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Zgarnij pieniądze 
na biznes!

Blisko 20 tys. zł jednora-
zowej dotacji inwestycyjnej 
mogą otrzymać osoby, 
które wezmą udział w 
przedsięwzięciu prowa-
dzonym przez Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie. 
Projekt „Wsparcie przedsię-
biorczości na Kaszubach” 
realizowany jest między 
innymi z myślą o bezrobot-
nych kobietach, osobach po 
50-tce i niepełnosprawnych.

  /str. 10

Sprawdź, jakie 
będą inwestycje!

Budżet na 2017 rok radni 
Redy uchwalili na ostatniej 
sesji. Zatwierdzony przez 
rajców plan finansowy 
zakłada, że dochody miasta 
wyniosą blisko 89 mln zł. 
Wydatki samorządu mają 
oscylować w granicach 95 
mln zł. Najwięcej środków 
inwestycyjnych władze 
miasta mają przeznaczyć 
na realizację zadań drogo-
wych.

       /str. 7
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Zatrudnię 

tapicera, 

tel. 501 ...

Szampańskiej zabawy 
    oraz szczęśliwego Nowego Roku 
         życzy redakcja Expressu!
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ZAPArKOwAŁ 
NA PrZEjścIu 
DlA PIESZych
Nasi czytelnicy bacznie stoją na 
straży porządku i podsyłają nam 
zdjęcia bezmyślnego parkowania. 
Jedną z takich sytuacji uwieczniła 
nasza Czytelniczka – Monika.
Zdjęcie zostało zrobione na par-
kingu przed wejściem do Cen-
trum Handlowego Jantar w Wej-
herowie... 
Widziałeś podobną sytuację? Za-
uważyłeś jakiś absurd drogowy? 
A może coś innego Cię bulwersu-
je? Zrób zdjęcie i wyślij na adres: 
k.pasieka@expressy.pl. Najlepsze 
zdjęcia nagrodzimy biletami do 
kina Helios!

FOTOpstryk
ZMIeNIAj z nami swoją okolicę!

DyŻur 
REPoRTERa

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT

k.pasieka@expressy.pl

tel. 606 112 745
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Uroczystość zaplanowa-
na jest 6 stycznia na godzi-
nę 11:00. Następnie Orszak 
przejdzie ulicami: Sabata, 
Sobieskiego, Dąbrowskiego 
i Świętojańską by zakończyć 
przemarsz pod pomnikiem 
Św. Jana Pawła II. Tam Trzej 

Królowie oddadzą pokłon 
Świętej Rodzinie. Wydarze-
nie umili koncert kolęd w 
wykonaniu Agnieszki Ska-
wińskiej. Na wszystkich 
mieszkańców, którzy wezmą 
udział będzie czekał również 
poczęstunek.

Trzej Królowie to według 
tradycji chrześcijańskiej 
mędrcy, którzy podążali za 
Gwiazdą Betlejemską, by 
przybyć do miejsca narodzin 
Jezusa Chrystusa i przekazać 
mu dary. 

/raf/

Orszak Trzech Króli
RUMIA | Msza Święta w Sanktuarium p.w. Św. Józefa i Judy Tadeusza 
rozpocznie tegoroczne obchody Święta Trzech Króli w Rumi. 

Pierwszy z koncertów obę-
dzie się 6 stycznia w Kościele 
Garnizonowym w Sopocie, po 
mszy świętej o godzinie 18.00. 
Na koncert dla wejherowskiej 
publiczności organizatorzy za-
praszają natomiast 8 stycznia 
o godzinie 16.00 do Kościoła 
pw. Trójcy Świętej. Gościem 
specjalnym obu wydarzeń bę-
dzie Weronika Korthals, która 
zaprezentuje kolędy i pasto-
rałki w języku kaszubskim. 
W programie koncertów znaj-
dą się kolędy i międzynaro-
dowe standardy świąteczne 
w nowych, oryginalnych aran-

żacjach na orkiestrę dętą, chór 
i solistów.

Wejherowski Chór Mieszany 
„Camerata Musicale” powstał 
w grudniu 2011 roku, a jego na-
zwa oznacza  „muzykujących 
przyjaciół”. W zespole śpiewa-
ją osoby różnych profesji oraz 
z różnych środowisk, których 
łączy wspólna pasja, czyli mi-
łość do muzyki i śpiewania. 
Dyrygentem oraz współzało-
życielem chóru jest Aleksandra 
Janus - absolwentka Akademii 
Muzycznej w Gdańsku w kla-
sie prof. Zbigniewa Bruny oraz  
Podyplomowego Studium 

Chórmistrzostwa i Emisji Gło-
su w Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. 

Repertuar Wejherowskiego 
Chóru Mieszanego „Camerata 
Musicale” obejmuje utwory 
religijne oraz świeckie róż-
nych epok - od średniowiecza 
do współczesności, szcze-
gólne miejsce zajmuje w nim 
sakralna muzyka a cappella 
kompozytorów polskich, a tak-
że muzyka ludowa z różnych 
regionów Polski, wśród której 
największe znaczenie ma mu-
zyka kaszubska. 

/raf/

Świąteczne koncertowanie
ZAPROSZENIE | Dwa świąteczne koncerty odbęda się w najbliższym czasie w Sopo-

cie. Przygotowują go wspólnie Wejherowski Chór Mieszany Camerata Musicale przygoto-
wuje wraz z Orkiestrą Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. 

Należy pamiętać, że hałas, który nam wydaje się być umiarko-
wany, zwierzętom, które mają dużo lepszy słuch, może wyrzą-
dzać już fizyczny ból. co zrobić, aby nasz domowy pupil kom-
fortowo przywitał Nowy rok? 

- Zawczasu trzeba wyjść z psem na długi spacer, aby załatwił swoje 
potrzeby fizjologiczne i pod żadnym pozorem nie można spuszczać 
go ze smyczy, także w okresie kilku dni przed i po Nowym Roku – 
wyjaśnia Anna Szczepaniak z OTOZ Animals w Dąbrówce. - Przestra-
szony pies może zerwać się ze smyczy i zgubić. Nawet na krótkie 
wyjście należy zakładać psu dobrze zapiętą i mocną obrożę.

Lekarze weterynarii zalecają również podanie środków uspoka-
jających, ale tylko po wcześniejszej konsultacji. We-
terynarz najlepiej dobierze odpowiednie leki do 
wieku, wagi i kondycji zwierzęcia. Istotne 
jest również to, aby jak najrzadziej pozo-
stawiać zwierzęta same w domu. 

Dom należy odpowiednio przygoto-
wać przed kanonadą sztucznych ogni. 
Trzeba zasunąć zasłony, zamknąć drzwi 
i okna. Nigdy nie krzycz na psa za to, że 
się boi. Jeśli to możliwe, odwróć jego 
uwagę. Zajmij zabawą, którą szcze-
gólnie lubi.

POMóŻ ZwIErZęTOM 
PrZETrwAć SylwESTrA!
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BIErZ uDZIAŁ 
w KONKurSAch!

Przemek urodził się w 28 
tygodniu ciąży. Chłopak jest 
po wylewie krwi do mózgu, 
którego następstwem jest wo-
dogłowie. Dodatkowo 4-latek 
ma padaczkę. Ponad dwa lata 
temu w jego mózgu pojawił 
się nieoperacyjny torbiel. Le-
karze z różnych części Polski 
już jakiś czas temu jednogło-
śnie stwierdzili, że leczenie 
dziecka zostało zakończone 
i pozostała tylko opieka ho-
spicyjna. Obecnie Przemek 
nie siedzi, nie chodzi i ma pro-
blem z samodzielnym jedze-
niem, a każdy dzień może być 
jego ostatnim. 

Apel i odzew

Na portalu Gwe24.pl w ubie-
głym tygodniu zamieszczony 
został apel matki 4-latka, któ-
ra za naszym pośrednictwem 
poszukiwała osób, które mo-
głyby wcielić się w role su-
perbohaterów, a najlepiej prze-
brać się w strój Supermana. 
Mieszkanka Gościcina chciała 
w ten sposób sprawić, aby jej 
umierający syn chociaż przez 
chwilę nie myślał o chorobie. 

- Przemek jest dla mnie ma-
łym bohaterem, który walczy 
o życie – mówi Karolina Siko-
ra. - On walczy do końca, tak 
jak Superman. Stąd pomysł, 
żeby sprawić mu radość jesz-
cze przed Świętami Bożego 
Narodzenia, które mogą być 

jego ostatnimi. 
Na apel mieszkanki Gościci-

na odpowiedział nie tylko Su-
perman, ale i Spiderman oraz 
Deadpool. Członkowie Szcze-
cińskiej Ligi Superbohaterów, 
którzy odwiedzają chore dzieci 
w domach i szpitalach, w Go-
ścicinie pojawili się na dzień 
przed Wigilią. 

- Jechaliśmy akurat do Domu 
Dziecka w Chojnie, kiedy za-
dzwonił telefon – wspomina 
Tomasz Gierwiatowski ze 
Szczecińskiej Ligi Superbo-
haterów. - Otrzymaliśmy in-

formację, że 4-letni Przemek 
chciałaby spotkać się z Super-
menem jeszcze przed Święta-
mi Bożego Narodzenia. Stąd 
szybka decyzja i przyjazd dwa 
dni później.

RAdość dzieckA

W domu ciężko chorego 
chłopca pojawili się nie tylko 
członkowie Szczecińskiej Ligi 
Superbohaterów, ale i przedsta-
wiciele Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Gościcina, Bol-
szewa, Wejherowa oraz Redy. 

Strażacy do chorego chłopca 
przyjechali w Wigilię i zabrali 
go na wyjątkową przejażdżkę 
wozem strażackim.

- Gdy zapoznałem się z proś-
bą matki Przemka, od razu 
przystąpiłem do działania 
– zapewnia Przemysław Bał-
dowski z OSP w Bolszewie. 
- O sprawie powiadomiłem 
kolegę z jednostki, który rów-
nie entuzjastycznie podszedł 
do mojego pomysłu. Mieli-
śmy taki plan, aby pojawić się 
u Przemka większą grupą, więc 
skontaktowaliśmy się z przed-
stawicielami innych jednostek. 
Gdy kolegom przybliżaliśmy 
historię Przemka, to nie spo-
tkaliśmy się z żadną odmową. 
Cieszymy się, że mogliśmy 
przyczynić się do tego, że na 
twarzy ciężko chorego dziecka 
pojawił się uśmiech.

