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ZmIANę wŁADZY?
Czy rząd wymusi

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy

Jarosław Wejer, wójt gminy Luzino

Henryk Skwarło, wójt gminy Wejherowo

Wiesław Gębka, wójt gminy Choczewo

Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino

Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud

Piotr Wittbrodt, wójt gminy Łęczyce
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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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PRZEjśCIE TYLKO 
DLA SZCZUPŁYCh!
W kodeksie drogowym widnieje za-
pis, że parkując samochód na chod-
niku kierowca musi zostawić pas 
o szerokości co najmniej 1,5 metra 
dla pieszych. Tymczasem na chodni-
ku w pobliżu bloku przy ul. Kujaw-
skiej 4 w Rumi kierowcy notorycz-
nie parkują swoje auta, zastawiając 
niemal cały chodnik. Nawet szczu-
pła osoba ma problem z przeciśnię-
ciem się obok zaparkowanych aut, 
nie mówiąc już o osobie niepełno-
sprawnej na wózku inwalidzkim czy 
rodzicu z dzieckiem w wózku. 
Mieszkaniec Rumi

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.

Na nowe domy czekają 
zdecydowanie dużej niż ich 
młodsi koledzy. Psi seniorzy 
nie cieszą się dużym zain-
teresowaniem wśród osób, 
które odwiedzają Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Dąbrówce. - Nie warto 
jednak zaglądać w metrykę 
– przekonują przedstawicie-
le OTOZ Animals.

Najwięcej osób adoptuje 
szczeniaki oraz psy w wie-
ku do dwóch lat. Dorosłymi 
czworonogami interesują się 
nieliczni, co jest wręcz niezro-
zumiałe dla przedstawicieli 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce. 

- Charakter psich seniorów 
jest już ukształtowany, więc 
wzięcie takiego czworonoga 
to mniejsza loteria niż przy-
garnięcie szczeniaka – prze-
konuje Anna Szczepaniak 
z OTOZ Animals. - Dojrzałe 
psy są bardziej zrównowa-
żone i nierzadko wymagają 
mniej ruchu. A co najważniej-
sze, szczególnie zasługują na 
to, by znaleźć kogoś na stałe.

W Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce 
na adopcję czeka ponad pięć-
dziesiąt psów, dla których 
ta zima może być ostatnią. 
Może akurat Ty odmienisz los 
któregoś z nich?

SKAZANI 
NA DOŻYwOCIE 
ZA KRATAmI?

KOLI
Błąkał się w Niepoczołowi-

cach (gm. Linia), skąd zabrali 
go przedstawiciele Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce. Nikt go nie szu-
kał, nikt się o niego nie pytał, 
nikt nie jest zainteresowany, 
aby przygarnąć go pod swój 
dach. A warto, bo to bardzo 
przyjazny i ugodowy pies.

 
OTOZ „ANImALS” SChRONiSKO DLA BEZDOMNyCh ZWiERZąT W DąBRóWCE K/ WEjhEROWA 
TEL. BiuRO ADOpCyjNE: 607-540-557 | ADRES E-MAiL: DABROwKA@OTOZ.PL

ChARLES
Ma w sobie mnóstwo ener-

gii oraz chęci do zabawy. 
uwielbia pieszczoty. W trak-
cie spacerów trochę szarpie, 
ale jego okiełznanie nie po-
winno stanowić większych 
problemów. Warto wiedzieć, 
że największą radością Char-
lesa są zabawy z kijami. 

ODYS
To bardzo grzeczny i potul-

ny psiak, który nie lubi nudy. 
Na nowego właściciela czeka 
już od 2008 roku. Ma dziesięć 
lat. jest bardzo czujny: nasłu-
chuje, węszy i się rozgląda. 
Najlepiej czułby się, pilnując 
posesji. 

TOffIK 
Choć to pies w sile wieku, to 

nadal tętni życiem i potrzebu-
je ludzkiego dotyku. Toffik jest 
niewidomy, dlatego poszu-
kuje człowieka, który mógłby 
być jego oczami. Może akurat 
Ty sprawisz, że ciemny świat 
Toffika nabierze kolorów.

pudełko czekoladowych 
serc? Baloniki w kształcie 
serca? Sposobów na okaza-
nie uczuć w Walentynki jest 
wiele. jednak często najlep-
sze podejście, to twórcze po-
dejście. 4 i 5 lutego w porcie 
Rumia Centrum handlowym 

Auchan będzie można 
zmierzyć się z igłą i nitką 
i przygotować własno-
ręcznie miękkie serdusz-

ko, które będzie idealnym 
prezentem dla ukochanej 

osoby, rodziców czy dziad-
ków.

przy okazji najmłodsi będą 
mogli nauczyć się nawlekać 
igłę, zawiązać supeł, nauczyć 
się szyć ściegiem na okrętkę 
i wypchać serce. Oczywiście 
będą opcje szycia dla bar-
dziej zaawansowanych i dla 
tych, którzy dopiero się uczą. 
Do wykorzystania będzie 

m i ę k -
ki polar 
i dzianiny, 
które wypeł-
nione zostaną 
specjalnym antyalergicznym 
wsadem. A na końcu będzie 
można ozdobić serce pa-
smanterią według własne-
go pomysłu. Do dyspozycji 
będą wstążki, koronki, gu-
ziczki i cekiny oraz kolorowe 
nici. i serca gotowe! 

Cykl „Kreatywne warsztaty 
rodzinne” to 12 comiesięcz-
nych spotkań, podczas któ-
rych dzieci wraz z rodzicami 
tworzą wyjątkowe przed-
mioty i ozdoby. Najbliższe 
zajęcia odbędą się w 4 i 5 
lutego w porcie Rumia Cen-
trum handlowym Auchan 
w pasażu galerii od 12:00 do 
16:00. udział w warsztatach 
jest bezpłatny.  /raf/

pODARuj SERDuSZKO 
NA WALENTyNKi



3|Piątek, 2 lutego 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                             3/2016/DB

Zmiany w ordynacji wybor-
czej do samorządów zapo-
wiedział lider PiS Jarosław 
Kaczyński. Jakie zmiany 
mogą nas czekać jeszcze 
przed wyborami w 2018 
roku? Pierwsza zasadnicza 
zmiana to ograniczenie spra-
wowania władzy na stanowi-
sku prezydenta, burmistrza 
czy wójta maksymalnie do 
dwóch 5-letnich kadencji. Po 
drugie – liczone byłyby ka-
dencje sprawowania władzy 
w minionych latach, czyli 
jeśli np. prezydent Wejhe-
rowa rządził miastem w la-
tach 2010 – 2014 i ponownie 
został wybrany w ostatnich 
wyborach, to w 2018 roku 
nie będzie mógł kandydować 
na to stanowisko. Po trzecie 
w końcu kandydat na wło-
darza miasta musiałby być 
wystawiony przez partię po-
lityczną.

Jeżeli rząd przegłosowałby 

te propozycje, to niemal we 
wszystkich gminach w po-
wiecie wejherowskim musia-
łoby dojść do zmiany władzy. 
Ze stanowiskiem musieli-
by pożegnać się: prezydent 
Wejherowa, burmistrz Redy 
oraz wójtowie gmin Luzino, 
Choczewo, Gniewino, Łę-
czyce i Wejherowo. 

O reelekcję mogliby ubie-
gać się burmistrz Rumi i wójt 
gminy Linia. 

A co z wójtem gminy Sze-
mud? Tu sytuacja jest bar-
dzo ciekawa i tak napraw-
dę... na razie nie wiadomo. 
Przypomnijmy, że Ryszard 
Kalkowski zasiadł w fotelu 
wójta w poprzedniej kaden-
cji, ale niewiele ponad rok 
przed jej końcem. Został bo-
wiem wybrany w wyborach 
uzupełniających po śmierci 
poprzednika. Czy zatem for-
malnie „zaliczona” będzie 
mu kadencja w latach 2010 

– 2014? Jeżeli tak, to nie 
będzie mógł ponownie kan-
dydować. Jeśli nie – będzie 
mógł wystartować w wybo-
rach i ubiegać się o reelek-
cję. 

A co o planowanych zmia-
nach sądzą sami samorzą-
dowcy? Jak nietrudno się 
domyślić, zmiany im się 
nie podobają. Jako główne 
argumenty przeciwko zmia-
nom w ordynacji wyborczej 
wskazują na: ograniczenie 
demokratycznego wybo-
ru mieszkańcom, problemy 
przy realizacji rozpoczętych 
inwestycji zaplanowanych 
na najbliższe kilka lat i upo-
litycznienie wyborów. 

Poniżej przedstawiamy 
zdanie kilku samorządow-
ców, którzy – jeśli zmiany 
zostaną przegłosowane przez 
rząd – będą musieli pożegnać 
się z pełnionymi funkcjami. 

R. Korbut, A. walk

To mogą być największe zmiany od lat
POWIAT | Czy za dwa lata czeka nas całkowita zmiana władzy? Jeżeli rząd wprowadzi proponowane zmiany, to niektórzy z pre-
zydentów, burmistrzów i wójtów nie będą mogli w kolejnych wyborach stanąć do walki o dalsze sprawowanie funkcji.

KRZYSZTOf KRZEmIńSKI, burmistrz miasta Redy:

- Nie znam szczegółów planowanych zmian, bo informacje, które do nas trafiają, po-
chodzą w wyłącznie z doniesień medialnych. Przyznaję, że podchodzę do tego z dużą 
obawą i niemałym smutkiem. W naszym kraju samorząd terytorialny to jedno z osią-
gnięć, które uznajemy jako fundament demokracji. To, co się w tej chwili odbywa, jest 
mówiąc wprost: kolejnym elementem demontażu systemu demokratycznego w Polsce. 
W ogóle nie patrzę na to z perspektywy swojego stanowiska, bo przecież nie muszę być 
burmistrzem dwadzieścia lub więcej lat. Trzeba wiedzieć, że w przypadku zmian w or-

dynacji wyborczej mówimy nie tylko o kadencyjności wójtów i burmistrzów, ale i upar-
tyjnieniu samych wyborów. W wyborach samorządowych startować miałaby wyłącznie partie polityczne. 
Do tej pory w samorządzie na poziomie gminnym o wyborze wójtów, burmistrzów, prezydentów, czy rad-
nych nie decydowały partie. Ludzie głosowali na konkretne osoby, które znają, do których mają zaufanie. 
W Polsce są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci pełniący funkcje od ponad dwudziestu lat. Ich pracę stale 
weryfikują ludzie, a teraz to miałoby się zmienić, bo mieszkańcy będą mieli ograniczony wybór.

hENRYK SKwARŁO, wójt gminy Wejherowo:

- Planowane przez rząd ograniczenia w sprawowaniu władzy przez samorządy oce-
niam negatywnie. Moim zdaniem tego rodzaju zapisy prowadzą nie tylko do ograni-
czenia sprawowania władzy, ale przede wszystkim do ograniczenia wolnego wyboru, 
stanowiącego przecież podstawę demokracji. Jeżeli lokalna społeczność wyraża apro-
batę dla dotychczasowych działań swoich włodarzy, niesłusznym jest pozbawianie ich 
możliwości oddania głosu na swojego faworyta. Trudno mi wyobrazić sobie sytuację, 
w której uniemożliwia się zasłużonym samorządowcom możliwość startowania do fo-

telu wójta i zmusza mieszkańców do głosowania na bardziej lub mniej przypadkowych 
kandydatów. Przytoczę tutaj sytuację sprzed dwóch lat, kiedy w wyborach na wójta gminy Wejherowo nie 
miałem żadnego kontrkandydata, a mimo to ponad 80% lokalnej społeczności wyraziło uznanie dla dal-
szego sprawowania przeze mnie tej zaszczytnej funkcji. Co jednak najważniejsze w tej sytuacji, to podważe-
nie żelaznej reguły Lex retro non agit! Prawo nie może działać wstecz. Gdybyśmy mieli podjąć jakąkolwiek 
dyskusję na ten temat, winniśmy się zastanowić nad długością kadencji. Jakakolwiek praca na rzecz sa-
morządu, czy uściślając – rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji  wymaga wieloletnich wytężonych wysiłków 
nad pozyskaniem funduszy, wprowadzaniem planów zagospodarowania, uzyskiwaniem szeregu zgód i 
innych formalności. Niezależnie od ograniczenia kadencyjności lub nie, moim zdaniem 5-letnie kadencje 
byłyby optymalnym dla sprawnego zarządzania czasem trwania kadencji. To czy byłyby to 2 czy 3 kadencje 
zdaje się być kwestią drugoplanową, a przynajmniej pozostającą w chwili obecnej poza naszą opinią.

