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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

REKLAMA                                                                                                                                                    7A/2017/RL

PoMYliŁ 
choDNiK 
Z PARKiNGiEM

FOTOpstryk Zmieniaj Z nAmi 
sWOją OkOlicę!

Jesteś świadkiem parkowania, które Cię rozśmieszyło lub zirytowało? Zrób zdjęcie i wy-
ślij je do nas w wiadomości na Facebooku lub napisz na maila: a.walk@expressy.pl. Prze-
słaną fotografię opublikujemy na naszym portalu.

oToZ „ANiMAls” SChRoNiSKo DLA BEZDoMNyCh ZWiERZąt W DąBRóWCE K/ WEJhERoWA 
tEL. BiuRo ADoPCyJNE: 607-540-557 | ADRES E-MAiL: DAbRowKA@oToZ.Pl

Zbliżające się Walentynki to święto miło-
ści,czułości i radości. 14 lutego warto 
pamiętać nie tylko o swoich dru-
gich połówkach, ale i o bezdom-
nych czworonogach, które oczekują 
bliskości człowieka. Dlatego wspólnie 
z przedstawicielami Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Dąbrówce zachęcamy 
do okazywania serca psom i kotom, które 
czekają na nowy dom.

-Walentynki to czas, gdy więcej myślimy 
o innych – mówi Anna Szczepaniak z otoZ 
Animals. - W związku z tym zachęcamy 
do tego, aby zakochać się w zwierzętach. 
W naszym schronisku przebywa 240 samot-
nych psów i 12 opuszczonych kotów. Pomimo 
wspaniałej opieki, jaką każdego dnia są ota-
czane, pragną jednego, a mianowicie serca, 
które je pokocha. 

Nie każdy może pozwolić sobie na adopcję 
psa. Każdy może jednak zabrać bezdomnego 
czworonoga na walentynkowy spacer. inny 
sposób na okazanie serca to prezent w po-
staci karmy, smyczy, obroży, legowiska bądź 
ciepłego ubrania. Można też przekazywać 
1 proc. podatku na rzecz bezdomnych 
zwierząt  - KRS 0000069730. 
W cel szczegółowy nale-
ży wpisać: Schronisko 
w Dąbrówce k. Wejhe-
rowa.

w wAlENTYNKi 
NA RANDKę 
ZAbiERZ PsA

Teruś jest bardzo kontaktowy, a berbeć wyjątkowo radosny. Z ogłoszeń 
bezdomnych psów wynika, że do szczęścia nie potrzeba im wiele. wystar-
czy odrobina ciepła, czasu i domowego ogniska.

Na terenie powiatu wejherowskiego nie 
brakuje parkujących według własnej, głę-
boko ukrytej logiki. o czym lub o kim my-
ślał kierowca tego opla? Na pewno nie o 
pieszych. opla na zdjęciu uwieczniła Pani 
Kamila. - Brawo dla tego kierowcy. Z wóz-
kiem trzeba spacerować po ulicy – sko-
mentowała Czytelniczka. Fotografia zro-
biona została na ulicy Malczewskiego w 
Rumi.

Często jesteśmy zaczepiani 
na ulicy przez bezdomnych, 
którzy proszą nas o pienią-
dze na jedzenie. obawę po-
woduje jednak wątpliwość, 
czy te pieniądze zostaną spo-
żytkowane w odpowiedni 
sposób. Dlatego cie-
kawym pomysłem 
jest inicjatywa 
baru mleczne-
go Zakładka 
– tutaj można 
z a f u n d o w a ć 
ciepły posiłek, 
który trafi do 
bezdomnego.

Pomysł wyszedł 
od jednej z klientek 
baru, która zwróciła uwagę 
na problem. Menedżerka Za-
kładki, pani Kasia, przyznaje, 
że to dobry pomysł, dlatego 
zdecydowała się wziąć udział 
w akcji.

- Zima to bardzo trudny czas 
dla takich osób, bezdomni 
szczególnie teraz potrzebują 
pomocy. Wystarczy przyjść 
do naszego baru, zapłacić za 
obiad, a potem posiłek będzie 

czekał na bezdomne-
go. Współpracuje-

my z MOPS-em 
oraz Urzędem 

Miasta, bez-
domni wie-
dzą, kiedy 
czeka na nich 
jedzenie. 

W ramach 
tej akcji moż-

na więc zdobyć 
się na miły gest 

i przekazać bez-
domnemu ciepły a tak-

że, jak twierdzą klienci baru 
Zakładka, smaczny posiłek, 
Akcja zaczęła sie na począt-
ku lutego i potrwa do końca 
marca.

Zafunduj obiad, KtóRy 
tRAFi Do bEZDoMNEGo
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Ponad 3 miliony złotych 
wyniesie dofinansowanie, 
jakie zdobyła Rumia na 
modernizację oświetlenia 
w mieście. 

Projekt zawiera wymianę 
lamp i opraw na bardziej 
energooszczędne oświe-
tlenie ledowe. Inwestycja 
zostanie zrealizowana jesz-
cze w tym roku. Instalacja 
oświetleniowa zostanie wy-
mieniona przy kilkudziesię-
ciu ulicach Rumi, w tym na 
głównych arteriach miasta: 
ul. Starowiejskiej, Sobie-
skiego, I Dywizji Wojska 
Polskiego, Dębogórskiej 
czy Dąbrowskiego. 

Modernizacja będzie 
kosztowała 3 mln 634 tys. 
złotych. Wkład własny 
miasta to 545 tysięcy zło-

tych, reszta kwoty pochodzi 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014 - 2020, Oś prioryte-
towa 10. Energia, Działa-
nie 10.04 Redukcja Emisji. 

W ramach projektu zostanie 
wymienionych ponad 1714 
opraw lampowych w całym 
mieście! 

Oprócz efektu wizerun-
kowego z inwestycji płyną 
także inne wymierne ko-

rzyści. Pierwsza z nich to 
energooszczędność. Lampy 
ledowe bowiem zużywają 
nawet 3 razy mniej prądu! 
Dzięki temu miasto w ciągu 
roku zaoszczędzi 170 tysię-
cy złotych. Łatwo więc ob-
liczyć, że inwestycja zwróci 
się już po 3 latach.

- Uzyskaliśmy bardzo wy-
sokie dofinansowanie unij-
ne, na poziomie 85 proc. 
kosztów inwestycji - pod-
kreśla Michał Pasieczny, 
burmistrz miasta. - Dzięki 
temu prawie połowa lamp 
w Rumi zostanie wymienio-
na na nowoczesne oświetla-
nie. 
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Kolejne miliony złotych dla Rumi

Fo
t. 

U
M

 R
um

ia

PoLuB NAS
/GwE24.Pl

W stolicy powiatu 
wejherowskiego nie zo-
stanie zamknięta żadna 
szkoła. 

Pod koniec stycznia bieżące-
go roku weszła w życie usta-
wa, zgodnie z którą 6-letnie 
szkoły podstawowych będą 
zastąpione przez szkoły 
8-letnie, natomiast gimnazja 
będą stopniowo wygaszane 
i w 2019 r. przestaną istnieć. 
Co za tym idzie? Koniecz-
ność reorganizacji. 

W Wejherowie większość 
placówek to zespoły szkół 
(w jednym budynku działają 
zarówno szkoły podstawo-
we, jak i gimnazja), tu zmia-
na będzie zatem bardziej 
formalna. W stolicy powiatu 
istnieje ponadto jedna samo-
dzielna szkoła podstawowa 
(nr 9) i jedno gimnazjum (nr 
1). Tu zmiany będą większe, 
ale żadna ze szkół nie ma być 
zlikwidowana. 

- Zespoły szkół składające 
się ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum przekształcą się 
w 8-letnią „podstawówkę” 
- wyjaśnia Arkadiusz Krasz-
kiewicz, skarbnik Wejhero-
wa. - W Wejherowie są to: ZS 
nr 1 przy ul. Śmiechowskiej, 
który zostanie przekształco-
ny w SP nr 6; ZS nr 2 przy 
ul. Gdańskiej (Śmiechowo), 
który stanie się SP nr 5 oraz 
ZS nr 3 przy ul. Nanickiej, 
który zamieniony zostanie 
w SP nr 8. 

Na Osiedlu Kaszubskim 
znajduje się ponadto Zespół 
Szkół Ogólnokształcących 
nr 2, składający się z trzech 
szkół: wygaszanego przez 
miasto liceum, gimnazjum 

i szkoły podstawowej. Gim-
nazjum ma być włączone do 
szkoły podstawowej (podob-
nie, jak w innych ZS). A co 
z samodzielną szkołą podsta-
wową i samodzielnym gim-
nazjum?

- Gimnazjum nr 1 przy 
ul. Sobieskiego od 1 wrze-
śnia będzie włączone do SP 
nr 9 – tłumaczy Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - A zatem od 
nowego roku szkolnego SP 
nr 9 będzie funkcjonowała 
w dwóch budynkach – na 
Osiedlu Tysiąclecia oraz 
w budynku obecnego gimna-
zjum. W pierwszym budynku 
będą się uczyć dzieci w kla-
sach I – VI, zaś w drugim 
budynku uczniowie z klas 
wygaszanego gimnazjum 
i dojdzie klasa VII.  

Niektórzy rodzice wyrazili 
obawy, czy w takiej sytuacji 
uczniowie nie będą musieli 
przechodzić pomiędzy lek-
cjami z jednego budynku do 
drugiego. Skarbnik miasta 
zapewnia, że tak nie będzie. 
Stąd wprowadzono podział, 
które roczniki w których bu-
dynkach będą miały lekcje. 

Zaniepokojeni są także na-
uczyciele i dyrekcja. Osta-
tecznie bowiem w szkołach 
będzie się uczyć o jeden rocz-
nik uczniów mniej (obecnie 
szkoła podstawowa i gim-
nazjum to 9 lat 
nauki, po zmia-
nach podsta-
wówka będzie 
8-letnia). Jeśli 
chodzi o dyrek-
tor gimnazjum 
nr 5 to – zgod-
nie z ustawą 
– będzie zaj-

mować stanowisko zastępcy 
dyrektora szkoły, w którą się 
przekształci, czyli SP nr 9. 
Co do nauczycieli to na razie 
dokładnie nie wiadomo. 

- Część nauczycieli praw-
dopodobnie będzie musiało 
przejść do szkół średnich lub 
zawodowych, bo tam nauka 
zostanie wydłużona o jeden 
rok – mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz. - Jesteśmy w dość 
dobrej sytuacji, bo jeste-
śmy miastem powiatowym 
i mamy na swoim terenie 
takie szkoły. Ale nie mamy 
jeszcze ramowych progra-
mów nauczania. Musimy po-
czekać, aż zostanie wydane 
rozporządzenie w tej sprawie 
i dyrektorzy szkół przygotują 
arkusze organizacyjne. 

Co również istotne, nie bę-
dzie zmian obwodów szkół 
w Wejherowie, nie jest plano-
wana również zmianowość 
w prowadzeniu zajęć. 

Rafał Korbut

Jakie zmiany czekają szkoły?
- Gimnazjum nr 1 przy ul. so-
bieskiego od 1 września będzie 
włączone do sP nr 9 – tłumaczy 
Arkadiusz kraszkiewicz. - A za-
tem od nowego roku szkolnego 
sP nr 9 będzie funkcjonowała 
w dwóch budynkach – na Osie-
dlu Tysiąclecia oraz w budynku 

obecnego gimnazjum. 