Pani Karolina dziękuje 
wszystkim, którzy odpowie-
dzieli na jej apel, a tym sa-
mym przyczynili się do tego, 
że jej syn chociaż na chwilę 
zapomniał o bólu i cierpie-
niu. Do podziękowań matki 
4-latka dołączają się pracow-
nicy redakcji portalu Gwe24.
pl i Expressu Powiatu Wejhe-
rowskiego, którzy od samego 
początku wierzyli w to, że 
prośba kobiety nie pozostanie 
bez odzewu, a mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego po raz 
kolejny udowodnią, że można 
na nich liczyć. Anna walk

Superbohaterowie i strażacy 
u umierającego 4-latka
GOŚCICINO | Nie wiadomo, czy to magia świąt sprawiła, czy to zwykła ludzka życz-
liwość. Jedno jest pewne - ciężko chory Przemek z Gościcina przeżył niesamowite 
chwile. Jego radość to efekt akcji na portalu Gwe24.pl, działalności Szczecińskiej 
Ligi Superbohaterów i inicjatywy strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.
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Podczas sesji, która odbyła 
się w hali MOSiR w Rumi, 
poddano pod głosowanie 
budżet miasta Rumi na 2017 
rok. W projekcie ustalono do-
chody w wysokości 172 mln 
118 tys. 6 zł, a wydatki na 171 
mln 619 tys. 206 zł. Posiada-
na nadwyżka przeznaczona 
zostanie na spłatę kredytu.

Jednym z elementów 
występującym po stronie 
wydatków, budzącym spo-
re zainteresowanie wśród 
mieszkańców miasta, był 
ten mówiący o inwestycjach 
drogowych. Na bieżące 
utrzymanie dróg gminnych, 
tj. naprawy nawierzchni, 
remonty chodników, ozna-
kowanie, itd. przeznaczono 

Prawie 5 mln zł na drogi
RUMIA | Za nami najważniejsza w tym roku sesja Rady Miejskiej Rumi. Podczas ob-

rad radni podjęli uchwałę budżetową na przyszły rok. 

gę na zmniejszające się zadłuże-
nie miasta.

– Bardzo cieszy mnie, że po-
mimo tylu inwestycji, imprez 
sportowych i kulturalnych, za-
dłużenie miasta cały czas male-
je. Z roku na rok jest coraz lepiej 
– mówił przewodniczący. 

XXXI sesja Rady Miasta pełna 
była także podsumowań.

– Rumia staje się atrakcyjna 
nie tylko dla mieszkańców, lecz 
także ludzi z zewnątrz – mówił 
Michał Pasieczny, burmistrz 
miasta. - Przykładowo dzię-
ki imprezie armwrestlingowej 
o Rumi usłyszeć można było 
w ogólnopolskich mediach. Ta-
kie działania mają konkretne 
przełożenie na budowanie wi-
zerunku Rumi jako fajnego, cie-
kawego miejsca, co potem prze-
kłada się np. na zainteresowanie 
inwestorów.

Pełna retransmisja ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w 2016 roku 
dostępna jest na kanale YouTube 
Rumi.  /raf/

1 mln zł. Na budowę nowych 
dróg w 2017 roku magistrat pla-
nuje wydać ponad 3,5 mln zło-
tych. W budżecie uwzględniono 
m.in. prace nad budową węzłów 
integracyjnych, modernizacje 
chodników, budowę ronda Po-

morska-Gdańska czy ulicy Bąd-
kowskiego w ramach programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej, pro-
gram inicjatyw społecznych.  

Przewodniczący rady miej-
skiej Ariel Sinicki zwrócił uwa-
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GM. WEJHEROWO 
| Już od 1 stycznia przy-
szłego roku stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w gminie 
Wejherowo ulegają zmia-
nie. Zmiana została wpro-
wadzona w taki sposób, 
aby nie było konieczne 
ponowne składanie dekla-
racji. 

Każdy właściciel nieru-
chomości zamieszkałej, któ-
ry uprzednio zadeklarował 
opłatę, otrzyma wraz z dorę-
czeniem decyzji podatkowej 
ws. wysokości podatku od 
nieruchomości, również in-
formację o nowej wysokości 
opłaty. 

Celem uniknięcia trudności 
z rozliczeniem przedstawicie-
le urzędu gminy proszą o nie 
dokonywanie wpłat za 2017 
r. w poprzedniej wysokości.

Stawka miesięczna opłaty 

za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi jest zależna 
ilości osób mieszkających 
w gospodarstwie domowym 
oraz od tego, czy odpady są 
zbierane i odbierane z nie-
ruchomości w sposób selek-
tywny. 

Właściciele nieruchomości, 
gdzie zmieniła się liczba osób 
zamieszkałych będą składać 
deklaracje według nowego 
wzoru. /r/

Nowe stawki:
Segregowane:

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 11,50 zł•	
dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 23,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 33,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 44,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 50,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 60,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 68,00 zł•	

Niesegregowane:
dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 20,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 40,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 60,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 80,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 100,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 120,00 zł•	
dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 140,00 zł•	

Nowe stawki 
za gospodarowanie odpadami
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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
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Przypomnijmy, że decyzję 
o stworzeniu budżetu obywa-
telskiego podjęli radni miasta. 
Po raz pierwszy taka inicja-
tywa, która z powodzeniem 
funkcjonuje w innych miejsco-
wościach, będzie realizowana 
w Redzie. Nic więc dziwnego, 
że młodzi ludzie postanowili 
omówić tę kwestię. Podkre-
ślali, że jest to dobra decyzja, 
umożliwiająca mieszkańcom 
decydowanie o najbardziej lo-
kalnych zadaniach. 

Ponadto radni Daniel Grun-
wald i Bartosz Nowak zdali 
młodym radnym sprawozda-
nie z wyjazdu na warsztaty 
funkcjonowania młodzieżo-
wych rad, które na początku 
miesiąca odbyły się w Elblą-
gu. Stowarzyszenie gmin Eu-
roregionu Bałtyk zaprezento-
wało dobre praktyki działania 
takich organów w wojewódz-
twach pomorskim i warmiń-
sko-mazurskim, omówiono 
też przykłady skandynawskie 

oraz padła propozycja ścisłej 
współpracy rad. Redzcy radni 
nawiązali kontakt z młodzieżą 
z Gdyni i podjęli decyzję o ko-
lejnym spotkaniu, które odbę-
dzie się najpóźniej w lutym 
przyszłego roku.

Zamknąwszy posiedzenie, 
radni i ich opiekun, radny Łu-
kasz Kamiński, podzielili się 
opłatkiem, a następnie udali 
się złożyć życzenia władzom 
miasta i pracownikom urzędu.

/raf/

Młodzi radni 
o budżecie obywatelskim
REDA | Radni zasiadający w Młodzieżowej Radzie Miejskiej 
w Redzie spotkali się po raz kolejny. Tym razem aby podsu-
mować miniony rok oraz przedyskutować sprawę przyszło-
rocznego budżetu obywatelskiego. 

Fo
t. 

R
ed

a.
pl

Inwestycja powstała w ra-
mach Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego 2016 
i objęła budowę nowego 
placu zabaw i rekreacji o na-
wierzchni piaskowej z urzą-
dzeniami, wśród których jest 
wieża, karuzela tarczowa, 
drążki do ćwiczeń, piramida 
linowa, zjazd linowy i stół 
do tenisa. Dla najmłodszych 
przygotowano piaskowni-
cę i huśtawki. Wybudowa-
no palenisko z ławeczkami 
oraz górkę saneczkową. Od-

nowiono także plac ćwiczeń 
z urządzeniami fitness.

- Nowo wybudowany plac 
zabaw i rekreacji na osiedlu 
Sucharskiego to kolejny pro-
jekt zrealizowany w ramach 
II Wejherowskiego Budże-
tu Obywatelskiego - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. – Jest to 

drugi etap zagospodarowa-
nia tego terenu, wykonanego 
zgodnie z pomysłem miesz-
kańców, którzy głosowali 
na ten projekt. W I Budżecie 
Obywatelskim zrealizowano 
na tym osiedlu wielofunk-
cyjne boisko sportowe ze 
sztuczną nawierzchnią.

W otwarciu uczestniczyli 
Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, 
skarbnik Arkadiusz Krasz-
kiewicz i sekretarz Bogu-
sław Suwara.

Przypomnijmy, że w dru-
giej edycji Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
spośród 27 projektów pod-
danych pod głosowanie 
– wybrano pięć projektów 
inwestycyjnych i dwa nie-
inwestycyjne o łącznej sza-
cunkowej wartości ponad 1 
mln złotych. (raf)

Powstał kolejny 
plac zabaw 
WEJHEROWO | Najmłodsi mieszkańcy osiedla Su-

charskiego w Wejherowie mają powód do radości - zakoń-
czyła się budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Ja-
kubka. O to, aby inwestycja została zrealizowana, prosili 
sami mieszkańcy. Plac zabaw kosztował ok. 183 tys. zł.
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Niedługo pożegna-
my bieżący, a powitamy 
nowy rok. Prezydent mia-
sta wejherowa zaprasza 
wszystkich chętnych 31 
grudnia na „Sylwester 
w parku”.

„Sylwester w Parku” to tra-
dycyjna impreza związana 
z powitaniem nadchodzą-
cego Nowego Roku, na któ-
rą przychodzi wielu wejhe-
rowian i ich gości. Zabawa 
na polanie za amfiteatrem 
rozpoczyna się o godz. 
23.00. Podczas imprezy wy-
stąpi DJ MIKER. W progra-
mie także pokaz sztucznych 
ogni. Wstęp wolny! /raf/

SyLWESTER 
W PARKu
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Przebudową został objęty 
ponad 160 metrowy odcinek 
drogi między przejazdem 
kolejowym a ul. Myśliwską. 
Remont polegał na posze-
rzeniu i wydłużeniu lewo-
skrętu w ulicę Myśliwską, 
aby ułatwić przejazd na ulicę 
Sikorskiego, zwiększyć prze-
pustowość i płynność jazdy, 
a przede wszystkim popra-
wić komunikację za prze-
jazdem kolejowym. Ponadto 
w ramach inwestycji powsta-

ło przejście dla pieszych, aby 
zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom ru-
chu drogowego.