jAROSŁAw wEjER, wójt gminy Luzino:

- Pan prezes Jarosław Kaczyński już podjął decyzję, więc niebawem stanie się to fak-
tem. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że nastąpi upolitycznienie samorzą-
du. Osoba chcąca kandydować będzie musiała być nominowana przez kogoś z Gdań-
ska bądź Warszawy. To ją uzależni od władz centralnych, a zarazem zostanie zmuszo-
na do realizacji polityki partii. Oczekiwania mieszkańców przestaną być już najważ-
niejsze. Moim zdaniem partie polityczne powinny być odsunięte od samorządu. Teraz 
wprowadza się je na siłę, bez jakichkolwiek negocjacji i rozmów. Mieszkańcy w trakcie 

wyborów samorządowych jasno dawali do zrozumienia, że nie chcą partii. Ich zdanie 
zostało jednak zepchnięte na dalszy plan. Nie jestem przeciwnikiem zmian, ale ważne, aby były one zgod-
ne z konstytucją. Nie powinno się też zmieniać reguł w trakcie gry. Jeżeli chcemy już wprowadzać kaden-
cyjność, to powinna ona być rozszerzona o Sejm i Senat. Niektórzy są posłami bądź senatorami od ponad 
dwudziestu lat, a dzisiaj chcą na siłę naprawiać Polskę. Ja pytam: co robili do tej pory?

W ramach prowadzonego 
przez samorząd powiatu 
wejherowskiego przedsię-
wzięcia osoby przedsiębior-
cze mogą liczyć na wspar-
cie finansowe w wysokości 
blisko 20 tys. zł. Oprócz 
jednorazowej dotacji bene-
ficjenci programu przez pół 
roku otrzymywać będą co-
miesięczne wsparcie w wy-
sokości do 1 850 zł.

Projekt „Wsparcie przed-
siębiorczości na Kaszu-
bach” skierowany jest do 
mieszkańców powiatów 
wejherowskiego, puckiego 
i kartuskiego. By móc ubie-
gać się o wsparcie, trzeba 
być bezrobotnym, a także 
mieć powyżej 30 roku ży-
cia. Największe szanse na 
otrzymanie dofinansowania 

Weź sprawy w swoje ręce i zgarnij kasę!
POWIAT | Masz pomysł na biznes? Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Niestety, nie stać Cię na to, bo od dłuższego 
czasu jesteś bez pracy. Nic straconego. Weź udział w programie realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 

mają osoby w wieku 50-ciu 
lat i więcej, kobiety, niepełno-
sprawni, a także długotrwale 
bezrobotni czy o niskich kwa-
lifikacjach.

Formularze rekrutacyj-
ne wraz z wymaga-
nymi załącznikami 
p r z y j m o w a n e 
będą do 13 lu-
tego. Szczegó-
łowe informa-
cje dostępne są 
na stronie Starostwa 
Powiatowego w Wejhe-
rowie, w zakładce: projekty 
europejskie. Warto zaznaczyć, 
że celem przedsięwzięcia 
jest utworzenie i zwiększe-
nie trwałości nowo powsta-
łych mikroprzedsiębiorstw. 
/wA/
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENiE                                                                                                                                                293/2016/DB

- Po  skontrolowanych 
szambach, przyszedł czas 
na drugi ważny ekologicz-
nie problem - emisja spa-
lin powstałych w wyniku 
ogrzewania mieszkań i smog 
unoszący się nad miastem  
w spokojne bez wiatru dni 
– wyjaśnia Zenon Hinca, 
komendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie. - Za blisko 
dwie trzecie smogu w Polsce 
odpowiadają bowiem domo-
we kopciuchy - piece, w któ-
rych spalamy węgiel i śmie-
ci - czyli tzw. niska emisja. 
Drugim zagrożeniem jest 
ruch samochodowy, a dopie-
ro kolejnym kominy fabryk 
i elektrociepłowni. 

Straż Miejska w Wejhero-
wie rozpoczęła sprawdzać ile 
kotłów (pieców) centralnego 
ogrzewania użytkowanych 
jest w Wejherowie. Póki co, 
nie ma takich statystyk, bo 
problem ten do końca  nie jest 
unormowany prawnie. Od 
kilku lat mowa jest jedynie 
o segregacji odpadów i zaka-
zie ich spalania w przydomo-
wych piecach. Nie ma żadnej 
normy prawnej co do jakości 
paliwa (węgla), który spa-
lany jest w przydomowych 
piecach CO i kaflowych. 
Dlatego strażnicy odwiedzą 
właścicieli i użytkowników 
domów, którzy ogrzewają 

mieszkania piecami i kotła-
mi  z prywatnych kotłowni. 
Funkcjonariusze pytają  z ja-
kich kotłów i pieców korzy-
stają właściciele domków 
jednorodzinnych i budyn-
ków wielomieszkaniowych 
nie podłączonych do sieci 
OPEC. Przy każdej wizycie 
wypełniają specjalną ankie-
tę, w której zawarte są takie 
dane jak rodzaj kotła, plan 
podłączenia do sieci OPEC,  
planowany termin wymiany 
starych kotłów na ekologicz-
ne tj. elektryczne, gazowe, 
na pellet czy ekogroszek. 

- Pierwsze kontrole spotka-
ły się  z akceptacja społeczną 
samych właścicieli – mówi 

komendant Hinca. - Miesz-
kańcy chętnie o tym proble-
mie rozmawiają i ze strażni-
kami współpracują. Mówią 
o planowanych inwestycjach 
w kotły ekologiczne. Cała 
akcja z rozpoznaniem pro-
blemu trwać będzie do koń-
ca sezonu grzewczego. Są to 
setki budynków i instalacji 
w budynkach jednorodzin-
nych wielomieszkaniowych.  
Kontrola ta pozwoli określić  
wielkość problemu i sposób 
w jaki te uciążliwe dla śro-
dowiska i naszego zdrowia 
trucizny będzie można wy-
eliminować. Póki co, nikt za 
używanie starego pieca nie 
będzie karany. 

Obecnie  grzywnę można 
nałożyć jedynie za spala-
nie odpadów. Tematem tym 
w dniu 17 stycznia 2017 
roku zajęła się również Rada 
Ministrów. Komitet Eko-
nomiczny Rady Ministrów 
przedstawił najważniejsze 
rekomendacje RM, a wynika 
z nich, że:

do końca kwietnia 2017 • 
roku będą określone nowe 
normy dotyczące kotłów 
do spalania węgla,
będą nowe normy doty-• 
czące jakości spalanego 
węgla,
ma powstać program pod-• 
łączenia  do sieci ciepłow-
niczych,
mają powstać  zachęty do • 
ciepłownictwa niskoemi-
syjnego (pompy ciepła, 
sieci gazowe, elektrycz-
ne),
ma powstać rozwój sieci • 
pomiarowych i monitorin-
gowych,
zachęty podatkowe  dla sa-• 
mochodów elektrycznych 
i hybrydowych,

Póki co, są to dopiero rzą-
dowe plany, ale w Wejhero-
wie w tym zakresie potrzeb-
ny jest dokładny audyt, który 
przedstawiony zostanie pre-
zydentowi miasta.  Jego wy-
niki poznamy do końca mie-
siąca kwietnia. /raf/

Policzą piece i sprawdzą, 
co w nich jest spalane
WEJHEROWO | Wiele osób, mających w domach indywidualne piece na drewno czy 
węgiel, mimo wielu apeli wciąż spala w nich śmieci. Do pieca trafiają tworzywa 
sztuczne, plastikowe butelki i inne odpady, które są palne. Strażnicy miejscy zapo-
wiadają, że będą kontrolować, czym mieszkańcy palą. 
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OGŁOSZENIE
Burmistrza   miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. u. z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi 
Nr 994/36/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku informuję, iż 
w siedzibie urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomość położoną w Rumi przy ul. Mieszka i, oznaczoną 
jako działka nr 221 o pow. 703 m2, stanowiącą własność 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego.   

W Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku podpisano umowy 
na realizację dwóch projektów 
unijnych: „System Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej w Po-
wiecie Wejherowskim I” oraz 
„System Aktywizacji Społecz-
no-Zawodowej w Powiecie 
Wejherowskim II”. Ze strony 
samorządu pomorskiego umo-
wy podpisał wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego Wie-
sław Byczkowski, natomiast 
ze strony powiatu starosta wej-
herowski Gabriela Lisius oraz 
członek zarządu Jacek Thiel. 
Dzięki podpisanym umowom, 
w ciągu najbliższych dwóch lat 
pomoc w zakresie aktywizacji 
społeczno-zawodowej otrzyma 
298 osób zamieszkujących po-

wiat wejherowski zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Całkowita war-
tość projektów wyniesie nie-
mal 4,5 mln zł, z czego ponad 
3,8 mln zł będzie pochodziło 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W ramach projektów 
przewidziano: warsztaty moty-
wacyjne, spotkania tematyczne 
i animacyjne, poradnictwo za-
wodowe, psychologiczne i pe-
dagogiczne, coaching, treningi, 
terapię, szkolenia oraz warsz-
taty. Ponadto zadania projek-
tów będą realizowane poprzez 
kursy i treningi zaradności ży-
ciowej, integrację i wspieranie 
rodzin czy pomoc psycholo-
giczno-terapeutyczną dla osób 
uzależnionych. /raf/

4,5 mln zł wsparcia 
dla potrzebujących
POWIAT | Niemal 300 osób z powiatu wejherowskie-

go zostanie objętych wsparciem, mającym na celu zapo-
biec ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Programy będą 
kosztowały 4,5 mln zł. 
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Konstrukcja dachu wyko-
nana została w technologii 
drewnianej. Ściany boczne 
są w formie żaluzji, więc 
można je podnosić. Zada-
szenie ma przyczynić się 
do poniesienia jakości lodu 
i chronić przed opadami at-
mosferycznymi.

- W tym przypadku najbar-
dziej zależało nam na tym, 
aby przedłużyć możliwość 
używania tego lodowiska 
- wyjaśnia Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Bez tego zadaszenia 
byłoby to trudne, bo mamy 
coraz cieplejszy klimat, 
a jeżeli pada deszcz, to są 
problemy z utrzymaniem 
tafli lodu.

W sezonie wiosenno-let-
nio-jesiennym obiekt ma 
pełnić funkcję boiska do gry 
w siatkówkę bądź koszy-
kówkę. - Latem będzie moż-
na rozgrywać tu zawody, bo 
wszystko jest do tego dosto-
sowane – mówi Krzysztof  
Hildebrandt. - Cieszymy 
się bardzo, że w Wejhero-
wie powstał nowy, ciekawy 
obiekt.

Konstrukcja dachu wyko-
nana została w technolo-
gii drewnianej, natomiast 
ściany boczne są w formie 
żaluzji, które można podno-
sić. Obiekt wyposażony jest 
w elektrycznie opuszczane 
tablice do gry w koszyków-
kę, słupki z siatką do gry 
w siatkówkę oraz ponad 
200 plastikowych siedzisk. 
Wykonano także m.in. in-

stalację oświetleniową, pio-
runochronną i odwodnienie 
liniowe lodowiska.

Inwestycja związana 
z przebudową lodowiska 
pochłonęła ponad 2 mln zł. 
Przedsięwzięcie zrealizo-
wane zostało przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Dofinan-
sowanie w wysokości blisko 
pół miliona złotych pocho-
dziło ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycz-
nej.

