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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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ZIMA w BOLSZEwIE, 
CZYLI SZTUKA 
ODśNIEŻANIA 
PRZYSTANKów
Nie ma jak stanąć pod zadaszeniem, ani 
usiąść na ławce. Tak prezentuje się przy-
stanek naprzeciwko Samorządowego 
Gimnazjum w Bolszewie. zdjęcie, które 
publikujemy, przesłał nam czytelnik.
- chciałem tylko pokazać, jak pięknie 
odśnieżają w gminie Wejherowo, że na-
wet nie da się wejść na przystanek au-
tobusowy, aby schronić się przed opa-
dem – pisze pan Mariusz. - Już nie mó-
wiąc, o starszych ludziach, którzy chcie-
liby usiąść i odpocząć.
Sprawę pozostawiamy ocenie czytelni-
ków. 

FOTOpstryk
ZMIeNIAj Z nAmi swOją OkOlicę!

zachęcamy do przesyłania kolejnych foto-
grafii, które obrazują efekty prac służb odpo-
wiedzialnych za odśnieżanie. zdjęcia moż-
na przesyłać na adres a.walk@expressy.pl lub 
wklejać bezpośrednio pod facebook’owym 
postem o odśnieżaniu.

- Koty to zwierzęta, które cenią sobie niezależność i wolność, 
a zarazem poczucie bezpieczeństwa – mówi Anna Szczepaniak 

z oToz Animals w Dąbrówce koło Wejherowa. - Schronisko 
to jedna z najgorszych opcji dla tych pięknych stworzeń. za-
mknięte w klatkach czują się zagubione. Podstawowa opieka, 
jaką daje schronisko, to zdecydowanie za mało, aby sprostać 
ich potrzebom. 

W Schronisku dla Bezdomnych zwierząt w Dąbrówce na nowy 
dom obecnie czeka osiemnaście kotów. To niezwykłe zwierzę-

ta, które pragną kontaktu i bliskości człowieka. W ramach naszej 
cyklicznej akcji zachęcamy do bliższego poznania Devila, Lanse-

lota i Dzwoneczka. Może akurat Ty odmienisz ich los?

Są NIEZwYKŁE 
I POTRZEBUją DOMU

w ramach akcji, którą realizujemy wspólnie ze Schroniskiem dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrowce, cyklicznie zachęcamy do adopcji psów. Dziś przy-
pominamy, że również koty czekają na nowych właścicieli. Smutny los zwie-

rząt mogą odmienić osoby, które przygarną je pod swój dach. 

DZwONECZEK
To typowy kanapowiec, 
który lubi mieć wszystko 
na oku. Uwielbia piesz-
czoty i chętnie się nim 
poddaje. Jest mało wy-
magający. Brakuje mu 
wyłącznie okazji do bycia 
z człowiekiem.

DEvIL
To bardzo spokojny i zrów-
noważony kot. Po pieszczo-
ty, które bardzo lubi, przy-
chodzi sam. Raczej ceni so-
bie ciszę i z pewnością zdo-
będzie serce człowieka, tyl-
ko trzeba dać mu szansę. 
W schronisku przebywa od 
sierpnia minionego roku.

LANSELOT 
Mały, bardzo przyjazny 
i chętny do zabawy kociak. 
Do Schroniska dla Bezdom-
nych zwierząt w Dąbrówce 
przywieziony został z Wej-
herowa. od października 
czeka na nowy dom.

OTOZ „ANIMALS” SchRoNiSKo DLA BEzDoMNych zWiERząT W DąBRóWcE K/ WEJhERoWA 
TEL. BiURo ADoPcyJNE: 607-540-557 | ADRES E-MAiL: DABROwKA@OTOZ.PL

„Pilnie oddam 2-letnie 
dziecko. Nazywa się Hania. 
jest nauczona czystości, 
akceptuje inne dzieci, je 
sama” - ogłoszenie takiej 
treści mogli zobaczyć człon-
kowie zamkniętej grupy 
„Sprzedaj, kup lub wymień 
– wejherowo okolice”. 

Dlaczego Pani Paulina (na-
zwisko do wiadomości re-
dakcji) chce pozbyć się 
dziecka? „oddaje, bo 
zamieniam miesz-
kanie, a poza tym 
mam uczulenie” - 
kobieta tłumaczy 
w ogłoszeniu. 
Jednocześnie 
zaznacza, że 
dziecko odda 
w y ł ą c z n i e 
w dobre ręce.

Wpis kobiety wywołał lawi-
nę komentarzy. Nam udało 
się do niej dodzwonić. Au-
torka ogłoszenia była bar-
dzo zdziwiona naszym tele-
fonem i nie bardzo chciała 
rozmawiać. Mimo tego uda-
ło nam się dowiedzieć, że jej 
propozycja stanowiła wy-
łącznie prowokację.  

- To była podpu-
cha, żeby zwierząt 

nie oddawać 
– stwierdzi-
ła kobieta. 
ogłoszenie 
już zniknę-
ło z sieci. 

S p r a w ę 
p o z o s t a -
wiamy oce-

nie czytelni-
kom. wA

PRoWoKAcJA czy PRóBA 
PozByciA Się DziEcKA?
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Emocji podczas środowej 
sesji Rady Gminy Szemud 
nie brakowało. A to za sprawą 
projektów uchwał intencyj-
nych o zamiarze przekształ-
cenia szkół. Na sesji pojawili 
się więc przedstawiciele ro-
dziców uczniów i nauczyciele 
ze szkół, których zmiany do-
tyczą. 

- Chcemy przekształcić szko-
ły, w których obecnie są klasy 
od I do VI, w szkoły z klasami 
od I do III - przyznaje Ryszard 
Kalkowski, wójt gminy Sze-
mud. - Ale żeby można było 
przekształcić, najpierw trzeba 
szkołę zlikwidować i powołać 
kolejną szkołę -  filialną. Naj-
większe emocje budzi z pew-
nością słowo „likwidacja”, 
a podkreślam, że my chcemy 
nie zamykać, a przekształ-
cić te szkoły. Taka po prostu 
jest procedura. Chcemy, aby 
szkoły nadal przyjmowały 
uczniów, aby rozwijały ofertę 
poszerzały. Istotne jest też, że 
my – jako samorządy – mu-
simy pamiętać, że wcześniej 
mieliśmy 5-latków,  4-latków, 
a za chwilę będziemy mieć 
3-latków i szkoły muszą się 
otworzyć na tych najmłod-
szych uczniów i zapewnić im 
miejsce i warunki do nauki. 

Wójt podkreśla, że zgodnie 
z nową ustawą, podpisaną nie-
dawno przez prezydenta, moż-

liwe jest tworzenie szkół 
filialnych z podziałem na 
nauczanie wczesnoszkol-
ne (klasy I – III) i przed-
miotowe (IV – VIII). 

- Chcemy, aby ci starsi 
uczniowie byli dowożeni 
do szkół większych, które 
zapewniają odpowiednie 
warunki i mają odpowied-
nią infrastrukturę – tłu-
maczy wójt Kalkowski. 
- Niestety te małe szkoły, 
gdzie obecnie uczą się 
uczniowie od klas I do VI, 
są już teraz przepełnione, 
a jak dojdą jeszcze klasy 
VII i VIII to uczniowie 
po prostu się tam nie po-
mieszczą. 

Dlatego – według za-
łożeń władz gminy - nie-
wielkie szkoły mają zostać 
zlikwidowane i w ich miej-
sce powstaną filie szkół 
w Szemudzie i w Łebnie. 
Tych zmian obawiają się 
rodzice uczniów i nauczy-
ciele. 

- Podczas ustaleń, jak ma wy-
glądać przyszłość szkół pod-
stawowych w naszej gminie, 
pominięto nas, czyli rodziców 
uczniów – powiedział podczas 
sesji przedstawiciel rodziców, 
mieszkaniec Częstkowa. - 
A dziś stawia się nas praktycz-
nie przed faktem dokonanym! 
Tymczasem szkoła to przecież 

nie tylko uczniowie. W życie 
tej placówki zaangażowana 
jest cała wieś. Częstkowo, 
od kiedy tu mieszkam, stało 
się moją małą ojczyzną. Nie 
mamy tu multikina, żadnej 
dużej instytucji kultury czy 
rozrywki, itp. Mamy tylko tę 
szkołę! Pełnoprawna szkołą 
podstawowa (nie filia!) daje 
nam jakieś życie. Obawiamy 
się natomiast, że stworzenie 

z niej filii placówki w Sze-
mudzie jest pierwszym eta-
pem do całkowitej likwidacji 
placówki. 

- Naszym zdaniem refor-
ma staje się pretekstem do 
likwidacji szkoły – dodaje 
Iwona Białas-Rychlak, na-
uczycielka ze Szkoły Pod-
stawowej w Częstkowie 
i członek rady sołeckiej. - 
A przecież te szkoły nie mu-
szą być filiami, tylko mogą 
funkcjonować jako odrębne 
szkoły o niepełnej struktu-
rze organizacyjnej. Według 
nas niezmiernie ważne jest 
zachowanie autonomii, bo 
to przyczyni się do rozwoju 
szkoły. Jako filia placówka 
będzie mocno ograniczona. 
Poza tym takie przekształ-
cenie jest sprzeczne z ideą 
reformy: miało być ograni-
czenie liczebności uczniów 
i likwidacja dowożenia 
uczniów. A co nam się pro-
ponuje? Dowożenie coraz 

młodszych dzieci! Nie zga-
dzamy się na to, w przyszłym 
tygodniu odbędzie się spotka-
nie z mieszkańcami i wtedy 
podejmiemy dalsze kroki. 