Inwestorem było Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie.

- Już od kilku lat mieszkań-
cy apelowali do nas o zajęcie 

się tematem bezpieczeństwa 
na ulicy 12 Marca - tłumaczy 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - Jest to więc bar-
dzo dobra i ważna inwestycja. 
No i długo oczekiwana przez 
mieszkańców. Całość prac 
kosztowała 310 tysięcy zło-

tych. Oddany odcinek nie tyl-
ko usprawni ruch, ale wpłynie 
także na komfort jazdy użyt-
kowników.

– Droga na tym odcinku 
została poszerzona o metr, 
żeby umożliwić bezpieczny 
przyjazd ze strony krajowej 

szóstki w stronę ul. Judyckie-
go i Wniebowstąpienia prawą 
stroną, jak również został wy-
profilowany lewoskręt w stro-
nę ulicy Myśliwskiej – dodaje 
wicestarosta Witold Reclaf.

Podobnie jak w przypadku 
innych inwestycji powiatu na 

terenie Wejherowa, także tym 
razem miasto częściowo dofi-
nansowało realizację zadania.

- Wzorem roku poprzed-
niego partycypowaliśmy 
w powiatowych inwestycjach 
- mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. 
- Przekazaliśmy do starostwa 
350 tysięcy złotych na pięć 
różnych zadań. W przypadku 
konkretnych zadań miejskie 
dofinansowanie wynosi mniej 
więcej 50 procent całości 
kosztów.

Przypomnijmy, że plany 
modernizacji drogi były goto-
we już od kilku lat, jednak ze 
względu na brak decyzji Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska przebudowa była 
wstrzymywana. Po otrzyma-
niu stosownych pozwoleń 
oraz usunięciu dwudziestu 
pięciu drzew, sześciu zwią-
zanych bezpośrednio z inwe-
stycją oraz dziewiętnastu ze 
względu na zły stan, na po-
czątku grudnia ruszyły prace 
remontowe. /raF, GB/

Koniec remontu 12 Marca
POWIAT | Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia udało się zakończyć remont fragmentu ulicy 12 marca w Wejherowie. Droga 
na odcinku od przejazdu kolejowego a ulicą Myśliwską została poszerzona o metr.
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- już od kilku lat 
mieszkańcy apelowali 
do nas o zajęcie się 
tematem bezpie-
czeństwa na ulicy 12 
marca - tłumaczy Ga-
briela lisius, starosta 
wejherowski. - jest to 
więc bardzo dobra 
i ważna inwestycja. 

W zdecydowanej więk-
szości budowa tych dróg 
została sfinansowana z bu-
dżetu powiatu wejherow-
skiego, ale w dwóch przy-
padkach swój udział miały 
też gminy. Część pieniędzy 
pochodziła ponadto z bu-
dżetu centralnego. 

Pierwsza z wyremonto-
wanych tras to droga z Ki-
sewa, przez Żelazno, łączą-
ca się z drogą wojewódzką 
nr 213 (na odcinku Kise-
wo – Brzeźno Lęborskie). 
Zakres wykonanych robót 
obejmował odtworzenie 
trasy i punktów wysoko-
ściowych, oczyszczenie 
warstw konstrukcyjnych, 
frezowanie istniejącej na-
wierzchni bitumicznej, wy-
równanie podbudowy, wy-
konanie nowej nawierzchni, 
a w końcu wykonanie oraz 
poprawianie poboczy. 

Łącznie na modernizację 
wydano niemal 2,4 mln zł, 
z czego niespełna 1,4 mln 
zł pochodziło z budżetu po-
wiatu wejherowskiego, zaś 1 
mln zł z budżetu gm. Łęczy-
ce. Prace trwały ponad 1,5 
miesiąca. 

Druga z przebudowanych 
dróg to trasa łącząca Sasino 
i Choczewo. Wyremontowa-
ny został odcinek o długości 

ok 600 m, biegnący przez 
miejscowość Kurowo. Jest 
to główna droga przebiega-
jąca przez tę miejscowość. 
W tym przypadku także od-
tworzono trasę i punkty wy-
sokościowe, konieczna była 
też rozbiórka elementów 
dróg i ogrodzeń przepustów. 
Wykonano nową nawierzch-
nię, pod którą położono sieć 
wodociągową, wykonano też 
chodniki i kanalizację desz-
czową. 

- To jedna z większych in-
westycji, jakie zrealizowa-

liśmy w tym roku – mówi 
Witold Reclaf, wicestarosta 
wejherowski. - Zmodernizo-
wany odcinek drogi wykona-
liśmy właściwie od podstaw. 

- To było ogromne zadanie, 
a co ważne wykonywane 
z sensem i kompleksowo - 
dodaje Wiesław Gębka, wójt 
gminy Choczewo – Wcze-
śniej był to chyba najgorszy 
odcinek drogi w całej gmi-
nie. Dodam, że jest to ważna 
droga przelotowa, a jeśli do 
tego wziąć pod uwagę fakt, 
że wieś jest skanalizowana, 

to miejscowość ta staje 
się coraz atrakcyjniej-
sza. 

Łączny koszt inwesty-
cji wyniósł niespełna 
2,36 mln zł (powiat wej-
herowski przeznaczył na 
ten cel prawie 1,46 mln 
zł, gmina Choczewo 
100 tys. zł, natomiast 
rezerwa subwencji ogól-
nej wyniosła niemal 800 
tys. zł). Roboty trwały 
prawie dwa miesiące. 

W gminie Gniewino 
zmodernizowano nato-
miast drogę Żelazno – 
Mierzyno – Kostkowo 
– Bolszewo na odcinku 
przez miejscowość Mie-
rzyno o długości około 
600 m. Zakres robót 
objął odtworzenie trasy 

i punktów wysokościowych, 
wykonanie odwodnienia , 
oczyszczenie warstw kon-
strukcyjnych, frezowanie 
istniejącej nawierzchni, wy-
równanie podbudowy oraz 
wykonanie nawierzchni. 
Poza tym poprawiono także 
pobocza i nieco poprawiono 
elementy uzbrojenia terenu. 

Inwestycja kosztowała nie-
spełna 700 tys. zł i została 
w całości sfinansowana ze 
środków własnych powiatu 
wejherowskiego. /raf/

Zdążyli przed zimą z remontami
POWIAT | Trzy drogi powiatowe zostały w tym tygodniu oddane do użytku. Inwestycje realizowane były przez powiat 

wejherowski w trzech gminach: Łęczyce, Choczewo i Gniewino. 

Znamy już terminarz spotkań 
wiejskich w gminie Luzino. 
Odbywać się będą w styczniu 
i lutym przyszłego roku. Har-
monogram (sołectwo, data, 
godzina, miejsce): Barłomino 
- 9 stycznia, 18.00, SP w Bar-
łominie; Dąbrówka - 1 lutego, 
18.00, świetlica w Dąbrówce; 
Kębłowo - 17 lutego, 19.00, SP 
w Kębłowie; Kochanowo - nie 
ustalono, świetlica w Kochano-
wie; Luzino - 13 stycznia, 18.00, 

świetlica - remiza OSP Luzino; 
Milwino - 10 lutego, 18.00, re-
miza OSP Milwino; Robakowo 
- 12 stycznia, 18.00, budynek 
SP w Robakowie; Sychowo - 6 
lutego, 18.00, SP w Sychowie; 
Tępcz - 3 lutego, 18.00, świetlica 
w Tępczu; Wyszecino - 7 lutego, 
18.00, SP w Wyszecinie; Zelewo 
- 15 lutego, 19.00, remiza OSP 
Zelewo; Zielnowo - 15 lutego, 
18.00, sołtys wsi. 

/raf/

T E R M I Ny S P OT K A ń W I E J S K I C H
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ZArZĄD wEjhErOwSKIEj 
SPóŁDZIElNI MIESZKANIOwEj

w wejherowie ul. hallera 5

Ogłasza 
przetarg nieograniczony na wykonanie w 2017 r. n/w prac:

1. Wykonanie prac remontowych dotyczących odgrzybiania i malowania ścian zewnętrz-
nych - elewacji budynku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2017 r. o godz. 0800

  w siedzibie Zarządu W.S.M.,
Wejherowo ul. Hallera 5 (sala konferencyjna)

Przed pobraniem SIWZ określającej warunki przetargu należy dokonać wpłaty 
w wysokości 65,00 zł Brutto na konto WSM:

 Getin Bank 88 1560 0013 2354 1412 2000 0002 
Opłata dotyczy jednej specyfikacji (SIWZ).

Specyfikację  należy odebrać osobiście w Zarządzie Spółdzielni Wejherowo 
po okazaniu dowodu wpłat na ul. Hallera 5 (sekretariat) w godz. 900  – 1400 

/od poniedziałku  – do piątku/

Oferty muszą odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ, którą można otrzymać 
wraz z dokumentacją przetargową w sekretariacie.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami jest 
Kierownik Działu ds. techniczno – eksploatacyjnych, tel. 58-672-99-55
Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium na konto: 

Getin Bank 88 1560 0013 2354 1412 2000 0002
w niżej podanej wysokości w zależności od specyfikacji przetargowej 

przed złożeniem oferty:                               
poz.1 - 4 000,00 zł
                                   

Oferty pisemne dla przetargu należy składać w sekretariacie Spółdzielni w Wejherowie 
przy ul. Hallera 5 do dnia 16.01.2017 r. do godz. 1600 

wSM zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu 
bez podania przyczyny.

W przyszłym roku władze 
Redy na inwestycje zamie-
rzają przeznaczyć blisko 13 
mln zł. Jak zaznacza bur-
mistrz miasta Krzysztof 
Krzemiński, powyższa kwo-
ta jeszcze wzrośnie, bowiem 
redzki samorząd w ciągu 
roku włączy do wydatków 
inwestycyjnych zaplanowane 
dotacje na zadania realizo-
wane w ramach ZIT Metro-
politalnego. W Redzie tym 
zakresem objęte są projekty 
budowy węzła integracyjne-
go przy dworcu PKP i ter-
momodernizacji budynków 
użyteczności publicznej.