Anna walk

Lodowisko pod dachem
WEJHEROWO | Zakończyły się prace związane z budową zadaszenia lodowiska, któ-
re znajduje się przy Zespole Szkół nr 3. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić 
się do przedłużenia sezonu korzystania z obiektu. 
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- To było jedno z takich 
sympatycznych spotkań, 
które z jednej strony miało 
na celu cieszenie się z tego, 
że jesteśmy razem, a z dru-
giej strony zwrócenie uwa-
gi na fakt, że 50-tka tych 
mieszkańców to jednocze-
śnie złoty jubileusz miasta 
- mówi Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy.

50-latkom za przybycie 
włodarze miasta podzięko-
wali pamiątkowymi upo-
minkami. Cała uroczystość 
przebiegała w miłej i przyja-
znej atmosferze. Uczestnicy 
spotkania nie tylko wspo-
minali czasy młodości, ale 
i rozmawiali o mieście, bez 
którego nierzadko nie wy-
obrażają sobie życia.

- Uprawiam tak zwa-
ny lokalny patriotyzm, bo 
w Redzie mieszkam, żyję 
i pracuję - mówi pan Jerzy 
Grabowski, jeden z uczest-
ników spotkania. - Na pew-
no nie wyjechałbym za gra-
nicę, zresztą po co, skoro 
tutaj mam wszystko, czego 
mi potrzeba.

Spotkanie 50-latków było 
jedną z pierwszych uroczy-
stości, która zorganizowa-
na została z okazji 50-lecia 
nadania Redzie praw miej-
skich. Główne obchody ju-
bileuszowe zaplanowane zo-
stały na czerwiec. Wówczas 
odbędzie się między innymi 
uroczysta sesja Rady Mia-
sta.

Anna walk

50-latkowie 
na 50-lecie miasta
REDA | Wspominali czasy młodości i miło spędzili czas. 
W redzkim magistracie spotkały się osoby, które w Redzie 
urodziły się w roku nadania miastu praw miejskich. Zjazd 
50-latków zorganizowano z okazji złotych godów miasta. 
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Podczas specjalnie zorgani-
zowanej konferencji przed-
stawiciele władz miasta 
zaprezentowali dotychczas 
zrealizowane zadania oraz 
przedstawili plany rozwojowe 
na kolejne lata. 
- Chyba największym suk-
cesem jest dynamiczny roz-
wój miasta – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- Powołana została komór-
ka wydziału rozwoju miasta, 
która we współpracy z innymi 
referatami i wydziałami po-
zyskuje bardzo dużo środków 
w różnych płaszczyznach: 
komunikacyjnej (drogi, chod-
niki, zintegrowany węzeł ko-
munikacyjny), inwestycyjnej 
(termomodernizacje, rewita-
lizacja Zagórza), społecznej 
(projekty edukacyjne), ekolo-
gicznej (tereny zielone w mie-
ście), itd. Bardzo się cieszę 
także, że udało się odejść od 
polityki, a zająć współpra-
cą. Pozytywne jest też to, że 
zmienia się opinia o Rumi 

(nie tylko samych miesz-
kańców, ale też z zewnątrz): 
że oferta rozrywkowa, kul-
turalna i sportowa jest coraz 
bogatsza. Mieszkańcy mają 
gdzie i jak spędzać czas 
wolny. Dążymy do tego, 
żeby w naszym mieście było 
więcej inwestorów i więcej 
miejsc pracy. Dzięki temu 
będziemy mieć większe 
dochody nie podnosząc po-
datków i te pieniądze będzie 
można spożytkować na cele 
społeczne. 
Trzeba jednak pamiętać, 
że rozwój miasta nie byłby 
możliwy bez współpracy 
burmistrza z radnymi. 
- Ostatnie dwa lata to okres 
najlepszej współpracy mię-
dzy radnymi a burmistrzem 
w historii naszego miasta 
- podkreśla Ariel Sinicki, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi. - Współpraca 
układa się bardzo dobrze, 
praktycznie wszystkie uchwa-
ły są wcześniej szczegółowo 

omawiane i konsultowane, 
co skutkuje tym, że na sesji 
„przechodzą” jednogłośnie. 
Mamy z burmistrzem wspól-

ną wizję rozwoju miasta, ale 
też o wszystkich kwestiach 
rozmawiamy, dlatego łatwiej 
udaje mi się zawczasu wyja-

śnić wszystkie problemy czy 
wątpliwości. I to przynosi 
widoczne efekty: o Rumi nie 
mówi się już jako o mieście, 

gdzie wszyscy się ze sobą kłó-
cą, tylko jest współpraca na 
naprawdę wysokim poziomie. 
A nasze miasto staje się coraz 
bardziej atrakcyjne i coraz 
więcej osób chce tu mieszkać, 
żyć i spędzać czas. 
A co nas czeka przez kolejne 
dwa lata i jakie są kierunki 
rozwoju miasta?
- Co nas czeka? Wytężona 
praca i coraz więcej zreali-
zowanych ciekawych projek-
tów – zapowiada burmistrz 
Michał Pasieczny. - Kierunek 
rozwoju jest natomiast bardzo 
szeroki – będą to zarówno 
inwestycje, pozyskiwanie in-
westorów (zwiększenie do-
chodów i miejsc pracy, zwięk-
szenie wpływów do budżetu), 
realizacja celów społecznych 
(zarówno dla dzieci, młodzie-
ży, dorosłych mieszkańców, 
jak i seniorów). W naszym 
mieście ma się dobrze miesz-
kać, spokojnie spać i czuć się 
bezpiecznie i przyjaźnie.

Rafał Korbut

Podsumowali półmetek kadencji
RUMIA | „Razem zmieniamy Rumię” - takim hasłem podsumowują minione dwa lata kadencji rumscy samorządowcy. 

DROGI I ChODNIKI

Wybudowano 5,2 km dróg za łączną kwotę niemal 10,3 
mln zł. Wybudowane ulice: ciąg pieszo-rowerowy Abra-
hama, Tysiąclecia, piłsudskiego (od Dębogórskiej), het-
mańska, Długa, Działkowców (dokończenie), Mściwoja, 
Kazimierska (wysięgnik), Dąbrowskiego – od Wrocław-
skiej do Starowiejskiej (remont generalny), Rodziewi-
czówny, Targowa, jaworskiego, płk. Dąbka, Skarpowa, 
Wiązowa, Borówkowa, Broniewskiego, układ drogowy 
przy pomorskiej 11 i ZSO – wokół Domu Kultury SM ja-
nowo (realizowany wspólnie z SM janowo).
Zrealizowano też program utwardzania ulic płytami 
typu yomb, przy współpracy z mieszkańcami. Za po-
nad 1,6 mln zł utwardzono 9 km dróg. Zmodernizowa-
ne ulice: Warzywna, Narcyzowa, Bławatkowa, Wyspiań-
skiego, Majkowskiego, Waryńskiego, jana z Kolna, Ni-
zinna, Śląska, poznańska (od puckiej do Targowej), Gra-
nitowa, janowska, Gałczyńskiego, Kasztanowa, Wyso-
ka, Topolowa, Subisława, Wyszeckiego (od Łużyckiej do 
nr 25), piaskowa, przemysłowa, Wróblewskiego, Cmen-
tarna, Klonowa, Świętopełka, Krzywoustego, Grabowa, 
Leszka Białego, Kazimierza Wielkiego, Norwida, Szym-
borskiej, Oliwska, Zapolskiej, jarzębinowa, Makowa, 
irysowa, Mazurska, Kasztelańska, Dąbrowskiego przy 
poczcie, Kielecka, Świerkowa, poziomkowa,  Bydgoska, 
Gerberowa, Żeglarzy, Wiązowa.
W 2016 r. pozyskano środki na realizację kolejnych in-
westycji – budowy ul. Bądkowskiego oraz ronda u zbie-
gu ulic pomorskiej i Gdańskiej. We współpracy ze Staro-
stwem powiatowym w Wejherowie na budowę ronda 
uzyskano dofinansowanie w kwocie niemal 800 tys. zł 
(koszt inwestycji to prawie 1,6 mln zł). Budowa ul. Bąd-
kowskiego pochłonie niespełna 1,3 mln zł, przy dofi-
nansowaniu w wysokości 641 311 zł. prace rozpoczną 
się w 2017 roku.
Nowe chodniki zostały wybudowane przy ulicach: 
Morska, Gdańska, Sienkiewicza, Okrężna, Batorego, 
Derdowskiego, Wybickiego, Wejhera, Dokerów, Meta-
lowców, pomorska, Kujawska, od Ronda jana pawła ii 
do Sp1. Łącznie na te inwestycje wydano ponad 1,12 
mln zł, wykonano 5350 m bieżących chodników. 

TERENY INwESTYCYjNE

W Rumi znajduje się około 130 hektarów niezagospo-
darowanych terenów inwestycyjnych, które nie przy-
noszą prawie żadnych korzyści (podatków, miejsc pra-
cy). Obejmują one północno-wschodnią część Rumi. 
Rozpoczęły się już prace nad stworzeniem atrakcyj-
nej oferty dla inwestorów, aby wybrali nasze miasto, 
a nie inne które z nami konkurują. podjęto szereg dzia-
łań zmierzających do uzbrojenia tych terenów. Z pEWiK 
w Gdyni oraz polską Spółką Gazowniczą zostały zawar-
te porozumienia, dzięki czemu powstaną nowe sieci: 
wodno – kanalizacyjna oraz gazowa w obrębie stref 
przemysłowych.

REmONT DwORCA I BUDOwA węZŁA

Rozpoczęła się kompleksowa  przebudowa dworca 
SKM Rumia janowo. planowany koniec prac remonto-
wych to grudzień 2017 r.. Szacowany koszt inwestycji 
to około 10 mln zł.
jednocześnie jest to pierwszy etap budowy komunika-
cyjnego węzła integracyjnego Rumia janowo. inwesty-
cja szacowana na około 30 mln zł (znaczną część kosz-
tów pokryje unia Europejska) zakłada budowę dwóch 
parkingów z obu stron linii kolejowej (ok. 250 miejsc), 
zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, parkingu 
dla rowerów , chodników oraz budowę tunelu dopro-
wadzającego zbiorową komunikację do dworca SKM, 
który utworzy funkcjonalny i spójny system komunika-
cji zbiorowej w Rumi.

PLACE ZABAw, BOISKA, SIŁOwNIE

ponad 1 mln zł przeznaczone zostało na budowę i mo-
dernizację placów zabaw, boisk i siłowni pod gołym 
niebem. 
Sztuczna, przyjazna dla zdrowia nawierzchnia, profe-
sjonalne oświetlenie, pełnowymiarowa płyta boiska, 
tablica świetlna, miejsca dla publiczności, monitoring, 
parking, a obok „Orlik” z boiskiem do koszykówki oraz 
szatnie. Fundusze na nowy obiekt zostały pozyskane 
z Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 1 mln zł przy 
całkowitej wartości projektu prawie 2 mln zł. 

fUNDUSZE ZEwNęTRZNE

W latach 2015-2016 Rumia pozyskała ponad 40 mln zł 
z funduszy zewnętrznych. pozyskiwaniem środków zaj-
muje się nowopowstały Wydział Rozwoju Miasta w ści-
słej współpracy z innymi wydziałami urzędu. urzędni-
cy z tej komórki skupiają się głównie na przygotowy-
waniu dokumentacji i skutecznym staraniu się o kolej-
ne pieniądze na inwestycje oraz projekty społeczne. 
istotnym elementem jest również współpraca z mia-
stami, powiatami oraz innymi podmiotami. 

PROjEKTY EDUKACYjNE

W ramach projektów przewidziano m.in.: utworzenie 
i wyposażenie oddziału przedszkolnego, utworzenie 
8 pracowni multidyscyplinarnych, wyjazdy edukacyj-
ne, zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych 
oraz pomocy logopedycznych, zatrudnienie logope-
dów i osób prowadzących zajęcia psychologiczno-
pedagogiczne, sfinansowanie szkoleń i studiów po-

dyplomowych dla kadry pedagogicznej. 
Blisko 5 mln zł wyniosło też dofinansowanie w ra-
mach dwóch unijnych projektów „Super przedszkola-
ki w Rumi” i „pociąg do edukacji”. Środki zostaną prze-
znaczone na wzmocnienie i rozwój zaplecza eduka-
cyjnego w naszym mieście.