Do tematu zatem wróci-
my. Ostatecznie radni gminy 
podjęli uchwały intencyjne 
w sprawie przekształcenia 
szkół. 

Rafał Korbut

Emocje wokół 
przekształcenia szkół
SZEMUD | Uchwały intencyjne w sprawie likwidacji szkół podstawowych podjęli radni 
gminy Szemud podczas ostatniej sesji. Przekształcenia dotyczą szkół w Częstkowie, 
Łebieńskiej Hucie, Jeleńskiej Hucie i Koleczkowie. Przeciwko likwidacji protestują 
rodzice i nauczyciele, natomiast wójt uspokaja: „szkoły nie zostaną zamknięte”. 

Nagrody wręczyli Krzysztof 
Hildebrandt prezydent Wej-
herowa, Krzysztof Krzemiń-
ski burmistrz Redy i Michał 
Pasieczny burmistrz Rumi. 
Organizatorem konkursu było 
Stowarzyszenie Gmin „Małe 
Trójmiasto Kaszubskie”. 

Do finału konkursu, który 
odbył się w Filharmonii Ka-
szubskiej, przystąpiło osiem 
chórów z Redy, Rumi i Wej-
herowa, czyli zwycięzcy eli-
minacji w dwóch kategoriach: 
chóry/zespoły dorosłe oraz 
dziecięce. Chóry dorosłych re-
prezentowali: zespół wokalny 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana III Sobieskie-
go - dyrygent Aleksandra Ja-
nus, chór mieszany „Laudate 
Dominum” przy parafii NMP 
Królowej Polski – dyrygent 
Wiesław Tyszer, chór 
„Consonans” z Redy – 
dyrygent Ewa Szmidt 
i Zespół Śpiewaczy 
Św. Cecylia z Rumi – 
dyrygent Krzysztof 
Brzozowski.

W kategorii chó-
rów dziecięcych 
wystąpiły: Chór Szkoły Pod-
stawowej nr 9 z Wejherowa 
–dyrygent Aleksandra Janus, 
chór „Cantabile” działają-
cy przy Zespole Szkół nr 1 
w Redzie – dyrygent Barbara 
Tańska, zespół wokalny „Cy-
tra” działający przy Szkole 
Podstawowej nr 6 w Rumi – 
dyrygent Maria Ropela oraz 
Zespół TON działający przy 
Salezjańskim Gimnazjum 

w Rumi – dyrygent Anna Bro-
nowicka.

Chóry oceniało siedmio-
osobowe jury: Piotr Bartelke, 
prezes Stowarzyszenia Gmin 
„Małe Trójmiasto Kaszub-
skie”, dr hab. Przemysław 
Stanisławski i prof. Zbigniew 
Bruna - przedstawiciele Wej-
herowa, Tomasz Wiśniewski 
i Weronika Korthals - przed-
stawiciele Redy oraz Leszek 
Winczewski i Beata Felczy-
kowska - przedstawiciele 
Rumi.

Wszyscy finaliści otrzymali 
nagrody finansowe w wyso-
kości 500,00 zł. Dodatkowo 
laureaci pierwszych miejsc 
otrzymali nagrody finansowe 

w wysokości 1500,00 
zł (kategoria chóry/ 
zespoły dziecięce) 
i 2000,00 zł (kate-

goria chóry/ zespoły 
dorosłe).
W opinii uczestników, 

słuchaczy, a także juro-
rów, poziom artystyczny 

i organizacyjny wydarze-
nia muzycznego był bardzo 
wysoki. Jak powiedział Piotr 
Bartelke, prezes Stowarzysze-
nia Gmin „Małe Trójmiasto 
Kaszubskie”, konkurs dostar-
czył jego uczestnikom satys-
fakcji śpiewania, a widzom 
wrażeń artystycznych na 
wysokim poziomie. Był do-
skonałą okazją do nawiązania 
kontaktów między zespołami 
oraz do wymiany doświad-
czeń i promocji śpiewu chó-
ralnego. /r/

Finał II Konkursu 
Chóralnego
MTK | Zespół wokalny I Liceum Ogólnokształcącego 

z Wejherowa pod batutą Aleksandry Janus i chór „Canta-
bile” z Redy dyrygowanym przez Barbarę Tańską zostali 
zwycięzcami w II Konkursie Chóralnym „Małego Trój-
miasta Kaszubskiego” w swoich kategoriach wiekowych. 

GM. WEJHEROWO | 
W Bibliotece i Centrum Kul-
tury Gminy Wejherowo z 
Wójtem Gminy Henrykiem 
Skwarło oraz pracownikami 
Urzędu Gminy spotkali się 
mieszkańcy zainteresowani 
dofinansowaniem montażu 
instalacji fotowoltaicznych 
produkujących prąd elek-
tryczny na potrzeby gospo-
darstwa domo-
wego. 

P o d p i s a n i e 
umów z poten-
cjalnymi be-
ne f i c j en t ami 
jest kolejnym 
etapem przygo-
towań wniosku 
o dofinanso-
wanie ze środ-

ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020. Jeśli wniosek otrzyma 
pozytywną ocenę, pozwoli to 
mieszkańcom na skorzystanie 
z dofinansowania na poziomie 
do 85 proc. kosztów przedsię-
wzięcia.  /ugw/

Energia ze źródeł 
odnawialnych coraz bliżej

RyszaRd KalKowsKi, 
wójt gminy szemud
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Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

DRUHA 
KAZIMIeRZA 

LeWAnDOWSKIeGO 
emerytowanego strażaka Ochotniczej

 Straży Pożarnej w Redzie.
W pełni oddanego idei pożarnictwa

na terenie Redy i Powiatu
Niezawodnego kierowcę, zawsze gotowego 

do działania i poświęceń, 
Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski.

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego składają:

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój  

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński

wójT GMINY wEjHEROwO
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 
nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicz-
nej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, oznaczonych w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka numer 37 o powierzchni 0,0300 
ha, położona w Nowym Dworze Wejherowskim oraz działka o 
nr 116 o powierzchni 0,0500 ha, położona w Gowinie. Szczegó-
łowe informacje o nieruchomościach objętych wykazem moż-
na uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środo-
wiska, tel. 58 677 97 07.

wójT GMINY wEjHEROwO
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 
nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicz-
nej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych w ewiden-
cji gruntów i budynków jako działka numer 376 o powierzch-
ni 0,1486 ha, położona w Kąpinie przy ulicy Akacjowej i dział-
ka o nr 127/73 o powierzchni 0,0081 ha, położona w Górze przy 
ulicy Wejhera. Szczegółowe informacje o nieruchomościach ob-
jętych wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  MIASTA  RUMI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 
984/26/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, 
wywieszony został wykaz obejmujący lokal mieszkalny wraz 
z pomieszczeniem przynależnym, położony w Rumi, stanowią-
cy własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemców. 

Porozumienie podpisały 
dwa miasta (Reda i Puck) oraz 
cztery gminy z powiatu wej-
herowskiego (Luzino, Linia, 
Łęczyce i Gniewino). Gminy 
będą realizować wspólne za-
danie pod nazwą „Odnawial-
ne źródła energii oraz instala-
cje solarne na terenie gminy 
miasta Redy i miasta Puck 
oraz gminy Luzino, Linia, Łę-
czyce i Gniewino”. Wartość 
projektu to ok. 10 mln zł. 

Z projektu, dofinansowane-
go z Unii Europejskiej, w su-
mie skorzysta około 500 go-
spodarstw domowych. Jego 
celem jest zwiększenie wyko-
rzystania energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych na 
terenie gmin partnerskich. 
W ramach projektu zakłada 
się realizację inwestycji po-
legającej na wykorzystaniu 
źródeł energii odnawialnej 
w celu produkcji energii elek-
trycznej oraz cieplnej. 

- Nieformalnie do projek-
tu przygotowujemy się od 
kilku miesięcy – mówi Jaro-
sław Wejer, wójt gminy Lu-
zino. - Dzisiejsze podpisanie 
porozumienie jest tego efek-
tem, teraz wspólnie złożymy 
wniosek o dofinansowanie 
instalacji odnawialnych źró-
deł energii. Chcemy naszym 
mieszkańcom stworzyć wa-
runki montażu instalacji so-
larnych, fotowoltanicznych 
i pomp ciepła. Do współpracy 
najpierw zaprosiliśmy gminę 
Linia, która ma doświadcze-
nie w instalacjach fotowolta-
nicznych oraz Luzino, które 

miało z kolei doświadczenie 
w korzystaniu z instalacji so-
larnych. Do tego doszła gmi-
na Łęczyce (nasz sąsiad), do-
łączyła Reda, następnie Puck 
i gmina Gniewino. W projek-
cie uczestniczyć będą też lo-
kalne stowarzyszenia. 

Jak podkreśla wójt Wejer, 
zainteresowanie odnawial-
nymi źródłami energii wśród 
mieszkańców jest dość spore. 

- Mieszkańcy, którzy zde-
cydują się na takie instalacje, 
będą mieć niższe rachunki 
za prąd – wyjaśnia Jarosław 
Wejer. - Poza tym wpłynie to 
na zmniejszenie zanieczysz-
czenia środowiska. W prak-
tyce mieszkańcy będą mogli 
założyć instalację solarną za 
ok. 3-4 tys. zł (co kosztuje 
znacznie więcej), instalację 
fotowoltaiczną (o wydajności 
3 do 5 kW) od 8 do 10 tys. zł, 
a gdyby musieli ponieść cał-
kowity koszt, wydaliby ponad 

20 tys. zł. To realna korzyść. 
Odnawialne źródła energii 

cieszą się nieco mniejszym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców miast, ale prawdopodob-
nie będzie rosnąć w miarę 
realizacji programu. 

