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Plan na 2018 rok jest ambitny
rEDA | Z KrZysZtofem KrZemińsKim, burmistrZem redy, roZmawiamy o KońcZącym się roKu oraZ planach na Kolejne miesiące. 
Grudzień to doskonały czas 
do podsumowań. Czy mija-
jący rok był dla redy do-
brym okresem?

-Rok 2017 to czas bardzo 
intensywnej pracy redzkie-
go samorządu. To kolejny 
już rok dużego wysiłku in-
westycyjnego. Przyjęliśmy 
ambitny plan, który konse-
kwentnie i z dużą determi-
nacją realizujemy. Spory na-
cisk położyliśmy na inwe-
stycje drogowe, które każ-
dego roku w budżecie Redy 
zajmują jedną z najważniej-
szych pozycji. W Redzie Re-
kowie kończymy docelo-
wą, gruntowną przebudo-
wę jednej najstarszych ulic 
w tym rejonie miasta, czyli 
ul. Podleśną. Wymieniliśmy 
tu sieć wodociągową, wy-
konaliśmy sieć deszczową. 
Ulica ma też nowe chod-
niki i jezdnię z kostki bru-
kowej. Wyjątkowo trafnym 
przedsięwzięciem było w 
tym roku kontynuowanie 
działań związanych z budo-
wą ciągu rowerowo-piesze-
go wzdłuż ul. Obwodowej. 
Konsekwentnie realizujemy 
tymczasowe, ale w solid-
nym wykonaniu, utwardze-
nia dróg gruntowych płyta-
mi IOMB  lub kostką bruko-
wą. I tak: wykonano już po-
nad 2 km ulic Ogińskiego,  
Bacewicz, Gawędy, Owsia-
ną i Marysieńki, a przed 
nami jeszcze ul. Jaśmino-
wa i fragment Norwida. W 
ramach prac moderniza-
cyjnych realizowaliśmy sze-
reg zadań na chodnikach, 
w tym część we współpra-
cy ze spółdzielniami miesz-
kaniowymi. Wykonaliśmy 
też roboty modernizacyj-
ne nawierzchni asfaltowych 
ul. Rzecznej i części Brzozo-
wej, a w trakcie jest jeszcze 
blisko kilometrowy odcinek 
ul . Gniewowskiej i część ul. 
Jarej. Niezwykle istotnym 
zadaniem jest przebudo-
wa skrzyżowania ulic Wej-
herowskiej, Gdańskiej, Puc-
kiej i Cechowej. To wpraw-
dzie inwestycja, którą re-
alizuje prywatny inwestor, 
ale miasto w bardzo dużym 
stopniu przyczyniło się do 
przeprowadzenia tego za-
dania. W drugim etapie tej 
przebudowy, dotyczącej 
skrzyżowania ulicy Łąkowej 
i Gdańskiej, będziemy par-
tycypować w jej kosztach. 

Miasto stawia nie tylko na 
zadania drogowe.  Jakie 
inne inwestycje zrealizo-
wało bądź realizuje?

-Oczywiście, nasze inwesty-
cje to nie tylko drogi. Przy 
wsparciu ze środków UE 

realizujemy roboty termo-
modernizacyjne. Na ukoń-
czeniu jest termomoderni-
zacja budynku przedszko-
la przy ulicy Gniewowskiej. 
Podobnym pracom podda-
ne zostały dwa budynki ko-
munalne przy ul. Wodocią-
gowej. Nadto prowadzone 
są szerokie działania zwią-
zanie z rozbudową oraz ter-
momodernizacją budynku 
remizy. 
Wykorzystując blisko 50 
proc. dotację z Ministerstwa 
Sportu i Kultury Fizycznej, 
budujemy na terenie MO-
SiR stadion lekkoatletycz-
ny z bieżnią tartanową. To 
bardzo duża i długo oczeki-
wana inwestycja, do której 
przygotowywaliśmy się już 
od kilku lat. 
Kontynuujemy też dzia-
łania związane z popra-
wą funkcjonalności i este-
tyki naszych cmentarzy. W 
tym roku zmodernizowali-
śmy kolejną aleję na cmen-
tarzu komunalnym przy ul. 
Gniewowskiej,  wykonu-
jąc nową, estetyczną na-
wierzchnię i oświetlenie, co 
w sposób ewidentny przy-
czyniło się do poprawy po-
rządku i wyglądu tego miej-
sca. 

Miastu udało się zrealizo-
wać sporo przedsięwzięć, 
ale czy wszystkie działania 
prowadzone były zgodnie 
z planem?

-Niestety, ale nie do końca. 
W tym roku natknęliśmy się 
na nieoczekiwane trudności 
w postaci niesprzyjających 
inwestycjom warunków at-
mosferycznych. Praktycz-
nie przez pół roku, co się do 
tej pory nie zdarzało, mamy 
bardzo intensywne opa-
dy atmosferyczne. W kon-
sekwencji część przedsię-
wzięć, jak chociażby budo-
wa stadionu lekkoatletycz-
nego, realizowanych jest z 
opóźnieniem. Dodatkowo 
mamy problemy z wyłania-
niem wykonawców, bo albo 
ich brakuje, albo w przetar-
gach oferują wręcz zaporo-
we ceny. Doskonałym tego 
przykładem jest planowana 
rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 2, która miała być 
już rozpoczęta. Okazało się, 
że złożona została tylko jed-
na oferta, której wartość o 
ponad 2 mln zł przekracza-
ła kwotę kosztorysu inwe-
storskiego. Podobna sytu-
acja miała miejsce w przy-
padku przetargu na budo-
wę węzła integracyjnego 
przy dworcu kolejowym. 
Złożone zostały wprawdzie 
dwie oferty, lecz obie były 

wyższe o ponad 4 mln zł 
od kwoty, którą planowa-
liśmy przeznaczyć na reali-
zację tego przedsięwzięcia. 
W tej chwili przygotowuje-
my się do ogłoszenia dru-
gich przetargów, zarówno 
na rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej nr 2, jak i budowę 
węzła integracyjnego.

W redzie realizowane były 
też zadania w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Czy 
ten sposób na uaktywnie-
nie mieszkańców się spraw-
dził?

