna prezen-
tacja logo odbędzie się już na 
dniach, od 1 stycznia  2017 
roku rozpoczynamy święto-
wanie 50-lecia miasta.  Zwy-
cięzcy konkursu przyznana 
została nagroda w wysokości 
5 tys. zł.

/Aw/

Reda ma nowe logo
REDA | Komisja konkursowa nie miała łatwego zada-

nia. Na konkurs, którego głównym celem było wyłonienie 
logo miasta, wpłynęło ponad sto prac. Autorem zwycię-
skiego projektu okazał się Artur Blaźniak. 

POLUB NAS
/GwE24.Pl

BiErZ uDZiAŁ 
w KoNKursAch!

Niedługo pożegnamy bieżący, a powitamy nowy rok. 
Prezydent miasta wejherowa zaprasza wszystkich chęt-
nych 31 grudnia na „sylwester w parku”.

„Sylwester w Parku” to tradycyjna impreza związana z powi-
taniem nadchodzącego Nowego Roku, na którą przychodzi 
wielu wejherowian i ich gości. Zabawa na polanie za amfi-
teatrem rozpoczyna się o godz. 23.00. Podczas imprezy wy-
stąpi DJ MIKER. W programie także pokaz sztucznych ogni. 
Wstęp wolny! /raf/

SyLWESTER W PARKU
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W wydarzeniu udział wzię-
li również Michał Pasieczny, 
burmistrz miasta Rumi, Ry-
szard Grychtoł, sekretarz mia-
sta. Pierwszy oficjalny prze-
jazd historycznym motorem 
Junak poprzedziło uroczyste 
przecięcie wstęgi. 

Inwestycja została sfinanso-
wana ze środków własnych 
gminy miejskiej Rumia i kosz-
towała ponad 900 tys. złotych 
(726 tys. ul. Płk. Dąbka i 214 
tys. ul. Skarpowa).

- Remont ulic Płk. Dąbka 
i Skarpowej obiecany został 
już w zeszłej kadencji, bo ta 
inwestycja wpisana była już do 

budżetu w 2014 roku – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - W związku z tym, że 
my realizujemy obietnice wy-
borcze, to przystąpiliśmy do 
przeprowadzenia tego przed-
sięwzięcia. /raf, Aw/

Planuje się, że w ramach 
organizowanych dwukrotnie 
w ciągu roku wystawek nie 
będzie zbierany duży sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. 
Wystawki organizowane będą 
jedynie w celu zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych po-

chodzących z gospodarstw do-
mowych typu meble, dywany 
i inne duże elementy.

Powyższe podyktowane jest 
względami środowiskowymi 
– niejednokrotnie zdarzało się, 
że wystawiony sprzęt był zde-
kompletowany. /raf/

Wystawki bez sprzętu 
elektronicznego

GM. WEJHEROWO | Od początku 2017 roku nastą-
pią zmiany w zakresie odbioru dużego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego. 

Remont dwóch ulic zakończony
RUMIA | Otwarcie wybudowanych ulic – Płk. Dąbka 

i Skarpowej, zorganizowane z inicjatywy mieszkańców oraz 
radnej Beaty Ławrukajtis, odbyło się niedawno w Rumi. 

Inwestycja pn. „Alterna-
tywne połączenie drogi po-
wiatowej nr 1472G z drogą 
wojewódzką nr 100 ulicami 
Rodziewiczówny, Targową 
i Derdowskiego w Rumi” zo-
stała zrealizowana w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019, 
który określany jest mianem 
„schetynówek”.

- Kilka lat temu zostało pod-
pisane porozumienie z mia-
stem, na podstawie którego 
każdego roku staramy się co 
najmniej pół miliona złotych 
przeznaczać na moderniza-

cję dróg w Rumi – wyjaśnia 
Witold Reclaf, wicestarosta 
wejherowski. - W tym roku 
podjęliśmy decyzję o dofinan-
sowaniu modernizacji ciągu 
ulic Rodziewiczówny, Jawor-
skiego i Derdowskiego, który 
łączy się z naszą drogą powia-
tową, ulicą Dębogórską.

Oficjalnie oddanie odno-
wionych nawierzchni odbyło 
się we wtorek. W uroczysto-
ści, która zorganizowana zo-
stała w Rumi, uczestniczyli 
włodarze miasta i powiatu. 
Wszyscy podkreślali, że tego 
typu inwestycje nie tylko uła-
twiają życie mieszkańcom, ale 

Schetynówka oficjalnie otwarta
RUMIA | Kolejna schetynówka została oficjalnie oddana do użytku. W Rumi włodarze miasta i powiatu 
otworzyli ciąg ulic Rodziewiczówny, Jaworskiego, Targowej i Derdowskiego. Realizacja przedsięwzięcia 
powinna usprawnić ruch w Starej Rumi.

i usprawniają ruch. 
- Ta schetynówka znacząco 

odciąża nam ruch pomiędzy 
rondami marszałka Płażyńskie-
go a Jana Pawała II – mówi Mi-
chał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- Dzięki jej budowie w tym ob-
szarze udało się usprawnić cały 
system komunikacyjny. To bar-
dzo istotna inwestycja.

Całkowita wartość przed-
sięwzięcia pn. „Alternatywne 
połączenie drogi powiatowej 
nr 1472G z drogą wojewódzką 
nr 100 ulicami Rodziewiczów-
ny, Targową i Derdowskiego 
w Rumi” wyniosła ponad 1,1 
mln zł, z czego 50 procent kosz-
tów zadania (niespełna 556,5 
tys. zł) sfinansowane zostało 
z rządowego programu. Pozo-
stała część środków pochodziła 
w większości z budżetu powia-
tu wejherowskiego (0,5 mln 
zł.). W kosztach partycypowali 
też partnerzy prywatni, udział 
dwóch firm wyniósł 40 tys. zł. 

/Aw/
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BurMistrZ MiAstA ruMi
ogłasza nabór 

na dwa wolne stanowiska pracy 

Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Re-
feracie Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Miasta, 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/
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Niewielki most, ale mający ogrom-
ne znaczenie dla ruchu drogowego, 
został niedawno oddany do użytku. 
Trwający ponad 4 miesiące remont 
zakończył się, a droga jest przejezd-
na (przypomnijmy, że trasa na czas 
przebudowy była całkowicie wyłą-
czona dla ruchu, kierowcy musieli 
korzystać z objazdów). 

Zakres robót był duży, ponieważ 
sam most został gruntownie odbu-
dowany. Oczyszczono więc teren 
(m.in. wycięto rosnące tam drze-
wa), rozebrano starą, zniszczoną 
konstrukcję, wykonano wykop pod 
nowe fundamenty wzmocniony sta-
lową ścianką szczelną, wybudowano 
nowe przyczółki mostowe, zamonto-
wano stalowe elementy montażowe 
mostu łukowego oraz posadowiono 
segmenty konstrukcji. 