- Na razie złożono około 50 
wniosków – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Ale to dopiero początek. Jest 
wśród mieszkańców pewna 
bariera wiedzy, nieufność 
dotycząca skuteczności tego 
rodzaju instalacji. Wynika to 
z tego, że żyjemy w klimacie, 
gdzie nasłonecznienie  nie jest 
bardzo duże. Jeśli zaś chodzi 
o pompy ciepła, to barierą są 
wysokie koszty założenia ta-
kiej instalacji. 

Burmistrz podkreśla, że 
korzyści z przystąpienia do 
projektu wspólnie z innymi 
gminami jest sporo. 

- Przede wszystkim to wpro-
wadzanie nowoczesnych 

technologii, zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska 
i aspekty ekonomiczne – wy-
licza Krzysztof Krzemiński. - 
Produkcja energii dla potrzeb 
własnych i niepobieranie jej 
z sieci wiąże się z realnymi 
oszczędnościami. 

Gmina Łęczyce dołączyła 
do programu, ponieważ za-
interesowanie odnawialny-
mi źródłami energii wyrazili 
sami mieszkańcy. 

- Zainteresowanie jest spore 
– przyznaje Piotr Wittbrodt, 
wójt gminy Łęczyce. - Eko-
logiczne źródła ciepła zain-
stalowaliśmy już w obiektach 
gminnych (np. w szkole jest 
instalacja z pompą ciepła). 
A jeśli coś się dzieje w gminie 
to mieszkańcy to zauważają 
i sami zaczynają się intereso-
wać. Niektórzy mieszkańcy 
założyli sobie instalacje solar-
ne i ich opinie o takiej instala-
cji spowodowały zaintereso-
wanie kolejnych właścicieli 
domów. Łącznie mamy teraz 
ponad 100 wniosków. My, 
jako samorząd, dbamy o to, 
żeby gmina byłą czysta, eko-
logiczna i zielona. I ten pro-
gram doskonale się wpisuje 
w ten trend. 

Wój podkreśla, że partner-
stwo z innymi gminami wie-
lokrotnie zwiększa szanse na 
uzyskanie pieniędzy z fundu-
szy unijnych. 

Wniosek o dofinansowanie 
będzie złożony przez part-
nerskie gminy jeszcze w tym 
miesiącu. 

Rafał Korbut

Wspólnie po zieloną energię
EKOLOGIA | Mieszkańcy, którzy chcą na swoich posesjach zainstalować odnawial-
ne źródła energii oraz instalacje solarne, będą mogli otrzymać dofinansowanie od 
gmin. Przedstawiciele kilku lokalnych samorządów właśnie podpisali porozumie-
nie i chcą sięgnąć po środki unijne. 

Część z nich pochodzi z ro-
dzin polskiego pochodzenia. 
Podczas spotkania w wejhe-
rowskim ratuszu prezydent 
miasta Krzysztof Hildebrandt 
opowiedział kilkunasto-
osobowej grupie młodych 
Amerykanów - studentów 
z Uniwersytetu Milwaukee - 
o założycielu miasta Jakubie 
Wejherze, ciekawej historii 
Wejherowa oraz o specyfice 
regionu kaszubskiego. Opro-
wadził ich też po ratuszu, 
gdzie duże zainteresowanie 
wzbudziły izby pamięci, cela 
więzienna a także stanowisko 
Straży Miejskiej ze ścianą 
ekranów obrazujących pracę 
kamer systemu monitoringu 
wizyjnego.   

Studenci interesowali się 
m.in. systemem wyborów lo-
kalnych w mieście, planami 
prezydenta miasta dotyczący-

mi rozwoju Wejherowa, pyta-
li go o tożsamość kaszubską 
i interesowali się jak długo 
piastuje swoje stanowisko. 
Kiedy usłyszeli, że Krzysztof 
Hildebrandt kieruje miastem 
od 1998 roku i wybierany jest 
na funkcję prezydenta miasta 
w bezpośrednich wyborach 
zawsze w pierwszej turze, 
okrasili tę informację grom-
kimi brawami.

- Cieszę, że młodzie Ame-
rykanie mieli okazję zoba-
czyć Wejherowo i polską rze-
czywistość na własne oczy, 
bo nie raz to, co słyszą, nie 
jest takie jak jest faktycznie. 
Mam nadzieję, że wywiozą 
od nas pozytywne wrażenia 
i przekażą je swoim rówie-
śnikom w Ameryce – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa.

/raf/

Amerykanie zachwyceni 
Kaszubami
WEJHEROWO | Smakuje im polskie jedzenie, uważa-

ją że Kaszubi są mili i gościnni, zaś pogoda w naszym kraju 
jest taka sama jak u nich – takie zdanie mają amerykańscy 
studenci, którzy niedawno odwiedzili Wejherowo. 
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Uroczysta msza św. po-
grzebowa rozpoczęła się 
o godz. 12. Suma poprze-
dzona została między in-
nymi jutrznią i czuwaniem 
przy trumnie. W trakcie 
homilii zmarłego wspomi-
nał arcybiskup Sławoj Le-
szek Głódź. 

- W Kielnie wejherow-
skiego powiatu, tam biło 
źródło jego życia, osobo-
wości i postawy chrze-
ścijańskiej, duchowego 
dojrzewania na wsi ka-
szubskiej w ubóstwie – 
mówił metropolita gdań-
ski. - Należał do zdolnych 
uczniów, do szczególnych 
kapłanów i obywateli oj-
czyzny. Przeżył wiele róż-
nych, odmiennych czasów 

w dziejach naszego państwa, 
narodu, ojczyzny i kościoła. 
 
Ksiądz Albin Potracki 
proboszczem parafii pw. 
Wniebowzięcia N.M.P. 
i Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Redzie został 9 
kwietnia 1978 roku. Do 
jego z ważniejszych za-
sług należy zaliczyć wy-
dzielenie czterech nowych 
parafii w Nowym Dworze 
Wejherowskim, Rekowie 
Dolnym, Ciechocinie i pa-
rafii św. Antoniego Padew-
skiego w Redzie. W latach 
1992 – 2008 pełnił funkcję 
dyrektora ekonomicznego 
Archidiecezji Gdańskiej.

- Ze wzruszeniem wspo-
minam wszystkie chwile, 

w których ksiądz infułat 
służył mi wsparciem, do-
brą radną, przyjacielskim 
pouczeniem – mówił Ka-
zimierz Okrój, przewodni-
czący Rady Miasta Reda. 
- Czasami zdarzała się i re-
prymenda, ale byłem świa-
domy, że wypływała ona 
ze szczerego serca. Ksiądz 
infułat wierny swemu po-
wołaniu z radością i entu-
zjazmem wypełniał swoje 
obowiązki.

Po mszy świętej, która 
odprawiona została w Re-
dzie, trumnę ze zmarłym 
przewieziono do Bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku. Ks. 
Infułat Albin Potracki spo-
czął w krypcie kapłanów 
Archidiecezji Gdańskiej.

Pożegnanie ks. infułata 
Albina Potrackiego
REDA | Metropolita gdański, kapłani różnych tytułów i godności, samorządow-

cy, a przede wszystkim wierni żegnali w piątek ks. infułata Albina Potrackiego. 
Wieloletni proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia n.M.P. i Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Redzie zmarł w ubiegły poniedziałek, tj. 9 stycznia.
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Jak świętować będą samo-
rządowcy i mieszkańcy?  Na 
różne sposoby i w różnych 
odstępach czasu. Finał rocz-
nicowych obchodów zapla-
nowany został jednak na 
czerwiec. Wówczas zorga-
nizowana zostanie między 
innymi uroczysta sesja Rady 
Miejskiej. Dodatkowo odbę-
dzie się premiera książki pt. 
„50 lat Redy”.

- Dni Redy uatrakcyjnią wy-
stępy artystyczne – zapewnia 
Hanna Janiak, sekretarz mia-

sta. - Na stadionie miejskim 
zaprezentują się popularni 
artyści, między innymi ze-
spół Dżem, grupa Oddział 
Zamknięty, a także Natalia 
Szreder i Antek Smykiewicz. 
W związku z tym nikt nie 
powinien narzekać na brak 
atrakcji.

Czerwcowe święto miasta 
poprzedzone zostanie sze-
regiem wydarzeń, które na-
wiązywały będą do 50-lecia 
nadania Redzie praw miej-
skich. Pod koniec stycznia 

zorganizowane zostanie mię-
dzy innymi spotkanie redz-
kich 50-tek. W tym przypadku 
chodzi o zebranie i uhonoro-
wanie osób, które urodziły się 
w roku nadania Redzie praw 
miejskich i nieprzerwanie 
mieszkają tu do dziś.

- Dodatkowo w marcu od-
będzie się Turniej Piłki Siat-
kowej pn. „50 setów na 50 
lat Miasta Reda” – informu-
je Hanna Janiak. - Poza tym 
w roku jubileuszowym działo 
się będzie bardzo dużo. Do 

aktywnego udziału w roczni-
cowych spotkaniach zachę-
camy nie tylko mieszkańców, 
ale i osoby związane z Redą.