-Tak. W przyszłym roku na 
pewno będziemy kontynu-
ować działania w ramach 
budżetu obywatelskiego. 
Tegoroczne zainteresowa-
nie to doskonały dowód na 
to, że mieszkańcy chcą an-
gażować się w tego typu 
przedsięwzięcia i mają cie-
kawe pomysły, które warto 
wdrażać. W ramach pierw-

szej edycji budżetu oby-
watelskiego zgłoszono sze-
reg inwestycji o charakte-
rze sportowo - rekreacyj-
nym. Wybudowany został 
między innymi parking dla 
rowerów przy Szkole Pod-
stawowej nr 3, a u zbiegu 
ulic Osadniczej i Norwida 
powstaje plac zabaw wraz 
z siłownią zewnętrzną. Do-
datkowo przy Szkole Pod-
stawowej nr 5 powstaje Fit-
Park, a w rejonie ul. 12 Mar-
ca plac zabaw.

Tyle o tym co było, a teraz o 
tym, co będzie. Jakie plany 
na 2018 rok ma miasto?

-Przyszły rok będzie okre-
sem bardzo dużych wy-
zwań. Chociażby dlatego, 
że część zadań, które za-
mierzaliśmy zrealizować w 
tym roku, będziemy musieli 
kontynuować w przyszłym, 
o czym wspominałem już 
wcześniej. Lada dzień za-

mierzamy ogłosić przetarg 
na realizację przedsięwzię-
cia związanego z budową 
węzła integracyjnego przy 
dworcu PKP. Wśród innych 
inwestycji drogowych, któ-
rych przeprowadzenie pla-
nujemy w 2018 roku, na 
pewno trzeba wspomnieć 
o zamiarze kontynuacji bu-
dowy ciągu pieszo-rowero-
wego wzdłuż ulicy Obwo-
dowej. Powyższe przedsię-
wzięcie będziemy realizo-
wać przy wsparciu finanso-
wym samorządu powiatu 
wejherowskiego. Ważnym 
zadaniem będzie też mo-
dernizacja ul. Polnej, którą 
zamierzamy przeprowadzić 
w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, przy wsparciu 
ze środków centralnych w 
wysokości 3 mln zł. Zamie-
rzamy również rozpocząć 
prace związane z budową 
chodnika wzdłuż Alei Lipo-

wej. Nadto planujemy prze-
prowadzenie moderniza-
cji ulicy Kasztanowej w Cie-
chocinie. Będziemy działać 
nie tylko w sferze inwesty-
cji drogowych, ale też w za-
kresie sportu i aktywnego 
wypoczynku. W tym przy-
padku priorytetowa będzie 
sprawa kontynuacji budo-
wy stadionu lekkoatletycz-
nego, o którym już wcze-
śniej wspominałem. Nadto, 
przy Szkole Podstawowej 
nr 2 wybudowane zostanie 
nowe boisko, a przy Szkole 
Podstawowej nr 4 planuje-
my rewitalizację placu, któ-
ry pamięta jeszcze czasy 
żarnowieckie z lat 80.
Nie zapominamy też o in-
westycjach, które systema-
tycznie realizujemy z my-
ślą o poprawie środowi-
ska. W związku z tym, na 
pewno wspólnie z miesz-
kańcami będziemy konty-
nuować działania związa-
ne z wymianą pieców wę-
glowych na bardziej ekolo-
giczne źródła ciepła, a tak-
że wykorzystując środki 
unijne montaż fotowoltaiki 
i kolektorów słonecznych 
w budynkach indywidual-
nych. W 2018 roku zamie-
rzamy również przeprowa-
dzić inwestycję dotyczącą 
budowy sieci ciepłowniczej 
w obszarze ulic Podgór-
nej i Konopnickiej. Dodat-
kowo będziemy nadal pro-
wadzić działania związane z 
termomodernizacją obiek-
tów użyteczności publicz-
nej. Powyższym pracom 
poddany zostanie budy-
nek przedszkola przy Miej-
skim Parku Rodzinnym. W 
oparciu o środki unijne bę-
dziemy modernizować też 
oświetlenie uliczne, wymie-
niając źródła światła na no-
woczesne i energooszczęd-
ne LEDy. Jeżeli chodzi o po-
zostałe przedsięwzięcia, to 
warto wspomnieć również 
o dalszej modernizacji redz-
kiego cmentarza komunal-
nego z nowymi alejkami 
i oświetleniem. Będziemy 
też kontynuować działania 
przy utwardzeniach dróg 
gruntowych. Podsumowu-
jąc, plan inwestycyjny na 
2018 rok jest bardzo ambit-
ny i też trudny do realizacji. 
Z około 100-milionowego 
budżetu na inwestycje za-
mierzamy przeznaczyć po-
nad 26 mln zł, czyli więcej 
niż jedną czwartą.

Bardzo dziękuję za rozmo-
wę i życzę realizacji zamie-
rzeń.
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Park Kaszubski 
po nowemu
WEJhEroWo | roZpocZyna się Kolejny etap rewitaliZacji śródmieścia wejherowa. 
jednym Z elementów programu będZie odnowienie parKu KasZubsKiego. co do-
Kładnie tam powstanie – Zadecydują miesZKańcy. 

WEJhEroWo | choć wybory samorZą-
dowe Za blisKo roK, jest już pierwsZy 
Kandydat na preZydenta miasta.