Koszty całej inwestycji wyniósł 
niespełna 1,2 mln zł, z tego prawie 
742 tys. zł pochodziło z budżetu po-
wiatu wejherowskiego, natomiast 
ponad 454 tys. zł z budżetu central-

nego. 
W oficjalnym oddaniu do użytku 

tego fragmentu drogi uczestniczyło 
wielu gości: Kazimierz Smoliński, 
sekretarz stanu w Ministerstwie In-
frastruktury i Budownictwa, Ga-
briela Lisius, starosta wejherowski, 
Jarosław Wejer, wójt gminy Luzino, 
Henryk Skwarło, wójt gminy Wejhe-
rowo, Ryszard Kalkowski, wójt gmi-
ny Szemud, lokalni posłowie, radni 
i inni. 

Przecięto symboliczną wstęgę, zaś 
proboszcz lokalnej parafii poświęcił 
nowowybudowany most i drogę. 

Warto dodać, że dofinansowanie 
z rezerwy subwencji ogólnej wynio-
sło ponad 1,25 mln zł, ale na przebu-
dowę mostu wydano zaledwie jego 
część, (nieco ponad 454 tys. zł). Po-
zostałe pieniądze w kwocie niemal 
800 tys. zł wykorzystano przy reali-
zacji zadania pn.: „Przebudowa dro-
gi powiatowej Sasino-Choczewo na 
odcinku przez miejscowość Kurowo 
o długości ok. 600 m”. /raf/

Most gotowy, 
koniec z objazdami
Kierowcy przejeżdżający przez gminę Wejherowo i Luzino odetchnęli z ulgą – po 
kilku miesiącach zakończono inwestycję drogową, polegającą na przebudowie 
mostu nad rzeką Gościcina w miejscowości Dąbrówka Młyn. Prace zostały zakoń-
czone, a droga jest przejezdna. 

KAZiMiErZ
sMolińsKi, 
sekretarz stanu 
w Ministerstwie 
Infrastruktury 
i Budownictwa:

- Szczególnie cieszy realizacja inwestycji 
oczekiwanych przez lokalną społeczność. 
A ta inwestycja jest ważna dla mieszkańców 
okolicznych gmin. My tam, gdzie możemy, 
wspieramy samorządy. Pracujemy też nad 
stworzeniem nowego funduszu samorządo-
wego budowy dróg. Zdajemy sobie sprawę, 
że samorządy potrzebują wsparcia państwa, 
jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, gdyż 
w tym zakresie są duże zaniedbania. Niestety 
mimo wsparcia ze strony unijnej pieniędzy 
nie wystarcza na budowę wszystkich dróg, 
których bardzo dużo wymaga doinwestowa-
nia. 

GABriElA lisius, 
starosta wejherowski:

Most był w bardzo 
złym stanie technicz-
nym i wymagał remon-
tu. Robiliśmy wszystko, 

aby ukończyć to w jak najkrótszym terminie. 
Przy tak dużych pracach zawsze są utrudnie-
nia w ruchu, ale teraz, po zakończeniu, mo-
żemy się cieszyć, że mamy dobry, bezpiecz-
ny most. Cieszę się, że udało się inwestycję 
oddać jeszcze przed świętami i mieszkańcy 
mogą już bez objazdów szybko i bezpiecz-
nie dojechać do stolicy powiatu. 

hENryK sKwArŁo, 
wójt gminy Wejherowo:

- Most na drodze po-
wiatowej znajduje 
się na granicy dwóch 
gmin: gm. Wejherowo 

i gm. Luzino. Jest to taki most, który nigdy 
nie dzielił, ale zawsze łączył. A teraz, po mo-
dernizacji, będzie jeszcze bardziej łączył. Ta 
droga jest ważna dla mieszkańców gmin 
Wejherowo, Luzino i Linia, ale też tych, któ-
rzy tą drogą powiatową dojeżdżają do Wej-
herowa. My uczestniczyliśmy w całym proce-
sie inwestycyjnym w kontekście formalnym 
a także usunięcia kilku drzew.

Budżet miasta na przyszły 
rok został uchwalony przez 
radnych stosunkiem głosów: 
19 – za i 2 – wstrzymujące 
się. Za budżetem nie zagłoso-
wali Teresa Skowrońska oraz 
Grzegorz Skowroński. 

Krzysztof Hildbrandt, prezy-
dent Wejherowa, który przed-
stawił projekt uchwały prze-
konywał radnych, że budżet 
zapewnia racjonalny rozwój 
miasta. 

- Zapewnimy dofinansowa-
nie dla stowarzyszeń i organi-
zacji, zrealizujemy wszystkie 
projekty z budżetu obywatel-
skiego – zapewniał podczas 
sesji prezydent Hildebrandt. 
- Będziemy też realizować 
wszystkie zaplanowane inwe-
stycje drogowe. 

Najważniejsze w przyszłym 
roku będą – co nie jest zasko-
czeniem – inwestycje drogo-
we związane z budową dwóch 
węzłów integracyjnych: 
ZRYW (Śmiechowo) i Kwia-
towa (Wejherowo Centrum). 

- W przyszłym roku za-
kończymy roboty budow-
lane I etapu węzła ZRWY 
i rozpoczniemy budowę węzła 
Kwiatowa – wyjaśniał prezy-
dent. - Planujemy też prze-
budowę ul. Westerplatte, wy-
budujemy ul. Ofiar Grudnia, 
będziemy też utwardzać drogi 
płytami typu Yomb. Jednym 
z ważniejszych elementów 
będzie dokończenie wszyst-
kich projektów z budżetu oby-
watelskiego. Będziemy też 
realizować nowe prace pro-
jektowe: połączenie od węzła 
Działki do ul. Majkowskiego 
oraz wykonamy projekt sali 
gimnastycznej przy Zespole 
Szkół nr 2. 

Ponadto w budżecie zapla-
nowano finansowanie takich 
działów, jak: gospodarka 
mieszkaniowa (m.in. termo-
modernizacje budynków, bu-
dowa pierwszego budynku na 
Bolszewskiej Górce, likwida-
cja nieekologicznych kotłow-
ni), komunikacja miejska, 
oświata i edukacja (z waż-
niejszych spraw rozpocznie 
się proces wygaszania gim-

Budżet uchwalony 
prawie jednogłośnie

WEJHEROWO | Za nami najważniejsza, budżetowa 
sesja Rady Miasta Wejherowa. Nie jest niespodzianką, że 
w przyszłym roku najważniejsze inwestycje, jakie będą 
realizowane, to dwa węzły integracyjne. Prezydent zapo-
wiada jednak, że nie oznacza to, że inne zadania zostaną 
odłożone na najbliższe kilka lat. 