Warto zaznaczyć, że w tym 
roku nie tylko samo miasto 
ma powody do świętowania. 
W maju 85-lecie istnienia 
obchodziła będzie Ochotni-
cza Straż Pożarna, a 65-lecie 
funkcjonowania miejscowa 
biblioteka. Ponadto  25 lat 
temu powstał redzki oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego.

Reda będzie świętować jubileusz 50-lecia
REDA | Już pięćdziesiąt lat minęło od nadania Redzie praw miejskich. Z okazji jubileuszu przez cały rok sporo będzie się dzia-
ło. Do udziału w rocznicowych uroczystościach już dziś zachęcają przedstawiciele Urzędu Miasta.

REKLAMA                                                                                    1/2017/DB
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kROnikA POlicYjnA
ZAGINąŁ 14-LETNI 
KAMIL. TRwAją 
POSZUKIwANIA

KOLEjNE ZARZUTY 
DLA „ŁOwCY 
NASTOLATEK”

Komisariat Policji w Rumi 
poszukuje Kamila Filcek. 14-
latek w poniedziałek około 
godz. 17 wyszedł z placów-
ki opiekuńczo-wychowaw-
czej. od tego momentu nie 
ma z nim kontaktu. 
chłopak ubrany był w grana-
tową, ocieplaną kurtkę. Do-
datkowo miał na sobie gra-
natowe spodnie i ciemne 
buty trekingowe z czerwo-
nymi wstawkami. zaginiony  
ma od 156 do 160 cm wzro-
stu, szczupłą sylwetkę, ja-
sne oczy oraz krótkie i czar-
ne włosy.
osoby, które mogą przyczy-
nić się do odnalezienia chło-
paka, proszone są o kontakt 
z funkcjonariuszami policji 
pod nr tel. (058) 679 99 22 
lub 672 97 22. Dzwonić moż-
na również pod numer alar-
mowy, tj. 997.

Gdańska prokuratura postawi-
ła kolejne trzy zarzuty Krystia-
nowi W. Tym razem Krystek ma 
odpowiadać za zgwałcenie 
osoby poniżej 15-tego roku 
życia, seks z nieletnią i oszu-
stwa na szkodę Skarbu Pań-
stwa. W sumie na 39-latku cią-
ży już 29 zarzutów. Policjan-
ci z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku w dal-
szym ciągu pracują nad 
bulwersującą sprawą 
dotyczącą przestępstw o cha-
rakterze seksualnym i pedo-
filskim, z którymi może mieć 
związek przebywający w 
areszcie Krystian W. Do tych 
czynów miało dochodzić na 
terenie województwa pomor-
skiego. W listopadzie 2015 
roku Krystian W. został zatrzy-
many i osadzony w areszcie. 
Funkcjonariusze zebrali bo-
gaty materiał dowodowy, za-
bezpieczyli nośniki danych, 
przesłuchali wielu świadków. 
intensywnie, pracując nad  
sprawą, dotarli do kolejnych 
pokrzywdzonych osób. ze-
brany materiał dowodowy po 
dokładnej i wszechstronnej 
analizie pozwolił na przed-
stawienie zatrzymanemu 
mężczyźnie kolejnych trzech 
zarzutów, zgodnie z którymi 
mężczyzna mógł dopuścić się 
m.in. zgwałcenia osoby poni-
żej l5-tego roku życia i obco-
wania płciowego z osobą nie-
letnią. Dodatkowo najpew-
niej odpowiadał będzie za 
oszustwa na szkodę Skarbu 
Państwa.

Kryminalni z wejherowskiej 
komendy ustalili tożsamość 
sprawców rozboju, do które-
go doszło w Redzie w ubie-
głym tygodniu. 25-latek 
oraz 24-latka zostali zatrzy-
mani przez policjantów. za 
przestępstwo rozboju grozi 
kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

SPRAwCY ROZBOjU 
ZATRZYMANI

CZYTA j wIęCE j NA:
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Powodów zanieczyszcze-
nia powietrza jest wiele, 
ale podstawowy to prze-
starzałe piece centralnego 
ogrzewania w jednorodzin-
nych domkach oraz kamie-
nicach. 

- W wielu starych kamie-
nicach są jeszcze indy-
widualne piece węglowe 
jako źródło ogrzewania 
– wyjaśnia Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Podobnie 
jest w wielu domkach jed-
norodzinnych. I do takich 
pieców trafia bardzo często 
węgiel o niskiej jakości, 
jak też plastikowe butelki, 
tworzywa sztuczne, śmie-
ci... Jest to zabronione, ale 
bardzo trudne do kontroli. 
Nie ma urządzeń, który-
mi moglibyśmy zbadać, 
czym dany mieszkaniec 
pali. Przypadki spalania 
śmieci w piecach są zatem 
ujawniane tylko wtedy, 
gdy przedstawiciel straży 
ma możliwość wejścia do 
mieszkania w momencie, 
gdy śmieci znajdują się 

Powietrze coraz czystsze
WEJHEROWO | Jednym z ważniejszych problemów Wejherowa jest zanieczyszczone po-
wietrze. Problem jest szczególnie dokuczliwy w okresie grzewczym. Dlatego władze 
miasta realizują kilka programów, dzięki którym powietrze staje się coraz czystsze.

liwem o niskiej jakości czy 
też spalanie odpadów, czym 
powinno się palić, a czym 
nie wolno oraz motywować 
do zmiany systemów grzew-
czych.

W mieście realizowane jest 
kilka programów, których 
celem jest poprawa jakości 
powietrza. Najstarszą for-
mą działania rozpoczętą na 
większą skalę w 2008 r. jest 
zmiana systemów ogrzewa-
nia w budynkach komunal-
nych.  Plan inwestycyjny 
w tym obszarze ułożony 
został do końca 2018. 237 
lokali komunalnych otrzy-
ma nowy system grzewczy 
za ponad 7 mln zł. W ciągu 
ostatnich ośmiu lat (2008-
2016) udało się wymienić 
ogrzewanie na ekologiczne 
w 170 lokalach. Powyższe 
inwestycje realizowane są 
z funduszy Miasta jaki i z  
programu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska „KAWKA 1” i „KAW-
KA 2”. W roku 2014 i 2015 
w ramach pierwszej edycji 
programu zmieniony został 
system ogrzewania w 10 
budynkach, na łączną sumę 
830 tys. zł. Obecnie realizo-
wany jest kolejny program - 
„KAWKA 2” - którym objęte 
jest 14 budynków (koszt to 
prawie 2,75 mln zł). 

Budynki w ramach progra-
mów zazwyczaj podłączane 
są do sieci gazowej. Niektóre 
z nich – tam, gdzie są możli-

wości techniczne – będą pod-
łączone do sieci Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej sp. z o. o. w Gdyni. 

W 2016 roku zrealizowany 
został program „Czyste po-
wietrze gminy miasta Wejhe-
rowa – wymiana źródeł ener-
gii cieplnej na ekologiczne” 
współfinansowany również 
ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent mia-
sta. - Program ten dotyczy 
wszystkich nieruchomości, 
nie ma znaczenia struktura 
własności nieruchomości. 
W roku 2017 program zosta-
nie powtórzony. Bardzo nam 
zależy aby z programu sko-
rzystało jak najwięcej indy-
widualnych odbiorców, gdyż 
im ze względu na ogranicze-
nia finansowe jest najtrud-
niej, dlatego już w 2016 roku 
rozpoczęliśmy akcję infor-
macyjną i dziś jesteśmy go-
towi aby przystąpić do nowej 
edycji konkursu. Rozpoczy-
namy też termomodernizację 
13 budynków mieszkalnych.

Ponadto władze miasta 
podjęły rozmowy z OPEC. 
Część mieszkańców jest bo-
wiem zainteresowana podłą-
czeniem swoich budynków 
do sieci miejskiej. OPEC 
przedstawił listę ulic na te-
renie miasta, gdzie istnieją 
możliwości techniczne do 
podłączenia kolejnych nieru-
chomości. Rafał Korbut

w piecu. 
Zastępca prezydenta pod-

kreśla jednak, że z roku na 
rok jest coraz lepiej.

- Dzieje się tak dzięki dzia-
łaniom inwestycyjnym i edu-
kacyjnym – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz. - Edukacja jest 

tu niezmiernie ważna. Musi-
my uświadamiać wszystkim, 
jak bardzo szkodliwe jest 
opalanie naszych domów pa-
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Orkiestra znów rekordowa!
POWIAT | Już od ćwierć wieku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra, zbiera pieniądze, a co najważniejsze - po-

maga. I  co  roku  bije kolejne rekordy, jeśli chodzi o ilość zebranych datków. Wprawdzie nie o rekordy tu chodzi, ale 
im większa zebrana kwota, tym więcej sprzętu i wyposażenia można kupić.

Ponad 62 miliony złotych – taką 
kwotę uzbierano podczas XXV 
Finału WOŚP. Pieniędzy będzie 
jednak jeszcze więcej, ponieważ 
podsumowanie zbiórki wykonano 

w poniedziałek (dzień po Fina-
le), a wciąż trwają jeszcze aukcje, 
a darczyńcy mogą (i to robią) wpła-
cać pieniądze na konto WOŚP. Do 
tego dojdą jeszcze wpłaty od osób 

przekazujących swój 1 proc. podat-
ku dochodowego. 

Te liczby świadczą o jednym – 
w tym roku zebrano rekordową 
ilość pieniędzy. 

Orkiestra zagrała też w powiecie 
wejherowskim. Najwięcej działo 
się w Wejherowie, Redzie, Rumi 
i Strzebielinie. 