Kandydat na  
prezydenta

Zamiar ubiegania się o urząd 
prezydenta stolicy powia-
tu wejherowskiego radny 
Wejherowa ogłosił podczas 
wtorkowej konferencji, któ-
ra zorganizowana została 
w Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko Pomor-
skiej.- Chcę kandydować, po-
nieważ nie wyrażam zgody 
na obecnie prowadzoną poli-
tykę - mówi Arkadiusz Szczy-
gieł, radny Wejherowa. 
- Nie zgadzam się na aro-
gancję prezydenta, którego 
podstawowa zasada brzmi: 
„Albo ze mną, albo przeciw-
ko mnie”. Zarządzanie przez 
strach to domena kierownic-
twa Wolę Wejherowo. Współ-
praca prezydenta występuje 
tylko z poplecznikami.
Kandydat na prezydenta Wej-
herowa chce stawiać na go-
spodarność, dialog z miesz-
kańcami i zaspokajanie ich 
potrzeb. Twierdzi, że wiele z 
przedsięwzięć nie jest reali-

zowanych z myślą o realnych 
potrzebach wejherowian, ale 
wyłącznie na pokaz.
- Zapewniam wszystkich 
mieszkańców, że posiadam 
bardzo wysokie kompeten-
cje zawodowe i zarządcze 
potwierdzone realnymi wy-
nikami – przekonuje Arka-
diusz Szczygieł. - Od blisko 
dwunastu lat sprawuje funk-
cje kierownicze i wdrażałem 
z sukcesem projekty unijne o 
łącznej wartości kilkudziesię-
ciu milionów złotych. Dodat-
kowo uczestniczyłem w po-
zyskaniu środków zewnętrz-
nych dla różnych podmio-
tów na kwotę ponad stu mi-
lionów złotych. Kto będzie 
kontrkandydatem Arkadiu-
sza Szczygła? Na razie nie 
wiadomo. Sama data wybo-
rów samorządowych, które 
mają zostać przeprowadzo-
ne w drugiej połowie 2018 
roku, nie została jeszcze usta-
lona. WA

Rewitalizacja śródmieścia Wej-
herowa trwa od lat. Do tej pory 
działania dotyczyły obszarów 
miejskich, jak ulice, parki, itp. 
W przyszłym roku działania 
obejmą też nieruchomości na-
leżące do spółdzielni, wspól-
not mieszkaniowych i osób 
prywatnych. Miasto rozpoczy-
na dwa działania, związane 
z pracami projektowymi. Jed-
nym z nich jest zagospoda-
rowanie Parku Kaszubskiego, 
znajdującego się przy ul. So-
bieskiego w pobliżu ul. Koper-
nika. Jest to obszar – jak pod-
kreślają przedstawiciele władz 
miasta – bardzo trudny zarów-
no ze względów technicznych, 

jak również ze względu na 
przeszłość tego miejsca. Nie-
gdyś był to bowiem cmentarz 
ewangelicki (zamknięty po II 
wojnie światowej a następnie 
zlikwidowany przez ówczesne 
władze)  i pamięć o tym w Wej-
herowie wciąż trwa. 
- Dlatego postanowiliśmy 
poddać konsultacjom spo-
łecznym temat zagospodaro-
wania tego parku – wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - An-
kiety, w których można wy-
powiedzieć się na temat tego 
parku, można wypełniać od 
czwartku 7 grudnia do koń-
ca stycznia 2018. W ankiecie 

można zaproponować, jak 
park ma wyglądać po rewitali-
zacji, co tam powinno się zna-
leźć, a czego nie powinno być. 
Na razie nie wiadomo więc, 
jak w niedalekiej przyszłości 
zmieni się park. Wiadomo je-
dynie, że będzie tam, zamon-
towane oświetlenie i monito-
ring. Reszta zależy od miesz-
kańców. 
Nad całym projektem, 
z uwzględnieniem sugestii 
i uwag mieszkańców, czuwać 
będą studenci architektury 
najstarszych roczników, uczą-
cy się na Politechnice Gdań-
skiej. Koncepcja zagospodaro-
wania parku, która powstanie, 
będzie więc spełniała wszyst-
kie wymogi prawne i będzie 
materiałem do właściwych 
prac projektowych.
Ankiety są dostępne w formie 
papierowej w czterech punk-
tach w mieście (Ratuszu na 
Pl. Jakuba Wejhera, budyn-
ku Urzędu Miasta przy ul. 12 
Marca, Filharmonii Kaszub-
skiej przy ul. Sobieskiego i bi-
bliotece miejskiej przy ul. Ka-
szubskiej). Można też wypeł-
nić i wysłać ankietę w formie 
elektronicznej poprzez stronę 
internetową wejherowskiego 
urzędu miasta wejherowo.pl.
Zmiany w Parku Kaszubskim 
są jednym z wielu elementów 

rewitalizacji śródmieścia Wej-
herowa, jakie miasto planuje 
w przyszłym roku. W ramach 
tych działań ma powstać pro-
jekt przebudowy ul. Koper-
nika. Ta ulica ma stać się wi-
zytówką miasta, jest bowiem 
jedną z niewielu ulic, gdzie 
pomiędzy elewacją budyn-
ków a chodnikiem znajduje 
się pas przydomowych ogród-
ków. I właśnie te ogródki mają 
być odnowione, dzięki cze-
mu cała ulica odzyska piękno 
sprzed lat. 
Ponadto w ramach rewitaliza-
cji w 2018 roku na ul. Koperni-
ka zostanie zaadaptowany lo-
kal na Klub Integracji Społecz-
nej, zagospodarowany będzie 
„Park Cedron” (teren pomię-
dzy ul. 12 Marca i Rzeźnicką, 
w pobliżu ścieżki rowerowej), 
przebudowana zostanie kana-
lizacja deszczowa w ul. Sien-
kiewicza, wyremontowany 
będzie „łącznik” pomiędzy ul. 
Dworcową i Spacerową i do-
kończony zostanie ciąg pieszy 
wzdłuż ul. Sobieskiego (w po-
bliżu kościoła św. Leona). Po-
nadto miasto podpisało umo-
wy, w ramach których 34 nie-
ruchomości zyskają nowy wi-
zerunek (odnowione elewa-
cje, odnowione podwórka, lub 
obydwa te elementy). 
Rafał Korbut
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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 specjali-
styczną obsługę wszystkich zainteresowanych świadczy 
uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich 

w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ
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Z myślą o seniorach
rEDA | na ostatniej sesji radni miasta uchwalili program senioralny na lata 
2018– 2020. co to oZnacZa dla miesZKańców?

WEJhEroWo | po raZ drugi spotKają 
się wielbiciele filmowej sagi star wars. 

oGŁoSZENIE
Burmistrza   Miasta   rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmi-
strza Miasta Rumi Nr 1473/514/2017/A z dnia 27 listo-

pada 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszo-
ny został wykaz obejmujący nieruchomość zabudowa-
ną, położoną w Rumi przy ul. Sobieskiego 26, oznaczo-
ną jako działka nr 249/4 o pow. 4672 m2, obręb 19, sta-
nowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczo-
ną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-

niczonego.
 

rumia, dnia 04.12.2017 r.