TERmOmODERNIZACjA 

4,9 mln zł z funduszy zewnętrznych zostanie przezna-
czonych na termomodernizację Szkoły podstawowej 
nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego 
w Rumi. W ramach projektu przewiduje się ocieplenie 
budynków, wymianę okien, usprawnienie zarządza-
nia energią, wymianę źródeł ciepła na bardziej efek-
tywne i ekologiczne oraz zastosowanie indywidual-
nego pomiaru zużycia ciepła. Realizacja zadania prze-
widziana jest na lata 2017-2018.

TERENY ZIELONE

prawie 1,5 mln zł uzyskanych z unii Europejskiej zo-
stanie przeznaczonych na budowę dwóch Zielonych 
Wysp – przy ul. Topolowej i Różanej. W ramach pro-
jektu w obu miejscach zostanie
zrealizowane m. in. nasadzenie roślinności, utworze-
nie strefy rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych oraz 
strefy wypoczynkowo – parkowej. Zaplanowano tak-
że miejsca na wypoczynek i relaks dla mieszkańców. 
planowany termin realizacji projektu  - 2017 rok.

BUDŻET OBYwATELSKI

Rumski budżet obywatelski realizowany jest w formule 
Metropolitalnej przy współpracy z Gdańskiem, Gdynią 
i Sopotem. Wydano ponad 3 mln zł na inwestycje i dzia-
łania społeczne, zrealizowano 26 projektów. Mieszkań-
cy oddali ponad 13 tys. głosów w zeszłorocznej edycji,
co dało drugi wynik frekwencyjny w regionie

mIESZKANIA KOmUNALNE

Dzięki nowemu programowi obecni lokatorzy miesz-
kań komunalnych mają możliwość odkupienia ich z 75 
proc. bonifikatą. W efekcie udało się sprzedać 86 lokali 
na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł. Miasto będzie się też 
starać o pożyczkę umarzalną ok. 35 proc. z Banku Go-
spodarstwa Krajowego. To oznacza, że część środków 
wróci do budżetu miasta. przyszłe bloki, które powsta-
ną prawdopodobnie w 2018 roku pojawią się przy ul. 
Żwirki i Wigury/Reja. przypomnijmy, że ostatnie miesz-
kania komunalne powstały w Rumi… 27 lat temu.

KULTURA, ROZRYwKA I SPORT

W 2016 roku Rumia została uznana Sportową Gmi-
ną Roku. W mieście odbywają się różne imprezy spor-
towe: dzieci i młodzież szkolił Marcin Gortat, gwiazda 
NBA, imprezami rangi światowej są zawody w Armw-
restlingu, czy gimnastyce artystycznej. Dumą miasta są 
młode Siatkarki Akademii piłki Siatkowej, które regular-
nie zdobywają laury na arenie ogólnopolskiej.
Odbyło się wiele imprez okolicznościowych, np. parada 
z okazji Święta Niepodległości, jarmark Świąteczny, Kon-
cert pieśni patriotycznych, Bieg Żołnierzy Wyklętych, Fe-
styn św. jana Bosko, Koncert kolęd, akcja sprzątania świa-
ta – Czysta Rumia, Koncert z okazji dnia Seniora. Z myślą 
o dzieciach i młodzieży pojawiły się Rumskie Spotkania 
Muzyczne, a dla szerszej publiczności koncerty. 

Wszystkie działania zrealizowane przez władze miasta 
zostały zaprezentowane w specjalnym folderze infor-
macyjnym, który dostępny jest w wersji elektronicznej 
na stronie rumskiego urzędu miasta rumia.eu.

ROZwój RUmI w LATACh 2015-2016 (wYBRANE DZIAŁANIA):
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DOTACjE NA ROZPOCZęCIE 
DZIAŁALNOśCI GOSPODARCZEj!!!

przedłużona rekrutacja do 13 lutego 2017 r.
„Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, to projekt realizowany przez powiat Wej-
herowski skierowany do osób powyżej 30 roku życia,  pozostających bez pracy, 
mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego lub kartuskiego i należących  
do co najmniej jednej z grup: 

osób w wieku 50 lat i więcej, • 
kobiet, • 
osób z niepełnosprawnościami, • 

osób długotrwale bezrobotną, • 
osób o niskich kwalifikacjach.• 

OfeRtA PROjeKtU :
dotacja inwestycyjna w kwocie •	 19 350 zł
finansowe wsparcie pomostowe •	 1 850 zł (przez 6 miesięcy)
szkolenia – 3 tygodnie oraz doradztwo•	

Wszystkie informacje na stronie: www.powiat.wejherowo.pl w zakładce: 
PROjEKT „wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” – Ruszają dotacje!

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami 
przyjmowane będą  
w godz. 8.30 – 14.30  w  punktach Rekrutacji: 

powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich przedsiębiorstw   •	
- Związek pracodawców w wejherowie, tel.:  58 672-25-11  lub 698 687 860;

Spółdzielnia Socjalna pasja •	 w Kartuzach, tel.:  791 431 655; 

Starostwo powiatowe •	 w Pucku, tel.: 58 673 41 94

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z klocków Lego zbudowa-
no już niemal wszystko – od 
najprostszych wież i dom-
ków, poprzez ogromne posta-
cie z bajek i filmów, pojazdy 
w rzeczywistych rozmiarach, 
aż po bardzo precyzyjne, pro-
gramowalne roboty napędza-
ne elektrycznymi silniczkami. 
Nic zatem dziwnego, że jest 
to zabawa nie tylko dla dzieci, 
ale i dla dorosłych. I nie ma 
chyba osoby, która nie chcia-
łaby się wybrać do krainy tych 
niezwykłych klocków – czyli 
do Legolandu. I właśnie pobyt 
w Legolandzie był główną na-
grodą w konkursie, który od-
był się podczas dwudniowej 
imprezy, na której królowały 
klocki Lego. 
Zabawa, której elementy 
związane były z klockami 
Lego, zorganizowana była 
w miniony weekend w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan w Rumi. Atrakcji 
było mnóstwo: elektryczne 
samochodziki, postacie zbu-
dowane z najpopularniejszych 
klocków, liczne gry i anima-
cje, wspólne budowanie wie-

ży oraz stoliki, przy których 
wszyscy mogli wykazać się 
kreatywnością i zbudować to, 
co tylko chcieli, z klocków. 
Zainteresowanie tym nie-
zwykłym parkiem rozrywki 
było ogromne. Przez dwa 
dni krainę Lego odwiedzi-
ło tysiące osób. Atrakcją był 
również specjalny konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami. 

Do zdobycia było bowiem 
aż 30 pojedynczych biletów 
do parku Legoland, zestawy 
klocków oraz nagroda głów-
na – rodzinny 2-dniowy po-
byt w Legoland Billund Re-
sort w Danii! Aby zawalczyć 
o nagrody, wystarczyło wziąć 
udział w interaktywnej grze 
na tablecie lub współzawod-
niczyć w budowaniu najwyż-

szej wieży z klocków na czas. 
Zabawy i uśmiechów na 
twarzach dzieci i rodziców 
było co niemiara. Niedługo 
w Porcie Rumia odbędą się 
kolejne spotkania i imprezy 
– będziemy o nich na bieżąco 
informować na naszym por-
talu GWE24.pl i w Expressie 
Powiatu Wejherowskiego. 

/raf/

Świetnie bawili się i mali, i duzi
RUMIA | Klocki Lego od wielu lat są jedną z najbardziej rozpoznawanych zabawek 
na świecie. I nic dziwnego – dają niemal nieograniczone możliwości kreowania 
rozmaitych brył, budowli, pojazdów, zwierząt i wiele, wiele innych. 
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Koleżance

BEACIE PIETRZAK
wyrazy głębokiego współczucia  

i  słowa otuchy z powodu śmierci

OJCA

składają

Gabriela Lisius 
Starosta Wejherowski  

wraz ze współpracownikami

Chcesz posłuchać m.in. 
o tym, jak wygląda podróż 
3 klasą pociągu osobowe-
go, jak śpi się w cabanach 
i ucztuje z lokalsami na Sri 
Lance, co jest gorsze w łóżku 
– karaluch wielkości małego 
skorpiona, czy mały skorpion 
niewiele większy od dużego 
karalucha, dlaczego w Taj-

Apetyt na Azję landii praktycznie nie ma bezro-
bocia, ile osób można zmieścić 
na jednym skuterze? O powyż-
szych oraz innych aspektach 
podróży po Azji Południowo-
Wschodniej (Sri Lanka, Taj-
landia, Kambodża) opowiedzą 
podróżnicy Apetytu na Świat, 
którzy przedreptali tamtejsze 
tereny wzdłuż i wszerz. Spo-
tkanie odbędzie się 10 lutego 
o godz. 18.00 w Stacji Kultura 
w Rumi. /raf/
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Bezpłatny magazyn 
rolników
wszytskie wydania przejrzysz online: 
www.expressrolniczy.pl

dowiedz się więcej:
biuro@expressy.pl
tel. 58 736 16 92

REKLAMA                                              u/2016/pR

Jedni brali po kilka kilo-
gramów, inni zabierali całe 
skrzynki, a co niektórzy co 
rusz wracali, aby zapełnić 
samochód. - Jabłka są bardzo 
zdrowe i smaczne – przeko-
nuje pani Barbara z Wejhero-
wa. - Fajnie, że zorganizowa-
na została taka akcja, ale przy 
samym rozdawaniu owoców 
było sporo zamieszania. 
Zdenerwowania zachowa-
niem niektórych osób nie 
krył pan Zbigniew. - Ludzie 
wkładali do samochodów 
po kilka skrzynek – mówił 
mieszkaniec Wejherowa. - To 
chyba nie o to w tym wszyst-
kim chodziło. 
Popularność akcji przerosła 
najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów. 
- Było naprawdę ogromne 
zainteresowanie – mówił 
Marcin Drewa, radny Wejhe-
rowa. - Cała akcja przebiegła 

Darmowe jabłka ściągnęły 
prawdziwy tłum
WEJHEROWO | Akcja rozdawania darmowych jabłek przerosła oczekiwania organi-
zatorów. Mieszkańcy Wejherowa już na kilka godzin przed przyjazdem ciężarówki 
pojawili się przy Zespole Szkół nr 3. Darmowe jabłka zniknęły szybciej niż świeże 
bułeczki w najlepszej piekarni w kraju.

bardzo sprawnie, bo praktycz-
nie wszystkie jabłka rozeszły 
się w ciągu pół godziny. Co 

ważne, nie było osób, które nie 
otrzymały owoców. Oczywi-
ście, że byli mieszkańcy, któ-

rzy zabierali po kilka skrzynek, 
ale nie chcieliśmy wyrywać ni-
komu jabłek z rąk. wA
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Punkty obsługi przyłączeń, 
wydziały obsługi odbiorców 
energii i Telefoniczne Cen-
trum Zgłoszeń Grupy Energi 
zostały wysoko ocenione.
Certyfikaty Jakości Obsługi 
Konsumenta przyznawane są 
przez Federację Konsumen-
tów firmom i instytucjom, 
które uzyskują pozytywny 
wynik audytu konsumenc-
kiego. Celem audytu było 
sprawdzenie, czy stosowane 
przez spółkę Energa-Ope-
rator praktyki są przyjazne 
klientowi i zgodne z prawem 
konsumenckim.
Audyt w placówkach tereno-
wych Energa-Operator odbył 
się w listopadzie ubiegłego 
roku. Objął punkty obsługi 
przyłączeń, wydziały obsługi 
odbiorców energii i Telefo-
niczne Centrum Zgłoszeń, 

czyli pracowników w 36 POP, 
6 WOO i Infolinii. W bada-
niach ankietowych mene-
dżerowie oraz pracownicy 
odpowiadali na pytania zwią-
zane z procedurami obsługi 
klienta. Badanie poprawno-
ści odpowiedzi rozpatrywa-
ne było w trzech grupach 
problemowych: przyłączeń, 
wykonywania umowy oraz  
realizacji zgłoszeń reklama-
cyjnych. Oceniono wysoki 
poziom kompetencji pracow-
ników POP i WOO. W rapor-
cie poaudytowym wskazano, 
że szczególnie dobrze opra-
cowane i wdrożone okazały 
się procedury przyłączeń dla 
POP i mogą one stanowić 
modelowy sposób postępo-
wania również dla pozosta-
łych kanałów kontaktu.
/raf/

Nagroda za obsługę klienta
ENERGA | Federacja Konsumentów przyznała spółce 
Energa-Operator prestiżowe Certyfikaty Jakości Obsługi 
Konsumenta. 
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kROnikA POlicYjnA
GROźNE POŻARY PLAGA PIjANYCh 

KIEROwCów 
Nie ma mowy o pladze, ale 
służby w wejherowie noto-
rycznie interweniują w przy-
padku pożarów kontenerów 
na śmieci. Pojemniki płoną 
najprawdopodobniej z po-
wodu lekkomyślności miesz-
kańców, którzy wrzucają do 
nich gorący popiół. 