BuDŻEt 
wEjhErowA 
NA 2017 roK:

Przyszłoroczne dochody wy-
niosą ok. 190 mln zł, natomiast 
wydatki niespełna 186 mln zł. 
Nadwyżka budżetu w wyso-
kości 3,8 mln zł zostanie prze-
znaczona na spłatę kredytów 
i pożyczek zaciągniętych 
przez miasto w latach ubie-
głych oraz wykup papierów 
wartościowych.
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nazjów), świadczenia socjalne, 
kultura, rozrywka i sport. 

- Czy w przyszłym roku za-
bezpieczone zostały środki na 
koszty reformy oświaty? - pytał 
podczas sesji Jacek Gafka, radny 
miasta. - Reformę wprowadza 
się bowiem bardzo szybko, żeby 
nie powiedzieć „na kolanie”... 
Jestem przekonany, że z budże-
tu centralnego nie pójdą za tym 
środki na realizację tej reformy. 
Poza tym czy mamy zabezpie-
czone środki na program 500+?

Faktycznie, oświata w Wejhe-
rowie pochłonie sporą kwotę, 
gdyż z budżetu miasta zapla-
nowano dopłatę do subwencji 
w wysokości 22 mln. zł. Wszyst-
kie wydatki na oświatę wyniosą 
ponad 57,5 mln zł, , natomiast 
wstępna subwencja ogólna wy-
niosła ponad 35,5 mln zł. 

- Koszty reformy są na dzień 
dzisiejszy trudne do określe-
nia – odpowiedział Krzysztof 
Hildebrandt. - Będą dotyczyły 
przede wszystkim przygotowa-
nia placówek. Myślę, że w przy-
padku Wejherowa jakieś koszty 
wystąpią, ale nie powinny być 
bardzo duże. Niestety subwencja 
oświatowa przekazywana przez 
rząd jest oderwana od rzeczywi-
stości. W efekcie my – samorząd 
- musimy dopłacać z własnych 
pieniędzy, aby zrealizować za-
dania wyznaczone przez rząd 
i ministrów. Jeśli natomiast cho-
dzi o program 500+, to państwo 
nie przekazuje nam w całości 
potrzebnej kwoty, tylko systema-
tycznie ją uzupełnia w zależno-
ści od tego, jak przekazywane są 
te środki. /raf/
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REKLAMA                               161/2016/RL

Decyzję w tej sprawie mamy 
poznać za kilka dni. Pojawiła 
się jednak szansa na to, że 
budowa tej bardzo ważnej 
dla całego Pomorza trasy roz-
pocznie się.

- Jest duży nacisk ze strony 
Komisji Europejskiej, aby po-
prawiać stan dróg - mówi Ka-
zimierz Smoliński, sekretarz 
stanu w ministerstwie infra-
struktury i budownictwa. - Ale 
środki, które nam przekazuje 
Unia Europejska, są za małe, 
aby wyremontować wszystkie 
drogi. Tych potrzeb jest bardzo 
dużo. My – jako rząd – przygo-

towujemy potrzebne rozwiąza-
nia i wspieramy samorządy 
w realizowaniu inwestycji 
drogowych. Wiem, że wszyscy 
oczekują na decyzje związane 

z drogą S6. Na dzień dzisiejszy 
mogę powiedzieć, że minister 
analizuje obecnie możliwość 
etapowania budowy tej drogi. 

Na przeszkodzie realizacji in-

westycji stoją oczywiście pie-
niądze. A dokładniej ich brak. 
Inwestycja będzie bowiem 
bardzo kosztowna - szacuje 
się, że wartość całej inwestycji 

wyniesie ponad 6,5 mld zł. 
- W tej chwili takich środków 

w budżecie nie ma – tłuma-
czy wiceminister Smoliński. 
- W planie budowy dróg krajo-
wych są drogi o wartości 200 
mld zł, natomiast w budżecie 
jest tylko 107 mld zł. Co za 
tym idzie połowy dróg, znajdu-
jących się w planie zostawio-
nym jeszcze przez poprzedni 
rząd, nie da się zbudować w tej 
perspektywie, czyli do 2021 
roku. Oczywiście nie oznacza 
to, że wszystko się kończy na 
2021 roku – później państwo 
polskie nadal będzie budować 
drogi, niezależnie od tego, czy 
Unia Europejska będzie nas 
wspierać, czy nie. Wracając do 
drogi S6 – myślę, że pan mini-
ster w najbliższym czasie po-
dejmie decyzję, w jakiej kon-
figuracji będzie ta inwestycja 
realizowana, gdzie zaczniemy 
budować, itd. Duży problem 
zrobił się w momencie uchyle-
nia przez sąd decyzji środowi-
skowej dotyczącej Obwodnicy 
Trójmiasta na skutek decyzji 
jednego z samorządów. Wójt 
gminy Kolbudy złożył protest 
i sąd go uwzględnił. Analizu-

jemy w tej chwili, czy składać 
do sądu kasację od tej decyzji, 
ale to są długie procedury. Jest 
to więc duże zagrożenie dla 
obwodnicy. Natomiast jeśli 
chodzi o odcinek od Kacka 
do Lęborka – czyli Trasę Ka-
szubską - jeszcze chwilę musi-
my poczekać, bo trwają prace 
w ministerstwie odnośnie moż-
liwości etapowania. Myślę, że 
w najbliższym czasie decyzje 
w tej kwestii zapadną i będą 
pozytywne. Ale dopóki nie ma 
podpisu ministra infrastruktu-
ry, nie mogę nic konkretnego 
powiedzieć. 

Wiceminister podkreśla, że 
biorąc pod uwagę obciąże-
nie ruchu na odcinku Gdynia 
– Wejherowo, droga S6 ma 
wysoką rangę. Decyzję powin-
niśmy poznać w ciągu najbliż-
szych kilku dni. 

- Mam nadzieję, że będzie 
to pozytywna decyzja – mówi 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - Wszystko idzie 
w dobrym kierunku i myślę, że 
uda się chociaż jeden etap S6 
wybudować na terenie naszego 
powiatu, a później kolejne. 

rafał Korbut

Kazimierz Smoliński: jest szansa na S6
POMORZE | Jest szansa na to, że droga S6 jednak powstanie! Po niepokojących doniesieniach, że trasa nie będzie realizowana, 
wiceminister infrastruktury i budownictwa poinformował, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. 

KAZiMiErZ sMolińsKi, wicEMiNistEr iNfrAstruKtury i BuDowNictwA 
orAZ GABriElA lisius, stArostA wEjhErowsKi

- jest duży nacisk ze 
strony komisji Euro-
pejskiej, aby po-
prawiać stan dróg 
- mówi kazimierz 
smoliński, sekretarz 
stanu w minister-
stwie infrastruktury 
i budownictwa. 
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Na przedsięwzięcie miasto 
pozyskało dofinansowanie 
w wysokości 2 mln 315 tys. 
631 zł z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

Projekt zakłada utworzenie 
nowego a zarazem dodatko-
wego oddziału przedszkolne-
go dla 25 dzieci, który zosta-
nie wyposażony w pomoce 
dydaktyczne, meble i leżaki. 