Główna część środków dot. 
wydatków inwestycyjnych 
przeznaczona zostanie na 
drogi. Chodzi m.in. o reali-
zacje węzła integracyjnego 
przy dworcu PKP, remont ul. 
Podleśnej w Rekowie Dol-
nym, rozpoczęcie budowy 
ulicy Polnej, kontynuację 
modernizacji ul. Obwodowej 
(chodnik i ścieżka rowerowa 
od Łąkowej do Gdańskiej) 
oraz cały szereg utwardzeń 

Sprawdź, jakie będą inwestycje!
REDA | Budżet na 2017 rok radni Redy uchwalili na ostatniej sesji. Zatwierdzony przez rajców plan finansowy 
zakłada, że dochody miasta wyniosą blisko 89 mln zł. Wydatki samorządu mają oscylować w granicach 95 mln 
zł. Najwięcej środków inwestycyjnych władze miasta mają przeznaczyć na realizację zadań drogowych.

dróg gruntowych i modernizacji 
chodników.

- Inne ważne zadanie inwesty-
cyjne związane jest z przystą-
pieniem do kolejnego etapu mo-
dernizacji Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, czyli budo-
wy stadionu lekkoatletycznego 
– mówi Krzysztof Krzemiński. 
- To inwestycja za ponad 2,4 
mln zł, gdzie otrzymaliśmy 
wsparcie z Ministerstwa Sportu 
i Kultury Fizycznej, które wy-
nosi 50 proc. wartości całego 
projektu. 

W 2017 roku będą również 
kontynuowane inwestycje 
w obszarze rekreacji. Park 
w Ciechocinie zyska oświetle-
nie, a teren pomiędzy ulicami 
Brzechwy i Cynowy w Redzie 
wzbogacony zostanie o boiska 
wielofunkcyjne. Dodatkowo 
powstanie kilka kolejnych si-
łowni zewnętrznych. 

- Kolejnym ważnym przedsię-
wzięciem jest planowana roz-
budowa Szkoły Podstawowej 
nr 2 – zapewnia burmistrz Redy. 
- To placówka, która funkcjo-
nuje w obszarze intensywnej 

oraz wystąpienie o dotację do 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Ponadto 
miasto opracowuje dokumenta-
cję niezbędną do powiększenia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
W 2017 roku w Redzie mają 
być również kontynuowane 
prace związane z modernizacją 
cmentarza komunalnego przy 
ulicy Gniewowskiej. Miasto 
zamierza też zmodernizować 
oświetlenie uliczne, wymienia-
jąc część źródeł światła na ener-
gooszczędne LED. Realizacja 
tego przedsięwzięcia uzależ-
niona jest jednak od otrzymania 
dotacji w ramach projektu do-
finansowanego z środków UE. 
Samorząd będzie również ubie-
gał się o wsparcie dla indywidu-
alnych gospodarstw mieszkań-
ców w ramach projektu OZE. 
Ewentualne dofinansowanie ma 
zostać przeznaczone na montaż 
w budynkach mieszkalnych ko-
lektorów słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych i pomp cie-
pła.  /Aw/

zabudowy mieszkaniowej, więc 
wymaga powiększenia o kolej-
ne sale lekcyjne. Prace budow-
lane w tym przypadku ruszą od 
wakacji przyszłego roku z prze-
widywanym zakończeniem 
na początek roku szkolnego 
2018/2019.

Dodatkowo planowana jest 
rozbudowa Miejskiego Domu 
Kultury w Redzie. W tym 
przypadku samorząd przygo-
towuje już projekt techniczny 

NAjwIęKSZA cZęść śrODKów INwESTycyjNych MA ZOSTAć PrZEZNAcZONA 
NA rEAlIZAcję ZADAń DrOGOwych

OBwIESZcZENIE
STArOSTA wEjhErOwSKI

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.u. z 2013r.   poz. 
1409z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania ad-
ministracyjnego /tekst jedn.  Dz. u. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 23.12.2016r., na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.12.2016r. 

wydano postanowienie o uzupełnieniu decyzji Starosty wejherowskiego Nr AB.6745.I-
.2.2016.19.D z dnia 10.11.2016r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej   polegają-
cej na budowie dróg gminnych jako zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w 
wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu 
ulicy Kwiatowej” 

na działkach przeznaczonych na pas drogowy:ulicy Kwiatowej: - obręb 6 na działkach nr ewi-
dencyjny: 18/98 (powstałej z podziału działki nr 18/31), 18/94 (powstałej z podziału dział-
ki nr 18/67), 18/96 (powstałej z podziału działki nr 18/69), 18/70, 18/83, 18/92 (powstałej z 
podziału działki nr 18/85), 18/87, 19/5, 19/6, 167/3, 227/9 (powstałej z podziału działki nr 
227/3), - obręb 7 na działkach nr ewidencyjny: 159/12, 159/33 (powstałej z podziału działki 
nr 159/13), 159/43, 159/35 (powstałej z podziału działki nr 159/18), 159/39, 159/41- obręb 
16 na działkach nr ewidencyjny: 2/1 (powstałej z podziału działki nr 2), 50/1 (powstałej z po-
działu działki nr 50), 53/1 (powstałej z podziału działki nr 53), 315/1, 315/2, 326/6 (powstałej 
z podziału działki nr 326/2)ulicy Zachodniej:- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny: 12/1, 
12/3 (powstałej z podziału działki nr 12/2), 16/1, 29/1 (powstałej z podziału działki nr 29)uli-
cy 10-ego lutego:- obręb 7 na działkach nr ewidencyjny 159/40, 159/37 (powstałej z podzia-
łu działki nr 159/20), 159/45 (powstałej z podziału działki nr 159/22)- obręb 16 na działkach 
nr ewidencyjny 84/6, 114/1 (powstałej z podziału działki nr 114), 302ulicy Spacerowej:- ob-
ręb 16 na działkach nr ewidencyjny 11/1 (powstałej z podziału działki nr 11), 34/4, 35/1 (po-
wstałej z podziału działki nr 35), 35/3 (powstałej z podziału działki nr 35)Placu Marszałka jó-
zefa Piłsudskiego:- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 82/1 (powstałej z podziału działki 
nr 82), 83/5 (powstałej z podziału działki nr 83/4)ulicy Kopernika:- obręb 16 na terenie dzia-
łek nr ewidencyjny 84/13 (powstałej z podziału działki nr 84/12), 113
oraz czasowe zajęcie terenu objętego przebudową oraz budową infrastruktury technicznej 
oraz powiązań z innymi drogami publicznymi:- obręb 6 na działkach nr ewidencyjny 18/30, 
18/51, 18/82, 18/84, 18/86, 19/2, 19/4, 167/1, 167/4, 227/10 (powstałej z podziału działki nr 
227/3), 227/8- obręb 7 na działkach nr ewidencyjny 1/7, 1/8, 71/39, 159/8, 159/34 (powsta-
łej z podziału działki nr 159/13), 159/44, 159/36 (powstałej z podziału działki nr 159/18), 
159/38 (powstałej z podziału działki nr 159/20), 159/24, 159/42, 159/46 (powstałej z podzia-
łu działki nr 159/22)- obręb 16 na działkach nr ewidencyjny 2/2 (powstałej z podziału dział-
ki nr 2), 11/2 (powstałej z podziału działki nr 11), 12/4 (powstała z podziału działki nr 12/2), 
29/2 (powstała z podziału działki nr 29), 35/4 (powstałej z podziału działki nr 35), 38, 44, 
46, 48, 50/2 (powstała z podziału działki nr 50), 53/2 (powstałej z podziału działki nr 53), 
83/3, 83/6 (powstałej z podziału działki nr 83/4), 84/5, 84/10, 116, 326/7 (powstałej z podzia-
łu działki nr 326/2), 303/1, 303/2, 82/2 (powstała z podziału działki nr 82)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o 
możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownic-
twa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć 
ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw 
w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 
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AlEKSANDrA MATySIAK

wIOlA cZArNOjAN wIOlETTA wySK

urSZulA NIEluB MArTA wIKTOrIA SlAS

ANDZIA

ANNA jAwOrSKA

NATAlIA wENSIErSKA jOANNA TrEDEr

Przed świętami ogłosiliśmy konkurs – poprosiliśmy Was, abyście przysyłali zdjęcia przystrojonych choinek. Konkurs 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, za co dziękujemy. I zgodnie z obietnicą publikujemy zdjęcia Waszych 
świątecznych drzewek. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w naszych kolejnych konkursach, któ-
rych – już teraz możemy uchylić rąbka tajemnicy – w przyszłym roku będzie bardzo dużo. A na zwycięzców czekać 
będą oczywiście atrakcyjne nagrody!

ZDjęcIA wASZych 
śwIĄTEcZNych chOINEK
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AGA KlEBA MArlENA hEwElT

AGNIESZKA wAlcZAK IZABElA NAcZyK

NATAlIA MIElEwcZyK

ANNA ŻAK

MArIA MEyEr

IZABElA PIKrON MAGDA rOŻEK-DOMAchOwSKA MArIA MEyEr

NAjPIęKNIEjSZE DEKOrAcjE
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zachęcaliśmy Czytelników do udziału w naszym konkursie „Świą-
teczne dekoracje”. Do wygrania były fantastyczne nagrody od sklepu Leroy Merlin w Rumi.
Przesyłaliście nam swoje zdjęcia przyozdobionych okien, balkonów, ogrodów i nie tylko, spośród których wyłonili-
śmy szczęśliwych zwycięzców. Nagrody już trafiły w ręce zwycięzców, a my przedstawiamy Wasze zdjęcia świątecz-
nych dekoracji.
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- We wtorek od północy 
do godz. 12 otrzymaliśmy 
piętnaście zgłoszeń, które 
związane były z powalonymi 
drzewami i konarami - infor-
muje asp. Marcin Dettlaff, 
z-ca dyżurnego operacyjne-
go KP PSP w Wejherowie. - 
Dzień wcześniej podobnych 
zgłoszeń było osiem. Na 
szczęście obyło się bez osób 

poszkodowanych. Nie od-
notowaliśmy też większych 
strat.

Strażacy interweniowali 
m.in. na terenie gmin Cho-
czewo, Wejherowo i Szemud. 
Energetycy usuwali awarie 
w niektórych miejscowo-
ściach gmin Gniewino, Linia 
i Choczewo, a także w Wej-
herowie na ul. Chopina.\wA\

Orkan Barbara 
na Pomorzu
POWIAT | Kilkadziesiąt razy strażacy z powiatu wejhe-
rowskiego interweniowali w związku z silnymi wiatrami, 
które na początku tygodnia przeszły nad naszym krajem. 
Orkan Barbara więcej pracy przysporzył nie tylko straża-
kom, ale i energetykom, którzy usuwali awarie prądu.