Wolontariusze działający przy 

sztabie Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy przy Wejherow-
skim Centrum Kultury zebrali 
w tym roku rekordową kwotę: nie-
mal  77 tys. zł plus waluty obce. Na 
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ulicach Wejherowa przez cały dzień 
dzielnie kwestowali wolontariu-
sze, a wśród nich pojawili się tak-
że prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Tokłowicz oraz se-
kretarz miasta Bogusław Suwara.

- Każda akcja, która ma na celu 
dobro społeczne, jest godna popar-
cia – mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - Cieszę 
się, że mieszkańcy Wejherowa tak 
chętnie angażują się w zbiórkę spo-
łeczną. 

W Wejherowskim Centrum Kul-
tury przygotowano bogaty program 
artystyczny, w foyer Filharmonii 

Kaszubskiej zorganizowano stano-
wiska: medyczne, Szkoły Społecz-
nej z Wejherowa, robotyki, Omega 
Fitness & Gym oraz fotograficzne 
Natalii Nastały.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy przy WCK oraz 
Małe Trójmiasto Biega zorganizo-
wali także drugi wspólny Bieg „Po-
licz się z Cukrzycą”.

W Redzie główne wydarzenia 
odbyły się w Fabryce Kultury – 
Miejskim Domu Kultury. Pobito tu 
zeszłoroczny rekord i uzbierano 51 
tys. zł, ponadto z licytacji uzyskano 
jeszcze ponad 6 tys. zł. 

W Fabryce Kultury odbyły się wy-

stępy, koncerty i licytacje. 
W Rumi miejski sztab WOŚP 

pod kierownictwem Jolanty 
Król działał w hali Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
i przygotował mnóstwo atrakcji. 
Łącznie uzbierano niemal 62 tys. zł.

Jednocześnie w NZOZ „Pana-
ceum” w Janowie odbyła się zbiór-
ka krwi. Przez 5 godzin akcji zebra-
no blisko 50 litrów krwi! 

- Bardzo dziękuję wszystkim 
osobom, które oddały swoją krew 
– podsumował akcję Przewodni-
czący Rady Miejskiej Ariel Sinicki. 
- Ogromne podziękowania również 
pragnę złożyć w kierunku wszyst-

kich sponsorów, którzy wsparli 
naszą akcję krwiodawstwa. Krew 
jest bezcennym darem, którego nie 
da się wyprodukować w żaden inny 
sposób. Oddając swoją krew być 
może uratujemy komuś życie.

Tradycją stało się, że WOŚP co 
roku gra w Zespole Szkół i Przed-
szkola w Strzebielinie. Frekwen-
cja dopisała, na scenie pojawili się 
lokalni artyści, odbyły się wystę-
py, koncerty i pokazy. Były sto-
iska z gadżetami, grami i zabawa-
mi zręcznościowymi, kawiarenka 
i dużo dobrej zabawy. 

Udało się zebrać kwotę niemal 
7,5 tys. zł oraz waluty obce. Z ko-

lei kwestujący na ulicach Łęczyc 
i Strzebielina zebrali w tym roku 
rekordowe sumy: w Łęczycach nie-
mal 1650 zł, zaś w Strzebielinie po-
nad 2,3 tys. zł. 

W wielkoorkiestrowej imprezie 
uczestniczyli wójt gminy Łęczyce, 
Piotr Wittbrodt i przewodniczący 
Rady Gminy Łęczyce Krzysztof Li-
cau. Wsparli WOŚP nie tylko finan-
sowo, ale również słowem uznania 
i życzliwości dla tego zaszczytnego 
przedsięwzięcia od lat prowadzone-
go przez Fundację Jurka Owsiaka. 

Rafał Korbut
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Przez nieprawidłowo zamon-
towane okna ucieka 10-20 
proc. ciepła, a niewłaści-
wie zaizolowane ściany czy 
dach, to kolejne 20-30 proc. 
straty ciepła. To oznacza od-
powiednio wyższe rachunki 
za ogrzewanie. Łatwo poli-
czyć oszczędności, trudniej 
wycenić poczucie komfortu 
jaki daje ciepły dom. Dlate-
go na etapie zakupu domu, 
mieszkania lub przygotowań 
do remontu warto wykonać 

badanie termowizyjne. Stano-
wi ono szybką i niezawodną 
metodę oceny izolacyjności 
cieplnej budynku, polegają-
cą na wizualizacji, rejestracji 
i interpretacji rozkładu tem-
peratury na powierzchni ba-
danych obiektów. Wyniki ba-
dań przedstawia się w postaci 
barwnych termogramów 
wraz ze skalą temperatur.
Najlepszym okresem na wy-
konanie badania termowizyj-
nego w naszej strefie klima-

tycznej jest okres od miesiąca 
listopada do miesiąca marca. 
Wówczas zapewnione są wy-
magane różnice pomiędzy 
temperaturą zewnętrzna, 
a temperaturą pomieszczeń 
ogrzewanych oraz stabilny 
przepływ ciepła przez prze-
grody zewnętrzne budynku.
Co umożliwia badanie ter-
mowizyjne? Dzięki niemu 
ustalimy przyczyny wysokich 
kosztów ogrzewania, czy też 
niedogrzania domu (miesz-

kania), na które wpływ mają:
nadmierne straty cie-•	
pła przez przegrody 
zewnętrzne (ściany ze-
wnętrzne, dachy, stro-
podachy, podłogi, okna, 
drzwi);
nadmierne straty cie-•	
pła do pomieszczeń 
nieogrzewanych;
nieprawidłowo działająca •	
wentylacja (wtłaczanie 
zimnego powietrza do 
pomieszczeń);

Sprawdź, gdzie uciekają 
Twoje pieniądze
W naszej szerokości geograficznej dużym obciążeniem budżetów domowych są 
koszty ogrzewania domu czy też mieszkania w okresie jesienno-zimowym. Na 
wysokość ponoszonych kosztów ogrzewania ma wpływ nie tylko temperatura ze-
wnętrzna, ale przede wszystkim jakość osłony termicznej budynku. 

nieprawidłowo działający •	
system centralnego ogrze-
wania itp.

Badanie termowizyjne umoż-
liwia także weryfikację jako-
ści wykonanych prac remon-
towych w obrębie osłony ter-
micznej budynku, w tym:
- ocenę jakości wykona-
nia ocieplenia ścian ze-
wnętrznych, dachów, 
stropodachów;
- prawidłowości montażu sto-
larki okiennej i drzwiowej.
Dokumentacja z badania 
w tym przypadku służyć 
może do zgłoszenia reklama-
cji nieprawidłowo wykona-
nych prac.
Częstą przyczyną nadmierne-
go wychłodzenia pomieszczeń 
są nieszczelności i wypaczenia 
w stolarce okiennej i drzwio-
wej. W tym przypadku bada-
nie termowizyjne dostarczy 
informacji o jakości okien 
i drzwi zewnętrznych, pre-
cyzyjnie wskaże miejsca wy-
stępowania nieszczelności 
i wypaczeń oraz stanowić 
będzie materiał informacyjny 
do zgłoszenia reklamacji, czy 
też wykonania niezbędnych 
regulacji w obrębie stolarki.
Chcąc mądrze kupić nieru-
chomość, czy też dokonać jej 
odbioru od dewelopera także 
powinno się wykonać bada-
nie. Dzięki temu dokonamy 
szybkiej oceny jego jakości 
i nie kupimy przysłowiowe-
go „kota w worku”, a usterek 
może być wiele. Jeśli wska-
żemy błędy wykonawcze, 
możemy obniżyć wartość 
nieruchomości, albo zażądać 
usunięcia nieprawidłowo-
ści. W skrajnym przypadku 
w ogóle jej nie kupimy, gdyż 
usunięcie błędów wykonaw-
czych wiązałby się ze zbyt wy-
sokimi kosztami w stosunku 
do wartości nieruchomości.
A co jak już mieszkasz? Mo-
żesz wykonać badanie ter-
mowizyjne w celu określenia 

przyczyn nadmiernego wy-
chłodzenia wskazanych po-
mieszczeń mieszkalnych, czy 
też określenia przyczyn kon-
densacji pary wodnej i roz-
woju grzybów pleśniowych 
na wewnętrznych powierzch-
niach przegród budowlanych. 
Przekazując raport z badania 
termowizyjnego do zarządcy 
nieruchomości (spółdzielni  
mieszkaniowej) nie zosta-
niesz potraktowany jako ko-
lejny natrętny petent, a Twoje 
roszczenia co do wad wyko-
nawczych w obrębie mieszka-
nia zostaną usunięte. 
A co jeśli planujesz remont? 
Badanie termowizyjne do-
starczy informacji o rzeczy-
wistym stanie technicznym 
izolacji cieplnej budynku 
oraz umożliwi właściwe za-
planowanie prac termomo-
dernizacyjnych. Z kolei po 
zakończeniu remontu, umoż-
liwi wiarygodną ocenę solid-
ności wykonania prac.
Koszt wykonania badania 
termowizyjnego jest niewiel-
ki w stosunku do korzyści 
i oszczędności jakie może 
przynieść w przyszłości. 
Szybko się zwróci, jeśli wy-
kryte wady zostaną przynaj-
mniej częściowo usunięte. 
Dzięki badaniu nie dasz się 
też oszukać nieuczciwemu 
deweloperowi, sprzedawcy 
używanego domu lub miesz-
kania, czy firmie wykonują-
cej remont.
Przedstawione powyżej przy-
kłady zastosowania badania 
termowizyjnego, to tylko 
niektóre z możliwych. Szcze-
gółowe informacje uzyskasz 
pod numerem telefonu: 698-
284-115. Już dziś zarezerwuj 
termin, bo niedługo skończą 
się sprzyjające warunki do 
wykonania badania termowi-
zyjnego. Służę fachowym do-
radztwem w zakresie likwida-
cji zaobserwowanych usterek. 
/Mariusz Filiński/

najlepszym okresem 
na wykonanie bada-
nia termowizyjnego 
w naszej strefie klima-
tycznej jest okres od 
miesiąca listopada do 
miesiąca marca. wów-
czas zapewnione są 
wymagane różnice 
pomiędzy temperatu-
rą zewnętrzna, a tem-
peraturą pomieszczeń 
ogrzewanych oraz 
stabilny przepływ cie-
pła przez przegrody 
zewnętrzne budynku.
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Spotkanie zaplano-
wane zostało na 30 
stycznia, tj. poniedzia-
łek, o godz. 18. Pa-
nie rozmawiały będą 
m.in. o „Przyprawach” 
(najnowsza pozycja 
wydawnicza Ewy Ma-
liki Szyc-Juchnowicz – 
red.). W spotkaniu war-
to jednak uczestniczyć 
nie tylko z pobudek ku-
linarnych – zapewniają 
przedstawiciele Stacji 
Kultura.