W sezonie grzewczym lekko-
myślni właściciele mieszkań z 
ogrzewaniem piecowym lub 

kominkowym wysypują do po-
jemników na śmieci popiół, nie 
dbając o to, czy żar już wygasł. 
W rezultacie zawartość konte-
nerów zapala się, wydzielając 
kłęby duszącego dymu. 
Do tego typu sytuacji docho-
dzi m.in. na ulicach Sobieskie-
go, czy Wałowej. Ostatnio z po-
żarem kontenera na śmieci w 
centrum miasta strażacy mieli 
do czynienia w nocy z wtorku 
na środę. 
- po raz kolejny pomoc przyszła 
na czas – przekonuje Zenon 
hinca, komendant Straży Miej-
skiej w Wejherowie. - Gdyby 
ogień zajął drewniane elemen-
ty, których na podwórkach w 
starym budownictwie nie bra-
kuje, tragedia byłaby gotowa.
W związku ze zdarzeniami straż-
nicy apelują do mieszkańców, 
którzy ogrzewają mieszkania 
we własnym zakresie, aby nie 
wsypywali gorących popiołów 
do kontenerów na śmieci. 

CZYTA j wIęCE j NA:

w powiecie wejherowskim 
miniony weekend obfito-
wał w nietrzeźwych uczest-
ników ruchu drogowego. 

pijany okazał się m.in. kie-
rowca motoroweru. 27-latka 

policjanci zatrzymali w pią-
tek przed godz. 11 na terenie 
gminy Łęczyce. Badanie alko-
matem wykazało, że mężczy-
zna miał promil alkoholu w or-
ganizmie. 
W podobnym stanie był kie-
rowca mercedesa, którego 
funkcjonariusze policji zatrzy-
mali w Rumi. W trakcie kontro-
li drogowej policjanci zauwa-
żyli, że 40-latek jest wyraź-
nie poddenerwowany i może 
znajdować się pod wpływem 
alkoholu. Badanie trzeźwości 
potwierdziło obawy mundu-
rowych. 
Kolejny nietrzeźwy kierowca 
zatrzymany został na terenie 
gminy Szemud. 29-latek kie-
rował volkswagenem. W trak-
cie kontroli drogowej okazało 
się, że mężczyzna miał ponad 
pół promila alkoholu w orga-
nizmie. 
Do zatrzymania nietrzeźwe-
go kierowcy doszło również w 
Bolszewie. policjanci w trakcie 
kontroli drogowej poddali ba-
daniu na trzeźwość kierowcę 
audi. Okazało się, że 51-latek 
miał prawie dwa promile al-
koholu w organizmie. 

W pożarze nikt nie ucierpiał. 
Na miejscu zjawiły się cztery 
zastępy straży pożarnej oraz 
policja, wezwano również 
pogotowie energetyczne.
- Wezwanie dostaliśmy około 
godz. 11.20 – mówi kpt. To-
masz Ziarek, dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2 w Rumi. - Gdy przyby-
liśmy na miejsce zastaliśmy 
pożar opuszczonego budynku, 
czyli pustostanu. Pożar obej-
mował jedno pomieszczenie 
na parterze budynku, zosta-
liśmy wezwani w odpowied-
nim momencie, aby zapobiec 
rozprzestrzenieniu się ognia 
na cały budynek. Zabezpie-
czyliśmy miejsce zdarzenia 
i przystąpiliśmy do działań 
gaśniczych. Przeszukaliśmy 
budynek, nie znaleźliśmy 
żadnych osób wewnątrz.
Dalsze działania prowadzić 
będzie policja. Podejrzewa-
ne jest, że przyczyną pożaru 
było zaprószenie ognia przez 
osoby bezdomne lub osoby 
przebywające tam, aby spo-

żywać alkohol.
Dom przy ul. Gen. Maczka 
w Rumi jest opuszczony od 
co najmniej kilku lat. W ogro-
dzeniu działki są zrobione 
dziury, przez które wielokrot-
nie do wnętrza dostawali się 
bezdomni oraz grupki osób, 
które w opuszczonym domu 
urządziły sobie miejsce do 
regularnych spotkań przy al-
koholu.
- Ten dom był bardzo ele-
gancki, zadbany – mówi 
jeden z okolicznych miesz-
kańców. - Aż szkoda patrzeć, 
jak niszczeje. Tu są trzy 
kondygnacje, duży ogród... 
mogłaby być tu piękna, 
niemal luksusowa posesja. 
Gdy zmienił się właściciel, 
początkowo dom był wynaj-
mowany, a później pozosta-
wiony sam sobie. No i się 
zaczęło – ktoś zrobił dziurę 
w płocie, zaczęto wybijać 
szyby, z wnętrza złomiarze 
zaczęli wynosić wszystko, 
co dało się spieniężyć, za-
częli się tu spotykać młodzi 

ludzie i urządzać sobie popi-
jawy. Z roku na rok i budynek, 
i posesja, są w coraz gorszym 
stanie. I – jak widać – zaczyna 
zagrażać to bezpieczeństwu. 
No bo kto zagwarantuje, że 
jutro, za kilka dni, czy za kil-
ka miesięcy jakiś bezdomny 
znowu nie zaprószy ognia? 
Tym razem strażacy zdąży-
li na czas, kolejnym razem 
może być gorzej...

Rafał Korbut

Pożar domu. Tym razem 
strażacy zdążyli...

Z KOmENDY 
DO SZPITALA

Gdańska prokuratura bada, 
czy nie doszło do nieumyśl-
nego spowodowania śmier-
ci. Chodzi o sprawę 25-latka, 
który zasłabł na komendzie 
w wejherowie. wezwana do 
mężczyzny karetka nie za-
brała go do szpitala. Ten 
dwa dni później zmarł. 

Do zdarzenia miało dość 
w sierpniu ubiegłego roku. 
Na Komendę powiatową po-
licji w Wejherowie trafił 25-
latek, który w pewnym mo-
mencie zasłabł i upadł na 
podłogę. Wezwany przez 
funkcjonariuszy policji ra-
townik medyczny uznał, że 
mężczyzna nie wymaga ho-
spitalizacji. po czym odje-
chał. Stan 25-latka pogor-
szył się jednak na tyle, że po-
licjanci zawieźli go na SOR. 
po dwóch dniach mężczyzna 
zmarł w szpitalu.

Teraz sprawę bada proku-
ratura Regionalna w Gdań-
sku, która prowadzi śledz-
two w kierunku nieumyślne-
go spowodowania śmierci. 
Obecnie trwają przesłucha-
nia świadków. Do tej pory 
nikt nie usłyszał zarzutów. 
przypominamy, że nieumyśl-
ne spowodowanie śmierci 
zagrożone jest karą do pięciu 
lat pozbawienia wolności. 

RUMIA | W Rumi przy ulicy gen. Maczka wybuchł pożar. Paliło się 
wnętrze jednego z pomieszczeń w opuszczonym od lat domu.



10 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 2 lutego 2017

Bieg „Tropem wilczym” 
organizowany jest w całej 
Polsce. Dystans biegu wy-
nosi dokładnie 1963 metrów. 
Liczba ta ma znaczenie sym-
boliczne, bowiem w 1963 
roku poległ ostatni żołnierz 
wyklęty, Józef Franczak ps. 
Lalek. Impreza odbędzie się 
26 lutego 2017 roku o godzi-
nie 12:00. Zapisać się można 
za pośrednictwem strony in-
ternetowej elektroniczneza-
pisy.pl lub tropemwilczym.
pl, koszt udziału wynosi 10 
złotych. Uczestnicy otrzy-
mają pakiety startowe zawie-
rające pamiątkowe koszulki 
z wizerunkami „Wyklętych”, 
a także inne atrakcyjne ga-
dżety oraz medale. 
Organizatorem tego ogólno-
polskiego wydarzenia jest 
Fundacja Wolność i Demo-
kracja. Początkowo bieg miał 
charakter surwiwalowy, od 
2015 roku jest to inicjatywa 
ogólnopolska. Organizato-
rzy przewidują, że w całym 
przedsięwzięciu udział weź-
mie prawie 60 000 biegaczy 
z 240 miast w Polsce i na 

„Bieg żołnierzy wyklętych”
RUMIA | Po raz drugi w Rumi odbędzie się bieg „Tropem wilczym”. Wydarzenie ma 
na celu upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomunistycznego i antysowiec-
kiego działających w latach 1944-1963. 

świecie. W Rumi inicjatorem 
wydarzenia jest Ariel Sinicki, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej. 
- Serdecznie zapraszamy na 

kolejną edycję biegu z okazji 
Narodowego Dnia Żołnierzy 
Wyklętych. Dystans wynosi 
1963 metry, stąd zachęcamy 
do wzięcia udziału szczególnie 

rodziny z dziećmi. Na miejscu 
uczestnicy otrzymają atrakcyj-
ne pamiątki, nie zabraknie też 
dodatkowych atrakcji – mówi 
Ariel Sinicki. /raf/
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Ojciec prowadził piekarnię 
i cukiernię. Stefan miał jesz-
cze dwóch starszych braci 
– Czesława i Leonarda oraz 
trzy młodsze siostry – Ele-
onorę, Stefanie i Marcjan-
nę. Wzrastał więc w dużej 
rodzinie, w której panowała 
atmosfera życzliwości,, wza-
jemnego wspierania, sumien-
nej pracowitości.

Siedmioletni Wicek był 
świadkiem wkroczenia do 
Chełmży wojska polskiego, 
które 20 stycznia 1920r. przy-
niosło miastu i jego mieszkań-
com wolność i zwróciło peł-
ną niepodległość. W 1923r., 
po ukończeniu czterech klas 
szkoły powszechnej wstąpił 
do ośmioklasowego, mę-
skiego gimnazjum humani-
stycznego w Chełmży. Do 
harcerstwa wstąpił w 1927 r. 
Między rokiem 1927 a 1930 
pełnił w drużynie dwie funk-
cje – uchwałą rady druży-
ny powierzono mu zastęp ,, 
Lisów ‘’ oraz funkcję przy-
bocznego. Jesienią 1931 r. 
wstępuje do Seminarium 
Duchownego w Pelplinie. 
W marcu 1937 r. Stefan Freli-
chowski przyjmuje święcenia 

kapłańskie i po-
zostaje w Pelpli-
nie, jako kapelan 
i sekretarz ks. 
bp. Stanisława 
Okoniewskie -
go. 1 stycznia 
1938 r. Biskup 
C h e ł m i ń s k i 
mianuje ks. Fre-
l i c h o w s k i e g o 
w i k a r i u s z e m 
w parafii Św. 
Trójcy w Wejhe-
rowie, w której 
p r o b o s z c z e m 
był ks. prałat 
Edmund Roz-
czynalski. Na-
tomiast 2 lipca 
1938r. ks. Freli-
chowski otrzy-
mał nominację 
na wikariusza 
parafii Wniebo-
wzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Toruniu. 
Za zgodą władzy duchowej 
przyjmuje funkcję kapelana 
Chorągwi Pomorskiej ZHP, 
a także z wielką pasją włącza 
się w ruch starszoharcerski.
W połowie października 
1939r. został aresztowany 
przez Niemców i osadzony 

w toruńskim ForcieVII. 8 
stycznia 1940r. został prze-
wieziony do obozu przej-
ściowego w Gdańsku w No-
wym Porcie, a 10 stycznia 
do obozu Stutthof. W poło-
wie kwietnia wywieziono 
go do obozu Sachsenhausen 
pod Berlinem, a w połowie 
grudnia do obozu Dachau. 