Startuje trzecia edycja Wej-
herowskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2017. W tym roku 
na jego realizację przeznaczo-
no 1 mln złotych (950 tys. zł 
na projekty inwestycyjne i 50 
tys. zł na nieinwestycyjne).

W tym roku Wejherowo włą-
cza się do metropolitalnego 
budżetu obywatelskiego, który 
w tym samym czasie będzie 
realizowany m.in. w Gdańsku, 
Sopocie, Gdyni oraz innych 
miejscowościach z okolic Trój-
miasta.

Od 1 do 30 kwietnia będzie 
można zgłaszać propozy-
cje projektów. Maksymalna 
wartość zgłoszonego projek-
tu inwestycyjnego nie może 
przekroczyć kwoty 200 tys. 
zł, a projektu nieinwestycyjne-
go – 10 tys. zł. Wniosek musi 
mieć poparcie co najmniej 50 
podpisów mieszkańców Wej-
herowa. Głosowanie odbywać 
się będzie wspólnie z innym 
samorządami - od 18 września 
do 2 października, a w połowie 
października ogłoszone zostaną 
wyniki.

- Realizacja dwóch poprzed-
nich edycji Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego, po-
kazała ogromną aktywność 
i kreatywność wejherowian – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Dzięki 
budżetowi partycypacyjnemu 
mieszkańcy mogą uczestniczyć 
w zarządzaniu miejscem, w któ-
rym żyją, mogą proponować 
konkretne i ciekawe rozwiąza-
nia, a tym samym kreować jego 
przyszłość. Zachęcam zatem do 
aktywnego uczestnictwa w ży-
ciu Wejherowa i życzę, podczas 
przygotowywania projektów, 
wielu wspaniałych pomysłów.

/raf/

Chcesz zmienić 
miasto? Napisz 
projekt!
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PRZEGLĄD 
TYGODNOWY

Dzień 
Chorego

W sobotę przypada Dzień 
Chorego. W Sanktuarium 
Maryjnym w Wejhero-
wie o godz. 10:00 zosta-
nie odprawiona msza św. 
dla chorych i cierpiących 
oraz dla pracowników 
służby zdrowia z możli-
wością przyjęcia sakra-
mentu namaszczenia cho-
rych.

Wygraj 
voucher
do pizzerii!

Wczoraj obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień 
Pizzy. Z tej okazji dla 
wszystkich, którzy daliby 
się dosłownie pokroić za 
kawałek pizzy, ogłasza-
my konkurs.

Więcej na naszej stronie:
www.gwe24.pl
i na profilu fb!

Rocznica 
zaślubin 
Polski 
z morzem

Uroczystość w Pucku roz-
pocznie się o godz. 9:30 
na rynku miejskim w Puc-
ku, powitaniem zapro-
szonych gości przez bur-
mistrza miasta i przemar-
szem w szyku do kościo-
ła farnego. o godz. 10:00 
odbędzie się msza święta 
koncelebrowana w inten-
cji ojczyzny i ludzi morza 
pod przewodnictwem ar-
cybiskupa Sławoja Lesz-
ka Głódzia, Metropolity 
Gdańskiego. 

Osoby, które chcą rozpo-
cząć własną działalność go-
spodarczą, mają szansę na 
uzyskanie dotacji. Rekru-
tacja trwa tylko do najbliż-
szego poniedziałku, trzeba 
więc się pospieszyć. 

Projekt skierowany jest do 
osób powyżej 30 roku ży-
cia,  pozostających bez pracy, 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego, puckiego lub 
kartuskiego i należących do 
co najmniej jednej z grup: 
osób w wieku 50 lat i więcej, 
kobiet, osób z niepełnospraw-
nościami, osób długotrwale 
bezrobotną, osób o niskich 
kwalifikacjach. 

Projekt realizowany przez 
powiat wejherowski.

Oferta projektu jest obszer-
na i zawiera się w niej: 
dotacja inwesty-
cyjna w kwo-
cie 19 350 
zł, finanso-
we wsparcie 
pomostowe 1 
850 zł (przez 6 
miesięcy) szko-
lenia trwające 
3 tygodnie oraz 
doradztwo. 

Wszystkie in-
formacje na temat 
p[rojektu dostęp-

ne są stronie: www.powiat.
wejherowo.pl w zakładce: 
PROJEKT „Wsparcie przed-
siębiorczości na Kaszubach” 
– Ruszają dotacje!

Formularze rekrutacyjne 
wraz z wymaganymi załącz-
nikami przyjmowane będą 
w godz. 8.30 – 14.30  w  
Punktach Rekrutacji, które 
mieszczą się w następujących 
miejscach:

- Powiatowy Cech Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw - Związek Pracodaw-
ców w Wejherowie, tel. 58 
672 25 11  lub 698 687 860

- Spółdzielnia Socjalna Pa-
sja w Kartuzach, tel. 791 431 
655

- Starostwo Powiatowe 
w Pucku, tel. 58 673 41 94

/raf/

Dotacje na założenie firmy

Nieznani sprawcy 
napadli na probosz-
cza parafii w Kąpinie. 
Pobili go i ukradli mu 
samochód. Policja po-
szukuje napastników. 

Do zdarzenia doszło 
w czwartek rano w Kąpinie. 
Prawdopodobnie spraw-
cy weszli do domu, gdzie 
mieszka proboszcz tutejszej 
parafii, pobili księdza, ukra-
dli kluczyki od jego auta 
i odjechali. 

Policja na razie nie udziela 
szczegółowych informacji. 

- Mogę jedynie potwier-
dzić, że doszło do pobicia 
mężczyzny – mówi Anetta 
Potrykus, rzecznik wejhe-
rowskiej policji. - Dalsze 
czynności prowadzone są 
pod nadzorem prokuratury. 

Na miejsce zdarzenia we-
zwani zostali policjanci 
i technicy kryminalistyki, 
którzy zabezpieczyli ślady. 

Nieco więcej szczegó-
łów udało nam się uzyskać 
w Prokuraturze Rejonowej 
w Wejherowie. 

- Napadnięto na mieszkań-
ca Kąpina, został on pobity, 
obecnie przebywa w szpita-
lu  - wyjaśnia Lidia Jeske, 
prokurator rejonowy w Wej-
herowie. - Potwierdzam, że 
poszkodowany to proboszcz 

tamtejszej parafii. Sprawcy 
(bo było ich więcej, niż jed-
na osoba) prawdopodobnie 
ukradli samochód księdza 
i odjechali. Zaznaczam jed-
nak, że są to początkowe 
informacje, po dokonaniu 
oględzin i zapoznaniu się 
ze służbowymi notatkami 
będę w stanie podać więcej 
szczegółów. 

Jak udało nam się usta-
lić, życiu księdza nie za-
graża niebezpieczeństwo, 
jest przytomny. Wykonano 
z nim czynności procesowe, 
ale wciąż przebywa w szpi-
talu. Rafał Korbut

Pobili proboszcza i ukradli mu samochód

Ponad 130 tys. złotych sa-
morząd powiatu wejherow-
skiego otrzymał z PFRON-u. 
Powyższe środki pozwoliły 
na zakup busa i platformy 
schodowej.

Samochód, który zakupiony 
został przy wsparciu z Pań-
stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych, trafił na wyposażenie 
Domu Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. 9-osobowy bus 
przystosowany jest do przewo-
zu osób niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich.

- Wcześniej podopieczni 
Domu Pomocy Społecznej ko-
rzystali z bardzo wysłużonego 
samochodu, który pochodził 
z 2003 roku - wyjaśnia Jacek 
Thiel, członek zarządu powiatu 
wejherowskiego. - Dzięki dofi-
nansowaniu z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i środkom 
z powiatu udało się dokonać 
zakupu nowego busa, który bę-
dzie służył do przewozu osób 
chorych i niepełnosprawnych 
między innymi do ośrodków 
zdrowia.

Środki z PEFRON-u pozwo-
liły również na zakup platfor-
my schodowej, która zamonto-
wana została  w Powiatowym 
Zespole Kształcenia Specjal-

nego, a dokładniej w budynku, 
w którym funkcjonują pracow-
nie specjalistyczne.

- Ten obiekt wcześniej nie był 
przystosowany do osób z pro-
blemami ruchu - informuje dy-
rektor Małgorzata Woźniak. - 
W związku z tym, że przybywa 
nam uczniów, którzy poruszają 
się na wózkach inwalidzkich 

bądź przy pomocy chodzików, 
taka platforma była niezbędna.

Powiatowy Zespół Kształ-
cenia Specjalnego dodatkowo 
wzbogacił się o ugule i stoły 
do rehabilitacji wraz z całko-
witym oprzyrządowaniem. 
Urządzenia zakupione zosta-
ły przy wsparciu firmy Enea 
z Poznania. wA

Z myślą o osobach niepełnosprawnych

ZobAcZ GAlERię
NA  gWE24.PL
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Emocje wokół prze-
kształcenia szkół w gmi-
nie Szemud wciąż trwają. 

Rodzice uczniów i przedsta-
wiciele kadry pedagogicznej 
ze szkół, których zmiany do-
tyczą, uczestniczyli w spotka-
niach sołeckich i próbowali 
przekonać przedstawicieli 
władz samorządowych do po-
zostawienia autonomicznych 
placówek. 

Przypomnijmy, że podczas 
ostatniej sesji radni gminy 
podjęli uchwały intencyjne 
w sprawie likwidacji szkół 
podstawowych w Częstkowie, 
Łebieńskiej Hucie, Jeleńskiej 
Hucie i Koleczkowie. Zamiast 
tych 6-letnich podstawówek 
mają powstać filie szkoły 
w Szemudzie i  w Łebnie. I tak 
dzieci klas od I do III miały-
by mieć zajęcia w budynkach 
w tych czterech miejscowo-
ściach, zaś od IV do VIII klasy 
byłyby dowożone do więk-
szych placówek – w Szemu-
dzie i Łebnie.  

Na to nie chcą się zgodzić 
niektórzy rodzice i nauczy-
ciele twierdząc, że jest to 
pierwszy krok do całkowitej 
likwidacji szkół w tych miej-
scowościach. 

- Chcemy przekształcić szko-
ły, w których obecnie są klasy 
od I do VI, w szkoły z klasa-
mi od I do III - przyznaje Ry-
szard Kalkowski, wójt gminy 
Szemud. - Będą to filie szkół. 
Podkreślam, że my chcemy 
nie zamykać, a przekształcić 
te szkoły. 

Część mieszkańców i na-
uczycieli jest przeciwna takim 
zmianom. Domagają się, żeby 
zamiast obecnych szkół pod-
stawowych z klasami I – VI 
powstały placówki z klasami 
I – VIII. Wójt Ryszard Kal-

kowski tłumaczy jednak, że 
jest to niemożliwe, ponieważ 
szkoły już dziś są przepełnio-
ne i dwa dodatkowe roczniki 
zwyczajnie się nie pomiesz-
czą w niewielkich budynkach, 
w których placówki funkcjo-
nują. 