Fo
t. 

O
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Uroczysta gali wręczenia 
stypendiów odbyła się w Pol-
skiej Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku. Komisja stypen-
dialna Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego w ramach 
programu pomocy stypendial-
nej współfinansowanej ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lara 2014-
2020, przyznała comiesięcz-
ne stypendia naukowe dla 13 

uczniów Szkoły Podstawowej 
w Luzinie, 10 uczniom Gim-
nazjum Publicznego w Luzinie 
oraz absolwentom gimnazjum. 

Podczas Gali zwrócono 
uwagę na fakt, iż gminę Luzi-
no reprezentowało najwięcej 
stypendystów z całego woje-
wództwa. Podziękowano ro-
dzicom i szkołom za ich sta-
ranne przygotowanie, wybitne 
osiągnięcia i wyniki w nauce 
na miarę średniej 6.0. /raf/

Lista uczNiów, którym 
przyzNaNo stypeNdium:
Aleksandra Sułek, Ewelina Socha, Monika Rajko, Magdalena Richert, 
Magdalena Sielaff, Mateusz Bork, Natalia Szturgulewska, Alicja 
Szmuda, Agata Kankowska, Filip Wroński, Maksymilian Meyer, Szy-
mon Wicon, Daria Tederko, Izabela Mutke, Anna Szulc, Agata Ge-
linska, Agata Sikorra, Agnieszka Hewelt, Marta Magulska, Julia Pa-
telczyk, Sandra Noculak, Dawid Ptach, Aneta Landowska, Patrycja 
Richert, Radosław Gryczewski, Marta Jaros, Jan Ossowski, Szymon 
Skiba, Michał Meyer, Agnieszka Sikorra

Nagrodzeni przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego
GM. LUZINO | 415 uczniów zostało wyróżnionych comiesięcznymi stypendiami. Łączna 
kwota, jaką przeznaczono na ten cel, wyniosła 1 mln 245 tys. zł. 

Akt oskarżenia w głośnej 
sprawie trafił do Sądu Re-
jonowego Gdańsk-Północ. 
Oskarżeni przedsiębiorcy 
utworzyli dwie firmy, któ-
re deklarowały prowadze-
nie działalności rolniczej, 
w tym m. in. uprawę i skup 
marchwi, pietruszki oraz 
cebuli. Dzięki temu mogły 
korzystać z dotacji unij-
nych udzielanych przez 
pomorski oddział Agencji 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Pierw-
szej z powyższych firm 
z siedzibą w Choczewku 
ARiMR przyznała dotację, 
ale nabrawszy podejrzeń do-
tyczących jej działalności, 
wstrzymała wypłatę części 
środków w wysokości 76,5 
mln zł. Druga spółka z sie-
dzibą w Lęborku dopiero 
starała się o dotację w wyso-
kości 320 mln zł.

Jak twierdzi prokuratura, 
oskarżeni, aby uzyskać ko-
lejne 396,5 mln zł, zapropo-
nowali dyrektorowi pomor-
skiego oddziału w Gdyni 
łapówkę w wysokości 1,5 
proc. tej kwoty, czyli prze-

Mieli zarobić fortunę, trafią przed sąd
CHOCZEWO | Sześć osób zostało oskarżonych o próbę wręczenia łapówki byłemu dyrek-
torowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni. Sprawa ma związek 
z firmą A.N. z Choczewka, o której głośno było w mediach kilka lat temu. Wówczas pra-
cownicy przedsiębiorstwa w ramach protestu wysypali 24 tony marchwi pod wejherowską 
skarbówką.

szło 5,9 mln zł. 28 kwietnia 
2014 roku dyrektor pomor-
skiego oddziału Agencji miał 
przyjąć kontrolowaną łapów-
kę w wysokości 90 tys. zł. 
Tego dnia doszło do zatrzy-
mań czterech przedsiębior-
ców, piąty trafił do aresztu 
kilka dni później.

W trakcie śledztwa natrafio-
no też przypadkowo na inne 
przestępstwo, którego miał 
dopuścić się znajomy jednego 
z pięciu oskarżonych. Męż-

czyzna ten chciał w 2014 roku 
uzyskać nominację na stano-
wisko polskiego ambasadora 
we Francji. Korzystając z po-
średnictwa jednego z pięciu 
oskarżonych ws. dotacji unij-
nych, oferował, że w zamian 
za poparcie zabiegów o stano-
wisko ambasadora sfinansuje 
budowę dachu jednego z byd-
goskich kościołów. Mężczy-
zna ten także usłyszał zarzut 
składania korupcyjnych pro-
pozycji. wA

O pieniądze na rozpoczęcie 
własnej działalności gospo-
darczej mogą zabiegać miesz-
kańcy powiatów wejherow-
skiego, puckiego i kartuskiego. 
Beneficjenci projektu muszą 
być po 30-tce i nie mogą po-
siadać pracy. Istotne jest też, 
aby należeli do jednej z grup 
objętych wsparciem, czyli albo 
nie posiadali kwalifikacji bądź 
byli długotrwale bezrobotni, 
albo byli niepełnosprawni bądź 
mieli powyżej pięćdziesiątego 
roku życia. Projekt „Wsparcie 
przedsiębiorczości na Kaszu-
bach” skierowany jest też do 
kobiet.

Celem przedsięwzięcia jest 

utworzenie i zwiększenie 
trwałości nowo powstałych 
mikroprzedsiębiorstw. Warto 
zaznaczyć, że beneficjenci pro-
jektu mogą liczyć nie tylko na 
jednorazową dotację, ale i pół-
roczne, comiesięczne wsparcie 
w wysokości do 1 850 zł.

Formularze rekrutacyjne wraz 
z wymaganymi załącznikami 
przyjmowane będą w dniach 
od 17 do 20 stycznia między 
innymi na terenie Powiatowe-
go Cechu Rzemiosł Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw – 
Związku Pracodawców w Wej-
herowie. Więcej informacji na 
temat przedsięwzięcia można 
odnaleźć tutaj. /wA/

Zgarnij pieniądze 
na biznes!
POWIAT | Blisko 20 tys. zł jednorazowej dotacji inwesty-
cyjnej mogą otrzymać osoby, które wezmą udział w przedsię-
wzięciu prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie. Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” 
realizowany jest między innymi z myślą o bezrobotnych ko-
bietach, osobach po 50-tce i niepełnosprawnych.

POMORZE | Ruszył pro-
gram wsparcia przedsiębiorczo-
ści kobiet. Projekt skierowany 
jest do nieaktywnych zawodo-
wo kobiet pow. 30 r.ż. chcących 
założyć działalność gospodar-
czą. 

Skorzystać z niego mogą 
kobiety pochodzące z jednej 
z wymienionych gmin: Puck, 
Choczewo, Gniewino, Linia, 
Luzino, Łęczyce, Cewice, 
Dziemiany, Karsin, Kościerzy-
na (gmina wiejska), Liniewo, 
Lipusz, Nowa Karczma, Stara 
Kiszewa, Nowy Dwór Gdański, 
Ostaszewo, Lichnowy, Mal-
bork, Miłoradz, Nowy Staw, 
Stare Pole.

Adres zamieszkania na terenie 
powyższych powiatów jest de-
klarowany w oświadczeniu i nie 
musi być adresem zameldowa-
nia. Adres prowadzenia działal-
ności jest dowolny, o ile dotyczy 
woj. pomorskiego.

Uczestniczki mogą otrzymać 
bezzwrotną dotację na założe-
nie działalności gospodarczej 
w wysokości 24 tys. zł, pomo-
stowe wsparcie finansowe przez 
6 miesięcy w wysokości 1,5 tys. 
zł oraz możliwość dodatkowego 
wsparcia przez kolejne 6 mie-
sięcy w wysokości 750zł. Do-
datkowe informacje można uzy-
skać telefonicznie pod numerem 
575 111 542, drogą e-mailową: 
dotacje@profesja-poznan.pl lub 
osobiście: ul. 1 Maja 11/2, By-
tów. /raf/

Aktywna i niezależna
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ZNów POTrĄcENIE 
NA PASAch
Na nic zdają się policyjne ape-
le. W powiecie wejherowskim 
co rusz dochodzi do potrąceń. 
Choć tym razem piesza ze zda-
rzenia wyszła bez szwanku, to 
sytuacja zdaje się być dość po-
ważna.
O szczęściu może mówić pie-
sza, która została potrącona 
na przejściu dla pieszych w 
Wejherowie. Do zdarzenia do-
szło w czwartek, tj. 22 grud-
nia, około godz. 19.30. Na uli-
cy Przemysłowej przechodzą-
cą na drugą stronę jezdni ko-
bietę potrącił kierowca samo-
chodu marki Audi A6. 
Kierującemu za rażące naru-
szenie przepisów ruchu dro-
gowego zatrzymano prawo 
jazdy. Szczegółowe okoliczno-
ści zdarzenia wyjaśniają funk-
cjonariusze z Komendy Powia-
towej Policji w Wejherowie. 

Tegoroczne Święta Bożego Na-
rodzenia w województwie po-
morskim przebiegły spokojnie 
i bezpiecznie. Podczas świą-
tecznego weekendu na pomor-
skich drogach doszło do trzyna-
stu wypadków, w których ran-
nych zostało dwadzieścia osób. 
Doszło także do 199 kolizji. Tak 
jak rok temu, na pomorskich 
drogach nikt nie zginął. 55 kie-
rowców zostało złapanych na 
prowadzeniu pojazdu, znajdu-
jąc się pod wpływem alkoholu.  
W ciągu czterech dni trwania 
wzmożonych działań policyj-
nych o bezpieczeństwo osób 
na drogach dbało blisko 860 
funkcjonariuszy ruchu dro-
gowego, a także ponad 1100 
policjantów innych komó-
rek. W działaniach udział wzię-
li także żołnierze żandarmerii 
wojskowej, strażnicy miejscy 
i gminni, a także pracownicy In-
spekcji Transportu Drogowego 
oraz Straży Granicznej. 

śwIęTA ByŁy SPOKOjNE, 
AlE Z PIjANyMI
KIErOwcAMI

Wejherowscy policjanci za-
trzymali 22-letniego miesz-
kańca powiatu wejherowskie-
go. Mężczyzna nie dość, że 
kierował samochodem pod 
wpływem środków odurzają-
cych, to w aucie przewoził ma-
rihuanę. 