Ewa Malika Szyc-
Juchnowicz urodziła się 
i wychowała w Algie-
rii. To szefowa kuchni 
i właścicielka restau-
racji Malika w Gdyni, 
a także finalistka dwóch 
telewizyjnych konkur-
sów kulinarnych, tj. 
„Gotuj o wszystko” 

oraz „Top Chef”. W ka-
tegorii „Kobieta Szef 
2015” została nomino-
wana w pierwszej edy-
cji przewodnika Gault 
& Millau Polska.

Zanim rozpoczęła 
swoją karierę w gastro-
nomii była nauczycie-
lem i  tłumaczem języka 
francuskiego. Siedem 
lat temu, podążając za 
swoją pasją, skierowała 
kroki, ręce i serce do 
profesjonalnej kuch-
ni, w której prze-
szła kolejne szczeble 
hierarchii, tj. pomoc 
kuchenna, następnie 
kucharz i szef kuch-
ni. Prowadzi warszta-
ty kulinarne, podczas 
których, podobnie jak 
w swojej kuchni, łączy 
smaki Afryki Północnej 

i Francji z darami pol-
skich pól, łąk, a także 
lasów. W życiu oraz 
pracy łączy miłość do 
wyrazistych smaków, 
egzotyczny tempe-
rament, tęsknotę 
za słońcem 
i ogniem.
/wA/

Z Top Chefa 
do Stacji Kultura
RUMIA | Przed nami kulinarno-literackie spotkanie w Stacji Kultura. Bohaterką 
wieczoru będzie Ewa Malika Szyc-Juchnowicz, która rozpoznawalność zawdzięcza 
udziałowi w popularnym programie kulinarnym. O gotowaniu i nie tylko ze znaną 
restauratorką rozmawiała będzie Iwona Demska, dziennikarka Radia Plus.

Badania będą przeprowa-
dzane w sobotę 21 stycznia 
w specjalnie wydzielonych 
stanowiskach na terenie 
galerii handlowej. Po re-
jestracji pacjent będzie 
mógł nieodpłatnie wyko-
nać badanie poziomu cho-
lesterolu oraz glukozy we 
krwi, pomiar ciśnienia tęt-
niczego, obliczyć wskaźnik 
BMI (wskaźnik masy ciała) 
oraz przejść badanie EKG. 
Obecny na miejscu lekarz, 
będzie opisywał i interpre-
tował badanie. 

Podczas akcji każdy za-
interesowany będzie mógł 
także nieodpłatnie skon-
sultować się z dietetykiem 
i zaplanować korzystną dla 
układu krążenia dietę. 

Bezpłatne badania w ra-
mach ogólnopolskiej kampa-
nii „Teraz serce!”, organizo-
wanej przez Telemedycynę 
Polską S.A., odbędą się 21 
stycznia w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Au-
chan przy ulicy Grunwaldz-
kiej 108 w godzinach od 
10:00 do 18:00. 

Celem ogólnopolskiej 

kampanii „Teraz Serce!” jest 
wzrost świadomości w za-
kresie profilaktyki chorób 
serca, w szczególności nad-
ciśnienia tętniczego i wyso-
kiego poziomu cholesterolu. 
Te schorzenia są w Polsce 
najczęstszą przyczyną zgo-
nów. Kampania ma na celu 
pokazanie, jak ważną dla 
zdrowia rolę odgrywa profi-
laktyka, aktywny styl życia 
oraz odpowiednia dieta. 

Więcej informacji 
na temat akcji można 
znaleźć na stronie 
internetowej 
www.terazserce.pl 

/raf/

Namów Babcię i Dziadka 
na badania serca!
RUMIA | Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka Port Rumia 
Centrum Handlowe Auchan zachęca skorzystania z bez-
płatnych badań kardiologicznych, które odbędą się w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Teraz serce!”.  

RUMIA

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rumi zaprasza na następują-
ce zajęcia:

Kolor, kreska i nie tylko - za-
jęcia literacko- plastyczne, któ-
re poprowadzi Anna Rekowska. 
Warsztaty odbędą się 24 stycz-
nia w Stacji Kultura, w godzi-
nach od 11:00 do 12:30 oraz 
23 stycznia od 11:00 do 12:30 
w Filii nr 4 na ulicy Górniczej.

Piątek z teatrem Kamishi-
bai oraz zabawa w Poszuki-
wanie Pirackiego skarbu - 20 
stycznia. Zajęcia odbędą się 
w dwóch grupach: grupa młod-
sza w godzinach 11:00-12:30, 
dzieci w wieku 4-7 lat, grupa 
starsza w godzinach 12:30-
14:00, dzieci w wieku 7-11 lat. 
Obowiązują zapisy. 

Warsztaty muzyczne „Dźwię-
koŁowy - czyli zabawy z na-
grywaniem, śpiewaniem i mik-
sowaniem” - 26 stycznia. Na 
warsztaty obowiązują zapisy. 

Warsztaty ceramiczne – ma-
teriał (glinę, szkliwa, angobę, 
farby i formy) oraz narzędzia 
zapewnia prowadzący zajęcia. 
Zapisy oraz informacje o płat-
nościach u instruktora 500 764 
142. Terminy: 21, 23, 24, 27, 
28 stycznia. 

wEjHEROwO

Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału 
w turnieju układania puzzli. Zaję-
cia trwać będę od 23 do 26 stycz-
nia w godz. od 13:00 do 15:00. 
26 stycznia odbędzie się rozstrzy-
gnięcie turnieju. Ciekawe nagro-
dy dla laureatów gwarantowane! 
Ilość miejsc jest ograniczona. 
Zapisy prowadzone są tylko do 
dziś, czyli do piątku 20 stycznia 
osobiście w wypożyczalni biblio-
teki, pod numerem telefonu 535 
555 937 lub pod adresem e-mail: 
powiatowabpw@pbpw.pl. 

W PBP przez całe ferie trwają 
też zajęcia, codziennie w godz. 
11:00 – 12:30. 20 stycznia (pią-
tek) z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka uczestnicy będą robić prezen-
ty, 23 stycznia (poniedziałek) 
- Armstrong. Niezwykła mysia 
wyprawa na księżyc, 24 stycznia 
(wtorek) - w Parku Jurajskim - 
„Bajki o dinozaurach”, 25 stycz-
nia (środa) - podwodne przygody 
- „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, 
26 stycznia (czwartek) - „Bale 
w karnawale” - robimy maski 
karnawałowe, 27 stycznia (piątek) 
- „Bal karnawałowy” - zabawy 
i tańce, godz. 17:00 wernisaż prac 
namalowanych podczas ferii. 

REDA

Mnóstwo przeróżnych warsz-
tatów i bal karnawałowy – tak 
w skrócie można opisać Fe-
rie z Fabryką Kultury. Zaję-
cia organizowane są z myślą 
o dzieciach w różnym wieku. 
Warto jednak pamiętać, że ilość 
miejsc jest ograniczona. Więcej 
informacji na temat Ferii z Fa-
bryką Kultury można odnaleźć 
na stronie internetowej MDK 
Reda lub pod nr tel. 58 736 28 
28.

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Redzie organizuje ak-
cję pn. „Ferie na sportowo”. 
W ramach przedsięwzięcia ma 
odbyć się między innymi Zimo-
wy Bieg Malucha. Dodatkowo 
zaplanowano liczne turnieje. 
/raf/

Zimowe ferie to nie czas na nudę
POWIAT | Ferie zimowe już prawie na półmetku. Poniżej publikujemy wybra-
ne zajęcia, które w najbliższych dniach odbędą się w Wejherowie, Rumi i Redzie. 