- Z informacji, przekazy-
wanych nam na sesji i na 
dzisiejszym zebraniu sołec-
kim (odbyło się ono 6 lutego 
w Częstkowie – przyp. red.) 
wynika, że los szkoły jest już 
przesądzony – uważa Bogu-
mił Suliński, przedstawiciel 
rodziców, mieszkaniec Częst-
kowa. - Chciałem jednak 
przypomnieć, że od kilku lat 
nam się powtarzało, że jeśli 
będziemy podejmować ini-
cjatywy, jeśli włączymy się 
w rozwój tej szkoły, to szkoła 
będzie rozbudowywana! A te-
raz nagle słyszymy, że ma być 
zlikwidowana i zamieniona 
na filię. Trzeba pamiętać, że 
całe życie tej miejscowości 
toczy się właściwie dookoła 
szkoły. Zaczyna się rano, gdy 
dzieci idą na lekcje, a kończy 

po południu. Jeśli ograniczy 
się ilość klas tylko do I – III, 
to całe życie tej miejscowości 
właściwie się skończy. A je-
śli chodzi o argument, że nie 
ma warunków i miejsca dla 
takiej ilości uczniów – my 
uważamy, że da się to zorga-
nizować i dzieci pomieściłyby 
się. Ważniejsze dla nas jest to, 
aby dziecko miało nawet nieco 
mniej miejsca, ale chodziło do 
swojej szkoły, w miejscowo-
ści, w której mieszka. A nie 
to, aby miało więcej miejsca 
w klasie, ale było dowożone 
kilka czy kilkanaście kilome-
trów. 

- Chcemy, aby istniejąca 
szkoła pozostała autonomicz-
na i aby były tu klasy od I do 
VIII – dodaje Iwona Biała-
s-Rychlak, nauczycielka ze 
Szkoły Podstawowej w Częst-
kowie i członek rady sołeckiej. 
- Zdajemy sobie sprawę, że 
miejsca jest mało, ale można 
przecież wprowadzić zmiano-
wość. Wolimy, aby uczniowie 
czasami przychodzili na drugą 
czy trzecią godzinę lekcyjną, 

niż żeby trzeba było dowozić 
ich do Szemuda.

Wójt gminy podkreśla, że na 
chwilę obecną sprawa nie jest 
jeszcze przesądzona. 

- Najważniejsze dla nas jest 
dobro dziecka – podkreśla 
wójt Ryszard Kalkowski. - 
Stwórzmy więc tym dzieciom 
dobre i godne warunki do 
nauki. W Częstkowie szko-
ła mieści się w zabytkowym 
budynku, który jest zwyczaj-
nie za mały, aby pomieścić 
jeszcze dwa roczniki, stąd po-
mysł, aby była tu filia szkoły 
w Szemudzie dla klas I – III. 
Jeśli zostaną przedstawione 
nam pomysły, które są realnie 
do wykonania, to zarówno ja 
jak i radni z pewnością się nad 
tym zastanowimy. Podkreślam 
raz jeszcze: nie zamierzamy 
ani teraz, ani w najbliższych 
latach żadnej szkoły zamykać. 

Rodzice i nauczyciele zapo-
wiadają, że będą walczyli o lo-
kalne szkoły. Na razie wysłali 
pisma w tej sprawie do kurato-
rium oświaty i do wojewody. 

Rafał Korbut

Przyszłość szkół jeszcze nie przesądzona
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Apteka całodobowa 
„Eko zdrowie” w Rumi 
w 2017 roku nadal będzie 
funkcjonowała. Placówka 
znajduje się w Centrum 
Handlowym „Janowo” 
przy ul. Dębogórskiej 230, 
blisko ul. Gdańskiej. 

Punkt z medykamenta-
mi został otwarty w 2016 
roku i jest to pierwsza ca-
łodobowa apteka czynna  
w Rumi. „Cieszę się, że 
mieszkańcy Rumi będą 
mieli stały dostęp do apteki 
i w razie niespodziewanych 
wypadków nie będą musieli 
jeździć do miast sąsiednich. 
Bezpieczeństwo i zdrowie 

Rumian jest dla nas bardzo 
ważne” – mówi Burmistrz 
Miasta Michał Pasieczny. 
Więcej informacji znajdzie-
cie Państwo na stronie inter-
netowej: apteka-ekozdrowie.
pl. /raf/

Całodobowa apteka 
otwarta bez zmian

Wejherowskie 
starostwo wspar-
ło akcję z okazji 
Międzynarodowe-
go Dnia Chorego, 
zorganizowaną po 
raz kolejny przez 
Miejską Biblio-
tekę Publiczną 
w Wejherowie, by 
wspomóc Hospi-
cjum Domowe pw. 
św. Judy Tadeusza 
w Wejherowie.

Z tej okazji Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, przeka-
zała na ten szczytny cel obraz, 
który będzie można wylicy-
tować na fanpage`u bibliote-
ki. Ponadto Zarząd Powiatu, 
pracownicy wejherowskie-
go starostwa oraz burmistrz 
Rumi zakupili bilety - cegieł-
ki na organizowany 10 lutego 
br. o godz. 17.00 w miejskiej 

bibliotece wieczór poetycko-
muzyczny. Zebrana kwota 730 
zł oraz pieniądze uzyskane 
z aukcji obrazu zostaną w ca-
łości przekazane na potrzeby 
wejherowskiego Hospicjum 
Domowego.

Zapraszamy do wzięcia 
udziału w licytacji oraz zachę-
camy do wsparcia tej szczyt-
nej akcji!

/raf/

Przekazali obraz i pieniądze
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Od ponad roku Powiat Wejherowski 
zapewnia mieszkańcom dostęp do nie-
odpłatnej pomocy i informacji prawnej 
w ośmiu punktach zlokalizowanych na 
terenie dziesięciu gmin powiatu. W tym 
czasie udzielono ponad 2 tys. porad praw-
nych. Pomoc skierowana jest m.in. do 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, młodych, seniorów, komba-
tantów, weteranów czy posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny. 

Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z usta-
wą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 
na terenie powiatu wejherowskiego, tak 
jak w całej Polsce, zaczęły działać punkty, 
w których gwarantowany jest nieodpłatny 
dostęp do porad prawnych na poziomie lo-
kalnym. Zgodnie z zapisami ustawy z po-
rad mogą skorzystać osoby, którym w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy przyznano świadcze-
nie z pomocy społecznej, do 26. i po 65. 
roku życia, posiadające Kartę Dużej Rodzi-
ny, kombatanci, weterani, ofiary klęsk ży-
wiołowych, a od stycznia br. także kobiety 
w ciąży.

W powiecie wejherowskim bezpłat-

na pomoc prawna udzielana jest w ośmiu 
punktach, które zostały usytuowane w każ-
dej gminie powiatu, by mieszkańcy nie byli 
skazani na pokonywanie niepo-
trzebnych kilometrów.

– Po roku funkcjo-
nowania punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej 
widać, że zainteresowa-
nie jest dosyć duże – 
mówi Jacek Thiel Eta-
towy Członek Zarządu 
Powiatu. – Taka forma 
pomocy jest potrzebna, 
bo ze względów finan-
sowych wiele osób z tej 
grupy uprzywilejowanej 
nie stać by było na pora-
dę płatną, a tak mogą nie-
odpłatnie otrzymać pomoc 
i wskazówki dotyczące roz-
wiązania problemu. W 2017 
r. punkty porad będą działały 
w tych samych lokalizacjach, więc za-
chęcam uprawnione osoby do korzystania 
z ich usług.

Ustawa ściśle określa zasady oraz zakres 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Stąd pomoc ta obejmuje m.in.: poinformo-
wanie osoby uprawnionej o obowiązują-
cym stanie prawnym, o przysługujących jej 

uprawnieniach lub o spoczywa-
jących na niej obowiązkach; 

wskazanie osobie uprawnio-
nej sposobu rozwiązania 

jej problemu prawnego 
czy udzielenie pomocy 
w sporządzeniu projek-
tu pisma, pod warun-
kiem jednak, że sprawa 
znajduje się na etapie 
przedsądowym i nie 
toczy się jeszcze postę-
powanie przygotowaw-
cze. Ponadto należy 

pamiętać, że pomoc ta 
nie może dotyczyć spraw 

podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, spraw 
z zakresu prawa celnego, 
dewizowego i handlowe-

go, a także spraw związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, z wyjąt-
kiem przygotowania do jej rozpoczęcia. 

Jeśli chodzi o statystyki to w 2016 r. na 

terenie powiatu wejherowskiego udzielono 
2288 porad prawnych, w tym 479 w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wej-
herowie, 413 w Gniewinie i Luzinie, 384 
w Szemudzie i Lini, 320 w Rumi, 196 w Re-
dzie, 184 w Powiatowy Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie, 165 w Choczewie 
i Łęczycach oraz 147 w Bolszewie.

Mieszkańcy powiatu najczęściej zgła-
szali się o pomoc z zakresu prawa cywil-
nego, spadkowego oraz prawa rzeczowego 
i rodzinnego. Najczęstszymi formami doku-
mentowania uprawnień do uzyskania nieod-
płatnej pomocy prawnej był dokument toż-
samości potwierdzający nieukończone 26 
lat lub ukończone 65 lat, oryginał lub odpis 
decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy 
społecznej oraz Karta Dużej Rodziny. Po-
nadto warto dodać, że najliczniejszą grupę 
zgłaszających się po porady prawne stano-
wiły osoby powyżej 65 roku życia oraz mię-
dzy 20 a 24 rokiem życia.

Szczegółowe informacje dotyczące 
świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 
w punktach zlokalizowanych na terenie po-
wiatu, wraz z harmonogramem pracy, do-
stępne są na stronie internetowej powiatu 
wejherowskiego.

Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyj-
nego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)  w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)  

Starosta Wejherowski 
zawiadamia,

że w dniu 06 lutego 2017 roku, na wniosek Stefana Ratajczaka z Redy, będącego pełnomocnikiem Gminy 
Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, wydano decyzję (nr OS-64/2017, znak OS.6341.112.2016.
MM2) – pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopów budowlanych o łącznej długości 4170,0 m i sze-
rokości 1,0 m, pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z robotami i zasięgiem oddziaływania 
na działkach ewidencyjnych numer:

410/8, 30/7, 30/6, 30/8, 30/11, 30/3, 30/9, 30/5, 29/1, 30/11, 33/1, 33/2, 34/5, 34/3, 410/42, 410/44, • 
410/43, 410/45, 410/15, 410/14, 410/16, 410/47, 410/46, 410/48, 410/49, 1296/30, 1296/29, 409,   
obręb Bolszewo, gm. Wejherowo,
444, 445, 118, 119/1, 121, 127/67, 127/68, 128/4, 127/7, 127/8, 128/2, 128/13, 128/21, 128/22, 128/23, • 
128/24, 128/19, 128/25, 128/30, 128/28, 128/15, 128/14, 128/27, 128/29, 128/18, 120,  119/2,  obręb 
Góra, gm. Wejherowo,
403, 416, 470, 424/1, 424/2, 425, 426, 427, 428, 469, 471, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, 477, • 
478, 479, 433, 429, 468, 430, 431, 432, 508, 467, 466, 417, 418, 419, 415/2, 420, 415/1, 421, 414, 
409/1, 422, 404, 405/1, 405/2, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/2, 410/7, 410/8, 410/10, 423, 410/12, 436, 
437, 438, 439, 435, 440, 441, 442, 410/14, 410/16, 410/9, 410/11, 410/13, 410,15, 410/4, 411, 412/1, 
412/2, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 197/149, 197/151, 434, 480, 433, 444/5, 444/3, 444/2, 444/7, 444/8, 
512, 444/7, 448/9, 448/1, 448/2, 449, 450, 465, 464, 451/1, 451/2, 452, 453, 463, 483, 490, 491, 489, 
507/2, 496/1, 497/1, 507/1, 494, 492, 488, 487, 485, 484, 462, 461, 234/6, 234/3, 234/20, 234/19, 
234/18, 234/17, 234/16, 234/25, 234/24, 234/23, 234/8, 234/26, 234/14, 234/10, 234/12, 234/11, 
234/40, 234/41, 234/22, 234/7, 455, 200/16, 200/8, 379/20, 379/18, 379/16, 379/14, 379/12, 379/10, 
379/19, 379/17, 379/15, 379/13, 379/11, 379/9, 197/35, 397/148, 197/150, 197/36, 197/37, 197/38, 
197/155, 197/154, 197/40, 197/41, 197/32, 197/31, 197/56, 197/55, 197/57, 197/54, 197/53, 197/52, 
197/51, 197/50, 197/48, 197/70, 197/69, 197/149, 197/42, 197/43, 197/44, 197/46, 197/30, 197/29, 
197/28, 197/27, 197/26, 197/33, 197/59, 197/58, 197/24, 197/64, 197/63, 197/22, 197/21, 197/20, 
197/19, 197/18, 197/17, 197/16, 197/15, 197/45, 197/67, 197/127, 197/126, 197/125, 197/123, 197/82, 
197/83, 197/84, 197/85, 197/86, 197/124, 197/87, 197/88, 197/89, 197/90, 197/91, 197/92, 197/93, 
197/94, 197/95, 197/96, 197/97, 197/98, 196/1, 197/147, 200/12, 197/101, 197/113, 197/114, 197/102, 
197/103, 197/115, 197/116, 197/104, 197/156, 197/117, 197/157, 197/106, 197/118, 197/138, 197/107, 
197/119, 197/120, 197/108, 197/121, 197/109, 197/110, 197/122, 198/1, 197/111, 197/112, 197/146, 
197/145, 197/100, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 199/9, 197/128, 197/133, 
197/134, 197/129, 197/130, 197/135, 197/136, 197/137, 197/132, 198/3, 197/131, 197/71, 197/74, 
197/72, 197/75, 197/73, 197/81, 197/74, 197/76, 197/12, 197/78, 197/79, 197/80, 197/13, 197/14, 
197/7, 197/141, 197/139, 197/65, 197/140, 197/60, 197/4, 198/4, 198/2, obręb Orle, gm. Wejherowo.

Łączna ilość odpompowanej wody z całego objętego pozwoleniem zadania nie przekroczy 
Qmax rok = 73904,0  m3/rok.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postę-
powania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym 
informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, 
Wydziale Środowiska (ul. 3 Maja 4), pokoju 205 (II p.), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8-15 
(tel. 58 572-95-42).

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.
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Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Wejhero-
wie zaprasza do udzia-
łu w konkursie „Cytuję 
– Odgaduję”. Konkurs 
polega na tym, że raz 
w miesiącu na facebo-
okowym fanpage’u bi-
blioteki www.facebook.
com/PowiatowaBiblio-
tekaWejherowo ukaże 
się fragment książki. 
Kto pierwszy odgadnie 
autora i tytuł powieści 
- otrzyma nagrodę.

Jeśli wiesz, z jakiej książki 
pochodzi cytowany frag-
ment, domyślasz się, kto 
jest autorem - napisz na 
adres: powiatowabpw@
pbpw.pl (z dopiskiem 
„Cytuję - Odgaduję”) 
i wygrywaj nagrody! 
Kto pierwszy ten 
lepszy!

A oto pierwszy fragment 
książki, oraz mała podpo-
wiedz: autor książki pocho-
dzi z Norwegii.

/„(…) Córka uśmiechnęła 
się nieśmiało, pochyliła się, 
a potem usiadła na podłodze. 
Jej kark miał teraz piękną li-
nię, włosy upięte z tyłu, 
żadnych loków 
nad uszami 
wyraź-
n i e 

tego typu sprawy jej nie in-
teresują. Pokręciła się, raz 
i drugi zmieniła pozycję, 
w końcu znalazła odpowied-
nią. Widocznie zamierza 
siedzieć tu długo./

/Potem zaczęła pracować, 
robiła to szybko, ruchy mia-
ła pewne i precyzyjne. I tro-
skliwość, z jaką odnosiła się 
do książek, jakby to były 
młode wróbelki, którym po-
maga wrócić do gniazda./

/Pochyliłem się znowu nad 
rysunkiem, 

próbowałem pracować dalej, 
ale nie byłem w stanie prze-
stać jej się przyglądać. Zapał 
widoczny w ruchach, tro-
skliwość, koncentracja, sza-
cunek, każda książka została 
starannie ustawiona. Char-
lotte przesuwała palcami po 
grzbietach, by upewnić się, 
że żadna nie wystaje z sze-
regu. Swego czasu trakto-
wałem książki tak samo jak 
ona. Charlotte musiała za-
uważyć moje spojrzenie, bo 
nagle odwróciła się ku mnie 
z uśmiechem. Odpowiedzia-
łem jej tym samym i bardzo 

szybko skupiłem się zno-
wu na pracy z niezrozu-

miałym uczuciem, że 
zostałem przyłapa-

ny. (…)”/
/raf/

Skąd jest ten cytat? Zgadnij i wygraj!

Wielkimi krokami zbli-
ża się koncert legendarnej 
grupy. Na scenie Fabryki 
Kultury wystąpi Nocna 
Zmiana Bluesa.

Sławek Wierzcholski 
i Nocna Zmiana Bluesa 
przez 35 lat artystycznej 
aktywności wykreowali 
własny, niepowtarzalny styl 
oparty na akustycznym in-
strumentarium. To, co grają, 
jest fuzją bluesa, folku, jaz-
zu oraz piosenki autorskiej. 
W jakiej obecnie są formie? 
Będzie można przekonać się 
o tym już w najbliższą sobo-

tę, tj. 11 lutego. Wówczas 
w Fabryce Kultury zorga-
nizowany zostanie koncert 
legendarnej grupy. 

Warto zaznaczyć, że tego-
roczny sezon koncertowy 
w Redzie jest wyjątkowo 
atrakcyjny. W Fabryce Kul-
tury zaprezentuje się mię-
dzy innymi zespół Golden 
Life. Dodatkowo wystąpi 
Sztywny Pal Azji i zespół 
Vox. Więcej informacji na 
temat koncertów można od-
naleźć na stronie interneto-
wej Miejskiego Domu Kul-
tury w Redzie. 

wA

Koncert w Redzie

twórz razem z nami



8 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 10 lutego 2017

Trwa wielkie odliczanie do ma-
tury. Zanim jednak uczniowie 
ostatnich klas szkół ponadgim-
nazjalnych rzucą się w wir nauki, 
czeka ich zgoła przyjemniejsza 
rzecz, a mianowicie studniówka. 
Bal maturalny za sobą mają już 
m.in. uczniowie ZSP nr 2 w Wej-
herowie.  

- Studniówka to jeden z nie-
licznych zwyczajów, który mimo 
upływającego czasu nigdy się nie 
zmienia - mówiła do uczniów Kry-
styna Grubba, dyr. Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wej-
herowie. - Jak tak patrzę na Was, 
to myślę o tym, jak ten czas szyb-
ko mija. Trzy lub cztery lata temu 
zjawiliście się w murach naszej 
szkoły, a już niebawem będziecie 
je opuszczać.

Uczniowie Elektryka bawili się 
w hotelu znajdującym się przy ul. 
Puckiej w Redzie. Obok prezen-
tujemy galerię zdjęć z balu, który 
na długo powinien pozostać w pa-
mięci tegorocznych maturzystów. 
Dysponujesz fotografiami z innych 
studniówek? Prześlij je koniecznie 
na adres: a.walk@expressy.pl.

wA

Studniówki 2017  tak się bawi elektryk!

ZobAcZ FilM
NA  gWE24.PL

studniówka to 
jeden z nielicz-
nych zwycza-
jów, który mimo 
upływającego 
czasu nigdy 
się nie zmie-
nia - mówiła do 
uczniów krysty-
na Grubba, dyr. 
Zespołu szkół 
Ponadgimna-
zjalnych nr 2 
w Wejherowie.

W wejherowskiej ko-
legiacie zorganizowano 
czternastą edycję Verba 
Sacra - Modlitwy Katedr 
Polskich. Uczestnicy wyda-
rzenia, które miało miejsce 
w poniedziałkowy wieczór 
(6 lutego) usłyszeli kaszub-
ski przekład „Księgi Kohe-
leta” w wykonaniu aktorki 
Danuty Stenki.

Organizacją 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. Jeszcze przed 
czytaniem Bibli uhonoro-
wano osoby zaangazowane 
w organizację Modlitwy Ka-
tedr Polskich. Danuta Stenka, 
ktora już od czternastu lat 
czyta po kaszubsku Biblię 
otrzymala statuetkę Jakuba 
Wejhera, czyli najwyższe 
miejskie odznaczenie. Ojco-
wie franciszkania nagrodzili 
także Krzysztofa Hildebrand-
ta, prezydenta Wejherowa. 
Włodarz miasta otrzymał sta-
tuetkę świętego Franciszka, 
najwyższe zakonne odzna-
czenie, które trafia do osoby 
świeckiej.

Najważniejszym punktem 
wydarzenia było oczywiście 
czytanie „Księgi Koheleta” 
w przekładzie dokonanym 
przez o. prof. dr. hab. Adama 
R. Sikorę. Tradycyjnie już 
księgę zaprezentowała aktor-
ka Danuta Stenka. Oprawę 

muzyczną zapewnili znani 
trójmiejscy muzycy: Cezary 
Paciorek – keyboard i akorde-
on, który skomponował mu-
zykę do całości widowiska, 
a także – Kinga Pruś (śpiew), 
Gabriela Janusz (śpiew), Pa-
weł Ruszkowski (śpiew), 
Emil Miszk (trąbka), Piotr 
Lemańczyk (kontrabas) i To-
masz Łosowski (perkusja).

Scenariusz i reżyseria to 
dzieło Przemysława Basiń-
skiego. 

Uczestnikom wydarze-
nia zaprezentowano row-
nież archiwalne fragmenty 
„Księgi Koheleta” w wy-
konaniu Gustawa Holoub-
ka zaprezentowane w 2000 
roku.

/Gb/

Księga Koheleta w kolegiacie
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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

Gospodynią spotka-
nia Konwentu Powia-
tów Województwa Po-
morskiego była Janina 
Kwiecień, starosta po-
wiatu kartuskiego. 

Gratulowano jej sukcesu, bo 
powiat kartuski kolejny rok 
z rzędu znalazł się w ścisłej 
czołówce prestiżowego ran-
kingu prowadzonego przez 
Związek Powiatów Polskich. 
W kategorii powiatów powy-
żej 120 tys. mieszkańców za-
jął 3 miejsce. 

Kartuskim obradom prze-
wodniczył przewodniczący 
Konwentu Mirosław Czapla, 
starosta malborski. Monika 
Kończyk, Pomorski Kurator 
Oświaty, przedstawiła zasa-
dy wprowadzanej w życie 
reformy oświaty i odpowia-
dała na pytania samorządow-
ców. Reforma oświaty doty-
czy  najbardziej samorządów 
gminnych, które na razie od-
powiedzialne są za organizację 
zarówno szkół podstawowych 
jak gimnazjów. Z mocy prawa 
31 sierpnia 2019 r. gimnazja 
przestaną istnieć, ale już od 1 
września 2017 roku nie będzie 
do nich naboru, a uczniowie 
kończący klasę szóstą przejdą 
do klasy siódmej w tej samej 

szkole. W terminie do 31 mar-
ca br. rady gmin muszą pod-
jąć uchwały w sprawie sieci 
szkół, przyjmując jednocze-
śnie akty założycielskie szkół 
nowego typu – ośmioklaso-
wych. Ponieważ gminy nie 
będą miały możliwości po-
woływania szkół ponadpod-
stawowych, muszą wystąpić 
do rad powiatów i zawrzeć 
porozumienie o przekazaniu 
zadań dotyczących kształce-
nia młodzieży. 