Ponadto, pomysłodawcy 
projektu przewidzieli wspar-
cie dla wszystkich ośrodków 
wychowania przedszkol-
nego, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina 

Miejska Rumia, m.in. w po-
staci organizacji wsparcia dla 
dzieci i rodzin o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 

W ramach tego wsparcia za-
planowano realizację zajęć 
dla dzieci z niepełnosprawno-
ściami, zajęcia logopedyczne 

i psychologiczno-pedago-
giczne, w oparciu o zakupio-
ne pomoce dydaktycznych 
i terapeutyczne. Wszystkie 
przedszkolaki w miejskich 
placówkach będą mogły 
również skorzystać z zajęć 
rozwijających umiejętności 
językowe i komputerowe. 

Ze wsparcia, skorzystają 
także nauczyciele pracujący 
z dziećmi. Przewidziano dla 
nich finansowanie szkoleń 
i studiów podyplomowych. 
To wszystko sprawi, że naj-
młodsi rumianie, którzy do-
piero zaczynają swoją przy-
godę z edukacją, będą bardzo 
dobrze przygotowani do ko-
lejnych etapów kształcenia.
/raf/

Super przedszkolaki 
z unijną dotacją
RUMIA | „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” - tak 
nazywa się projekt, którego realizację w roku 2016 rozpoczęła gmina miejska Rumia. 

Podczas wydarzenia poże-
gnano, w związku z zakoń-
czeniem pracy na stanowisku 
Dyrektora Biblioteki Pu-
blicznej w Bolszewie i przej-
ściem na emeryturę, Janinę 
Borchmann.

- Składam Pani serdeczne 
podziękowania za aktywną, 
pełną pasji pracę bibliote-
karską na rzecz społeczności 
lokalnej oraz podejmowanie 
wielu ciekawych inicjatyw 
związanych z popularyzacją 
kaszubszczyzny - powiedzia-

ła Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - To dzięki ta-
kim osobom jak Pani lokal-
na społeczność ma nie tylko 
dostęp do książek, ale może 
uczestniczyć w ciekawych 
spotkaniach literackich i kon-
kursach promujących język, 
tradycję i kulturę naszej ma-
łej kaszubskiej ojczyzny.

W wydarzeniu wziął udział 
Mariusz Łuczyk, wicewo-
jewoda pomorski  Po sesji 
odbyło się spotkanie opłat-
kowe. /r/

Pożegnanie i opłatek 
na uroczystej sesji
GM. WEJHEROWO | W Bibliotece Publicznej im. 
Aleksandra Labudy w Bolszewie odbyła się uroczysta sesja 
Rady Gminy Wejherowo.
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Dla mieszkańców przygo-
towano liczne atrakcje: żywą 
szopkę (z aktorami odgrywa-
jącymi postać Józefa i Maryi, 
oraz ze zwierzętami), strefę 
dla najmłodszych (gdzie m.in. 
malowano twarze i zorgani-
zowano warsztaty ozdabiania 

pierników), strefę handlową 
(m.in. stoiska z rękodziełem, 
ozdobami na choinki, stro-
ikami świątecznymi, pierni-
kami). Dodatkowo na scenie 
zaprezentowały się chóry/ 
zespoły dziecięce i dorosłe ze 
świątecznym repertuarem.

Pierwszego dnia Jarmark 
Świąteczny odwiedził sam 
św. Mikołaj z elfami. W ko-
lejnych dniach dzieci mogły 
spotkać Elsę i Annę z popu-
larnej Bajki „Kraina Lodu” 
oraz myszki Miki i Minnie.

- Mieszkam w okolicy, więc 

postanowiłam zobaczyć, co 
ciekawego tutaj się dzieje – 
mówi 

pani Anna, która na jarmark 
przyszła z córką i chrześniacz-
ką. - Nie zrobiłam dużych 
zakupów, ale miło spędziłam 
czas. Dobrze, że organizowa-

ne są tego typu spotkania.
Jarmark świąteczny w Rumi 

ma mieć charakter cykliczny.
- Organizację Jarmarku 

Świątecznego już w ubie-
głym roku zasygnalizowali 
nam przedsiębiorcy - mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. - Informacja trafiła do 
wydziału promocji i pracow-
nicy oszacowali, że małym 
kosztem przy współudziale 
różnych organizacji, przedsię-
biorców oraz wolontariuszy 
można zrobić coś fajnego.
/Aw, raf/

Świąteczna atmosfera 
na jarmarku

RUMIA | Przez cały weekend w Rumi czuć było atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy w historii 
miasta odbył się jarmark świąteczny. Impreza spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OgŁOSZENIE                                                                                                                                                293/2016/DB

Plan finansowy zakłada, że 
w przyszłym roku do powia-
towej kasy wpłynie 172 mln 
965 tys. zł. Wydatki samo-
rządu mają być nieco wyższe 
i sięgną 176 mln 473 tys. zł. 
Najwięcej, bo aż 75 mln zł, 
pochłonął zadania z zakresu 
oświaty i edukacyjnej opieki 
wychowawczej. W powyż-
szym przypadku realizowane 
będą m.in. projekty unijne 
związane z rozwojem i pod-
niesieniem jakości edukacji 
zawodowej w powiecie wej-
herowskim. Dodatkowo kon-
tynuowana będzie termomo-

dernizacja budynku ZSP nr 2 
w Wejherowie, rozpocznie się 
budowa hali sportowej przy 
ZSP nr 4 również w Wejhero-
wie oraz ruszą prace projek-
towe dotyczące rozbudowy 
ZSP w Rumi. 

Na zadania z zakresu popra-
wy infrastruktury drogowej 
władze powiatu wejherow-
skiego zamierzają przezna-
czyć prawie 20 mln zł, czy-
li blisko o 6 mln zł więcej 
niż w 2016 roku. Powyższe 
środki mają pozwolić m.in. 
na budowę drogi pomiędzy 
Sopieszynem, Ustarbowem, 

Gowinem i Gościcinem, roz-
budowę drogi powiatowej 
Kniewo – Luzino – Łebno 
czy kontynuację budowy uli-
cy Bądkowskiego w Rumi.

Jak podkreśliła starosta 
Gabriela Lisius, to budżet, 
który ma zaspokajać wszyst-
kie potrzeby powiatu. Warto 
zaznaczyć, że piątkowa se-
sja budżetowa poprzedzona 
została spotkaniem opłatko-
wym, w trakcie którego radni 
i zaproszeni goście podzielili 
się opłatkiem, a także złożyli 
sobie nawzajem życzenia. 
/Aw/

Co zakłada budżet 
powiatu?
POWIAT | Choć nie obyło się bez dyskusji, radni byli jedno-
myślni. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego za-
twierdzony został budżet na 2017 rok.  