12 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 20 stycznia 2017

Inteligentny parking to 
rozwiązanie, które pomoże 
mieszkańcom i turystom zna-
leźć w bardzo szybki sposób 
wolne miejsce parkingowe. 
Funkcjonalność pozwala na 
poprowadzenie użytkownika 
za pomocą mapy do docelo-
wego miejsca parkingowego. 
System jest w stanie rozpo-
znać wielkość samochodu 
i skierować do najlepszego dla 
niego miejsca. Użytkownik 
może ustawić w aplikacji mo-
bilnej swoje preferencje par-
kowania. Jeśli miejsce zosta-
nie zajęte, aplikacja skieruje 
go do innej najbliższej wolnej 
lokalizacji. System docelowo 
będzie również monitorował 
bezpieczeństwo na parkingach 
i zawiadomi służby oraz wła-
ściciela auta, gdyby została 
podjęta próba kradzieży. Gdy 
opcja taka będzie włączona, 
a auto poruszy się, użytkow-
nik otrzyma natychmiast po-

wiadomienie w postaci komu-
nikatu push lub smsa. System 
docelowo będzie reagował 
także na stłuczki parkingowe 
i powiadamiał użytkownika 
o zajściu w przypadku zapale-

nia się świateł awaryjnych.
-W Pelplinie zamontujemy 

na należących do Energi słu-
pach oświetleniowych kamery, 
z których obraz będzie analizo-
wany za pomocą algorytmów 

IVA (Intelligence Video Ana-
lytics). System przekaże in-
formację o wolnych miejscach 
parkingowych do darmowej 
aplikacji mobilnej dostępnej 
na smartfonach. Partnerem 

technologicznym projektu 
jest spółka Comarch SA, któ-
ra dostarcza nam system, tj. 
analitykę, aplikację i konfigu-
ruje całość – podkreśla Michał 
Bełbot, pełnomocnik zarządu 
spółki Energa Oświetlenie.

Dla miasta system inteli-
gentnego parkowania oznacza 
przede wszystkim zrównowa-
żenie obłożenia, odciążenie 
ścisłego centrum, minimaliza-
cję zbędnego ruchu w poszu-
kiwaniu miejsc, a tym samym 
poprawę bezpieczeństwa dro-
gowego i redukcję emisji spa-
lin. System doskonale spraw-
dzi się m.in. w nadmorskich 
miejscowościach, które latem 
wobec napływu turystów, 
zmagają się z dużymi proble-
mami parkingowymi.

- Wspólnie z Energą chcemy 
oddać do dyspozycji miesz-
kańców innowacyjny,   jeden 
z pierwszych w Europie sys-
tem informacji parkingowej, 

Energa buduje pierwszy 
na Pomorzu inteligentny parking
ENERGETYKA | W Pelplinie na Pomorzu powstanie inteligentny system parkowania. Za pomocą specjal-
nej aplikacji na smartfona, kierowca otrzyma informację o wolnych miejscach i ich lokalizacjach. System 
pozwoli m.in. zminimalizować zbędny ruch w poszukiwaniu miejsc i odciążyć ścisłe centrum miasta. List 
intencyjny w tej sprawie podpisali Burmistrz Pelplina i pełnomocnik zarządu spółki Energa Oświetlenie.

który wesprze również cele 
gminy związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa. Jako 
prężnie rozwijająca się gmina 
zamierzamy inwestować w ko-
lejne inteligentne rozwiązania 
ułatwiające mieszkańcom funk-
cjonowanie w przestrzeni miej-
skiej. Jestem przekonany, że 
to pierwszy, ale ogromny krok 
w kierunku osiągnięcia przez 
Pelplin statusu prawdziwego 
smart city – mówi Patryk Dem-
ski,burmistrz Pelplina.

Pilotaż pelplińskiego inteli-
gentnego parkingu jest elemen-
tem nowej strategii rozwoju 
Grupy Energa na lata 2016 - 
2025, której jednym z dwóch 
głównych celów jest koncen-
tracja na klientach i związany 
z tym rozwój nowych obszarów 
działalności. Cel ten będzie re-
alizowany poprzez komplekso-
wą, wieloproduktową ofertę.

-Dla biznesu i samorządów 
chcemy być partnerem w wielu 
dziedzinach – od zarzadzania 
zużyciem, dystrybucją, gene-
racją, aż po magazynowanie 
energii. Planujemy również 
nowe działania w zakresie efek-
tywności energetycznej, także 
poprzez programy dedykowane 
samorządom, takie jak Inteli-
gentna Gmina. Dla klientów in-
dywidualnych przygotowujemy 
wachlarz produktów i usług, 
które będą również integrować 
obszary finansowe i ubezpie-
czeniowe – podkreśla Dariusz 
Kasków, prezes Energa SA.
(EN)

REKLAMA                                                                                U/2017/RL



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM mieszkanie po re-
moncie 39,20 m2 lub zamienię na 
większe 3 pietro, tel. 507 486 424

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszy-
nie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

STARSZY, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewentu-
alnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

ORYGINALNE koła z oponami zi-
mowymi do fiata Grande i innych 
15” + śruby + stojak na koła 420 zł, 
695 230 080

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, pomoc drogo-
wa, auto części, Wejherowo, Trój-
miasto, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

MURARZY, pomocników z do-
świadczeniem na budowę. Dobre 
stawki, tygodniówki, tel. 538 105 
557

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOwANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, instalator-
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stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

PROFESjONALNA fotografia 
okolicznościowa: 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, zmotory-
zowanego, na SMSy nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, 
tel. 503 590 203

SEX-Sex-sex to lubię gorąca blon-
di pozna panów sponsorów, tel 
514 120 213, Sopot

RÓŻNE

SPRZEDAM materac wełniany, 
używany 2 m. x 1.60 m. cena 120 
zł, tel 790 290 835

SPRZEDAM fotel rozkładany, 
dwuosobowy  z pojemnikiem na 
pościel, cena 250 zł, Wejherowo, 
tel. 517 159 871

SIANO, słoma w balotach 
120x150, siano kostka z magazy-
nu, Możliwość transportu, tel. 506 
250 477

DREwNO opalowe, buk, sosna i 
gałęziówka, porąbane, ułożone 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

DREwNO do co i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport gra-
tis, tel.782 846 927

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 
zł, 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KUPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
ii Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 
381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązo-
wa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 
024
SPRZEDAM krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZUKASZ 
PRACOwNIKA?
wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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.

EXP.ROZ. Sprzedam sukienkę...

na numer: 904868

ogłoszenie MMS:

510 894 627
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Gryf rozegrał w Cetniewie 
spotkanie sparingowe. Lepszy 
okazał się pierwszoligowy 
zespół z Grudziądza. Żółto-
czarni testowali środkowego 
obrońcę.

Olimpia przystąpiła do me-
czu z Gryfem w bardzo do-
brych nastrojach – kilka dni 
wcześniej pokonała drużynę 
Gwiazdy Starogród w nieco-
dziennych rozmiarach – 15-0.

Chociaż Gryf już pierwszej 
minucie miał okazję do strze-
lenia bramki, wynik został 
otwarty przez Olimpię – w 8. 
minucie Adam Banasiak poko-
nał Dawida Lelenia strzałem 
zza pola karnego. W 21. Leleń 
wziął na Banasiaku rewanż – 
obronił wykonywany przez 
niego rzut karny. Do końca 
spotkania wynik nie uległ 
zmianie i to Olimpia odniosła 
minimalne zwycięstwo w tym 
sparingu.

Jarosław Kotas, trener Gryfa 
na obie połowy wystawił dwa, 
niemal zupełnie różne składy 
– w obu połowach grali tylko: 
Paweł Brzuzy, oraz testowany 
Szymon Kocieniewski. Ten 
niespełna 21-letni obrońca do-
tychczas grał we Wdzie Świe-
cie, rok temu przebywał na te-
stach w Kotwicy Kołobrzeg.

W terminarzu żółto-czarnych 
na najbliższe dni nastąpiły 
zmiany. W sobotę nie odbędzie 
się spotkanie w Gdyni z Arką, 
lecz gryfici i tak rozegrają 
w tym dniu mecz sparingowy.

Tradycyjny już sparing wej-
herowian z Arką miał się roze-
grać w sobotę o 11:00, jednak 
gdynianie odwołali mecz. Klub 
Ekstraklasy stwierdził, że woli 
kolejne mecze zagrać na tra-
wiastym boisku. Ponadto w nie-
dzielę żółto-niebiescy wylatują 
na Cypr, gdzie już we wtorek 
zagrają pierwszy z czterech za-
planowanych meczów.

Do meczu z Arką dojdzie – 
spotkanie odbędzie się w dru-
gim tygodniu lutego. Gryf Wej-
herowo w najbliższą sobotę 
zagra, tyle, że zmienił się rywal 
i miejsce spotkania. O 14:00 
żółto-czarni zagrają z Orkanem 
w Rumi.

Porażka z Olimpią 
w pierwszym sparingu

Gryf zagra w sobotę, 
ale nie z Arką

Pierwszy set dobrze zaczęły 
dopingowane przez rumską pu-
bliczność siatkarki. Dosyć szybko 
osiągnęły kilkopunktową przewa-
gę, której nie pozwoliły przeciw-
niczkom odrobić, grając świetnie 
w bloku i ataku, dzięki czemu wy-
grały pierwszy set. Drugi set był 
bardziej wyrównany, długo żaden z 
zespołów nie mógł uzyskać więk-
szej przewagi. To udało się w dru-
giej części seta Ósemce, która pod 
koniec jeszcze bardziej odskoczyła 
APS-owi. Rumskie siatkarki, mimo 
walki, nie odrobiły straty i było 1-1. 
Trzecia partia to popis podopiecz-
nych Tomasza Kordowskiego. Już 
na początku APS wyrobił sobie 
przewagę, którą kontrolował przez 
cały set, w dodatku ani razu nie od-
dał prowadzenia i można nawet za-
ryzykować, że była to jedna z naj-
lepszych partii rozegranych przez 
rumskie siatkarki w tym sezonie. 
W czwartym secie nie szło już tak 
łatwo – zawodniczki z Siedlec wy-
raźnie się przebudziły i to one tym 
razem długo prowadziły. Dopiero 
pod koniec seta zawodniczki APS 
doskoczyły do rywalek i, ku rado-
ści kibiców, wygrały czwartą partię 
oraz całe spotkanie. 