Patron Harcerzy Polskich
HISTORIA | Stefan Wincenty Frelichowski przyszedł na świat 22 stycznia 1913 r. w Chełm-
ży, miasteczku pomorskim w pobliżu Torunia. Rodzice Stefana przybyli z Bydgoszczy. 

Pomimo bardzo trudnych wa-
runków, pełnił nadal posłu-
gę kapłańską. Organizował 
wspólne modlitwy, sprawował 
potajemnie Msze św. Stworzył 
też obozową ,, Caritas ‘’ i spra-
wiedliwie rozdzielał żywność 
pochodzącą z paczek, które 
przychodziły od rodzin i przy-
jaciół więźniów. Na przełomie 
lat 1944/45 w obozie wybu-
chła epidemia tyfusu. Podczas 
udzielania dobrowolnej pomo-
cy chorym więźniom, sam się 
zaraził tyfusem plamistym. Ty-
fus w połączeniu z zapaleniem 
płuc, doprowadził w dniu 23 
lutego 1945 r. do jego śmier-
ci. Było to niemalże w przed-
dzień wyzwolenia obozu. 
W małej salce, zgromadzili 
się współwięźniowie, kapłani 
i świeccy, nie tylko Polacy, ale 
też innych narodowości, aby 
pożegnać tego wyjątkowego 
kapłana. Współwięźniowie 
byli przekonani od samego 
początku o jego świętości.
Podczas pobytu w Toruniu – 7 
czerwca 1999r. Ojciec Św. Jan 
Paweł II dokonał beatyfikacji 
Sługi Bożego – Ks. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego. 
W kazaniu powiedział: ,, Zwra-
cam się do całej rodziny pol-
skich harcerzy, z którą nowy 
błogosławiony był głęboko 
związany. Niech stanie się dla 
was patronem, nauczycielem 
szlachetności i orędownikiem 
pokoju i pojednania. ‘’.
m. Kaliński

Wszystkie dzieci przebrały 
się za swoje ulubione postaci 
z bajek i filmów. Imprezę po-
prowadziły panie animatorki, 
dzięki którym dzieci mogły 
uczestniczyć w wielu grach 
i zabawach. Nie zabrakło 
także wspólnych tańców, do 
których przyłączyli się do-
rośli. Gwoździem programu 
była wizyta św. Mikołaja, 
który wręczył milusińskim 
prezenty. Ku zdziwieniu Mi-
kołaja, dzieci także przygo-
towały dla niego wyjątkowe 
niespodzianki i w podzięko-
waniu za paczki wyrecyto-
wały wierszyki i zaśpiewały 
piosenki.

Następnego dnia, w tym sa-
mym miejscu świętowali 
najstarsi mieszkańcy wsi. 
Wszystko z okazji Dnia Se-
niora, który już od wielu lat 
jest celebrowany w tej miej-
scowości. Na uroczystości 
nie zabrakło wójta gminy 
Wejherowo. Henryk Skwar-
ło wyróżnił tegorocznych 
„Super Seniorów”. W tym 
roku bukiety kwiatów oraz 
serdeczne życzenia trafiły do 
Kazimierza Kloki oraz Ger-
trudy Grubby. Do życzeń do-
łączyli się także radny Aloj-
zy Formella oraz sołtys Piotr 
Januszewski. 
/UGw/

Imprezowy weekend 
w Zbychowie
GM. WEJHEROWO | Ostatni weekend stycznia okazał 
się pełnym atrakcji dla mieszkańców Zbychowa. Najpierw 
w tamtejszej świetlicy wiejskiej odbył się bal karnawałowy 
dla najmłodszych.
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Kolejni uczniowie szkół 
podstawowych w Rumi 
przejdą kurs nauki pływania 
w ramach ogólnopolskiego 
projektu ,,Umiem pływać”, 
zadanie  publiczne z zakre-
su „Sportu dla wszystkich” 
działanie „Upowszechnia-
nie sportu dzieci i młodzie-
ży – Program powszechnej 
nauki pływania”.
Podstawowym celem pro-
jektu jest doprowadzenie do 
opanowania przez uczniów 

Umiem pływać – kolejna edycja
RUMIA | Miasto Rumia zdobyło dofinansowanie na drugą 
edycje programu „Umiem pływać”!

elementarnych sposobów 
pływania oraz zdobycie 
umiejętności pływania stylem 
grzbietowym, a także uświa-
domienie dzieciom, rodzicom 
korzyści zdrowotnych jakie 
pociąga za sobą umiejętność 
nauki pływania. Pływanie 
jest postrzegane jako sport 
najbardziej wszechstronny 
i bezpieczny, który doskonale 
wpływa na sprawność wszyst-
kich układów anatomicznych 
człowieka i przyczynia się do 
podnoszenia ogólnej wydol-
ności organizmu.

Koszt II edycji pro-
jektu wynosi niemal 
134 tys. złotych (57 

tys. zł to wartość dofi-
nansowania). To aż o 40 tys. 
złotych więcej, niż podczas 
I edycji. Dzięki temu z pro-
gramu skorzysta jeszcze wię-
cej dzieci z rumskich szkół 
niż w zeszłym roku, kiedy 

to kilkumiesięczną nauką 
objęto ponad 240 uczniów. 
Udział jest oczywiście bez-
płatny. /raf/
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Dzień Chorego to święto 
chrześcijańskie, ustanowione 
przez papieża Jana Pawła II 
w 1992 roku. Miało to miej-
sce w 75. rocznicę objawień 
fatimskich i w 11. rocznicę 
zamachu na życie Ojca Świę-
tego.
Święto obchodzone jest 
w dniu wspominania w Ko-
ściele powszechnym pierw-
szego objawienia Maryi 
w Lourdes. Ogólnoświatowe 
obchody tego Dnia odby-
wają się co roku w jednym 
z sanktuariów maryjnych na 
świecie.
Celem obchodów jest modli-
twa za chorych i cierpiących, 
zwrócenie uwagi na koniecz-
ność zapewnienia lepszej 
opieki chorym, dowartościo-
wanie cierpienia chorych 
na płaszczyźnie ludzkiej, 
a przede wszystkim ducho-
wej, włączenie w duszpaster-
stwo służby zdrowia wspól-
not chrześcijańskich i rodzin 
zakonnych oraz popieranie 
zaangażowania wolontariatu. 
W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Aleksandra 
Majkowskiego, mieszczącej 

się przy ul. Kaszubskiej 14 
w Wejherowie, w piątek, 10 
lutego, o godz. 17.00 roz-
pocznie się widowisko po-
etycko-muzyczne w wyko-
naniu Klaudii Schmidt oraz 
bibliotecznej grupy teatralnej 
„Errata”, pod kierunkiem 

Eweliny Magdziarczyk-Ple-
banek. Widowisko połączone 
będzie z otwarciem wysta-
wy fotografii Magdy Stan-
kiewicz. Wydarzenie będzie 
jednocześnie inauguracją 
akcji charytatywnej „Promyk 
Nadziei”, 

Bilety-cegiełki są do nabycia 
w bibliotece. Całkowity do-
chód uzyskany ze sprzedaży 
cegiełek zostanie przezna-
czony na Hospicjum Domo-
we pw. św. Judy Tadeusza 
w Wejherowie. 

/raf/

Międzynarodowy Dzień Chorego
WEJHEROWO | Co roku w lutym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Chorego. 
Z tej okazji w wejherowskiej bibliotece odbędzie się widowisko poetycko-muzyczne 
połączone z otwarciem wystawy fotografii oraz inauguracją akcji charytatywnej. 

Krztusiec to ostra 
choroba zakaź-
na. W 2016 roku 
w całym kraju 
zachorowało na 
nią blisko 7 tys. 
osób. Na Pomo-
rzu w minionym 
roku odnotowa-
no w sumie 330 
przypadków za-
chorowań, z cze-
go najwięcej cho-
rych, bo 71, było 
w powiecie wej-
herowskim. Skąd 
taka ilość zachorowań?
- To efekt poprawy diagno-
styki - wyjaśnia Ewa Bana-
sik, dyrektor Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego w Wejherowie. 
- To jest dość mało prawdo-
podobne, aby w ciągu jedne-
go roku odnotowano aż taki 
wzrost zachorowań. Do tej 
pory krztusiec nie był rozpo-
znawalny, lekarze nie kiero-
wali na specjalne badania.
Wcześnie wykryty krztusiec 
można wyleczyć antybioty-

kami. Zaś nieleczona choro-
ba może powodować groź-
ne powikłania, tj. zapalenie 
płuc, oskrzeli, zapalenie ucha 
środkowego, rozedmę płuc, 
bezdech, a w przypadkach 
skrajnych - nawet śmierć. 
- Choroba jest niebezpieczna 
przede wszystkim w przy-
padku dzieci - mówi Ewa 
Banasik. - Aby uniknąć za-
chorowania, należy się szcze-
pić. Rodzice dzieci powinni 
pamiętać, by szczepionki 
podawane były w zalecanym 
terminie. Anna walk

Krztusiec atakuje 
nie tylko dzieci
REGION | Uciążliwy i długotrwały kaszel, a także bez-
dech oraz duszności. Krztusiec, czy inaczej koklusz, znów 
atakuje i to nie tylko dzieci, ale też dorosłych. - Nie ma 
jednak powodów do paniki – przekonują przedstawiciele 
Sanepidu. 
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Kaszubski przekład „Księgi 
Koheleta” dokonany przez 
o. prof. dr. hab. Adama R. 
Sikorę zaprezentuje trady-
cyjnie aktorka Danuta Sten-
ka. Wcześniej wysłuchamy 
wstępu Prezydenta Miasta 
Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta i komentarza teo-
logicznego autora przekładu 
franciszkanina o. Adama 
R. Sikory. Uczestnicy wy-
darzenia będą mieli okazję 
obejrzeć również archiwalne 
fragmenty „Księgi Koheleta” 
w wykonaniu Gustawa Holo-
ubka zaprezentowane w 2000 
roku.
Oprawę muzyczną zapewnią 
znani trójmiejscy muzycy: 
Cezary Paciorek – keyboard 
i akordeon, który skompono-
wał muzykę do całości wido-
wiska, a także – Kinga Pruś 
(śpiew), Gabriela Janusz 
(śpiew), Paweł Ruszkowski 
(śpiew), Emil Miszk (trąbka), 
Piotr Lemańczyk (kontrabas) 
i Tomasz Łosowski (perku-
sja). Scenariusz i reżyseria to 
dzieło Przemysława Basiń-
skiego. Korekty językowej 
dokonała mgr Danuta Pioch.  

Licząca 12 rozdziałów 
„Księga Koheleta” powstała 
na przełomie III/IV wieku 
przed narodzeniem Chrystu-
sa. Kohelet jest raczej przy-
domkiem autora, niż jego 
imieniem. Jak pisze w swoim 
komentarzu o. Adam R. Siko-
ra „Zza tekstu księgi wyłania 
się postać dostojnego starca, 
który juz wiele w życiu do-
świadczył. Choć doszedł on 
do znacznego majątku, nie 
zaprzestał stawiania pytań 
i wyrażania wątpliwości, co 
do powszechnie uznanych 
pewników. Jego refleksja 
nad sensem ludzkiego życia 
dotykała najrozmaitszych 
sfer nauki i myśli ludzkiej: 
kosmologii, antropologii, 
socjologii, religii i etyki.... 
Kohelet  wznosi się ponad 
pesymizm. Obserwując zmie-
niający się świat dochodzi do 
wniosku, że wszystko pod 
słońcem ma swój czas wła-
ściwy, mądrość zaś polega 
na tym, by duchowo zapano-
wać nad pozornie bezładnym 
ciągiem paradoksów życia. 
Kohelet nie zaprasza do wy-
rzeczeń i stoickiej abnegacji. 

Wprost przeciwnie, ulotność 
chwili każe chwytać okruchy 
radości pełnymi garściami. 
Zawsze jednak gdzieś w tle 
obecny jest Stwórca. Od Nie-
go wszystko pochodzi i ku 
Niemu zmierza”.