Zacznij dzień od

Według prognozy demogra-
ficznej, do roku 2020 jedną pią-
tą mieszkańców Redy będzie 
stanowiła grupa 60+. Problemy 
związane ze zjawiskiem „starze-
jącego się” społeczeństwa wy-
magają działań zarówno indy-
widualnych, jak i ogólnych. Jak 
zapewniają urzędnicy, grupa se-
niorów 60+ nie jest jednorodna. 
Znajdziemy w niej zarówno oso-
by niesprawne, samotne, żyjące 

ze skromnej emerytury czy ren-
ty, wymagające wsparcia ze stro-
ny instytucji państwa i samorzą-
du terytorialnego, jak też osoby 
aktywne, wykształcone, w miarę 
sprawne oraz samodzielne, po-
szukujące oferty dostosowanej 
do swoich potrzeb i możliwości.
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom obu powyższych grup, 
w Redzie opracowano Program 
Senioralny, który jest adresowa-

ny do osób powyżej 60 roku ży-
cia, zamieszkałych na terenie 
miasta. W jego realizacji uczest-
niczą Urząd Miasta, organizacje 
pozarządowe, a także jednostki 
organizacyjne samorządu oraz 
Miejski Dom Kultury i Miejska Bi-
blioteka Publiczna.
Program Senioralny będzie fi-
nansowany z budżetu miasta. 
Wsparcie finansowe zadań re-
alizowanych na rzecz osób star-
szych przez organizacje poza-
rządowe i inne podmioty pro-
wadzące działalność pożytku 
publicznego odbywać się bę-
dzie w sposób i na zasadach 
określonych w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. Zadania te będą 
szczegółowo określane w co-
rocznym programie współpracy 
miasta z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. W przy-
padku utworzenia placówki 
wsparcia dziennego dla osób 
starszych o ograniczonej samo-
dzielności, pobyt w tej placów-
ce będzie też finansowany, ale 
na odrębnych zasadach, przez 
podopiecznych  placówki.

Teresa Kania, 
zastępca burmistrza redy

Głównym założeniem Pro-
gramu jest wspieranie se-
niorów 60 + w zwiększa-
niu aktywności społecznej. 
Rozumiemy przez to udział 
w przedsięwzięciach edu-
kacyjnych, sportowych lub 
kulturalnych, a także zaspa-
kajanie potrzeb opiekuń-
czo-pielęgnacyjnych osób 
chorych, niepełnospraw-
nych oraz niezdolnych do 
samoobsługi. Bardzo liczy-
my na organizacje pozarzą-
dowe i inne podmioty, pro-
wadzące działalność pożyt-
ku publicznego na rzecz 
osób starszych. Program 
ma służyć przede wszyst-
kim rozwojowi i wspieraniu 
inicjatyw oddolnych.

Zlot fanów 
Gwiezdnych Wojen

W przyszła sobotę, 16 grud-
nia,  do miasta przyjadą ry-
cerze Jedi, szturmowcy i inni 
przybysze z odległej galak-
tyki oraz fani serii „Gwiezdne 
wojny”. Podczas zlotu w kinie 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury odbędą się projekcje 
filmu „Ostatni Jedi”, najnow-
szego epizodu sagi.
II Zlot Fanów Gwiezdnych 

Wojen FORCECON 2017 tra-
dycyjnie rozpocznie się na 
wejherowskim rynku przed 
pomnikiem Jakuba Wejhera, 
który tego dnia będzie wy-
stylizowany na postać Lor-
da Vadera. Po powitaniu go-
ści zlotu i odegraniu Hymnu 
Imperium, uroczysta para-
da uczestników wyruszy do 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury, gdzie na uczestni-
ków czeka wiele atrakcji - wy-
kłady, wystawy modeli oraz 
liczne konkursy. Przygoto-
wana zostanie również Strefa 
Gier – planszowych i kompu-
terowych, a także Strefa Ma-
lucha, z atrakcjami dla naj-
młodszych. Na stoiskach ku-
pić będzie można książki, ko-
miksy, stroje oraz różnorod-
ne gadżety. 
Organizatorzy wraz z przed-
stawicielami grup rekon-
strukcyjnych odwiedzą chore 
dzieci przebywające w wej-
herowskim szpitalu. 
Początek zlotu o godzinie 
12.00 na Placu Jakuba Wejhe-
ra. Udział jest bezpłatny!
/raf/
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Mieszkańcy Rumi mogli w ze-
szłym tygodniu zauważyć 
dwie zmiany w swoim mie-
ście. Chodzi o modernizację 
oświetlenia, oraz o otwar-
cie ronda przy zbiegu ulic 
Pomorskiej i Gdańskiej. Ta-
kich inwestycji będzie więcej, 
a dużą rolę odegrają w nich 
środki zewnętrzne, które uda-
ło się miastu pozyskać.
Łączna wartość dwóch wspo-
mnianych projektów to po-
nad 5 milionów złotych (po-
nad 3,5 mln – modernizacja 
oświetlenia, ponad 1,5 – bu-
dowa ronda), jednak miasto 
wyłożyło na nie zaledwie po-
nad milion. Cała reszta to fun-
dusze zewnętrzne.

Inwestycje za  
100 milionów

W podobny sposób finan-
sowane są inne inwestycje. 
Projekty na lata 2015-2022 
mają kosztować prawie 100 
milionów (dokładnie 99 602 
491,75 zł), ale ponad połowa 
tej sumy – czyli 56 106 492,22 
– zostanie pokryta przez środ-
ki zewnętrzne. Część z zapla-
nowanych inwestycji zosta-
ło już zrealizowanych – są to 

m.in. termomodernizacja bu-
dynków mieszkalnych oraz 
szkolnych, wzbogacenie wy-
posażenia jednostek oświa-
towych czy nauka pływania 
dla dzieci 
-Zdecydowana większość 
środków zewnętrznych pozy-

skanych w ubiegłych latach 
pochodzi z Unii Europejskiej 
– mówi burmistrz Rumi, Mi-
chał Pasieczny – Przed nami 
kolejne, milowe inwestycje 
– budowa Węzłów Integra-
cyjnych Rumia i Rumia Jano-
wo oraz rewitalizacja. Jestem 

przekonany, że te przedsię-
wzięcia zmienią oblicze mia-
sta i poprawią komfort życia 
w Rumi. 