Dzięki tej wygranej APS awanso-
wał na 7. miejsce w tabeli, wyprze-
dzając właśnie Ósemkę. Najbliższe 
spotkanie rozegrają w piątek na 
wyjeździe z MUKS Volley Płock.

APS świetnie zaczął 2017 rok
SIATKÓWKA | Rumskie siatkarki bardzo udanie zainaugurowały rok 2017. APS Rumia wygrał na hali MO-
SiR z Ósemką Siedlce 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:22). To ważna wygrana, bowiem siedleckie zawodniczki 
są bezpośrednimi rywalkami podopiecznych Tomasza Kordowskiego w walce o pozostanie w II lidze.

Rywalizowano w sobotę 
i niedzielę – w zależności od 
sobotnich wyników, ekipy 
zostały rozdzielone do grup, 
odpowiednio od najsilniej-
szej: hiszpańskiej, angielskiej, 
włoskiej, niemieckiej i francu-
skiej. 

Najlepszą z grup, hiszpań-
ską – wygrał Bałtyk Gdynia 
i to piłkarz tego zespołu – 
Nikodem Superson – wy-
brany został najlepszym 
zawodnikiem turnieju. 
Królem strzelców turnieju 
(13 bramek) został Konrad 

Wincek (Jedynka Reda), 
a najlepszym bramkarzem 
– Radek Czaja z zespołu AP 
Banino.

Kolejny Kaszub Cup, 
w kategorii Junior A odbę-
dzie się 29. stycznia.

Kaszub Cup – grał rocznik 2008

wIęCE j 
O SPORCIE:
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PIŁKA HALOWA | Dwadzieścia młodych drużyn rywalizowało na hali w Luzinie 
o miano najlepszego futsalowego zespołu na Kaszubach. najwyżej sklasyfikowany został 
Bałtyk Gdynia.

To był świetny rok dla 
Arki Gdynia i Nicińskiego 
– wiosną żółto-niebiescy nie 
przegrali żadnego spotka-
nia w I lidze i w świetnym 
stylu awansowali do Ekstra-
klasy. W najwyższej klasie 
rozgrywkowej również ra-
dzą sobie nadspodziewanie 
dobrze – zajmują 8. miejsce 

po dwudziestu kolejkach 
sezonu zasadniczego. Na-
grodzony został nie tylko 
sam Niciński. Arkę Gdynia 
ogłoszono Drużyną Roku, 
a stoper gdyńskiego zespołu, 
Michał Marcjanik został jed-
nym z dziesięciu laureatów 
nagrody Nadzieją Gdyńskie-
go Sportu.

Niciński trenerem roku
PIŁKA NOŻNA | Były trener Gryfa Wejherowo, Grze-
gorz niciński, został Trenerem Roku 2016 podczas Gali 
Gdyńskiego Sportu. 
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Jaka była przyczyna Twojego 
wypożyczenia do Chwasz-
czyna. To była Twoja de-
cyzja, czy trenera Paw-
laka?

- Tylko i wyłącznie 
trenera. Uznał, że nie 
pasuję do zespołu. Ja 
oczywiście chciałem 
grać w Gryfie. Wie-
działem, że wtedy nie 
było to możliwe, więc 
odszedłem do Chwasz-
czyna po to, żeby regular-
nie  występować w meczach. 
Ja jestem z Wejherowa, Gryf to 
mój klub, znam wielu kibiców i chcę 
tutaj grać.

Rozumiem, że w takim razie teraz, gdy ze-
spół prowadzi Jarosław Kotas, jesteś goto-
wy o miejsce w składzie.

- Jak najbardziej, chcę walczyć o to miejsce 
w jedenastce. Jest w Gryfie paru napast-
ników i zapowiada się zacięta rywalizacja 
o grę w ataku, ale mi to odpowiada. Chcę 
zdobyć to miejsce w składzie i potem wal-
czyć o bramki dla Gryfa.

Jesteś jednym z niewielu wychowanków 
w kadrze. Czy uważasz, że takie zespoły 
jak Gryf powinny odważniej stawiać na 
wychowanków?

- Szczerze? Na ten moment nie widzę wy-
chowanków, którzy mogliby wejść do składu. 
Jest Kacper Małolepszy, ale po za nim trudno 
mówić o piłkarzach ze szkółki, którzy teraz 

mogliby pomóc drużynie, 
a wiadomo, że nie można 

wprowadzać juniorów 
na siłę i nie może się 
to odbywać kosztem 
jakości gry.

Jaki był twój naj-
lepszy sezon? Ten, 
kiedy awansowali-
ście do ćwierćfina-
łu Pucharu Polski, 

czy ten, w którym 
Ty strzeliłeś najwięcej 

bramek?

- Dobre pytanie. Chyba jednak 
ten sezon z ćwierćfinałem. Wtedy 

chyba Gryf miał swój najlepszy okres, mie-
liśmy silny skład, w tamtych rozgrywkach 
awansowaliśmy do II ligi. Była wtedy duża 
rotacja w składzie i duża rywalizacja, ale 
coś tam pograłem (śmiech). Chyba ten sezon 
wspominam najlepiej.

Będziecie walczyć o to, żeby pozostać w II 
lidze. Co, Twoim zdaniem, należy zmienić 
na lepsze, aby wygrać walkę o utrzyma-
nie?

- Chyba przede wszystkim trzeba poprawić 
grę w obronie. Oglądałem jesienne mecze 
Gryfa i widać, że potrafimy strzelać bramki 
i stwarzać sobie sytuacje. Kiedyś mieliśmy 
kryzys w II lidze i wtedy z kolei nie umie-
liśmy zdobywać goli, co było chyba jeszcze 
gorsze. Teraz, jak już zaczniemy lepiej grać 
w defensywie, to wierzę, że poprawią się też 
wyniki. Jestem przekonany, że się utrzyma-
my.

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma

K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

AMK - Puckie Centrum 
Napraw Powypadkowych 

USŁUGI
KOmINIARSKIE

JAK-DOM

FHU ORLIKPUB PREMIUM

express
powiatu wejherowskiego

gwe24.pl/sport

SPRAWDź BiEŻącE 
WyNiKi NA GwE24.PL

wIESŁAw 
FERRA, 
36 lat, bramkarz, 
w Gryfie: 2003, 
oraz od 2010 roku

DAwID LELEń, 
20 lat, bramkarz, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

MACIEj 
DAMPC,
21 lat, obrońca, 
w Gryfie: 
od 2015 roku

TOMASZ 
LEwANDOwSKI, 
27 lat, obrońca, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

ŁUKASZ 
NADOLSKI, 
29 lat, obrońca, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PRZEMYSŁAw 
SZUR,
20 lat, obrońca, 
w Gryfie:
od 2015 roku

ADRIAN 
BEDNARSKI, 
22 lata, obrońca, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PAwEŁ 
BRZUZY
23 lata, obrońca/
pomocnik, 
w Gryfie: od 2013 roku

PRZEMYSŁAw 
MOńKA
22 lata, obrońca/
pomocnik, 
w Gryfie: od 2016 roku

KAMIL 
jAKUBOwSKI, 
22 lata, pomocnik, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

ADRIAN 
KLIMCZAK,
19 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2015 roku

PIOTR KOŁC, 
29 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2011 roku

PIOTR ŁYSIAK, 
23 lata, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

FILIP 
SOSNOwSKI, 
20 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

DAwID 
TOMCZAK, 
20 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

jACEK 
wICON, 
29 lat, pomocnik, 
w Gryfie: wiosną 2014 
oraz od 2015 roku

ROBERT 
CHwASTEK, 
28 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PRZEMYSŁAw 
CZERwIńSKI, 
21 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PAwEŁ 
CZYCHOwSKI, 
23 lata, napastnik, 
w Gryfie: 
od 2015 roku

MACIEj 
KOZIARA, 
20 lat, napastnik,
w Gryfie: 
wiosną 2016*

MATEUSZ 
KUZIMSKI, 
25 lat, napastnik, 
w Gryfie: od 2015 
do lata 2016 roku*

PIOTR 
OKUNIEwICZ, 
23 lata, napastnik, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

KRZYSZTOF 
wICKI, 
26 lat, napastnik, 
w Gryfie: wychowanek, 
do lata 2016 roku

MICHAŁ 
MARCZAK, 
23 lata, pomocnik/
napastnik, w Gryfie: 
od 2016 roku

DANIEL 
CIECHAńSKI, 
21 lat, napastnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

*już nie gra w Gryfie

PIŁKARZ 2016 ROKUPLEBISCYT

SMS O TREŚCI GRYF.01 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.02 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.03 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.04 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.05 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.06 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.07 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.08 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.10 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.11 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.12 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.13 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.14 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.15 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.16 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.17 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.18 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.19 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.20 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.21 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.22 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.23 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.24 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.25 NA NUMER 71051

SMS O TREŚCI GRYF.09 NA NUMER 71051

Wicki: 
Chcę walczyć 

o bramki dla Gryfa
ROZMOWA | Napastnik Gryf wraca po półrocznym wypoży-
czeniu do KS Chwaszczyno i jest gotowy do walki o miejsce 
w składzie. Rozmowa z Krzysztofem Wickim.



REKLAMA                                     4/2017/RL