„oBrotNy” loKAtor 
KrADŁ PrąD
Prąd do swojego mieszkania 
doprowadzał z piwnicy. W ten 
sposób energię elektryczną 
kradł jeden z lokatorów bu-
dynku, który znajduje się przy 
ul. 12 Marca w Wejherowie. 
Dyżurny Straży Miejskiej 
w Wejherowie otrzymał zgło-
szenie, że w zasobach miesz-
kaniowych Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości Ko-
munalnych ma miejsce kra-
dzież prądu. Przybyli na miej-
sce strażnicy miejscy ujawni-
li, że jeden z lokatorów omi-
jał licznik poboru energii, do-
prowadzając prąd do swojego 
mieszkania z piwnicy. 
O ujawnieniu kradzieży i usta-
leniach strażników miejskich 
powiadomiony został admini-
strator budynku. Warto nad-
mienić, że prowizoryczne pod-
łączenie do instalacji zostało 
rozłączone.

65 krzewów konopi indyjskiej 
zabezpieczyli wejherowscy 
kryminalni. Nielegalną upra-
wą roślin miał zajmować 19-
letni mieszkaniec powiatu 
wejherowskiego. Młody męż-
czyzna najprawdopodobniej 
trudnił się nie tylko hodowlą 
marihuany, ale i kradzieżami.
Do zatrzymania 19-latka na 
terenie powiatu wejherow-
skiego doszło kilka dni temu. 
W trakcie przeszukania domu 
mundurowi ujawnili pomiesz-
czenie, w którym znajdowało 
się 65 krzewów konopi indyj-
skiej. Rośliny zostały zabez-
pieczone przez kryminalnych 
i przekazane do badań. 
Czynności związane z prze-
szukaniem budynku dopro-
wadziły również do ujawnie-
nia dokumentów, które po-
chodziły z kradzieży. Okazało 
się, że 19-latek dopuścił się co 
najmniej dwóch kradzieży, za 
które już usłyszał zarzuty.

19-lAtEK uPrAwiAŁ 
KoNoPiE
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W ostatnim czasie wójt od-
wiedził kolejne mieszkanki 
celebrujące swój dostojny 
wiek. 19 grudnia najlepsze 
życzenia przyjęła pani Wik-
toria Grabowska z Łężyc. 
Wydarzenie było jednak 
szczególnie doniosłe, bo-
wiem Jubilatka ukończyła 

100 lat! Tuż po niej, tego 
samego dnia serdeczne gra-
tulacje złożono pani Klarze 
Wrosz z Ustarbowa obcho-
dzącej 91 urodziny. Wójt 
Henryk Skwarło poza życze-
niami przekazał Jubilatkom 
Listy Gratulacyjne, bukiety 
kwiatów i prezenty. /uGw/

Z wizytą u Jubilatów
GM. WEJHEROWO | Wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło nieprzerwanie podtrzymuje tradycję odwiedza-
nia Jubilatów powyżej 90. roku życia. 
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KlArA wrosZ, 91 lAt, ustArBowo

wiKtoriA GrABowsKA, 100 lAt, ŁęŻycE
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Finał konkursu, zorgani-
zowanego przez Powiatowy 
Zespół Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Wej-
herowie, odbył się w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej.

Uczestnicy konkursu ry-
walizowali w kategoriach: 
szopka bożonarodzeniowa, 
kartka pocztowa, grafika oraz 
proza i poezja. Ze względu na 
dużą ilość laureatów finałowa 
uroczystość podzielona była 
na dwie tury. W pierwszej 
części dokonano ogłoszenia 
wyników konkursu dla kate-
gorii dzieci najmłodszych - 
nagrody wręczał Jacek Thiel, 
etatowy członek Zarządu Po-
wiatu i dyrektor PZPOW An-
drzej Byczkowski. W drugiej 
części podsumowano wyniki 
konkursu w kategorii dzieci 
starszych i młodzieży. Na-
grody wręczali wicestarosta 
Witold Reclaf i etatowy czło-
nek Zarządu Powiatu Woj-
ciech Rybakowski. W części 
artystycznej wystąpiła grupa 
wokalna prowadzona przez 
Weronikę Korthals-Tartas. 

Imprezę w stroju anioła pro-
wadziła Mariola Błaszczuk. 
Pomagali jej – Marta Anto-
niewicz i Barbara Bobkow-
ska.

- Konkurs cieszy się ogrom-
ną popularnością. Talentów 
w naszym regionie mamy 
sporo, co dowodzi rekordowa 
ilość prac nadesłanych na te-
goroczny konkurs. Jury mia-
ło sporo pracy, bo w bardzo 
krótkim czasie jurorzy mu-

sieli zapoznać się z ogromem 
prac. Przykładowo w katego-
rii literackiej było do prze-
czytania i oceny 230 prac 
– mówi Mariola Błaszczuk, 
zastępca dyrektora PZPOW 
w Wejherowie. 

Dodajmy, że prace oceniała 
komisja konkursowa w skła-
dzie: kartki i szopki - Mag-
dalena Szlas, Małgorzata Sil, 
Izabela Mazurkiewicz i Edy-
ta Jankowska-Giermek, gra-

fika komputerowa - Piotr Li-
twin, Radosław Składowski 
i Konrad Bryłowski, prace 
literackie - Lilia Wilczyńska, 
Celina Markowicz i Henryk 
Połchowski.

W sumie wręczono 207 na-
gród i dyplomów za I, II, III 
miejsca i wyróżnienia (kartki 
świąteczne – 71, poezja – 36, 
proza – 33, szopki – 34, grafi-
ka komputerowa – 33.
/raf/

Świąteczny konkurs rozstrzygnięty
POWIAT | Około 1,5 tys. prac z terenu miasta Wejherowa, oraz powiatu wejherowskie-
go i puckiego, wpłynęło na 23, edycję Powiatowego Konkursu „Choinka tuż, tuż...”. 
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Janina Borchmann objęła 
stanowisko najpierw kie-
rownika, później dyrektora 
biblioteki na początku lat 90. 
Dyrektor przez ponad pół 
wieku wprowadziła ogromne 
zmiany w funkcjonowaniu 
biblioteki. To właśnie dzię-
ki zaangażowaniu Janiny 
Borchmann dziś jest to nie 
tylko biblioteka i czytelnia, 
ale nowoczesne, multime-
dialne centrum kultury.

- Zajmowałam się nie tylko 
opieką nad księgozbiorem, 
ale też i sprzątałam, i orga-
nizowałam rozmaite imprezy 
dla dzieci, młodzieży i doro-
słych – wylicza żegnająca się 
z placówką dyrektor. - Były 
to m.in. konkursy, spotkania 
i wiele innych. 