We wtorek policjanci z Refera-
tu Patrolowo-Interwencyjne-
go Komendy Powiatowej Po-
licji w Wejherowie zatrzymali 
do kontroli drogowej kierow-
cę mercedesa. Przeprowadzo-
ne przez funkcjonariuszy ba-
danie narko-testem wykazało, 
że mężczyzna jest pod wpły-
wem narkotyków. W trakcie 
czynności związanych z prze-
szukaniem mundurowi ujaw-
nili w samochodzie, którym 
poruszał się 22-latek, marihu-
anę.  

Mieszkaniec powiatu wejhe-
rowskiego już niebawem ma 
zostać przesłuchany i niewy-
kluczone, że usłyszy zarzu-
ty dotyczące posiadania nar-
kotyków. Kwestia kierowa-
nia pod ich wpływem ma zo-
stać rozpatrzona po uzyskaniu 
w tej sprawie opinii biegłego 
specjalisty. 

Warto zaznaczyć, że za posia-
danie narkotyków grozi kara 
pozbawienia wolności do 
trzech lat. Za kierowanie pod 
ich wpływem można spędzić 
nawet dwa lata w więzieniu.

KIErOwAŁ 
NA hAju
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Lokalny Program Rewitaliza-
cji (LPR) jest niezwykle istot-
ny dla Wejherowa, gdyż wyty-
cza kierunki rozwoju miasta, 
uwzględniając wiele aspektów, 
zarówno społecznych, gospo-
darczych, jak i przestrzennych. 
- Proces tworzenia lokalnego 
programu rewitalizacji, rozpo-
częliśmy w lipcu 2014 roku 
– wyjaśnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. - Powstał wówczas 
zespół, złożony z kilkunastu 
osób, zarówno urzędników, 
jak i innych osób zaangażowa-
nych w rozwój miasta. Zespół 
ten składa się z przedstawicieli 
różnych dziedzin. Dlaczego? 
Ponieważ rewitalizację pro-
wadzimy w kilku obszarach: 
społecznym, przestrzennym 
i gospodarczym. 
Jednocześnie z powołaniem 
zespołu został wybrany wyko-
nawca, który miał za zadanie 
opracować ten program. To 
zadanie powierzono znanej 
pomorskiej uczelni, czyli Poli-
technice Gdańskiej. Prof. Piotr 
Lorens z Wydziału Architektu-
ry miał stworzyć LPR, którego 

jednym z najważniejszych ele-
mentów było opracowanie pod 
tytułem „delimitacja obszaru 
rewitalizacyjnego” (chodziło 
o ustalenie granic, w których 
program będzie realizowany).
- Musieliśmy znaleźć w mieście 

obszar, który według wskaźni-
ków narzuconych nam przez 
urząd marszałkowski, jest naj-
bardziej zdegradowany – wy-
jaśnia Beata  Rutkiewicz. - Są 
to wskaźniki społeczne (np. 
procent osób korzystających 

z zasiłków pomocy społecznej, 
udział osób długotrwale bezro-
botnych wśród osób w wieku 
produkcyjnym, liczba prze-
stępstw, liczba uczniów któ-
rzy nie otrzymali promocji do 
następnej klasy), przestrzenne 

Wejherowo rewitalizuje się
WEJHEROWO | Nie tylko inwestycje drogowe i zagospodarowanie przestrzeni, ale także 
kwestie społeczne (dotyczące pomocy społecznej, bezrobocia) zostały uwzględnione 
w planie rewitalizacji Wejherowa, którego opracowywanie właśnie dobiega końca. 

(liczba budynków sprzed 1970 
roku, przeciętna powierzchnia 
lokalu użytkowego na osobę, 
udział procentowy budyn-
ków wymagających remontu) 
i gospodarcze (m.in. liczba pod-
miotów gospodarczych, odse-
tek osób w wieku poprodukcyj-
nym, wielkość dochodu gminy 
z podatku od nieruchomości). 
Całe miasto zostało podzielo-
ne na jednostki urbanistyczne 
i w każdej jednostce musieli-
śmy sprawdzić te wskaźniki, 
porównać ich wartość do ogól-
nych wartości w mieście oraz 
województwie pomorskim. 
W efekcie powstał dokument, 
który został przedstawiony do 
analizy do urzędu marszałkow-
skiego. 
Po zatwierdzeniu przez urząd 
marszałkowski delimitacji 
przystąpiono do kolejnego eta-
pu, którym były konsultacje 
z mieszkańcami oraz spotkanie 
z radnymi. 
Warto zaznaczyć, że od ubie-
głego roku zmieniła się cała 
koncepcja i sposób patrzenia na 
rewitalizację w mieście. Wcze-
śniej były wyznaczone obszary, 
które przede wszystkim wyma-
gały działań inwestycyjnych 
(np. ulica Wałowa, Park) i sa-
morząd to realizował. Obecnie 
wszelkie tzw. działania twarde 
(remontowe i inwestycyjne) 
muszą wynikać z czynników 
społecznych. 
- Oznacza to, że rewitalizowa-
ne będą te obszary, w których 
diagnoza pokazała największe 

problemy w sferze społecznej 
na tle miasta i województwa – 
wyjaśnia Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. - I dopiero, gdy tak 
zdiagnozujemy obszar, możemy 
zastanowić się nad przestrzenią 
w tym rejonie. W trakcie kon-
sultacji społecznych pojawiło 
się wiele znanych już pomy-
słów, ale kilka również zupeł-
nie nowych. Jednym z tych 
nowych zadań, jakie znalazło 
się w programie rewitalizacji, 
to podwórka wejherowskie. 
Duże przestrzenie w mieście 
są w zasadzie odnowione, na-
tomiast mieszkańcom zaczyna 
brakować zagospodarowanych 
miejsc, znajdujących się najbli-
żej ich miejsca zamieszkania. 
Inne ważne zadanie to renowa-
cja chodników  i ulic. Jednym 
z projektów, który zdobył naj-
większą ilość punktów w trak-
cie spotkań z mieszkańcami 
jest znany już w Wejherowie 
temat pn. „Wodne Ogrody”, 
czyli rewitalizacja starego base-
nu i stworzenie tam przestrzeni 
rekreacyjnej. W programie zna-
lazło się też wiele projektów 
miękkich (festyny, warsztaty, 
wyjazdy, spotkania integracyj-
ne, pomoc osobom bezrobot-
nym, wsparcie dla przedsiębior-
ców, itd.).
Głównym celem, dla którego 
powstał lokalny program rewi-
talizacji, jest pozyskiwanie pie-
niędzy unijnych. Jak podkreśla 
prezydent, bez tego programu 
nie byłoby mowy o zdobyciu 
środków z funduszy UE.
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

„Świeć się z Energą” to 
trwająca do końca stycz-
nia 2017 r. akcja na którą 
składają się trzy kategorie 
konkursowe: ogólnopol-
ski plebiscyt miast, w któ-
rym zostanie wyłoniona 
najpiękniej rozświetlona 
miejscowość; konkurs foto-
graficzny, w którym nagro-
dzone zostaną najpiękniej-
sze zdjęcia oddające blask 
świątecznej atmosfery 
oraz plebiscyt na najlepsze 
świąteczne iluminacje gale-
rii handlowych. Zwycięskie 
miasta i galerie handlowe 
wyłonią podczas głosowa-
nia internauci. W konkur-
sie fotograficznym jury 
pod przewodnictwem Lidii 
Popiel- znanej fotografiki 
i wykładowczyni Warszaw-
skiej Szkoły Filmowej- wy-
bierze autora najlepszego 
zdjęcia. Fundatorem nagród 
jest Energa SA oraz Energa 
Obrót SA.
Od kilkunastu lat do świą-
tecznych tradycji śmiało 
możemy dodać dekoro-

wanie przestrzeni miast. 
O magii świąt przypomi-
nają przystrojona choinka, 
świetliste instalacje i ozdo-
by, które umilają przechod-
niom miejską przestrzeń, 
a także stają się powodem 
do dumy mieszkańców. Już 
od ośmiu lat Grupa Energa 
mobilizuje miasta do two-
rzenia niezapomnianych, 
świątecznych iluminacji, 
a możliwość rywalizacji 
o tytuł „Świetlnej Stolicy 
Polski” oraz zdobycia na-
gród o wartości 200 000 zł 
na cele charytatywne spra-
wia, że w tworzenie niepo-
wtarzalnego nastroju akcji 
„Świeć się z Energą” włą-
czają się również miesz-
kańcy.
- Chcemy, by plebiscyt miast 
był nie tylko okazją do po-
chwalenia się pięknymi ilu-
minacjami, ale także cza-
sem, w którym mieszkańcy 
i miasto w równym stopniu 
angażują się w pomoc oso-
bom potrzebującym. Dzięki 
temu, że wszystkim stro-

nom przyświeca szczytny 
cel, wierzymy, że możemy 
liczyć na zaangażowanie 
lokalnych społeczności, 
urzędów miast oraz wszyst-
kich amatorów fotografii. 
Święta to przecież czas, 
w którym na pierwszym 
miejscu jest zawsze drugi 
człowiek – mówi Michał 
Lemański, Dyrektor Depar-
tamentu Marketingu.

Miasta rywalizują ze sobą 
w dwóch etapach: regio-
nalnym i ogólnopolskim. 
Najpierw z każdego woje-
wództwa zostaje wyłonio-
ny zwycięzca, który otrzy-
ma nagrodę o wartości 10 
000 zł. Prawdziwe emocje 
towarzyszą uczestnikom 
zabawy w finale ogólno-
polskim, w którym pomię-
dzy 16 miastami toczy się 
walka o tytuł „Świetlnej 
stolicy Polski” i nagrodę 
główną, energooszczędny 
sprzęt o łącznej wartości 
50 000 zł. W poprzednich 
latach dwa razy z rzędu ty-
tuł ten trafił do niewielkiej 

Startuje plebiscyt miast  „Świeć się z Energą”
ENERGETYKA | Już po raz ósmy rusza akcja „Świeć się z Energą”, podczas której zostaną wybrane najpiękniej rozświetlone miasta 
w Polsce. Jak co roku, w przygotowanej przez Grupę Energa zabawie wezmą udział nie tylko miejskie iluminacje, ale również miło-
śnicy fotografii i galerie handlowe. Łączna pula nagród to 250 000 zł, z czego aż 200 000 zł zostanie przekazane na cele dobroczynne.