Węzły głównym  
projektem

Budowa węzłów integracyj-

nych Rumi to sztandarowy 
i najbardziej kosztowny pro-
jekt miasta. Wartość projek-
tu to niespełna 36 milionów 
złotych, a niemal 13 milio-
nów pochodzić będzie z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego, czyli ze środków 
unijnych.
Ponad 56 milionów, któ-
re uzyskało miasto to wynik 
starań wielu ludzi. – Przygo-
towanie wniosków  to tyta-
niczna praca, wymagająca 
bardzo dużej wiedzy i do-
świadczenia. Dokumenty te 

mają po kilkadziesiąt, a cza-
sami nawet kilkaset stron 
i zawarte są w kilku segrega-
torach. Pozyskiwaniem fun-
duszy zewnętrznych zajmu-
je się specjalnie powołany 
na początku obecnej kaden-
cji Wydział Rozwoju Miasta. 
Profesjonalizm, sumienność 
oraz ogromne zaangażowa-
nie wszystkich pracowników 
Urzędu przełożyły się na wy-
mierne efekty w postaci zdo-
bytych środków – objaśnia 
Michał Pasieczny.  
Krzysztof Grajkowski

 Od lewej: Wiesław Byczkowski, Mieczysław Struk i Michał Pasieczny

Powstała nowa bieżniaKamery widzą lepiej

5 największych inwestycji rumi (lata 2015-2022)
                                                                         wartość projektu  dofinansowanie

Budowa węzłów integracyjnych
wraz z dojazdami

35,9 mln zł 13 mln zł

Rewitalizacja Zagórza w Rumi 20,3 mln zł 12,4 mln zł

Termomodernizacja SP nr 9,  
nr 10 oraz budynku Cmentarza 
komunalnego

7,4 mln zł 4,9 mln zł

Przyłączenie budynków mieszkal-
nych do miejskiej sieci ciepłowni-
czej

7,1 mln zł 6,4 mln zł

Rozwój systemu gospodarowa-
nia wodami opadowymi

5,9 mln zł 5 mln zł

Krzysztof Woźniak, 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa. 

Marcin Kaczmarek, 
Zastępca Przewodniczącego Komisji  
Sportu, rekreacji i Promocji.

-Wymiana kamer monito-
ringu na cyfrowe to kolejny 
krok w kierunku wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa 
w Rumi. Mamy coraz lepiej 
przeszkolonych Strażników 
Miejskich, wymieniliśmy 

flotę aut, jakimi się posłu-
gują a teraz podnieśliśmy 
jakość monitoringu miej-
skiego. Te działania na pew-
no przyniosą odczuwalne 
dla mieszkańców efekty – 
mówi radny 

- Infrastruktura sporto-
wa w naszym mieście stale 
się rozwija. Dbamy o to, by 
młodzi rumianie mogli spę-
dzać swój wolny czas bar-
dzo aktywnie. Przez ostat-
nie 3 lata wybudowaliśmy 
liczne place zabaw, siłownie 

pod chmurką a także bo-
iska przy szkołach.  Jestem 
przekonany, że te inwesty-
cje przełożą się na dobrą 
kondycję fizyczną naszych 
dzieci, a także na ich sukce-
sy sportowe w przyszłości – 
powiedział radny 

Wymiana kamer analo-
gowych na cyfrowe daje 
nowe możliwości, któ-
re z pewnością podnio-
są poziom bezpieczeń-
stwa w mieście. Przede 
wszystkim poprawi to 
jakość odbioru obrazu, 
czyli zwiększy szansę na 
ewentualną rozpozna-
walność sprawcy. Kame-
ry cyfrowe posiadają tak-
że możliwość rozbudowy 
systemu zarówno o nie-
ograniczoną ilość kamer, 
jak i centralnych punk-
tów dozoru.  Dodatko-
wo, przy kamerach cyfro-
wych istnieje możliwość 
instalacji głośników.

Profesjonalna bieżnia lek-
koatletyczna oraz skocz-
nia do skoku w dal wraz 
z rozbiegiem została wy-
budowana przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcą-
cych w Rumi. Inwestycję 
zrealizowano w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 
za kwotę 200 000 złotych. 
Projekt, który zajął wyso-
kie 4. miejsce w zeszło-
rocznym głosowaniu po-
parło 802 mieszkańców 
Rumi.



Jarmark rozpocznie się w pią-
tek 15. grudnia o godzinie 
16:00 i potrwa do wtorku. W 
programie przewidziano mię-
dzy innymi przyjazd Św. Miko-
łaja oraz elfów (piątek), wizytę 
Elzy i Anny (sobota), animacje 

na scenie dla dzieci pod nazwą 
„Zima” (niedziela), a także licz-
ne występy muzyczne. Goście 
będą mogli również skorzystać 
z bogatej oferty gastronomicz-
nej oraz zapoznać się ze spe-
cjalnie przygotowanymi ręko-

dziełami. Dodatkową atrak-
cją są świąteczne iluminacje – 
spektakularna choinka, klima-
tyczna bombka oraz renifer. 
Również część ulic w mieście 
(m.in. deptak przy Zagórskiej 
Strudze) została specjalnie 
ozdobiona na czas świąt Bo-
żego Narodzenia.  Wydarzenie, 
podobnie jak w zeszłym roku, 
odbędzie się na placu przy 
skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej 
i Dąbrowskiego. Szczegółowy 
program wydarzenia znajdą 
Państwo na stronie rumia.eu.

W związku z Jarmarkiem w 
dniach od 11. do 20. grudnia 
parking u zbiegu ulic Staro-
wiejskiej i Dąbrowskiego zo-
stanie wyłączony z użytkowa-
nia.