Podczas wejherowskiej pre-
zentacji Verba Sacra będzie 
okazja wsłuchać się w reflek-
sje doświadczonego Kohe-
leta, któremu nieraz trudno 
było zrozumieć sens własne-
go życia i ludzkiego losu.

Idea prezentacji artystycz-
no-kulturalno-religijnego 
wydarzenia Verba Sacra -  
Modlitwy Katedr Polskich 
narodziła się w 2000 r. 
w Poznaniu. Od tego czasu 
w jej ramach możemy usły-

szeć teksty biblijne czytane 
przez znanych artystów pol-
skich w różnych katedrach 
i kościołach. Wejherowska 
edycja, nazywana „Biblią 
Kaszubską”, prezentowana 
jest od 2004 r. i wyróżnia się 
tym, że Słowo Boże czytane 
jest po kaszubsku przez ak-
torkę rodem z Kaszub - Da-
nutę Stenkę.  
 Organizacją tego artystycz-
no–literackiego wydarzenia 
zajmuje się Urząd Miejski 
w Wejherowie, Wejherowskie 
Centrum Kultury, Parafia pw. 
św. Trójcy oraz Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 
Na uroczystość zaprasza 
prezydent miasta Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, 
proboszcz parafii pw. Trójcy 
Św. w Wejherowie ks. prałat 
Tadeusz Reszka i gwardian 
klasztoru OO Franciszkanów 
Wejherowie o. Daniel Zbi-
gniew Szustak.
Widowisko odbędzie się 
w wejherowskiej Kolegiacie 
w poniedziałek 6 lutego 2017 
roku o godz. 17.00.
/raf/

Modlitwy katedr po kaszubsku
WEJHEROWO | Już po raz czternasty w Wejherowie odbędzie się niezwykłe wydarzenie artystyczno-kulturalne - Verba Sacra 
Modlitwy Katedr Polskich. Tym razem usłyszymy po kaszubsku „Księgę Koheleta”. 
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Szkołę reprezentowała 
10 – osobowa delegacja 
uczniowska, poczet sztanda-
rowy, dyrektor szkoły Tade-
usz Spierewka, nauczycie-
le – Monika Klawikowska, 
Tadeusz Pirycki i członek 
Gminnego Komitetu Ochro-
ny Miejsc Pamięci – Leszek 
Buchowski.
W uroczystej mszy św. ce-
lebrowanej przez ks. bpa 
Zbigniewa Zielińskiego przy 
współudziale ks. probosz-
cza parafii archikatedral-
nej – kanonika Waldemara 
Waluka, uczestniczyli byli 
więźniowie, ich rodziny, 
konsul generalny Niemiec 
w Gdańsku - Cornelia Pieper, 
przedstawiciele władz samo-
rządowych i politycznych, 
dyrektor Muzeum Stutthof – 
Piotr Tarnowski wraz z pra-
cownikami, przewod. klubu 
byłych więźniów – Adam 
Wordański, Elżbieta Grot, 
Marcin Owsiński oraz dele-
gacje szkół z pocztami sztan-
darowymi, których imiona 
związane są z obozem KL 
Stutthof. W kazaniu ks. bp. 
przypomniał historię obozu 
Stutthof i gehennę tamtych 

dni, jakiej poddani byli więź-
niowie obozu i wezwał do 
modlitwy za umęczonych, 
jak i za tych co żyją. W ka-
zaniu padły również słowa 
podziękowania pod adresem 
pracowników muzeum i na-
uczycieli za utrwalanie pa-
mięci o bohaterach i przeka-
zywanie ich historii młodemu 
pokoleniu Podziękowanie bi-
skupowi za celebrację mszy 
św. złożył dyrektor muzeum 
Piotr Tarnowski.
Po mszy św. w sali wiel-
kiego refektarza odbyło się 
spotkanie opłatkowe, pod-
czas którego składano ży-
czenia i śpiewano kolędy 

przy akompaniamencie ze-
społu muzycznego ze szkoły 
w Rozłazinie pod kierun-
kiem nauczyciela Tadeusza 
Piryckiego. W czasie spotka-
nia opłatkowego przemawiał 
były więzień Felicjan Łada 
– rocznik 1917, a na trąb-
ce grał Michał Grochowski, 
który jako dziecko wraz z ro-
dzicami był więziony w obo-
zie Potulice.
Historia Marszu Śmierci dla 
starszego pokolenia jest za-
wsze przypomnieniem, a dla 
młodszego pouczeniem, by 
pamięć historii nie odeszła 
w mrok zapomnienia.
m. Kaliński

Uczcili pamięć bohaterów
GM. ŁĘCZYCE | W 72 rocznicę pieszej ewakuacji więźniów obozu Kl. Stutthof młodzież 
ze Szkoły Podstawowej im. „Bohaterów Stutthofu” w Rozłazinie uczestniczyła w uroczystej 
mszy św. w Archikatedrze Oliwskiej, poświęconej pamięci ofiar „Marszu Śmierci”. 
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W minioną niedzielę zor-
ganizowany został Festiwal 
Serc, czyli charytatywny 
koncert kolęd. 
Akcja zorganizowana zosta-
ła na rzecz dwóch chorych 
mieszkanek Wejherowa, tj. 
Wiktorii i Julii. Wiktoria 
choruje na mukowiscydozę. 
Jej codzienność to ogrom-
na ilość leków, inhalacji 
i rehabilitacji. Julka uległa 
wypadkowi na przejściu dla 
pieszych. W związku z wy-
padkiem odniosła bardzo 
poważne obrażenia ciała 
i wymaga kosztownej reha-
bilitacji. 
Dla dziewczynek śpiewa-
ły między innymi lokalne 
chóry i gościnnie trio ze 
Śląska. Pieniądze w trak-
cie koncertów zbierali wo-
lontariusze zespołu Caritas 
przy Parafii pw. Chrystusa 
Króla i bł. s. A. Kotowskiej 
w Wejherowie. Dodatkowo 
zorganizowana została licy-
tacja,  którą prowadzili bra-
cia Jacek i Marcin Drewa. 

Wśród przedmiotów prze-
kazanych na aukcję były 
m.in. koszulka reprezentacji 
Polski w piłce nożnej, ko-
szulka WKS Gryf Wejhe-
rowo z podpisami piłkarzy 
wejherowskiego zespołu 
oraz koszulka i czarny pas 
mistrzyni Polski w karate, 
Małgorzaty Zabrockiej.
Ze wstępnych obliczeń wy-
nika, że w trakcie imprezy 
udało się zebrać ponad 10 

tys. zł. Warto nadmienić, 
że na zakończenie charyta-
tywnej akcji kolędy po ka-
szubsku śpiewała Weronika 
Korthals. Jej koncert spo-
tkał się z największym za-
interesowaniem słuchaczy. 
Przypomnijmy, że Festiwal 
Serc w Wejherowie zorgani-
zowany został po raz piąty. 
Kolejna edycja imprezy już 
za rok.
/wA/

Kolędowali i pomagali 
Wiktorii oraz Julii
WEJHEROWO | Laudate Dominum, Cantores Veiherovienses, Schola dziecięca „Chry-
stusowe Owieczki”, Camerata Musicale oraz Lutnia -  kolędy w wykonaniu powyższych 
chórów i wielu innych artystów można było usłyszeć w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. 
s. A. Kotowskiej w Wejherowie. 
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SPORTOwO I TEATRALNIE 
w wEjhEROwIE

W halach sportowych Szkół Podstawowych 
nr 6, 8 i 11 odbywały się rozgrywki sporto-
we w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. 
W Wejherowskim Centrum Kultury oprócz 
seansów filmowych miały miejsce dwa 
spektakle. Ponadto w WCK odbywały się 
różnego rodzaju warsztaty m.in. tworzenia 
autoportretu, mozaiki, audiobooka, rekwi-
zytów cyrkowych i czekolady oraz zajęcia 
taneczne, teatralne, muzyczne i plastyczne 
dla dzieci. Interesujące zajęcia trwały rów-
nież w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Cykl zajęć w bibliotece obejmował trzy 
główne nurty: turniej gier planszowych 
i komputerowych, zajęcia, zajęcia ruchowe 
dla dzieci najmłodszych oraz zajęcia dla 
młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach 
„50 Twarzy książki”.

AKTYwNA RUmIA

Bardzo bogatą ofertę podczas ferii przygo-
towały rumskie placówki miejskie. Oprócz 
idealnej wręcz do zimowych szaleństw 
pogody, młodzież mogła aktywnie spę-
dzać wolny czas. Lodowisko, zajęcia pla-
styczne, treningi tenisa stołowego, turnie-
je piłkarskie i siatkarskie a do tego wiele 
ciekawych wydarzeń kulturalnych to tylko 
niektóre z wielu elementów tegorocznej 
oferty stworzonej specjalnie dla uczniów 
na styczniowy wypoczynek.

KREATYwNIE w REDZIE

W Fabryce Kultury, czyli Miejskim Domu 
Kultury w Redzie, wiele się działo. Zaję-
cia prowadzone zarówno dla najmłodszych 
jak i tych starszych dzieci pozwoliły na 
kreatywne spędzenie czasu. Uczestnicy 
stworzyli niesamowite anioły z masy sol-
nej, piękne bałwanki, szkliwione figurki 
oraz zakładki i książeczki manipulacyjne. 
Powstało też wiele pięknych ręcznie robio-
nych prezentów na Dzień Babci i Dziad-
ka. Uczestnicy zajęć przygotowali piękne 
drewniane serca, słoiki latarenki, kolorowe 
ocieplacze na kubki oraz torby z napisami. 
Zajęcia zakończyły się tworzeniem glinia-
nych masek oraz makietą Antarktydy ze 
zwierzętami. 

wARSZTATY w Gm. wEjhEROwO

W gminie Wejherowo zajęcia podczas fe-
rii odbywały się w kilku miejscowościach, 
m.in. w Górze i Gniewowie. W remizie 
OSP w Górze zorganizowane były zaję-
cia komputerowe, plastyczne, ceramiczne. 
Wspaniała zimowa pogoda sprawiła, że 
niektóre plenerowe zajęcia, jak np. warsz-
taty fotograficzne na długo pozostaną 
w pamięci młodych praktykantów. Oprócz 
części praktycznej spotkań, każdego dnia 
dla dzieci przewidziane były liczne gry 
i zabawy.
W świetlicy wiejskiej w Gniewowie odby-
wały się warsztaty plastyczne. Pod czuj-
nym okiem opiekunki, maluchy tworzy-
ły bałwanki, pingwiny, a nawet witraże. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
m.in. zajęcia komputerowe. /raf/

To był czas zabawy i rozrywki
POWIAT | Zimowe ferie już za nami. Podczas tych dwóch zimowych tygodni tygodni nie można było narzekać na nudę, odbyło 
się bowiem wiele zajęć, turniejów i rozmaitych atrakcji. 

RUmIA RUmIA

GNIEwOwO REDA

REDA

REDA GóRA

wEjhEROwO



USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOwANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

PROfESjONALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

BIURO Rachunkowe, Mechowo, 
ul. ks. Zygmunta Trelli 50, odbie-
ramy dokumenty od klientów 
z Wejherowa, pucka i okolic, tel. 
692 138 786, e-mail: br.kkrze-
bietke@gmail.com, jesteśmy na 
facebooku

TOWARZYSKIE

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

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

RÓŻNE

SPRZEDAm gazowy grzejnik 
wody przepływowej Ariston jun-
kiers, cena 120 zł, tel. 510 501 
955

DREwNO do co i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport 
gratis, tel. 782 846 927

PRASA kostka masy FERGuSON 
1.40 podbieracz.4.500 zł, tel. 506 
250 477

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

SIANO, słoma w balotach 
120x150, siano kostka z maga-
zynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

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, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

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

KUPIę militaria (umundurowa-
nie, 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, czar-
ne wstawki, stan idealny, cena: 
350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 
138

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

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

SPRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, 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 dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jESTEm zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rej-
tana / osiedle Chopina, długoter-
minowa 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

POKój dla pana spokojnego, 
pracującego 400 zł, kaucja 100 
zł,Rumia, tel. 888 181 730

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, 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

ZATRUDNIE brukarzy, tel. 789 
385 938

OPIEKUN/KA seniorów Niem-
czech. Kurs dla nieznających nie-
mieckiego w pucku, tel. 517 176 
292

OPIEKUN/KA seniorów Niem-
czech. Kurs dla nieznających nie-
mieckiego w Wejherowie, tel. 509 
892 777

USŁUGI

mALOwANIE i tapetowanie, 
tel.799 775 070
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Szeroki 
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do wielu 
odbiorców

SZUKASZ 
PRACOwNIKA?
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.