Na organizację nowego typu 
kształcenia ponadpodstawo-
wego powiaty będą miały 
trochę więcej czasu. Stoją 
głównie  przed wyzwaniem 
związanym z kształceniem 
zawodowym. Przewidzia-
no (prócz 4-letnich liceów) 
5-letnie technika oraz dwu-
stopniowe branżowe szkoły 
zawodowe. Klasy pierwsze 
zaczną naukę od 1 września 
br. 

Szkoły rolnicze, leśne, że-

glugi śródlądowej i rybołów-
stwa teoretycznie mają moż-
liwość stania się szkołami 
resortowymi – działającymi 
bezpośrednio pod egidą kon-
kretnych ministerstw, jednak, 
aby status taki uzyskać, ko-
nieczna jest akceptacja rady 
powiatu – o co może być 
trudno.  

Starosta kartuski Janina 
Kwiecień podkreślała, że już 
w tej chwili jej samorząd kła-
dzie duży nacisk na renesans 

szkolnictwa zawodowego. 
Stąd duże nakłady na moder-
nizacje szkół i wzbogacenie 
oferty o przedmioty związane 
z kolejnictwem i logistyką: 

- Niestety przede wszystkim 
musimy zwalczyć pewien 
stereotyp związany ze szko-
łami zawodowymi – mówi 
starosta kartuski. – Przez lata 
utarło się, że do szkoły za-
wodowej trafiają uczniowie 
słabsi, z gorszymi wynikami. 
A my przecież nie od dziś po-

trzebujemy wszechstronnych 
fachowców, posiadających 
wiedzę ogólną, znających 
języki. Stąd nasze starania 
o to, by szkoły zawodowe 
miały odpowiednie zaplecze 
dydaktyczne, by kształcenie 
odbywało się na bardzo wy-
sokim poziomie. Oczekujemy 
też zaangażowania ze strony 
przedsiębiorców i otwarcia na 
współpracę ze szkołami.

O sporcie szkolnym – jego 
nowych wyzwaniach i moż-
liwościach, mówił z pasją 
Dariusz Męczykowski, radny 
sejmiku pomorskiego, prze-
wodniczący Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sporto-
wego. Poinformował, że otrzy-
mał fundusze (z Ministerstwa 
Sportu i od marszałka pomor-
skiego) na przygotowanie 900 
miejsc pracy dla organizato-
rów sportu w województwie, 
ale potrzebuje wsparcia sa-
morządów i przedsiębiorców 
przy organizacji rozgrywek 
i eliminacji gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich, 
o które mocno zabiega. Jego 
hasłem jest: „Stop ze zwol-
nieniami z wf-u”, oraz: „Całe 
Pomorze gra w piłkę  ręczną”. 
Sam przez 34 lata budował 
zespół super ligi – i udało mu 
się. Anna Kłos

Starostowie obradowali w Kartuzach
Fo
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W nocy ze środy na czwar-
tek przeprowadzono akcję 
liczenia osób bezdomnych 
w Wejherowie. Badanie 
przeprowadzili pracowni-
cy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej wspólnie 
z funkcjonariuszami straży 
miejskiej i policji. 

Liczenie bezdomnych 
w Wejherowie to element 
ogólnopolskich badań. Jak 
tłumaczą mundurowi i pra-
cownicy pomocy społecznej, 
określenie liczby takich osób 
jest niezbędne do podejmo-
wania działań, które mają 
ograniczyć negatywne skut-
ki bezdomności. 

W sumie pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i funkcjonariusze 
policji oraz Straży Miejskiej 
ustalili, że w nocy z 8 na 9 
lutego na terenie Wejherowa 
przebywało czternastu bez-
domnych, z których jedna 
osoba wyraziła zgodę na po-
byt w schronisku. 

wA

Policzyli 
bezdomnych
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Niedawno minęła połowa 
kadencji samorządów, moż-
na więc pokusić się o pierw-
sze podsumowania. Jakie 
najważniejsze inwestycje 
udało się zrealizować lub roz-
począć?

- Półmetek kadencji to ważny 
czas dla samorządów. To mo-
ment, kiedy radni gminy, moi 
współpracownicy i ja możemy 
zmierzyć, ile pracy wykonali-
śmy dotychczas, jak dużo za-
dań jeszcze przed nami, a nawet 
czy podczas minionych lat nie 
zmieniły się priorytety. Pytanie 
o najważniejsze inwestycje jest 
z założenia trudnym, szczegól-
nie przy ocenie zadań realizo-
wanych w tak zróżnicowanych 
sołectwach, których w gminie 
Wejherowo jest 16. Zupełnie 
inne potrzeby mają bowiem 
reprezentanci liczącego blisko 
8 tys. mieszkańców Bolszewa 
i choćby Reszek, gdzie zamel-
dowanych jest mniej niż 150 
osób. 

A jeśli przyjąć za kryterium 
kluczowych inwestycji ponie-
sione nakłady?

- To do takich inwestycji za-
liczyć należy rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej (ok. 27 mln zł), 
czy rozbudowę dróg (ok. 9 mln 
zł). Do najważniejszych w tym 
zakresie należy zaliczyć połą-
czenie pomiędzy Sopieszynem, 
Ustarbowem, Gowinem a Go-
ścicinem, czy choćby utwar-
dzenie drogi Zbychowo - Gnie-
wowo i budowę ul. Zamostnej 
w Górze. Nadmienię, że każde 
z wymienionych tu zadań zre-
alizowaliśmy przy współpracy 
z Powiatem Wejherowskim. 
Mówiąc natomiast o realiza-
cji projektów wynikających 
z jasno deklarowanych potrzeb 

społecznych, moglibyśmy 
uznać za najważniejszą rozbu-
dowę Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Bolszewie, 
gdzie łączny koszt realizacji to 
ok 13 mln zł.

Jakie wyzwania, z którymi 
musiał się zmierzyć samo-
rząd gm. Wejherowo w ciągu 
ostatnich dwóch lat, uważa 
Pan za najważniejsze?

- Nadal najistotniejszą dla 
nas pozostaje kwestia rozbu-
dowy sieci kanalizacyjnej. To 
podstawa każdego sprawnie 
funkcjonującego samorządu. 
Od początku mojego urzę-
dowania rozbudowa sieci jest 
priorytetem. Niezwykle trudno 
negocjować z mieszkańcami 
oczekującymi utwardzania 
kolejnych odcinków dróg, by 
zaczekali kilka miesięcy, kiedy 
walczymy o środki zewnętrz-
ne na poprowadzenie w tym 
miejscu kanalizacji. A trzeba 
tutaj zaznaczyć, że sieć kanali-
zacyjna to wyjątkowo kapitało-
chłonna inwestycja. Dlatego od 
lat współpracujemy z Przedsię-
biorstwem PEWIK Gdynia. 
Podczas minionej połowy ka-
dencji wspólnie wybudowali-
śmy aż 46 km sieci. 

Jakich miejscowości to do-
tyczy i ile pieniędzy koszto-
wało?

- Inwestycja realizowana na 
terenie miejscowości Bolsze-
wo, Gościcino, Kąpino, Łężyce 
i Pętkowice pochłonęła ponad 
27 mln zł (z wykorzystaniem 
dofinansowań z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko oraz 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-

Konsekwentnie gospodarni
Z Henrykiem Skwarło, wójtem gminy Wejherowo, o minionym półmetku kadencji i planach rozwoju gminy, rozmawia Rafał Korbut. 

spodarki Wodnej). Co więcej, 
w celu uzyskania dobrego 
efektu ekologicznego zrealizo-
wanych inwestycji, udzielono 
dofinansowania dla 750 osób 
w kwocie 830 tys. zł na doko-
nanie podłączenia do sieci w ter-
minie do pół roku po oddaniu jej 
do użytku. 

Co jeszcze było dla Pana 
i samorządu gminy dużym 
wyzwaniem?

- Nie da się ukryć, że w cza-
sie kadencji pojawia się wiele 
kwestii, których samorządy nie 
mogły przewidzieć wcześniej. 
Obecna kadencja mierzyć się 
musi m.in. z reformą szkolnic-
twa. Wszystkie te nieinwesty-
cyjne zadania są dla nas równie 
trudnymi wyzwaniami. Tym 
bardziej, że w przytoczonym 
przykładzie mówimy o szko-
łach, które w Gminie Wejhe-
rowo od lat nie odnotowują 
skutków niżu demograficznego. 
Między innymi dlatego stale 
rozbudowujemy infrastruktu-
rę szkolną w momencie, gdy 
w Polsce zamykanych jest coraz 
więcej szkół. 

Nie jest to Pana pierwsza 
kadencja, podejmowane 
działania są więc z pewnością 
kontynuacją pewnej długo-
falowej strategii. Jakie są 
jej najważniejsze założenia? 
- Konsekwentnie gospodarni – 
w tym haśle zawarte jest to, co 
najważniejsze. Gminom wiej-
skim o zróżnicowanym cha-
rakterze, nie utrzymującym się 
z turystyki wystarczyć powinno 
zdroworozsądkowe gospodar-
skie podejście. Nie musimy 
konkurować z miastem leżącym 
10 min. drogi stąd i prześcigać 
się w dostarczaniu rozrywki 
w postaci występów telewizyj-
nych gwiazd w każdy weekend 
wakacji. Nie chcę przez to po-
wiedzieć, że kultura w ogóle nie 
jest nam potrzebna – w gminie 
organizujemy przecież kon-
cert letni (gdzie gwiazdę wie-
czoru w plebiscycie wybierają 
mieszkańcy), Dni Gminy, Dni 
Piaśnickie, kino pod chmurką 
czy szereg innych atrakcji przy-

gotowywanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Bibliotekę, 
które od stycznia połączone 
zostały w jedną instytucję pod 
nazwą Biblioteka i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo. 
Rzecz w tym, by nie zapominać 
o podstawowych potrzebach 
i w swoich działaniach kierować 
się dobrem mieszkańców. Jeśli 
na mocy ustawy musimy znieść 
zniżki za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, jakie zapro-
ponowaliśmy wcześniej senio-
rom i rodzinom wielodzietnym, 
to naszym zadaniem – zadaniem 
pracowników merytorycznych 
i moim – jest szukanie najlep-
szych rozwiązań na złagodzenie 
skutków tych zmian. 

Priorytetem z pewnością jest 
też pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych?