Jarmark po raz drugi
rUMIA | jarmarK świątecZny Zapowiada się bardZo efeKtownie. WEJhEroWo | roZbłysnęły świątecZne iluminacje. w wejherowie 

cZuć już święta bożego narodZenia.
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Michał Pasieczny
burmistrz rumi

Czas Świąt Bożego Narodze-
nia to piękny czas, który za-
wsze staramy się spędzić w 
cieplej, przyjaznej i rodzinnej 
atmosferze. Aby wprowadzić 
Rumię w ten nastrój, już dru-
gi rok z rzędu zapraszamy 
na wyjątkowy Jarmark Świą-
teczny! Mikołaj z drużyną el-

fów, efektowne iluminacje 
świetlne, występy muzycz-
ne oraz bardzo smaczna stre-
fa gastronomiczna – to tylko 
niektóre z atrakcji, które będą 
na Państwa czekały już od 15 
grudnia na placu przy skrzy-
żowaniu ulic Starowiejskiej i 
Dąbrowskiego

Tu czuć już święta

Na Placu Wejhera pojawiły 
się między innymi choinka, 
olbrzymie prezenty, niedź-
wiedź i pingwiny. Świąteczne 
dekoracje można podziwiać 
nie tylko w centralnym punk-
cie miasta, a i w innych czę-
ściach stolicy powiatu wejhe-
rowskiego. 
- Elementy świąteczne wpro-
wadziliśmy między innymi 
do parku miejskiego, któ-
ry jest miejscem bardzo po-
pularnym zarówno wśród 
mieszkańców, jak i przyjezd-

nych - mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhero-
wa. - W ten sposób staramy 
się tworzyć ten niepowtarzal-
ny klimat Świąt Bożego Naro-
dzenia.
Na Placu Wejhera montaż 
świątecznych dekoracji roz-
począł się kilka dni temu. 
Wcześniej, bo wraz z począt-
kiem grudnia, rozbłysnęły ilu-
minacje, które w Wejherowie 
zamontowane zostały wzdłuż 
drogi krajowej nr 6. 
- Ostatnio w Święta Bożego 

Narodzenia nie ma śniegu - 
mówi Krzysztof Hildebrandt. 
- W związku z tym ilumina-
cje są tym elementem, któ-
ry sprawia, że mimo braku 
zimowej aury czujemy świą-
teczną atmosferę. 
Bożonarodzeniowy nastrój 
mają zapewniać nie tylko ilu-
minacje, ale także Jarmark 
Bożonarodzeniowy, który wy-
startuje już w środę. Na Placu 
Wejhera ma być radośnie, ko-
lorowo i gwarno. 
/WA/
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Nie trać czasu
na chorowanie

Jak sobie z tym radzić? Naj-
lepiej zadbać o to, żeby pod-
nieść odporność swojego or-
ganizmu. Wbrew pozorom nie 
jest to skomplikowane. Poni-
żej podajemy kilka sposobów 
na to, aby wzmocnić swój or-
ganizm. Warto te rady wyko-
rzystywać przez cały rok. 
Naprzemienny prysznic - 
jest to banalnie prosty sposób 
na stopniowe wzmacnianie 
odporności oraz oczyszczanie 
organizmu z toksyn. Działanie 
zdrowotne opiera się na wy-
korzystaniu reakcji ciała na na-
przemienne bodźce – ciepłą i 
zimną wodę. Jak prawidłowo 
wykonać taki prysznic? Stań 
pod prysznicem i stopniowo 
odkręcaj ciepłą wodę, do mo-
mentu, aż poczujesz, że jest za 
gorąco. Zakręć ciepłą wodę, 

odkręć zimną. Ponownie od-
kręć ciepłą wodę, lecz tym ra-
zem spróbuj zwiększyć jej 
temperaturę nieco bardziej, 
niż wcześniej. Zakręć ciepłą 
wodę, odkręć zimną. Całość 
powtórz siedem razy, kończąc 
zawsze zimną wodą.
Odpowiednie zioła - natura 
jest fantastycznym uzdrowi-
cielem! W jej zasobach znaj-
dziemy mnóstwo roślin na 
różne dolegliwości. Nie bra-
kuje w nich specyfików na od-
porność takich jak: pokrzy-
wa, mniszek lekarski, nagietek 
lekarski, babka lancetowata, 
czosnek pospolity, imbir, chili, 
szałwia lekarska. 
Witamina D3 - ta nieco za-
pomniana witamina pełni w 
organizmie mnóstwo różnych 
funkcji i współtworzy funda-
ment dobrej odporności. War-
to sprawdzić jej poziom, gdyż 
według różnych danych po-
nad 90% Polaków cierpi na jej 
niedobór.
Aktywność fizyczna – to jed-
na z najważniejszych kwestii, 
którą trzeba wziąć pod uwa-
gę, gdy mówimy o odporno-
ści. Dobra wiadomość jest 
taka, że nie trzeba wyciskać 
siódmych potów na siłow-
ni. Wystarczą 3 - 4 dni w tygo-
dniu umiarkowanej aktywno-
ści (ok. 30 minut). 

opanuj emocje - to kolej-
ny nieco zapomniany ele-
ment budowania silnej od-
porności. Nie trzeba tryskać 
optymizmem, należy jed-
nak zwrócić uwagę na stres 
i negatywne emocje. Mnó-

stwo badań naukowych poka-
zuje, że nawet umiarkowany, 
lecz przewlekły stres, działa 
bardzo niekorzystnie na cały 
organizm, w tym układ odpor-
nościowy.
/opr. raf/

Jesień i zima to czas, 
kiedy wiele osób 
choruje. Powodem 
pogorszenia stanu 
zdrowia jest niska 
temperatura, deszcz, 
wiatr, a także rzadko 
pokazujące się słońce.

Czy wiesz, że kiełki to najlepszy rodzaj jedze-
nia, jaki możesz spożywać? Zawierają w sobie 
wszystkie składniki odżywcze jakie posiada 
w pełni wyrośnięta roślina, ale skoncentrowa-
ne i pełne energii. 

Małe kiełki, 
duże korzyści

Kiełki są zbudowane ze 
związków roślinnych, które 
wspomagają trawienie. Biał-
ka i tłuszcze w kiełkach są 
rozbite na łatwo przyswa-
jalne aminokwasy i kwa-
sy tłuszczowe, a skrobia jest 
rozdzielona na łagodne cu-
kry roślinne, które nie pod-
noszą poziomu cukru we 
krwi.