OGŁOSZENIA 
w RAmCE

już od 10 zł 
reklama@expressy.pl

510 894 627

REKLAMA                                u/2016/RL

BIURO 
RAChUNKOwE

w Wejherowie 
ZATRUDNI 

księgową ze znajomością 
kadr i płac. 
Oferujemy

stabilne zatrudnienie, 
tel. 509 666 860

EXP.ROZ. 
Sprzedam sukienkę...

na numer: 904868

Ogłoszenie mmS:



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

SpOŚRóD WySŁANyCh SMS-óW WyLOSujEMy 

5 KARNETów NA mECZE!

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
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W sobotnim meczu Gryf 
zmierzył się z lęborskim 
trzecioligowcem i wypadł 
bardzo dobrze. Co prawda, 
jak podkreślał trener gospo-
darzy, jego zespół był świe-
żo po intensywnym obozie 
treningowym, jednak rezul-
tat, a szczególnie rozmiar 
wygranej żółto-czarnych 
(4-0) robi spore wrażenie. 
Pierwszego gola strzelił 
w 23. minucie Wicki, po-
tem w 67. minucie do siatki 
trafił Mońka, a chwilę póź-
niej Nadolski wykorzystał 
rzut karny. Strzelanie za-
kończył ten, który je zaczął 
– Krzysztof Wicki. Mecz 
z lęborskim trzecioligow-
cem był okazją do ekspery-
mentów – na środku obrony 
zagrał Piotr Kołc i szansę 
pokazania się w pierwszym 
zespole dostał 17-letni Kac-
per Małolepszy. W barwach 
gospodarzy zagrali byli 
zawodnicy Gryfa – Maciej 
Szymański i Łukasz Kłos.
Środowym rywalem żółto-
czarnych był rywal z wyż-
szej ligi – pierwszoligowa 
Pogoń Siedlce. I to właśnie 

zespół z zaplecza Ekstra-
klasy objął prowadzenie 
w tym meczu – rzut karny 
na bramkę zamienił Grze-
gorz Tomasiewicz. Do 
wyrównania doprowadził 
Paweł Brzuzy chwilę po 
zmianie stron. Wynik 1-1 
utrzymał się do końca spo-
tkania. Testowany w tym 
meczu Arkadiusz Proena po 
spotkaniu wrócił do druży-

ny Bałtyku Gdynia.
Kolejne spotkanie Gryf 

Wejherowo rozegra w so-
botę w Gdańsku. Na sztucz-
nym boisku Politechniki 
zmierzą się z trzecioligo-
wym GKS-em Przodkowo. 
W poniedziałek zaś pod-
opieczni Jarosława Kotasa 
rozpoczną obóz treningowy 
z Cetniewie. 

Krzysztof Grajkowski

Podwójna Pogoń Gryfa 
– wygrana i remis
II LIGA | Wejherowscy piłkarze rozegrali przez ostatni tydzień 
dwa mecze sparingowe. W sobotę podopieczni Jarosława 
Kotasa wygrali z Pogonią Lębork, a w środę – zremisowali 
z jej imienniczką z Siedlec.

Gryf od dłuższego czasu po-
szukiwał nowego środkowego 
obrońcy – w rundzie jesien-
nej w defensywie występo-

wali nieraz piłkarze z innych 
formacji, teraz żółto-czarni 
mają nowego gracza na tej 
pozycji. Kamiński wystę-

Nowy obrońca w Wejherowie
Przemysław Kamiński został nowym zawodnikiem klubu 
ze Wzgórza Wolności. 20-letni stoper przeszedł do zespo-
łu z Concordii Elbląg.

pował w juniorskim zespole 
Lechii Gdańsk, a później był 
zawodnikiem rezerw zielono-
białych. Latem ubiegłego roku 
został piłkarzem Concordii, 
a w obecnych rozgrywkach 
wystapił w 16 meczach i zdo-
był jedną bramkę. 20-letni 
gracz jest młodzieżowym re-
prezentantem Polski. KG

fo
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W zgrupowaniu wzięło 
udział 17 osób wraz z kadrą 
trenerską w składzie: Rafał 
Karcz, Tomasz Hirsz, Monika 
Korthals i Patrycja Hinc. Pod-
czas zgrupowania dwa, lub 
trzy razy dziennie odbywały 
się treningi z zakresu techni-
ki, siły, czy wytrzymałości.

Dla reprezentacji Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego oraz luziński 
kickbokserów zgrupowa-
nie było wprowadzeniem 
i przygotowaniem do star-
tów w roku 2017, których, 
jak zapowiada prezes WSS, 
Rafał Karcz, będzie stosun-

kowo dużo. Rywalizację 
w nowym roku zawodnicy 
rozpoczną lutowymi Mi-
strzostwami Polski Północ-
nej, w marcu zaś odbędą się 
Mistrzostwa Polski juniorów 
w kickboxingu w formule 
kick-light.

KG

w SKRóCIE

pOLuB NAS
/GwE24.PL

17-osobowa kadra kickbokserów 
trenowała w Luzinie
LUZINO | Na obiektach GOSRiT-u odbyło się szóste zimowe zgru-
powanie „Fight Zone”, czyli kickbokserów z Wejherowa i Luzina.

Najlepsi młodzi lekkoatle-
ci 28. stycznia zmierzyli się 
w Hali Arena, wśród nich 
znalazła się Aleksandra Do-
minik, która reprezentuje klub 
UKS Jedynka i jest częścią 
kadry wojewódzkiej. 15-letnie 
uczennica w świetnym sty-
lu pokonała przeciwniczki. 
Wyszła na prowadzenie 200 
m przed metą i nie oddała go 
do końca, fantastycznie fini-
szując. Uzyskała czas 47,55 s. 
Trzecie miejsce w tym biegu 
zajęła inna zawodniczka z po-
wiatu wejherowskiego, Nata-
lia Młodak z RKS Rumia.

– Znając zamiłowanie Oli 
do biegania zaprosiłam ją do 
przygody ze sportem w moim 
klubie – mówi trenerka UKS 
Jedynki, Ilona Myszk – Mimo 
jej ostatnich problemów 
zdrowotnych nie odpuszcza 
i ciężko pracuje na treningach. 
Trzeba zaznaczyć, że czerpie 
z treningów ogromną satys-

fakcję i przyjemność. 
Ilona Myszk opowiada, że 

wraz z zawodniczką przygo-
towywały się do tego startu 
na obozach sportowych w Za-
woi i Beskidach, a na co dzień 
Aleksandra Dominik trenuje 
w Gniewinie.

- Wcześniej jej największym 
sukcesem było zdobycie 3. 

miejsca w Ogólnopolskim 
Finale Czwartków Lekko-
atletycznych w Łodzi w 2015 
roku.

Pozostaje kibicować naszym 
biegaczkom i czekać na ko-
lejne sukcesy. Być może naj-
większe osiągnięcia jeszcze 
przed nimi – następne Igrzyska 
Olimpijskie w 2020 roku...

Trenuje w Redzie 
– najlepsza na Pomorzu
LEKKOATLETYKA | Aleksandra Dominik, uczennica 2. klasy gimnazjum z Kostko-
wa zdobyła złoty medal na rozgrywanych w Toruniu Halowych Mistrzostwach Młodzików 
Województwa Pomorskiego w lekkoatletyce. Była najlepsza w biegu na 600 m.

Faworytem były przyjezd-
ne z Elbląga, które znajdo-
wały się na trzecim miejscu 
w tabeli, podczas gdy siat-
karki APS-u były trzecie od 
końca. Pierwszy set od po-
czątku do końca był bardzo 
wyrównany – pod koniec po 
asie rumianek było 22:22, 
potem oba zespoły zdobyły 
po punkcie, ale dwie następ-
ne wymiany wygrane przez 
elblążanki sprawiły, że to 
one objęły prowadzenie 
w meczu.  W drugim secie 
podopieczne Tomasza Kor-
dowskiego goniły wynik, na 
sam koniec seta dopadły do 

rywalek, ale ostatecznie dru-
gi set na przewagi wygrały 
przyjezdne. Trzeci set bez 
wątpienia należał do APS
-u – rumskie siatkarki grały 
jak z nut i wygrały set do 
25:17. W czwartej partii role 
sie odwróciły, to Orzeł El-
bląg zyskał przewagę, której 
nie oddał do końca, wygry-
wając całe spotkanie.

O tym, kto zajmie 7. miej-
sce, dające prawo do by-
cia gospodarzem turnieju 
o utrzymanie, zadecyduje 
ostatnia kolejka. 18. lutego 
APS zagra ze Spartą War-
szawa. KG

Porażka APS-u, 
ale 7. miejsce wciąż blisko
SIATKÓWKA | Siatkarki z Rumi przegrały na hali MO-
SiR z zespołem E.Leclerc Orzeł Elbląg 1:3 (23:25, 25:27, 
25:17, 20:25). Różnica poziomów między obiema drużyna-
mi była jednak niewielka.

Turniej będzie miał dwie 
odsłony. W sobotę, 18. lutego 
rywalizować będą dziewczy-
ny z rocznika 2004 i młod-
sze, a dzień później chłopcy 
z rocznika 2008 oraz młodsi. 
Będzie to już VIII edycja za-

wodów. Zapisy do sobotnich 
zawodów odbywają się u Ra-
fała Freitaga pod numerem 
530-000-777, zaś do zawo-
dów niedzielnych: u Toma-
sza Kotwicy pod numerem 
601-374-284.

Poznamy nadzieje 
polskiej piłki?
PIŁKA NOŻNA | Poszukiwanie następców Roberta Le-
wandowskiego, Kuby Błaszczykowskiego, czy Ewy Pajor 
trwa. W Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie odbędzie się 
turniej im. Macieja Płażyńskiego –  „Nadzieje Polskiej Piłki”. 

Licealiści 
rywalizowali 
w tenisie stołowym

W Zespole Szkół ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Wejhero-
wie odbyła się powiatowa 
Licealiada w  druzynowym 
tenisie stołowym. We wto-
rek mierzyły się dziewczę-
ta, dzień później rywalizowa-
li chłopcy.

Organizatorami zawodów 
byli: ZSp nr 3 oraz powiatowy 
Zespół placówek óświatowo-
Wychowawczych. We wtor-
kowych zawodach zwycięży-
ła drużyna gospodarzy – ZSp 
nr 3, w składzie: Katarzyna 
płotka, Karolina Brze-
ska, Klaudia 
Szomak, 
a w turnie-
ju chłop-
ców naj-
lepsi oka-
zali się za-
wodnicy ZSp nr 
1 w Rumi w składzie: 
Miłosz Rusoń, Marek Liedtke.

Turniej Baśki 
w Baninie

W hali Sportowej Zespo-
łu Szkół w Baninie odbędzie 
się turniej sportowy Bazu-
na Cup, który zalicza się do 
rankingu Masters pomorze 
2017. Turniej karcianej Baś-
ki odbędzie się pod patro-
natem Burmistrza Żuko-
wa, Wojciecha Kankowskie-
go, oraz przewodniczące-
go Rady Miasta, Wojciecha 
Szmidtke.

Turniej Bazuna Cup będzie 
rozgrywany według obowią-
zujących przepisów gry Basz-
ka Mester Sport w trzech ka-
tegoriach: indywidualnej, 
drużynowej oraz par. W tur-
nieju zostanie ro-
zegranych 5 
rund po 32 
rozdania. 
Zawod-
nicy 
będą 
rywali-
zować o 40 pu-
charów oraz na-
gród rzeczowych. 

Zapisy prowadzone będą 
w dniu zawodów
 – 12. lutego od 12:00.