- Oczywiście.  Nie tylko na 
rozbudowę dróg czy dużej 
infrastruktury. Czasami trze-
ba wysilić się i walczyć także 
o środki na infrastrukturę uzu-
pełniającą, taką jak parkingi 
czy infrastruktura sportowa. 
Idealnym przykładem jest tutaj 
Gowino, gdzie wybudowaliśmy 
dwa  boiska wraz z odwodnie-
niem (kwota inwestycji ok 600 
tys. zł) oraz parking  przy SSP 
Gowino (za kwotę ok 163 tys. 
zł). Łączne dofinansowanie do 
zadań z PROW wyniosło po-
nad 460 tys. zł. Podobnie jak 
budowa nowoczesnej świetlicy 
wiejskiej w Ustarbowie. Koszt 
inwestycji to ok. 700 tys. zł, 
z czego 450 tys. zł stanowiło 
dofinansowanie zewnętrzne. 
Jednym z projektów nad który-
mi pracujemy ostatnio jest ubie-
ganie się o dofinansowanie na 
odnawialne źródła energii (in-
stalacja ogniw fotowoltaicznych 
na obiektach gminy Wejhero-
wo oraz domach prywatnych). 
W dzisiejszych czasach nie 
można zapominać o zadaniach 
z zakresu ochrony środowiska. 
Zupełnie nowym projektem 
jest prowadzona w partnerstwie 
z gminą Choczewo moderniza-
cja oświetlenia ulicznego po-
przez wymianę źródeł światła 
na energooszczędne.

Jednym z ostatnich sporych 
sukcesów jest oddanie do 
użytku kilku odcinków dróg, 
których budowa była współ-
finansowana przez powiat 
i z budżetu centralnego. Czy 
rozwiązało to problemy, jeśli 
chodzi o płynność ruchu dro-
gowego? Jaki jest dalszy plan 
na modernizację i rozbudowę 
infrastruktury drogowej?

- Drogowe zadania inwesty-
cyjne zrealizowane w latach 
2015-2016 osiągnęły łączną 
wartość 9 mln zł. Jednym z naj-
większy wyzwań była dla nas 
budowa drogi gminnej pomię-
dzy Sopieszynem, Ustarbowem, 
Gowinem i Gościcinem, jako 
nowego połączenia drogowego 
i blisko kilometrowe odtworze-
nie ul. Słonecznej w Gościcinie 
po robotach kanalizacyjnych. 
Pierwsza ze wspomnianych 
to inwestycja wykonana w ra-
mach Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej (wcześniej tak zwana 
„schetynówka”). Oddane do 
użytku w 2014 roku przedłuże-
nie ul. Południowej w Gościci-
nie otworzyło nowy rozdział 
w życiu wielu mieszkańców. 
Połączenie z ul. Sucharskiego 
w Wejherowie wybudowane 
dzięki tzw. „schetynówce” po-
zwoliło na dojazd do centrum 
miasta z ominięciem drogi 
krajowej nr 6. Możliwość za-
oszczędzenia czasu i pieniędzy 
została doceniona przez kie-
rowców, dlatego połączenie sta-
ło się jednym z najczęściej eks-
ploatowanych. Z tego względu 
wskazanym było pozyskanie 
kolejnych środków na rozbu-
dowę drogi, co udało się w tej 
kadencji. Kontynuacja ul. Po-
łudniowej stanowiła ważne za-
danie, ale niemal rewolucyjnym 
była budowa ul. Brzozowej 
w Gowinie oraz ul. Gowińskiej 
i Łąkowej w Ustarbowie. Jest 
to nie tylko podniesienie ogól-
nego komfortu życia, ale także 
gwarancja bezpiecznej drogi do 
szkoły dla dzieci. Niemniejsze 
znaczenie miały także zadania 
realizowane z powiatem Wej-
herowskim, by wspomnieć raz 
jeszcze budowę ul. Zamost-
nej w Górze – eksploatowanej 
w dużej mierze także przez tu-
rystów, czy utwardzenie drogi 
między Zbychowem i Gniewo-
wem. Cieszę się, że od początku 
kadencji współpraca z powia-
tem wejherowskim układa się 
tak pomyślnie. 

 
Rozwój których dziedzin 
w gminie Wejherowo uważa 
Pan za najważniejszy i dlacze-
go? Czy jest to dalszy rozwój 
dróg, edukacji, sportu, czy 
rozrywki? A może na dzień 
dzisiejszy ważniejsza jest eko-
logia lub turystyka?

- W tak dużym samorządzie 

nie możemy pozwolić sobie na 
jednotorowe działania. W wy-
znaczaniu priorytetów poma-
gają mi radni, których liczba 
zgodnie z przepisami rośnie 
wraz z liczbą mieszkańców. 
Od tej kadencji Rada Gminy 
Wejherowo liczy już 21 rad-
nych. To między innymi oni są 
katalizatorem wielu działań po-
dejmowanych w konkretnych 
sołectwach, a chcę zaznaczyć, 
że na półmetku trwającej ka-
dencji naszą współpracę me-
rytorycznie oceniam bardzo 
dobrze! Nie można zapominać 
także o roli sołtysów. Rewolu-
cyjne podejście do Funduszy 
Sołeckich przyczyniło się do 
jeszcze większego wpływu 
mieszkańców na podejmowane 
w naszych wsiach inicjatywy. 
Fundusz Sołecki pozwala bo-
wiem na realizację inicjatyw 
oddolnych, które zawsze przyj-
muję z aprobatą. Nierzadko 
także podczas zebrań wiejskich 
lokalna społeczność decyduje 
o przeznaczeniu tych środków 
na rzecz większych projektów 
prowadzonych przez gminę. 
Zauważmy, że funkcjonujące 
od 2011 fundusze są dosko-
nalszym odpowiednikiem tak 
popularnego Budżetu Oby-
watelskiego. Doskonalszym 
o tyle, że plebiscyty nie są 
dominowane przez najwięk-
sze sołectwa, przez co zada-
nia realizowane w każdej wsi.  

A gdyby Pan miał wymienić 
najważniejsze zadania i pla-
ny?

- Z zadań, nad którymi obec-
nie pracują moi współpracow-
nicy, wymienić mogę kolejne 
wnioski na dofinansowanie 
budowy dróg. Budowa drogi 
Kazimierza Grubby w Gości-
cinie, na dofinansowanie której 
niebawem podpiszemy umowę, 
będzie zwieńczeniem wspa-
niałego projektu obwodnicy 
o którym opowiadałem wyżej. 
Z poruszonych już tutaj wspo-
mnieć można też wnioski na 
dofinansowanie instalacji fo-
towoltaicznych, czy rozbudo-
wę infrastruktury szkolnej. Co 
ważne – pracujemy także nad 
planem przebudowy budynku 
szkolnego mieszczącego się 
przy ul. Wodnej w Bolszewie 
na przedszkole. Duża rewolucja 
czeka także uczniów Gowina, 
bowiem tamtejsza szkoła jest 
dla nas kolejnym po Bolsze-
wie wyzwaniem. Dokładamy 
też starań do szybkiego zakoń-
czenia prac w budynku Urzę-
du Gminy Wejherowo przy ul. 
Transportowej, gdzie docelowo 
trafić mają wszystkie referaty. 
Mamy nadzieję, że w począt-
kiem drugiej połowy roku, 
wszyscy urzędnicy będą mogli 
przyjmować klientów Urzędu 
w tej samej siedzibie.
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Za nami XVIII Po-
wiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich. 
Zwyciężczyniami so-
botnich zmagań okaza-
ły się przedstawicielki 
Bolszewa, które zakwa-
lifikowały się do woje-
wódzkiego etapu kon-
kursu.

O miano najlepszych pa-
nie rywalizowały w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie. W sumie 
do rywalizacji przystąpiło 
sześć kół z niemal wszyst-
kich gmin powiatu wejhe-
rowskiego. Gospodynie po-
pisywały się umiejętnościami 
kulinarnymi, zdolnościami 
aktorskimi, poczuciem rytmu 
i humoru, a także talentem 
wokalnym. Pod wrażeniem 
występów przedstawicielek 
poszczególnych kół byli nie 
tylko ich bliscy, ale i człon-
kowie jury.

- W Powiatowym Turnie-
ju Kół Gospodyń Wiejskich 
uczestniczę już od kilku lat 
i zawsze jestem pod wraże-
niem umiejętności i pomy-

słowości pań – przekonuje 
Barbara Ditrich z Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Lubaniu. - Widać, 
że członkinie poszczegól-
nych kół wkładają mnóstwo 
serca w to, co robią. Nie 
tylko świetnie się przy tym 
bawią, ale i sprawiają radość 
innym. 

W konkurencji kulinarnej 
najlepiej spisały się gospody-
nie ze Strzepcza. Jeżeli cho-
dzi o umiejętności taneczne, 
to bezkonkurencyjne okazały 
się przedstawicielki Koła Go-
spodyń Wiejskich w Luzinie. 
Talentem wokalnym konkur-
sowe jury olśniło Koło Go-
spodyń Wiejskich Brzeźno 

Lęborskie. W trakcie zmagań 
hitem mody okazała się je-
sienna suknia pań z Perlina. 
W konkurencji edukacyjnej 
najlepiej wypadła drużyna 
z Sasina. Tytuł Grand Prix 
XVIII Powiatowego Turnie-
ju Kół Gospodyń Wiejskich 
przypadł przedstawicielkom 
Bolszewa. wA

Gospodynie z Bolszewa 
najlepsze w powiecie

Dla wielu mieszkańców 
Luzina miniona niedzie-
la stanowiła ważny dzień 
w życiu wspólnoty parafial-
nej. W kaplicy przy budo-
wanym kościele pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Luzi-
nie celebrowano uroczystą 
mszę św. z udziałem ka-
płanów z całego dekanatu 
pod przewodnictwem abp. 
Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głodzia.

Proboszcz Parafii Ks. Ka-
nonik Andrzej Galiński za-
prosił do wspólnego świę-
towania z okazji jubileuszu 
XV-lecia erygowania kościo-
ła, który jest jeszcze w budo-
wie. Uroczystość połączono 

z aktem poświęcenia czte-
rech nowych dzwonów, któ-
re noszą imiona: Św. Fausty-
na, Św. Józef, Św. Jan Paweł 
i Św. Wawrzyniec, stanowią-
cych ofiarę od Wspólnoty 
Parafialnej i indywidualnych 
rodzin.

W uroczystościach udział 
wzięli m.in. starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, 
przedstawiciele władz sa-
morządowych, poczty sztan-
darowe, strażacy ochotnicy, 
mieszkańcy Luzina oraz 
licznie zgromadzeni parafia-
nie i goście. 

Uroczystość uświetnił wy-
stęp Chóru ,,Lutnia ‘’ z Luzi-
na oraz Orkiestry Dętej Gmi-
ny Luzino. /raf/

Cztery nowe dzwony 
poświęcone
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cZYTA J więcE J:

GNAŁ NA ZŁAMANiE 
KARKU

Przez trzy miesiące nie bę-
dzie mógł prowadzić sa-
mochodu. chodzi o 22-
latka, który przekroczył 
dozwoloną prędkość o 100 
km/h.

We wtorek przed godz. 21 
funkcjonariusze wejherow-
skiej drogówki zatrzyma-
li do kontroli drogowej 22-
letniego mieszkańca powia-
tu wejherowskiego. Mężczy-
zna na drodze krajowej nr 6 
w Wejherowie kierował bmw 
z prędkością 150 km/h. tym 
samym przekroczył dozwo-
loną prędkość o 100 km/h.
Funkcjonariusze ukarali 22-
latka mandatem w wyso-
kości 500 zł i dziesięcioma 
punktami karnymi. Dodat-
kowo mężczyźnie zatrzyma-
ne zostało prawo jazdy na 
okres trzech miesięcy. wA

sześć zastępów straży po-
żarnej walczyło z poża-
rem pustostanu, który 
wybuchł wczoraj w w wej-
herowie. w zdarzeniu nikt 
nie ucierpiał. 

informację o pożarze bu-
dynku przy ul. okrężnej wej-
herowscy strażacy otrzyma-
li o godz. 23:17. W wynik po-
żaru spłonęła część obiektu 
i drewniana przybudówka. 
Akcja gaśnicza trwała około 
dwóch godzin.
obecnie nie wiadomo, co 
było przyczyną zaprószenia 
ognia.
wA

Nawet dziesięć lat 
w więzieniu może spę-
dzić 23-latek, którego 
zatrzymali wejherow-
scy kryminalni. Mężczy-
zna ukradł volkswage-
na i włamał się do inne-
go pojazdu, z którego 
ukradł m.in. radio sa-
mochodowe.  