Jedną z istotnych inicjatyw 
podjętych przez bibliotekę 
jest wydawanie lokalnej lite-
ratury, a przez to promowa-
nie lokalnych twórców. 

- W okresie od 2005 do 2016 
roku wydaliśmy 32 książki – 
podkreśla Janina Borchmann. 
- Oprócz książek wydaliśmy 
także audiobook: są to teksty 
Aleksandra Labudy w inter-
pretacji Tomasza Fopke. 

Duży nacisk w gminnej bi-
bliotece kładziony jest tak-
że na promowanie kultury 

i tradycji kaszubskich. Z bi-
blioteką współpracuje wielu 
lokalnych artystów: malarzy, 
pisarzy, poetów... 

Janina Borchmann po 
przejściu na emeryturę ma 
zamiar nadal działać na rzecz 
propagowania kaszubszczy-

zny i aktywniej włączyć się 
w pracę Zrzeszenia Kaszubh-
sko-Pomorskiego. 
/raf/

Dyrektor żegna się z biblioteką
GM. WEJHEROWO | Janina Borchmann, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bolszewie, odchodzi na emeryturę. W placówce pracowała przez ostatnie 26 lat. 
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Jak podkreśla  Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent mia-
sta, wejherowska szopka 
jest specyficzna i wyróżnia 
się na tle innych swoim sty-
lem. 

W wejherowskiej szop-
ce znajduje się tradycyjnie 
Święta Rodzina, Trzech 
Króli, postać Pastuszka 
odzianego w strój kaszub-
ski, młyn, rybak, kowal 
i zwierzęta. Wszystkie po-
stacie i zwierzęta w szopce 

są naturalnych rozmiarów 
i poruszają się. Przechodnie 
mogą także usłyszeć odgło-
sy bydła domowego. Szopka 
podkreśla magię świąt i cie-
szy jak co roku wejherowian 
i gości odwiedzających na-
sze miasto, a szczególnie 
najmłodszych. Tradycja ta 
jest pielęgnowana już od 
kilku lat i doskonale wypeł-
nia świąteczną przestrzeń 
na wejherowskim rynku. 
/raf/

Otwarcie Szopki 
Bożonarodzeniowej
WEJHEROWO | Wejherowska stajenka na placu Jaku-
ba Wejhera od wielu lat tworzy atmosferę świąteczną mia-
sta. Uroczyste otwarcie odbędzie się już dziś po południu. 



SPRZĘT ELEKT.
sPrZEDAM radio cyfrowe bombox, mp3, 
usb, nieużywane, w pudełku, cena 50zł. Tel: 
606-946-698

sPrZEDAM komputer, dysk 120 gB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

sZKoDy komunikacyjne, majątkowe, li-
kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie. Tel: 
601-631-835

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 501 175 
330

usŁuGi elektryczne, instalatorstwo, usu-
wanie awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

ProfEsjoNAlNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE
wDowA pozna Pana w wieku 63-65 lat, 
bez nałogów, zmotoryzowanego, na SMSy 
nie odpowiadam, tel. 881 237 164

sZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 
590 263

RÓŻNE
sPrZEDAM kanapę i fotel rozkładany, Wej-
herowo, cena 300zł. Tel: 517-159-871

sPrZEDAM drewno do co i gałęziówkę, 
możliwy transport gratis. Tel: 782-846-927

sPrZEDAM gazowy grzejnik wody prze-
pływowej Ariston Junkiers, cena 120 zł. Tel: 
510-501-955

KuPię Bursztyn. Tel: 532-110-190

ZŁotA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

sPrZEDAM szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

sPrZEDAM rowerek treningowy orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

sPrZEDAM dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

sPrZEDAM krzesełko do karmienia dziecka, 
zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

sPrZEDAM gospodarstwo rolne 8,20ha 
wraz z zabudowaniami. Tel: 661-895-941

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

sPrZEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
stArsZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. 503 
590 263

KUPIĘ
KuPię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

sPrZEDAM motocykl Junak 127 o pojem-
ności 125cm3, kat. B, stan idealny, gwaran-
cja, przebieg 7000km udokumentowany, 
cena 3200zł. Tel: 882-504-793

KUPIĘ

sKuP aut, kasacja, pomoc drogowa, auto 
części, Wejherowo, Trójmiasto. Tel: 789-345-
593



jak ocenia Pan rundę je-
sienną?
Na pewno była nierówna 
i to widać też po wynikach. 
W 19 meczach zdobyliśmy 19 
punktów, to trochę za mało. 
Na pewno nie mogę być do 
końca zadowolony z meczów 
u siebie, bo przegraliśmy 
z Wartą Poznań i Stalą Sta-
lowa Wola, a z Siarką Tar-
nobrzeg i Olimpią Zambrów 
straciliśmy punkty w samej 
końcówce spotkania. To już 
jest 10 zgubionych punktów 
i to w taki sposób, że napraw-
dę mogliśmy tego uniknąć. 
Szkoda, że niektórzy zawod-
nicy nie utrzymali tego po-
ziomu, który prezentowali na 
początku sezonu, ale wbrew 
temu, co może myśleli kibice 
– nie walczyliśmy o awans. 

Nie ma się co oszukiwać - na-
szym celem było utrzymanie, 
może środek tabeli i tak jest 
teraz.

więc większym zaskocze-
niem był świetny początek, 
czy gorsza jesień?
Właściwie ani jedno, ani dru-
gie, myślę, że nasz poziom 
jest gdzieś po środku. Wiemy, 
co poprawić wiosną i myślę, 
że jak to zrobimy, to wyniki 
będą znacznie lepsze, niż pod 
koniec rundy jesiennej.

jak braki w obronie wpły-
nęły na wyniki?
Oczywiście nie chciałbym 
jakoś siebie usprawiedliwiać, 
ale muszę powiedzieć, że 

miały duży wpływ. Marcin 
Kalkowski przyszedł jako 
środkowy obrońca i liczyli-
śmy, że będzie grał, niestety, 
stało się inaczej – na kłopoty 
zdrowotne nie mogliśmy nic 
poradzić, pozostali stoperzy 
też nierzadko byli kontuzjo-
wani. Więc dużo ekspery-
mentowaliśmy, nie z własnej 
woli, ze środkiem obrony, 
a to na poziomie II ligi jest, 
moim zdaniem, najważniej-
sza pozycja w defensywie. 
Krzysztof Wicki także miał 
grać na środku, ale przestał 
przychodzić na treningi, pró-
bowaliśmy wystawiać Adria-
na Bednarskiego, on przepla-
tał dobre mecze ze słabszymi. 
Ogólnie brakowało tej stabi-

lizacji w obronie i to niestety 
widać w wynikach.

jest szansa na powrót Kal-
kowskiego wiosną?
Tak, liczymy na to. Miał co 
prawda wrócić już wcześniej, 
ale ta jego przerwa wydłu-
ża się, rzecz jasna nie z jego 
winy. „Kalka” ma zacząć tre-
ningi w styczniu i ja bardzo 
na to liczę, chciałbym mieć 
w rundzie wiosennej stały 
środek obrony – zespół też 
gra inaczej, jak czuje stabili-
zację w defensywie.