ADEuSZ PóŹNIAK
rZESZów

miejscowości w wojewódz-
twie zachodniopomorskim 
- Połczyna-Zdroju, który 
wyprzedził w rywalizacji aż 

221 miast z Polski! Na naj-
piękniej oświetlone miasta 
Internauci będą mogli gło-
sować w obu etapach za po-

mocą dedykowanych formu-
larzy w serwisie SwiecSie.pl 
oraz wysyłając SMS-y. 

 (BG)



NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

MIESZKANIE w centrum Wejherowa, 
62 m kw. 2 piętro, kuchnia w zabudo-
wie, tel 534 234 513 

SPrZEDAM mieszkanie w centrum 
Wejherowa, 62 m kw. 2 piętro, kuchnia 
w zabudowie, zmywarka, tel. 534 234 
513 

SPrZEDAM gospodarstwo rolne 8,20 
ha wraz z zabudowaniami, tel. 661 895 
941

SPrZEDAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

SPrZEDAM lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

SPrZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 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 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
tel. 503 590 263

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto, 
789 345 593

EDUKACJA

lEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKT.

SPrZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOwANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

uSŁuGI elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

PrOFESjONAlNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTŁOwNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, 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

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213 Sopot

RÓŻNE

SPrZEDAM kanapę i fotel rozkładany, 
Wejherowo, cena 300 zł, tel. 517 159 
871

DrEwNO do co i gałęziówkę sprze-
dam możliwy transport gratis, tel. 782 
846 927

MATA dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, kolor pomarańczowy, 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 Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

KuPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

SPrZEDAM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPrZEDAM rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPrZEDAM dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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SZuKASZ 
PrAcOwNIKA?
wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

REKLAMA                                                                     140/2016/DB

REKLAMA                134/2015/RL

510 894 627

REKLAMA                                u/2016/RL

REKLAMA                           216/2016/DB

wyKAZ KATEGOrII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZySKIE: eXP.TOW.

DAM PRACĘ: eXP.PDP.

SZuKAM PRACy: eXP.PSP.

uSŁuGI: eXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
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.

RÓŻNE: eXP.ROZ.

wyślIj MMSa!
EXP.rOZ. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?

OGŁOSZENIA 
w rAMcE

już od 10 zł 
więcej:
reklama@expressy.pl
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powiatu wejherowskiego

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

Niebawem minie rok, od 
kiedy znalazł się Pan na 
wzgórzu wolności. czy 
Gryf zmienił się jakoś szcze-
gólnie przez ten czas?
Gdy przychodziłem, Gryf był 
w bardzo trudnej sytuacji, był 
na dnie tabeli. Udało się pozo-
stać w II lidze, to chyba naj-
ważniejsze. Latem było sporo 
zmian – część zawodników 
odeszła, doszli nowi, zmienił 
się trener. Nie chciałbym mó-
wić o jakimś wielkim postę-
pie, ale chociażby początek 
sezonu pokazał, że stać nas 
na lepszą grę, niż chociażby 
w poprzednim sezonie.

Możliwy jest więc powrót 
do formy z początku sezo-
nu?
Jasne, jestem przekonany, 
że stać nas na taką grę. Je-
sienią zostaliśmy przetrze-
bieni przez kontuzje i choć 
oczywiście nie chcę zwalać 
na to całej winy, to jednak 
miało to jakiś wpływ. Teraz 
trzeba mocno przepracować 
zimę i dać z siebie jak naj-
więcej w okresie przygoto-
wawczym. Rundę wiosenną 
zaczynamy potem meczem 
z Kotwicą Kołobrzeg, potem 
z Rakowem, który walczy 
o I ligę i na pewno będziemy 
się chcieli pokazać już na po-
czątku z jak najlepszej strony. 
Jest o co walczyć.

czego Gryfowi brakuje, 
żeby być wyżej w tabeli?
Myślę, że każdy widział – tra-
cimy zbyt dużo bramek. Tabela 
również to pokazuje. Musimy 
lepiej grać w defensywie i nie 
mam myśli tylko gry bramka-
rza i obrońców, ale grę całego 
zespołu po stracie piłki. Tak 
jak mówiłem, zbliża się okres 
przygotowawczy i jest trochę 

czasu na to, aby grę w obronie 
poprawić. Oczywiście to nie 
jedyny element, moglibyśmy 
być też skuteczniejsi, ale kon-
struowanie akcji i stwarzanie 
sobie okazji idzie nam jednak 
trochę lepiej.

Który mecz rundy jesiennej 
był najlepszy w waszym 
wykonaniu?
Wygrana z Polonią Bytom. 
To najwyższe nasze zwycię-
stwo w tym sezonie – 4-0  – 

i oczywiście gra też była bar-
dzo dobra. Polonia to zespół, 
który ma bogatą historię, więc 
taka wygrana tym bardziej nas 
ucieszyła. Mecz z GKS-em 
w Bełchatowie też był dobry, 
a nie szło nam na wyjazdach 
najlepiej. Z GKS-em wygry-
waliśmy długo 3-0 i mimo że 
skończyło się 3-2, to nasza 
zwycięstwo było zdecydowa-
ne. Zespół z Bełchatowa także 
ma przeszłość z Ekstraklasy, 
w dodatku całkiem świeżą.

latem doszło w Gryfie do 
małej rewolucji – zmieniła 
się duża część kadry. czy 
pół roku to wystarczający 
czas, by zespół się zgrał?
Pół roku to takie minimum, 
aby nowi zawodnicy zgrali 
się z zespołem. Nie jest to 
łatwy proces, szczególnie dla 
młodych zawodników – przy-
chodzą do nowego klubu, są 
nowi koledzy, nowy trener 
i nowe wymagania. Myślę, że 
jeśli chodzi o zgranie, to po-

winno być teraz tylko lepiej.

jaką ocenę wystawiłby Pan 
swojemu zespołowi za run-
dę jesienną?
Chyba coś pośrodku, niech 
będzie dostateczny. Mogło 
być gorzej, ale z całą pewno-
ścią stać nas na więcej. 

Kto jest Pana faworytem 
do wygrania II ligi?
Raków Częstochowa i Rado-
miak Radom. Jestem prze-
konany, że te dwa zespoły 
awansują. Bardzo wysoko 
jest też Odra Opole, co dla 
mnie jest pewną niespodzian-
ką, bo w końcu jest to benia-
minek. Dopiero wiosną okaże 
się, czy wytrzymają trudy 
sezonu. Kibicuję też Siarce 
Tarnobrzeg, w której gra-
łem i Puszczy Niepołomice, 
z której trenerem, Tomaszem 
Tułaczem znam się z czasów, 
gdy prowadził Siarkę. Tak 
więc jednego faworyta nie 
wskażę, ale pewniakami do 
awansu są Raków i Rado-
miak.

Który z nadchodzących 
meczów sparingowych 
Gryfa jest dla ciebie naj-
ciekawszy?
Ameryki nie odkryję, jak 
powiem, że najbardziej nie 
mogę się doczekać meczu 
z Arką. Duży szacunek dla 
trenera Nicińskiego, który 
wprowadził Arkę do Ekstra-
klasy i w pierwszym sezonie 
radzi sobie naprawdę nieźle. 
Dla nas będzie to dobra oka-
zja, żeby sprawdzić, ile bra-
kuje nam do tej najwyższej 
półki w polskim futbolu. Bo, 
nie oszukujmy się, gdyby nic 
nie brakowało, to graliby-
śmy w Ekstraklasie, a nie II 
lidze. Oprócz meczu z Arką, 

Nadolski: Grać tak, jak na początku sezonu
WYWIAD | Z Łukaszem Nadolskim rozmawia Krzysztof Grajkowski. 

zmierzymy się też z drużynami 
z I ligi – Olimpią Grudziądz 
i Drutex-Bytovią Bytów. I te 
mecze też pokażą jak prezen-
tujemy się na tle silniejszego 
rywala.

rok 2016 nie był dla Gryfa 
najgorszy, czy rok 2017 bę-
dzie lepszy?
To prawda, nie był najgorszy, 
szczególnie lato i wczesna 
jesień były niezłe w naszym 
wykonaniu. Kibice na pewno 
wymagali więcej, ale jest jak 
jest. Życzę sobie, aby w 2017 
roku Gryf utrzymał się w II 
lidze. Latem będziemy mieli 
nowe rozdanie, być może ko-
lejne zmiany. Chciałbym, aby 
na koniec 2017 roku Gryf zaj-
mował wyższe miejsce w tabe-
li niż teraz.
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ZBIGNIEw r. chuchAŁA

kalEndaRium fuTbolowE

NAjlEPSI 1974

Długie wieczory skła-
niają do wspomnie-
niowych powrotów. 