Policjanci, pracując 
nad sprawami kradzie-
ży z włamaniem, ujawni-
li, że związek z nimi miał 
23-latek z powiatu wej-
herowskiego. Munduro-
wi ustalili, że w nocy z 25 
na 26 stycznia mężczy-
zna włamał się do volks-
wagena, którego następ-
nie ukradł. Jeszcze tej sa-
mej nocy mieszkaniec 
powiatu wejherowskie-
go włamał się do inne-
go samochodu, z którego 
ukradł radio samochodo-
we, głośnik basowy oraz 
inne drobne przedmioty. 
Mężczyzna został zatrzy-
many i doprowadzony do 
wejherowskiej komendy. 
Noc spędził w policyjnym 
areszcie. Został już prze-
słuchany przez śledczych 
i usłyszał zarzuty kradzie-
ży z włamaniem. grozi 
mu do dziesięciu lat po-
zbawienia wolności.

54-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego jest podejrza-
ny o kradzież samochodu na terenie Niemiec. Mężczyzna za-
trzymany został na krajowej „szóstce” w lęborku. 

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, do kradzieży samochodu na 
terenie Niemiec doszło w minioną środę. Łupem mieszkańca po-
wiatu wejherowskiego miało paść BMW o wartości około 50 tys. 
zł. Mundurowi po uzyskaniu informacji o kradzieży ustalili, jaką 
trasą mężczyzna przemieszcza się skradzionym pojazdem i za-
trzymali go na drodze krajowej nr 6 w Lęborku. 
54-latek usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 
dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Po bMw Do NiEMiEc 

wieloletnie badania ja-
kości powietrza prowa-
dzone przez inspekcję 
ochrony Środowiska 
wskazują, że w okresie 
zimowym zanieczysz-
czenie powietrza pyłem 
zawieszonym wyraźnie 
wzrasta. spadek tempe-
ratur w tym okresie po-
woduje zwiększone za-
potrzebowanie na cie-
pło oraz zdecydowany 
wzrost tzw. „niskiej emi-
sji”. Problem niskiej emi-
sji ma związek z emisją 
zanieczyszczeń z indy-
widualnych, przestarza-
łych i nieefektywnych 
pieców grzewczych.
Niestety, nadal powszechne jest spalanie 
odpadów gospodarczych w piecach grzew-
czych. Podczas spalania odpadów oraz pa-
liw niskiej jakości do atmosfery uwalniany 
jest szereg zanieczyszczeń negatywnie wpły-
wających na zdrowie człowieka oraz środo-
wisko, m.in.: wielopierścieniowe węglowo-
dory aromatyczne, dioksyny, a także metale 
ciężkie, które przedostają się do atmosfery 
wraz z pyłem. Dodatkowo należy zauważyć, 
że w warunkach niskiego przewietrzenia, 
czyli niskiej prędkości wiatru, a także braku 
opadów atmosferycznych i niskiej tempera-
tury dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń 
w niskich partiach atmosfery z powodu ogra-
niczenia procesu mieszaniu powietrza w at-
mosferze.
Spalając odpady w piecach domowych wpły-
wamy przede wszystkim na najbliższe oto-
czenie, a więc samych siebie, sąsiadów oraz 
wszystkie elementy otaczającego nas środo-
wiska, powietrze, którym oddychamy, glebę 
czy wodę. Apelujemy, nie bądźmy bierni! 
informacji o jakości powietrza w wojewódz-
twie pomorskim dostarcza strona interne-
towa www.airpomerania.pl (wersja mobilna 
- www.airpomerania.pl/m/). Na stronie do-

stępne są informacje o aktualnym indeksie 
jakości powietrza, prognozach indeksu (za-
kładka Prognozy), pomiarach ze stacji au-
tomatycznych z ostatnich 3 dni (zakładka 
Pomiary). W zakładce Raporty i analizy do-
stępne są m.in. raporty miesięczne z pomia-
rów automatycznych oraz raporty kwartalne 
z pomiarów manualnych pyłu zwieszonego 
PM10 oraz zanieczyszczeń zawartych w pyle 
PM10.
Również na stronie internetowej głównego 
inspektoratu ochrony Środowiska dostępne 
są informacje o aktualnej jakości powietrza 
w kraju (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/
current). Na urządzeniach mobilnych z syste-
mami Android, ioS oraz urządzeniach z sys-
temem Windows dostępna jest bezpłatna 
aplikacja „Jakość powietrza w Polsce”.
W województwie pomorskim nie dochodzi 
do przekraczania poziomów alarmowych. 
Nie oznacza to, że sytuacja jest zadowalają-
ca. Mają miejsce przekroczenia poziomu do-
puszczalnego średniodobowego pyłu PM10. 
główną przyczyną tych przekroczeń jest wła-
śnie wspomniana niska emisja. tylko jej sku-
teczne eliminowanie może doprowadzić do 
sytuacji, gdy będziemy oddychać czystym 
powietrzem. /raf/

wioŚ APElUJE: sToP NisKiEJ EMisJi!

otrzymałeś „wezwanie do zapłaty”? uważaj, 
to może być oszustwo. 
Niedawno na elektroniczne skrzynki poczto-
we zaczęły przychodzić informacje, których 
nadawcą rzekomo jest  Ministerstwo Rodzi-
ny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. W 
mailu znajduje się informacje, że w związku 
ze zmianą regulaminu „potwierdzenie wpi-

su w rejestrze” wymaga wpłaty w wysokości 
365 zł. Podany jest również nr konta i termin, 
do kiedy należy dokonać wpłaty. 
uwaga – to oszustwo! Co należy zrobić, gdy 
otrzymamy podobną informację? Przede 
wszystkim nie przelewać pieniędzy bez do-
kładnego sprawdzenia ich zasadności. 
/raf/

UwAGA NA osZUsTów!



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

USŁUGI
UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

PRoFEsJoNAlNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KoTŁowNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

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

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

RÓŻNE

siANo, słoma w balotach 
120x150, siano kostka z ma-

gazynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

DREwNo opalowe,buk,sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

PRAsA kostka masy FERguSoN 1.40 
podbieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477

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

MATA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, kolor pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

sPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 
505-567-034

sPRZEDAM ubranka dla dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, 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 wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu ii Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

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

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

sPRZEDAM rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAM działkę 1320 m2 z do-
mem w Łebczu, tel. 576 974 824

sPRZEDAM lub zamienię na miesz-
kanie działkę 1340m2 w Łebczu na 
działce dom w surowym stanie, tel. 
576 974 824

sPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

sPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JEsTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

sTARsZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-

dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

ZAMiENię dom z działką 1320 m2 w 
Łebczu na mieszkanie, tel. 576 974 
824

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPię mieszkanie za gotówkę, w 
trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKUP aut kasacja pomoc drogowa 
auto części Wejherowo, trójmiasto, 
tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

lEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50
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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.

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:

T w ó R Z 

gwe24.pl/rejestracja

gwe24.pl
razem 
z  nami!

NEKROLOGI 
I KONDOLENCJE
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92

do obsługi kluczowych klientów biznesowych. 
od kandydata wymagamy doświadczenia w pracy z
programami linii: GRAVis, iNsERT, RADiX, PŁATNiK...
Podstawowa znajomość administracji Windows Serwer, Micro-
soft SQL Server oraz tworzenie stron www będzie dodatkowym 
atutem. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunika-
tywnym, Wymagane prawo jazdy kat B

cV prosimy wysyłać na adres: info@wejherkomputer.pl

Firma z terenu Wejherowa 
poszukuje iNFoRMATYKA 
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W Zespole Szkół Energe-
tycznych w Gdańsku od-
były się finały Mistrzostw 
Pomorza Juniorek, w któ-
rych wystąpiły aż dwa ze-
społy APS-u Rumia. Do-
szło do wewnętrznego 
pojedynku między obiema 
rumskimi drużynami.

Rumskie zespoły rywalizo-
wały w grupie z bardzo silny-
mi zespołami: Atomem Trefl 
Malbork, który ma w swoim 
składzie reprezentantki Pol-
ski, oraz drużyną gospoda-
rzy, Energą Gedanią Gdańsk. 
Pierwsza kolejka spotkań 
zakończyła się przegrany-
mi rumskich zespołów – 
drugi zespół APS przegrał 
z Energą Gedanią Gdańsk 

1:3, a pierwszy uległ fawo-
rytkom z Malborka 0:3. Na-
stępnie doszło do pojedynku 
między drużyną kadetek, 
a pierwszym zespołem APS
-u. Podopieczne Roberta Sa-
wickiego pokonały 3:1 nieco 
starsze koleżanki. To kolejny 
sukces młodych siatkarek, 
które w maju ubiegłego roku 
zostały Mistrzyniami Polski 
Młodziczek. W ostatnim me-

czu lepsze okazały się jednak 
siatkarki Atomu Malbork, 
które tym samym skompleto-
wały trzecie zwycięstwo na 
gdańskich zawodach. Serię 
dwóch przegranych przerwał 
pierwszy zespół APS-u. Pod-
opieczne Tomasza Kordow-
skiego wygrały 3:1 z Energą 
Gdańsk. Mistrzem Pomorza 
zostały siatkarki Atomu Trefl 
Malbork. KG

Rumskie siatkarki 
rywalizowały w Gdańsku

W trwającym dwa dni tur-
nieju rywalizowali zawod-
nicy z rocznika 2004. 18 
zespołów po zmaganiach 
sobotnich zostało podzielo-
nych na trzy grupy, a w nie-
dzielę wyłoniono najlep-
szych w tych grupach.

Trzy małe ligi, w jakich ry-
walizowały zespoły to, od 
najlepszej: „Liga Mistrzów”, 
„Liga Europy” oraz „Ekstra-
klasa”. W najsilniejszej z nich 
zwyciężył Jaguar Gdańsk. 
Jest to o tyle ciekawe, że 
wygrał drugi zespół Jaguara, 
z zespół pierwszy znalazł się 
tuż za jego plecami. Trzecie 
miejsce w „Lidze Mistrzów” 
zajął Stolem Gniewino. 
„Ligę Europy: wygrał zespół 

GKS Linia, a „Ekstraklasę” - 
Jantar Ustka.

Królem strzelców turnieju 
został Igor Kucharzewski 
z Concordii Elbląg, najlep-
szym bramkarzem – Maciej 
Styn (Stolem Gniewino), 
a najlepszym zawodnikiem 
turnieju został wybrany Mi-
kołaj Styn (Jaguar Gdańsk).

Turniej Kaszub Cup został 
zorganizowany przez KTS
-K, pomorski LZS oraz GO-
SRiT Luzino. Kolejne, ostat-
nie zawody z cyklu Kaszub 
Cup odbędą się 18. lutego. 
Tym razem zmierzą się ko-
biety, które będą rywalizo-
wały w kategorii open (bez 
ograniczeń wiekowych).