Do klubu przyjdzie nowy 
stoper, aby uniknąć pro-
blemów z obsadzeniem tej 
pozycji w przyszłości?
Jest takie założenie, aby 
wzmocnić środek obrony. 
Na pewno przydałby się ktoś 
z doświadczeniem, kto chciał-
by w Gryfie coś osiągnąć, ale 
na ten moment nie mogę nic 
powiedzieć więcej, ani nicze-
go obiecać.

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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lp. Nazwa drużyny PKt

1 Raków Częstochowa 41

2 Radomiak Radom 40

3 Odra Opole 39

4 Puszcza Niepołomice 31

5 Siarka Tarnobrzeg 30

6 Błękitni Stargard 28

7 Olimpia Elbląg 26

8 Legionovia Legionowo 24

9 Stal Stalowa Wola 24

10 Olimpia Zambrów 24

11 Warta Poznań 20

12 Kotwica Kołobrzeg 19

13 gKS Bełchatów 19

14 Gryf wejherowo 19

15 ROW 1964 Rybnik 18

16 Polonia Warszawa 18

17 Rozwój Katowice 17

18 Polonia Bytom 14

Na początku nowego roku na 
gwe24.pl zostanie przepro-
wadzony plebiscyt, w którym 
wybiorą Państwo najlepszego 
piłkarza Gryfa Wejherowo 

w roku 2016. Obejmie on cały 
rok kalendarzowy, więc będą 
brani pod uwagę zarówno 
obecni piłkarze ze Wzgórza 
Wolności, jak i ci piłkarze, 

którzy latem opuścili Wejhe-
rowo. Słowem – nie zabrak-
nie nikogo, a Państwa głosy 
wyłonią najlepszego spośród 
żółto-czarnych. /kg/

Wybierz najlepszego piłkarza Gryfa!
PLEBISCYT | Strzelec bramek, waleczny pomocnik, niezastąpiony obrońca, czy może trud-
ny do pokonania bramkarz? Już wkrótce będzie można zadecydować, kto powinien zostać 
wybrany najlepszym graczem Gryfa w kończącym się roku.

Pawlak: Ustabilizować defensywę
II LIGA | Z Mariuszem Pawlakiem, trenerem Gryfa Wejherowo, o podsumowaniu 
rundy jesiennej, rozmawia Krzysztof Grajkowski. 

CAŁĄ ROZMOWĘ 
PRZECZy TASZ NA:
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kalEndaRium fuTbolowE

PiErwsZy MEcZ

Kilka dni temu, a do-
kładnie 18. grudnia 
minęło dziewięćdzie-

siąt pięć lat od pierwszego 
meczu naszej drużyny naro-
dowej. graliśmy z Węgrami 
na stadionie w Budapeszcie. 
Nasi przeciwnicy byli w za-
sadzie naszymi nauczyciela-
mi. Nawet trenerem polskiej 
reprezentacji był Węgier 
Imre Pozsonyi. Nie poszło 
nam źle, bowiem przegrali-
śmy tylko 0:1 po golu Szabo 
Jeno. W naszym kraju wła-
śnie w 1921 roku rozegrano 
pierwsze Mistrzostwa Pol-
ski. Zwyciężyła Cracovia, i to 
na zawodnikach tej druży-
ny selekcjoner oparł szkielet 
reprezentacji. Na boisko wy-
biegło aż siedmiu krakusów. 
Byli to prawy obrońca lu-
dwik gintel, prawy pomoc-
nik Zdzisław Styczeń, środ-
kowy pomocnik Stanisław 
Cikowski, grający na pozy-
cji pomocnika kapitan na-

szej reprezentacji Tadeusz 
Synowiec, prawy skrzydło-
wy Stanisław Mielech, środ-
kowy napastnik Józef Kału-
ża i lewy skrzydłowy Leon 
Sperling. Ponadto grali jesz-
cze Jan Loth z Polonii War-
szawa w bramce, Artur Mar-
czewski z tego samego klu-
bu na lewej obronie, Wa-
cław Kuchar z Pogoni Lwów 
jako napastnik i Marian Ein-
bacher z Warty Poznań na 
lewym łączniku. gdy po mi-
nionych dziewięćdziesięciu 
pięciu latach spojrzymy na 
statystyki, to włos się jeży 
na głowie. W sumie zagrali-
śmy z Madziarami trzydzie-
ści trzy razy, z tym, że PZPN 
jeden mecz uznał za nieofi-
cjalny. Bilans jest następują-
cy: 8 zwycięstw, 4 remisy i aż 
20 porażek. Bramki 87 – 39, 
oczywiście dla Węgrów. Od 
przedwojnia aż do lat sześć-
dziesiątych XX wieku dru-
żyna węgierska należała do 

najlepszych na świecie, za-
tem nie powinny dziwić po-
rażki w stosunku 0:5, 0:4 czy 
2:8. Jednak dwukrotnie na-
sze zwycięstwa znaczyły o 
wiele więc ej niż sam ko-
rzystny wynik. Ostatni mecz 
przed wybuchem II woj-
ny światowej, dokładnie 27. 
sierpnia 1939 roku wygrali-
śmy na stadionie Legii 4:2. W 
powietrzu czuć było proch, a 
nas stadionie duża część ki-
biców była już w mundurach 
wojskowych. Drugie zwycię-
stwo, które odwróciło bieg 
wydarzeń w polskiej piłce re-
prezentacyjnej, miało miej-
sce 10. września 1972 roku 
w finale Igrzysk Olimpijskich 
w Monachium. Nasi chłopcy 
zwyciężyli 2:1 i zdobyli złote 
medale. To był taki kamień 
milowy. Po nim mieliśmy 
sukcesy na Mistrzostwach 
Świata w RFN, Argentynie i 
Hiszpanii oraz na Igrzyskach 
Olimpijskich w Montrealu. 
Węgrzy dopiero niedawno 
zaczęli powoli odbudowy-
wać swoją pozycję w euro-
pejskiej piłce. Dziś jesteśmy 
na zdecydowanie wyższej 
półce niż oni. My zajmuje-
my 15. miejsce w rankingu 
FIFA, a na 26. są Węgrzy. Sko-
ro przed nami najpiękniejsze 
święta w polskim kalenda-
rzu, to życzę PT Czytelnikom 
rodzinnych spotkań i odpo-
czynku po ciężkim roku kibi-
cowania swoim ulubionym 
drużynom.