Możesz uprawiać kiełki 
we własnej kuchni z faso-
li, soczewicy, ziaren, nasion i 
orzechów. Albo, oczywiście, 
możesz je kupić. Jedz same 
kiełki, albo w sałatkach lub 
delikatnie podgrzane na pa-
rze z innymi warzywami, lub 
posyp nimi zupę. Obojętnie 
jakie i w jakiej formie – jedz 
je codziennie!/raf/
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Wydajność w pracy zależy od zdrowia pracow-
nika, a zdrowie z kolei  od sposobu odżywiania. 
Co i jak należy więc jeść w godzinach pracy?

Gluten w pożywieniu jest bardzo kontrower-
syjnym tematem. Coraz więcej osób zyskało 
przeświadczenie, że najlepiej w ogóle wyeli-
minować go z codziennej diety. 

Posiłek w pracy 
jest ważnyGluten

-wróg organizmu?

Czy jednak rzeczywiście oso-
by zdrowe powinny wykreślić 
z menu pieczywo, makarony 
i ciasta? 
 
Co to jest gluten?
Gluten to białko ,które znaj-
duje się między innymi w ta-
kich zbożach jak; pszenica, 
pszenżyto, żyto oraz jęcz-
mień. Są dwie frakcje biał-
ka, które go tworzą – gluteni-
na i gliadyna. Ta druga może 
mieć szkodliwy wpływ na or-
ganizm. Gluten jest białkiem 
ciężkostrawnym. Powoduje 
wiele stanów zapalnych oraz 
zwiększa przepuszczalność w 
jelicie cienkim, co może pro-
wadzić do powstawania cho-
rób typu choroba Hashimoto, 
łuszczyca, reumatoidalne za-
palenie stawów.  
 
Komu szkodzi gluten?
Nie jest prawdą, że gluten 
szkodzi każdemu. Nega-
tywnie wpływa on na zdro-
wie osób uczulonych na ten 
składnik oraz tych, które są na 
niego nadwrażliwe oraz cier-
pią na celiakię. 
Celiakia jest najpoważniej-
szym, trwałym schorzeniem 

związanym z nietolerancją 
glutenu - reakcją immuno-
logiczną na białka zbożowe. 
Prowadzi do uszkodzenia bło-
ny śluzowej jelita, co unie-
możliwia wchłanianie przez 
organizm substancji odżyw-
czych.  
Alergia na gluten może mieć 
charakter przemijający, jed-
nak zdarza się również, że po-
zostaje na całe życie. Jej obja-
wami są najczęściej biegun-
ka, wymioty, zmiany skórne. 
 
Jak wykryć nietolerancję?
Właściwe rozpoznanie to 
pierwszy krok do walki z nie-
tolerancją glutenu. Badania-
mi, które mogą pomóc okre-
ślić stan narządów wewnętrz-
nych oraz stopień obciążeń 
organizmu szkodliwymi sub-
stancjami są badanie nietole-
rancji pokarmowych lub Test 
Obciążeń Organizmu.  
Test Obciążeń wykrywa grzy-
by, pasożyty, metale ciężkie, 
obciążenia chemiczne oraz 
alergie, niedobory witamin, 
niedobory minerałów a także 
wirusy, bakterie beztlenowe, 
zaburzenie metabolizmu glu-
tenu oraz boreliozę.  

Jedyne lekarstwo - dieta
Lekarstwo na celiakię, aler-
gię na gluten i nietolerancje 
pokarmowa na niego jest tyl-
ko jedno – dieta bezglute-
nowa. Oznacza to całkowite 
wykluczenie z jadłospisu glu-
tenu. W diecie tej stosuje się 
zamienniki produktów psze-
nicznych, czyli produkty za-
wierające mąkę kukurydzia-
ną, ryżową, sojową lub gry-
czaną, komosę ryżową, ama-
rantusa. Polecane są również 
orzechy, kasza jaglana, ciecie-
rzyca, ziarna słonecznika, czy 
siemię lniane. Dieta zawierać 
może ryby, mięso, jajka, wa-
rzywa, owoce oraz produk-
ty mleczne, po uprzednim 
sprawdzeniu czy nie jest do 
nich dodawany gluten w po-
staci środka spulchniającego. 

Czy każdy powinien wyklu-
czyć gluten z diety?
Większość ludzi nie ma pro-
blemów związanych z glu-
tenem. Dieta bezgluteno-
wa stała się bardzo popular-
na, jednak bez uzasadnienia 
i wskazań zdrowotnych, a je-
dynie na fali mody. Zdrowy 
organizm radzi sobie z trawie-
niem glutenu. Są osoby, któ-
rym pszenica pomaga usta-
bilizować poziom glukozy we 
krwi. Dlatego należy pamię-
tać, że wykluczenie glutenu 
z diety wymaga uzupełnie-
nia mikroelementów z innych 
źródeł niż pszenica, w szcze-
gólności witamin z grupy B.
/opr. raf/

Zdrowy pracownik to dla  
pracodawcy korzyści - jest 
bardziej wydajny. 
Często w pracy jesteśmy 
zabiegani i nie znajduje-
my wolnej chwili. Tymcza-
sem jest możliwe pogodze-
nie czasu pracy z przerwą na 
pełnowartościowy posiłek.
Najważniejsze jest śniadanie 
- powinno stanowić głów-
ny posiłek dnia, być najbar-
dziej odżywcze i pełnowar-
tościowe. Bardzo ważne, 
aby przed wyjściem z domu 
znaleźć czas na spokojne 
zjedzenie śniadania. Brak 
doładowania organizmu 
rano skutkuje brakiem ener-
gii, czyli słabszą koncentra-
cją przez cały dzień. Śniada-
nie możemy też przygoto-
wać sobie wcześniej, a zjeść 
w miejscu pracy. Należy jed-
nak pamiętać, że najzdro-
wiej jest zjeść pierwszy po-
siłek do dwóch godzin po 
przebudzeniu.