Znów zagrali 
o Kaszub Cup

Dziesięć zespołów wzięło 
udział w Olimpia Women’s 
Cup. Do Elbląga przyje-
chały silne żeńskie drużyny, 
a wśród nich był odmłodzo-
ny zespół GOSRiT-u Lu-
zino, który zaliczył udany 
występ.

Piłkarki z Luzina trafiły do 
grupy z Olimpią II Elbląg, 
Olimpico Malbork, OKS-em 
Stomilem Olsztyn oraz Red 
Devils Chojnice. Podopiecz-
ne Sylwestra Piątka bardzo 
dobrze spisały się w meczach 
grupowych i awansowały do 
półfinałów.

W grze o finał rywalkami 
GOSRiT-u był zespół Biało-
Zielonych Gdańsk, w którym 
grały 3 wychowanki luziń-
skiego zespołu. To zawod-
niczki z Trójmiasta okazały 
się lepsze i awansowały do fi-
nału. W meczu o trzecie miej-
sce piłkarki GOSRiT-u miały 

dużo pecha – prowadziły 
z Pogonią Tczew 1-0, ale stra-
ciły bramkę w końcowych se-
kundach spotkania, a potem 
przegrały w rzutach karnych. 
Ostatecznie zajęły czwarte 
miejsce, zaś zwycięzcą tur-
nieju zostały zawodniczki 
z Gdańska, które pokonały 
z finale Stomil Olsztyn.

Najlepszą bramkarką została 
wybrana zawodniczka GO-
SRiT-u, Nikola Kankowska, 
a królową strzelców – Karo-
lina Płotek, luzinianka repre-
zentująca barwy Biało-Zielo-
nych Gdańsk.

Dobry występ GOSRiT-u 
w turnieju piłkarek

Podczas gdy na mecze ligowe seniorskiej drużyny wejhe-
rowskich szczypiornistów trzeba poczekać do weekendu, 
juniorzy grają i imponują formą. 

Juniorzy trenowani przez Grzegorza Behrendta wygrali tur-
niej ligi wojewódzkiej. W zawodach piłkarzy z rocznika 
2005 i młodszych okazali sie lepsi od Sokołu Kościerzyna, 
oraz dwóch zespołów UKS-u Kartuzy – wygrali wszystkie 
trzy mecze i zarazem cały turniej.

Turniej wojewódzki 
dla młodych Tytanów

W hali GOSRiT Luzino odbyła się następna kolejka so-
łeckich rozgrywek piłkarskich. Mecze obfitowały w dużą 
liczbę bramek – w jednym ze spotkań padło ich aż 15!

Pierwszy mecz rozgrywanej w ubiegłą niedzielę kolejki nie-
stety nie doszedł do skutku – zespół z Milwina nie skom-
pletował składu, skutkiem czego walkower został przyznany 
drużynie z Robakowa. W Kolejnym meczu Kębłowo mierzy-
ło się z Barłominem i po remisie 1-1 zespoły podzieliły się 
punktami. Dwa ostatnie mecze przyniosły łącznie 20 bramek. 
Sychowo rozgromiło Zelewo aż 13-2. Zelewskim piłkarzom 
być może brakuje jeszcze doświadczenia – są oni bowiem 
najmłodszym zespołem ligi. W ostatnim spotkaniu Luzino 
pokonało Kochanowo 5-0.

IV kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej na hali

Na hali MoSiR odbyły się 
XV Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego Szkół Po-
nadgimnazjalnych w halo-
wej lekkoatletyce. W zawo-
dach wzięło udział ponad 
200 zawodników.

Zawodnicy rywalizowa-
li biegach (dziewczęta – na 
30 m i na 600 m, chłopcy 
na 30 m i na 1000 m),  sko-
ku wzwyż, skoku w dal oraz 
w pchnięciu kulą. Najwię-
cej medali zdobyli ucznio-
wie ZSP nr 1 w Rumi (łącz-
nie 10), za nimi 
uplasował się 
ZSP nr 2 w Wej-
herowie, a na 
trzecim – 
ZSP nr 3 
w Wej-
hero-
wie. 

Najlepsi młodzi 
lekkoatleci w Rumi

oldboje zagrają 
w bolszewie
W najbliższą niedzielę odbę-
dzie się turniej halowej Piłki 
Nożnej oldbojów o Puchar 
posła Kazimierza Plocke.
 
97. rocznika zaślubin Polski 
z Morzem Bałtyckim – z tej 
okazji w Bolszewie zostanie 
zorganizowany turniej pił-
ki nożnej. turniej jest orga-
nizowany od 8 lat, ale teraz 
wprowadzone zostało pew-
ne novum – w zawodach 
wystąpią zawodni-
cy mający 50 
lat, lub wię-
cej. turniej 
odbędzie 
się 12. lu-
tego.

Zawody zor-
ganizowa-
ne zostały 
przez PZPo
-W w Wej-
herowie oraz 
MoSiR. 
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28-letni pomocnik został wybrany przez czytelników 
Expressu Powiatu wejherowskiego oraz gwe24.pl naj-
lepszym zawodnikiem Gryfa wejherowo w roku 2016.

RobERT chwAsTEK 
PiŁKARZEM RoKU 2016!

Plebiscyt zorganizowany przez naszą 
redakcję zaczął się w połowie stycz-
nia i zakończył się w niedzielę. Na kil-

ka dni przed jego końcem wyścig 
był wyrównany: Chwastek miał 

niewielką przewagę nad Pio-
trem Kołcem oraz Łukaszem 
Nadolskim. W weekend jed-
nak przewaga byłego za-
wodnika Ruchu Chorzów 

rosła i ostatecznie ofensywnie 
usposobiony pomocnik zdecydowa-

nie zwyciężył. Robert Chwastek dostał 
44,9% głosów, za jego plecami znaleź-
li się doświadczeni piłkarze: Kołc i Na-
dolski, którzy zajęli odpowiednio dru-
gie i trzecie miejsce. Przewaga wspo-
mnianej trójki nad resztą zawodników 

była bardzo duża (czwar-
ty Dawid Leleń dostał 

3.7% głosów), a łącz-
nie oddano głosy na 
jedenastu zawodni-

ków. KG

Kolejnym sparingowym 
przeciwnikiem Gryfa był 
nieźle spisujący się w iii 
lidze GKs Przodkowo. Na 
boisku Politechniki Gdań-
skiej żółto-czarni odnieśli 
trzecie zwycięstwo w swo-
im piątym meczu tej zimy.

Do przerwy utrzymywał się 
wynik bezbramkowy, po 
zmianie stron podopiecz-
nym Jarosława Kotasa uda-
ło się przełamać obronę – 

w 52. minucie bramkę zdo-
był Piotr Kołc, a w 69. minu-
cie wynik ustalił Przemysław 
Mońka. Kolejny sparing, 
jak przekazał nam dyrektor 
sportowy, Wiesław Renusz, 
wejherowianie w niedzielę 
zagrają z Arką w gdyni. 

W składzie zwycięzców nie 
było Adriana Bednarskie-
go – gryf rozwiązał z nim 
kontrakt za porozumieniem 
stron. KG

SPARiNg W gDAńSKu WygRANy

/GwE24.Pl

więcEJ o GRYFiE:

Otrzymał nagrodę dla najlepsze-
go piłkarza po rundzie jesiennej 
spędzonej na Wzgórzu Wolności. 
Motor napędowy Gryfa obecnie le-
czy na Śląsku uraz, ale niebawem 
wróci do Wejherowa, gdzie wzno-
wi treningi oraz odbierze zasłużo-
ną statuetkę. Rozmowa z Rober-
tem Chwastkiem, Piłkarzem Roku 
2016.

Słyszał Pan o plebiscycie Expressu 
i gwe24.pl?

Tak, bodajże na facebooku widzia-
łem, że jest taki plebiscyt. O samym 
głosowaniu nie miałem jednak okazji 
porozmawiać z innymi zawodnikami, 
bo głosowanie częściowo zbiegło sie 
z przerwą w treningami, ja do tego 
mam kontuzję, więc nie uczestniczy-
łem w zajęciach. Oczywiście cieszę 
się z wygranej i bardzo dziękuję za 
głosy.

Czy taka nagroda oznacza, że wcho-
dzi Pan w lepszy okres swojej karie-
ry?

Jest to na pewno miłe docenienie 
mojej gry. Jeszcze do końca się nie 
odbudowałem, w tej rundzie grałem 
sporo, ale na pewno liczę na kolejną 
udaną rundę...

...którą spędzi Pan w Wejherowie?
Tak. Wiosną będę grał w Gryfie.

Obecnie jest Pan kontuzjowany. Jak 
wygląda Pana powrót do formy? 

Pojechałem na Śląsk do końca się 
wyleczyć, kilka godzin dziennie pra-
cuję nad powrotem do pełnej spraw-
ności. Mój uraz jest kosmetyczny, 
mam bliznę jeszcze z poprzedniej 
rundy i chodzi o to, żeby wszystko 
do końca się zagoiło.

Na rundę wiosenną będzie więc Pan 
gotowy?

Myślę, że tak. Za dwa tygodnie od 
dzisiaj chciałbym wrócić do trenin-
gów w Wejherowie.

ChwaSTeK: 
to miłe docenienie mojej gry

Jest Pan ze Śląska, a gra na Pomorzu. 
Gdy któryś ze śląskich klubów zgłosi 
sie po Pana, będzie Pan chciał wrócić 
tam, czy jednak widzi Pan siebie na 
Pomorzu?

Jestem ze Śląska, ale przede wszyst-
kim jestem piłkarzem. Gdzie będą od-
powiednie warunki, gdzie mnie będą 
chcieli, tam będę gotowy zagrać. To 
jednak zagadnienie najszybciej na 
lato, w rundzie wiosennej będę piłka-
rzem Gryfa i na tym się skupiam.

Miał Pan w przeszłości 
problemy z pracodawca-
mi: był Pan odesłany do 
rezerw w Ruchu i w Siar-
ce. Chyba dobrym ru-
chem było wykonanie 
kroku poniekąd wstecz, 
do Rudy Śląskiej i potem 
do Gryfa, by spędzać wię-
cej czasu na boisku?

Latem, po sezonie w Siar-
ce miałem lecieć na Cypr 

i tam zagrać w zespole spadkowicza 
z ekstraklasy. Na miejscu okazało 
się jednak, że miałem tam grać jako 
napastnik, nie udało się więc dobrze 
dogadać z klubem. To miało miejsce 
pod koniec okresu transferowego, 
więc czasu było niewiele i posta-
nowiłem przejść do Grunwal-
du Ruda Śląska. To zespół 
III ligi ale mogłem tam 
regularnie grać, dlatego 
oceniam dobrze 
ten ruch. Potem przenio-
słem się do Gryfa, czyli 
o szczebel wyżej.

Przyszedł Pan tu właściwie wraz 
z trenerem Pawlakiem. Teraz trener 
się zmienił. Rozmawiał Pan z Jaro-
sławem Kotasem o roli, w jakiej 
Pana widzi?
Rozmawiałem, trener Kotas widzi 
mnie na pozycji skrzydłowego. 
Jest trochę inaczej, niż w przypad-
ku trenera Pawlaka, bo zawodnicy 
mają bardziej konkretnie przypisane 
pozycje, niż wcześniej.

Wierzysz, że zespół wróci wiosną od-
mieniony i forma, jaką prezentowa-
liście latem wróci i potrwa dłużej?
Latem pokazaliśmy, że umiemy grać 
dobrze. Mam nadzieję, że wiosna 

będzie udana w na-
szym wykonaniu 

i utrzymamy 
się w II li-

dze.