Dziś wziąłem do rąk rocz-
nik tygodnika „Piłka Nożna” 
z 1974 roku, tego pamiętne-
go dla nas, starych kibiców. 
Na stronie ósmej i dziewią-
tej czytam zestawienie zro-
bione przez redaktorów ga-
zety. Dokonano klasyfikacji 
i przyznano naszym piłka-
rzom klasę światową, repre-
zentacyjną i krajową. Braku-
je mi klasy europejskiej, ale 
to już sprawa autorów. Dziś 
też wszyscy chętnie tworzy-
my takie zestawienia. My 
pozostańmy jednak w roku 
pierwszego z największych 
sukcesów polskiej reprezen-
tacji. W bramce klasy świato-
wej nie przyznano nikomu. 
Klasę reprezentacyjną otrzy-
mał Jan Tomaszewski, wów-
czas z ŁKS Łódź. Pan Janek 
zrobił furorę na MŚ w Niem-
czech. Obronił tam nawet 
dwa rzuty karne. Najpierw 
zatrzymał strzał Jana Tappe-
ra w meczu ze Szwecją (1:0) 
a następnie uliego Hoenes-
sa  w meczu z RFN (0:1). Jan 
Tomaszewski nadal mieszka 
w Łodzi, a nie tak dawno był 
nawet posłem na Sejm. Ko-
mentuje w telewizji poczy-
nania naszej dzisiejszej re-
prezentacji i jakby stępiały 
jego ostre i kontrowersyj-
ne  sądy. W klasie reprezen-
tacyjnej znajdujemy nato-
miast Piotra Mowlika (Legia 
Warszawa), Andrzeja Fische-
ra (Górnik Zabrze) oraz Zyg-
munta Kalinowskiego (Śląsk 
Wrocław). Osobiście zga-
dzam się z opinią redakcji 
co do tych nominacji. Piotr 
Mowlik nie pojechał na MŚ 
w 1974 roku, znalazł się na-
tomiast w kadrze na MŚ 
w 1982 roku i tam jako re-
zerwowy świętował  tak-

że zdobycie trzeciego miej-
sca. Czyli w jego przypad-
ku zadziałała zasada, co się 
odwlecze, to nie uciecze. 
Jest nadal czynny zawodo-
wo, ucząc wychowania fi-
zycznego i uprawiając za-
wód trenera. Andrzej Fi-
scher jako emeryt żyje dziś 
w niemieckim Hildesheim. 
Na MŚ był trzecim bramka-
rzem. Drugim bramkarzem 
na stadionach RFN był na-
tomiast Zygmunt Kalinow-
ski. Nie „powąchał jednak 
prochu”, bo do bramki niko-
go nie wpuścił wówczas Jan 
Tomaszewski. Mieszka w Lu-
blinie i nie lubi udzielać wy-
wiadów. W latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku grywał 
w „Orłach Górskiego” w me-
czach pokazowych. Moż-
na go było obejrzeć także 
na stadionie naszego Gry-
fa, gdy w październiku 1993 
roku przyjechał razem z Ka-
zimierzem Górskim i obec-
nym selekcjonerem Ada-
mem Nawałką. „Orły” starły 
się z drużyną „Old Stars Gdy-
nia”. W karnych (5:3) wygrali 
emerytowani piłkarze pana 
Kazimierza. Z drużyny me-
dalistów MŚ 1974 na boisku 
obejrzeliśmy tylko Adama 
Musiała. Pozostali to Kap-
ka i Kusto, którzy byli rezer-
wowymi w RFN, wspomnia-
ni już Kalinowski i Nawałka 
oraz Kraska, Kordysz, Wira, 
Kupcewicz, Korynt, Sybis, 
Puszkarz, Szaryński i Bar-
czak. O piłkarzach na pozo-
stałych pozycjach w 1974 
roku, napiszę w kilku kolej-
nych odcinkach. Z okazji 
nadchodzącego 2017 roku 
roku, życzę Państwu oglą-
dania zwycięstw naszych 
piłkarzy, zarówno swoich 
ulubionych drużyn, jak i na-
szej reprezentacji. Do Siego 
Roku.

W uroczystości wzięli 
udział m in. przedstawiciele 
władz gminy z wójtem Ja-
rosławem Wejerem i Bartło-
miejem Formela, przewodni-
czącym Rady Gminy Luzino 
na czele. 

Piotr Klecha, dyrektor GO-
SRiT Luzino i jednocześnie 
przewodniczący pomorskie-
go LZS podziękował ne-
storom luzińskiego sportu, 
którzy udostępnili swoje 
sportowe pamiątki. Wśród 
zdjęć zachowała się m in. fo-
tografia LZS Luzino z 1946 
roku. Kolejnym etapem gali 
był krótki występ artystycz-
ny, działającej przy KTS-K 
GOSRiT Luzino grupy te-
atralnej – St. Lawrence.

Następnie wręczono po-
dziękowania sponsorom 
i darczyńcom.

Nagrodzono również spor-
towców, w tym piłkarzy GO-
SRiT el professional Luzino 
za zajęcie III miejsca w finale 
krajowym turnieju Piłkarska 
Kadra Czeka, GOSRiT Kle-
ba Luzino za wygranie finału 
wojewódzkiego oraz zajęcie 
8. miejsca w Polsce w tur-

nieju Tymbarka, kickboxe-
rów z brązową medalistką 
Mistrzostw Świata Zuzanną 
Kalbarczyk na czele, powo-
ływanych do Kadry Pomorza 
piłkarzy i piłkarki: Nikolę 
Kankowską, Kacpra Bartec-
kiego, Igora Wiczkowskie-
go, tenisistki stołowe Magdę 
Płotka i Kasię Płotka. Trady-
cyjnie już wręczono „Złote 
Buty” najlepszym strzelcom 
KTS-K GOSRiT Luzino: 
Szymonowi Skurat i Remi-
giuszowi Zalewskiemu, brą-
zowy but otrzymał Kamil 
Gruba, a najskuteczniejsza 
piłkarką okazała się Aneta 
Plotzke. Wyróżniono też Mi-

łosza Gruba -najskuteczniej-
szego bramkarza klubu.

Szczególne podziękowania 
skierowano do grupy ponad 
24 trenerów pracujących 
w KTS-K GOSRiT Luzino : 
Grzegorz Lisewski, Sylwe-
ster Piątek, Maciej Pliński, 
Krzysztof Buczak, Rafał 
Karczmarczyk, Paweł Ra-
decki, Paweł Hinz, Grzegorz 
Semak, Karol Piątek Paweł 
Buzała, Piotr Jasielski, Ma-
teusz Cytryniak, Mariusz 
Kaliszewski, Tomasz Kotwi-
ca, Tomasz Joryn, Maksym 
Graczyk, Rafła Freitag, Piotr 
Sonnenberg, Waldemar Płot-
ka, Rafał Karcz, Patryk Ko-

tłowski, Izabela Wolska oraz 
Wiesław Szmydtkaz GKS 
Luzino BnO i Dorota Żaczek 
ze Świetlicy Skrzydła Anio-
ła.

Nagrodzono również kie-
rowników zakończonej nie-
dawno Luzińskiej Ligi Sołec-
kiej, którzy społecznie przez 
cały rok prowadzą swoje 
sołeckie ekipy. Są to: Witold 
Dąbrowski – organizator ligi, 
Barłomino – Mirosław Jo-
skowski, Kębłowo- Krzysz-
tof Guzmann, Kochanowo 
– Wiesław Konkol, Luzino 
– Zbigniew Tobias, Sychowo 
– Arek Bieszke, Wyszecino 
– Waldemar Formela, Roba-
kowo - Adrian Klawikowski, 
Zelewo – Daniel Bujak, Mil-
wino – Wacław Żywicki.

Atrakcją gali było loso-
wanie losów w loterii, która 
trwała przez miniony mie-
siąc. Nagrodą główną w lote-
rii był rower górski ufundo-
wany przez czterech radnych 
gminy Luzino: Sylwestra 
Piątka, Stanisława Engel-
brechta, Bartłomieja Formelę 
i Patryka Miotke.
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Najlepsi sportowcy 
i trenerzy nagrodzeni
GM. LUZINO | Gala sportu podsumowująca mijający rok odbyła się w Hali Wido-
wiskowo – Sportowej GOSRiT w Luzinie. Uczestniczyła w niej grupa ponad 600 
luzińskich sportowców i trenerów.
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I BĄDŹ NA BIEŻ ĄcO
Z WyDARZENIAMI 
SPOR TOWyMI W POWIECIE!

Drużyna unihokeistów 
z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 z Rumi 
wzięła udział w XVII Finale 
Wojewódzkiej Licealiady. 
Poziom turnieju stał na wy-
sokim poziomie i był bardzo 
wyrównany oraz emocjonu-
jący. Chłopcy z Rumi odnie-
śli ogromny sukces, zdoby-
wając na tej imprezie srebrne 
medale. W całych zawodach 
nie przegrali żadnego meczu.  
Drużyna z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Wejherowie wystąpiła 
natomiast w Finale Woje-
wódzkiej Licealiady w Pił-
ce Ręcznej, który odbył się 
w Kwidzynie. Zawodnicy 
z popularnej „Dworcowej” 
otarli się o podium, zajmu-
jąc na tych zawodach bar-
dzo dobre czwarte miejsce.  
Dziewczęta z „Samocho-
dówki” również w Kwidzy-
nie uczestniczyły w Finale 
Wojewódzkiej Licealiady 
w Piłce Ręcznej. Jechały na 
tą imprezę, broniąc czwar-
tego miejsca wywalczonego 

w ubiegłym roku. Dziew-
czyny stanęły na wysokości 
zadania i zdobyły srebrne 
medale, co jest najlepszym 
wynikiem osiągniętym w pił-
ce ręcznej w województwie 
pomorskim przez szkoły po-
nadgimnazjalne z naszego 
powiatu. Warto dodać, że 
dziewczęta już czwarty rok 
z rzędu godnie reprezentują 
nasz powiat na arenie woje-
wódzkiej. Nie należy zapo-
minać, że tak dobry wynik 
nie zostałby osiągnięty , 
gdyby nie znakomita praca 
Joanny Syski w Samorzą-
dowym Gimnazjum w Bol-
szewie oraz Joanny Kwiat-
kowskiej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Wejherowie, które od wie-
lu lat współpracują ze sobą 
szkoląc dziewczęta w tej 
dyscyplinie sportu. Obie tre-
nerki są również instruktor-
kami w Powiatowym Ze-
spole Placówek Oświatowo 
– Wychowawczych w Wej-
herowie.
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Startująca pierwszy sezon 
w kategorii seniorów, Maja 
wraz ze swoją koleżanką 
klubową Natalią Postrożny 
zdobyła złoto w kategorii 
par, jednocześnie start ten 
był eliminacją do turnieju 
indywidualnego i tu Maja 
objęła przodownictwo.  
Grając w półfinałach, a na-
stępnie w finale nie oddała 
pierwszeństwa i na jej szyi 

podczas ceremonii deko-
racji zwycięzców zawisły 
dwa złote medale. Jej part-
nerka deblowa zdobyła 
również medal brązowy.  
W lutym przyszłego roku 
Maja jako Mistrz Polski bę-
dzie reprezentowała nasz 
kraj w Pucharze Świata, 
który rozegrany zostanie 
w Niemczech. 
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Zdobyła dwa złote medale
WEJHEROWO | Wejherowianka Maja Olszewska repre-
zentująca TKKF Dębinki Gdańsk wywalczyła na kręgielni w 
Tucholi dwa złote medale Mistrzostw Polski w Kręglarstwie 
Klasycznym Seniorów.

Udane starty 
sportowców z powiatu
POWIAT | Grudzień obfitował w bardzo udane występy 
sportowców z powiatu wejherowskiego.