Wikęd/GOSRiT Luzino to 
założony w 2007 roku klub 
piłkarski. Początkowo siedzibą 
klubu było Kębłowo, od 2012 
roku zespół trenuje i gra w Lu-
zinie. Dotychczas najwyższym 
poziomem, na jakim grali, była 
IV liga. Po spadku w poprzed-
nim sezonie, zespół najprawdo-
podobniej wróci do niej w zna-
komitym stylu. Runda jesienna 
była pod każdym względem 
udana – 13 zwycięstw, 2 remisy 
i żadnej porażki, do tego świet-
ny bilans bramkowy: 49-9. GO-
SRiT jesienią wyglądał, jakby 
był zespołem z wyższej ligi.

I właśnie do znakomitej posta-
wy luzinian w rundzie jesiennej 
nawiązuje tytuł tekstu. Otóż 
spośród wszystkich zespołów 
województwa pomorskiego (od 

Ekstraklasy do klasy B) Wikęd/
GOSRiT Luzino zdobył naj-
więcej punktów – 41. Taki sam 
dorobek zgromadziła grająca 
w IV lidze Wierzyca Pelplin, 
ale po pierwsze – rozegrała 
dwa mecze więcej, a po drugie 
– ma gorszy bilans bramkowy. 
Wierzyca przed ostatnią kolej-
ką miała 40 punktów i wyda-
wało się, że przegoni GOSRiT, 
jednak zremisowała z Centrum 
Pelplin w derbach miasta. Jesz-
cze lepszą, wydawałoby się, 
szansę na pobicie osiągnięcia 
luzinian miała Lechia Gdańsk. 
Niedawny lider Ekstraklasy 
wytracił na koniec swój impet, 
a w ostatnim meczu przegrał 
z prezentującą dobrą formę 
Koroną Kielce. Gdańszczanie 
zostali z dorobkiem 39 punk-

tów i za plecami GOSRiT-u. 
Oczywiście taką klasyfikację 
należy traktować z  przymruże-
niem oka, jednak luzińskiemu 
zespołowi za tak bezbłędną 
rundę należą się brawa.

– Infrastruktura jest naprawdę 
dobra. Jeśli chodzi o warunki 
do gry, to jesteśmy na poziomie 
co najmniej IV ligi – mówi tre-
ner, Grzegorz Lisewski – Luzi-
no to niewielka miejscowość, 
mamy w zespole głównie za-
wodników stąd, kilku z nich 
gało w wyższych ligach, cho-
ciażby w czwartej – są to starsi, 
mający około 30 lat, piłkarze. 
Z drugiej strony, włączamy 
powoli do kadry zawodników 
szesnasto- i siedemnastolet-
nich, którzy zostali wyszkoleni 
już w naszym klubie. /KG/

Najlepsi na Pomorzu!
Zanim do walki przystąpili 

seniorzy, rywalizowały dru-
żyny oldbojów(wygrał 1912 
Borkowo) oraz młodzieżo-
we, które zostały podzielone 
na siedem grup wiekowych. 
Turniej zaczęli najmłod-
si: zmagania roczników 
2009 i 2010 wygrała Spar-
ta Sycewice. Kolejni zwy-
cięzcy to: Sparta Sycewice 
(2008/2009), Dragon Bojano 
(2007/2008), Olimpijczyk 
Kwakowo (2006/2007), 
Olimpijczyk II Kwakowo 
(2005/2006), Gryf Tczew 
(2004/2005) oraz ZST Kar-
tuzy (1998/1999).

Pomorski Futbol Cup 2015 
wygrała Hala Przodkowo 
i to ten zespół był fawory-
tem tegorocznych gier. Hala 
potwierdziła mistrzowskie 
aspiracje w fazie grupowej 
– wygrała wszystkie 5 me-
czów, strzeliła aż 14 goli 
i straciła zaledwie 2. Dzięki 
temu, że w grupach to oni 
byli najlepsi spośród wszyst-
kich drużyn, mieli zapewnio-
ny bezpośredni awans do 1/8 
finału, zaś pozostałe drużyny 
musiały się zmierzyć w 1/8 
finału.

W 1/16 mieliśmy zarówno 
zacięte spotkania, w których 
decydowały rzuty karne, jak 

i wysokie wygrane, jak choć-
by bardzo wysokie zwycię-
stwo Albatraoz z Bryzą Sztu-
towo 8-0. W 1/8 większość 
meczów zakończyło się zde-
cydowanymi wygranymi jed-
nej z drużyn i ani razu do wy-
łonienia ćwierćfinalistów nie 
były potrzebne rzuty karne. 
W ćwierćfinałach szczegól-
nie wyrównany bój stoczył 
Doner King Zblewo i Łupaj 
Siupaj – po rzutach karnych 
wygrali ci pierwsi. Jak nie-
wielkie są różnice poziomów 
najlepszych zespołów PFC 
było widać w półfinałach. 
W obu rozstrzygnąć musiały 
rzuty karne – w pierwszym 
znów lepsi okazali się za-
wodnicy Doner Kinga (ze-
szłoroczni finaliści), a w dru-
gim zwyciężyli zeszłoroczni 
zwycięzcy turnieju – Hala 
Przodkowo. 

Finaliści byli więc ci sami, 
co w zeszłym roku. Inne zaś 
było rozstrzygnięcie – uda-
nego rewanżu dokonali pił-
karze Doner King Zblewo, 
którzy minimalnie, 1-0, po-
konali Halę.

W marcu zacznie się Po-
morski Futbol Cup 2017. 
Tradycyjnie zainaugurują go 
zmagania oldbojów.

/KG/

LUZINO | Jak to możliwe, że zespół z V ligi można nazwać najlep-
szym w województwie? I jaki związek mają z tym derby Pelplina 
oraz dobra forma Korony Kielce?

Pomorski turniej zakończony
PIŁKA NOŻNA | W ubiegły weekend na hali w Przodko-
wie odbyła się ostatnia odsłona piłkarskiego turnieju Pomor-
ski Futbol Cup 2016.

W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Rumi od-
był się Finał XVII Wojewódz-
kiej Licealiady w Unihoke-
ju Chłopców. W rywalizacji 
wzięło udział 5 najlepszych 
zespołów z całego woje-
wództwa pomorskiego, któ-
re  zagrały w systemie „każdy 
z każdym”.

1. miejsce zajeło - gdań-
skie Liceum Autonomiczne 
w gdańsku

w sKróciE

Halowe Mistrzostwa Redy 
w lekkoatletyce Dziewcząt 
i Chłopców Szkół Podstawo-
wych i gimnazjalnych od-
były się w Zespole Szkół nr 
1 w Redzie. Rywalizacja była 
bardzo wyrównana i stała 
na wysokim poziomie spor-
towym. gratulacje należą 
się wszystkim uczestnikom 
,a najlepsi będą reprezento-
wać miasto Reda na arenie 
zawodów powiatowych ,któ-
re odbędą się w lutym przy-
szłego roku w ZS nr 1 w Wej-
herowie.
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