Produkty odpowiednie do 
pracy to przede wszystkim 
te sezonowe i lokalne, bez 
wspomagaczy smaku, pół-
produktów czy sztucznych 
zamienników. 
Na obiad natomiast dosko-
nałe są zupy: odżywcze, lek-
kostrawne i nawilżające. 
Najzdrowsze są te gęste, z 
kaszą, warzywami, zwłasz-
cza strączkowymi. Ci, którzy 
nie przepadają za tego typu 
posiłkiem, mogą jeść posił-
ki złożone z mięsa lub ryby 
z warzywami. Taki obiad nie 
spowoduje ospałości w pra-
cy i doda energii.
Ci, którzy nie mogą po-
wstrzymać się od słodyczy, 
powinni zastąpić czekola-
dę czy batony suszonymi i 
świeżymi owocami, orze-
chami lub pestkami. Dobrze 
jest też ograniczyć kawę i 
herbatę, wypłukują bowiem 
ważne minerały.  
(raf)
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Dzieci ubrały choinkę Przyjechał Mikołaj!
rUMIA | 6 grudnia Z oKaZji miKołajeK dZieci Z prZedsZKola pod 
topolą ubrały choinKę w urZędZie miasta.

WEJhEroWo | Zabawy, KonKursy, preZenty i widowisKowy speK-
taKl - miesZKańców wejherowa odwiedZił święty miKołaj.

REKLAMA                                                                                                       47/2017/PR

OGŁOSZENIE                                                                                                     368/2017/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                     369/2017/DB

oGŁoSZENIE
Burmistrza   Miasta   rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. 

zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta 
Rumi Nr 1480/521/2017, Nr 1481/522/2017, 

Nr 1482/523/2017, Nr 1485/526/2017 i Nr 
1487/528/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku in-

formuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywie-

szone zostały wykazy obejmujące nierucho-
mości położone przy ul. Borówkowej, obręb 6, 
stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, 

przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego:

1/ nieruchomość składająca się z działek nr 
60/10, nr 60/11, nr 59/21 i nr 59/22 o łącznej 

pow. 9010 m2, 
2/ nieruchomość, składająca się z działek nr 
60/8, nr 60/4 i nr 59/19 o łącznej pow. 4602 

m2, 
3/ nieruchomość składająca się z działek nr 

60/9 i nr 59/20 o łącznej pow. 4512 m2,
4/ nieruchomość składająca się z działek nr 

59/17 i nr 59/18 o łącznej pow. 5257 m2,
5/ nieruchomość składająca się z działek nr 

60/6 i nr 60/7 o łącznej pow. 2834 m2.

rumia, dnia 05.12.2017 r.

INForMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz 
na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr 

V/P/2017, dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Wejherowskiego, przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej ewidencyj-

nie jako działka nr 12/10 obr. 6 Wejherowo

W przystrajaniu tradycyjne-
go drzewka pomocą służył 
zarówno Burmistrz Miasta 
Michał Pasieczny, jak i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Ariel Sinicki. Samo wyda-
rzenie sprawiło przedszko-
lakom nie lada frajdę i od 
razu z dużym zapałem i za-
angażowaniem zabrali się 
do realizacji zadania. Jest to 
nowa, ale bardzo przyjemna 
tradycja, która narodziła się 
w zeszłym roku. Najmłodsi 
mieszkańcy miasta poma-
gają ozdobić Urząd na okres 
Świąt Bożego Narodzenia, 
wprowadzając tym samym 
świąteczny nastrój w magi-
stracie.

Mimo deszczowej aury z za-
proszenia do zabawy pod-
czas Mikołajek na Placu Wej-
hera skorzystało wielu miesz-
kańców miasta.
Miejskie Mikołajki na Pla-
cu Jakuba Wejhera w Wejhe-

rowie to coroczna tradycja. 
Specjalnie dla najmłodszych 
przygotowano widowiskowy 
(z wykorzystaniem światła ul-
trafioletowego) spektakl „Mi-
kołaj w Pracowni Ambrożego 
Kleksa”, najmłodszych do za-

bawy zaprosił także Ambro-
ży Kleks i Kaczka  Dziwaczka. 
W świątecznej atmosferze or-
ganizowano konkursy i zaba-
wy animacyjne.
Kulminacyjnym punktem im-
prezy była wizyta Świętego 
Mikołaja, w którego rolę wcie-
lił się Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. Świę-
ty Mikołaj pomógł w roz-
strzygnięciu konkursu na naj-
piękniejszą ozdobę choinko-
wą i wręczał nagrody. Wizyta 
Mikołaja została zakończona 
rozdawaniem cukierków dla 
najmłodszych.
Mikołajki zakończył konkurs 
hula-hop dla najmłodszych 
i dorosłych. /GB/
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PRACA
nr 8/2017                            dowiedz się więcej: r.laskowski@expressy.pl

Od stycznia najniższa 
pensja będzie wynosić 
2,1 tys. zł brutto. Zmia-
nie ulegnie też mini-
malna stawka godzino-
wa – najniższa będzie 
wynosić 13,7 zł brutto.
- Wzrost płacy mini-
malnej w obecnej sy-
tuacji na rynku pracy, 
przy niskim bezrobociu, 
przybywających miej-
scach pracy i wzroście 
płac jest uzasadniony 
– możemy przeczytać na 
stronie Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej wy-
powiedź minister Elżbiety Ra-
falskiej. Zgodnie z regułą okre-
śloną w ustawie o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę, 
wysokość minimalnej stawki 
godzinowej jest waloryzowana 
o wskaźnik wzrostu minimal-
nego wynagrodzenia za pracę. 
To oznacza, że podnieśliśmy 
minimalne stawki o 5 procent.
Przypomnijmy, że obecnie naj-
niższe wynagrodzenie jest o 

100 zł niższe i wynosi 2 tys. zł 
brutto, natomiast minimalna 
stawka godzinowa to 13 zł.
Wzrost płacy minimalnej 
oznacza nie tylko wzrost pensji 
dla pracowników, którzy taką 
właśnie kwotę zarabiają, ale też 
wzrost kwot innych świadczeń. 
Od stycznia wyższa będzie za-
tem np. wysokość odpraw przy 
zwolnieniach grupowych, pła-
ce za czas przestoju w pracy 
oraz pracę wykonywaną w go-
dzinach nocnych.
/raf/

Wyższa płaca 
minimalna

Skorzystaj 
z porad 

już od przyszłego roku wzrośnie płaca 
minimalna. Taką decyzję podjął rząd. 

Osoby zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wejherowie mogą ko-
rzystać z poradnictwa zawodowego oraz 
uzyskać bezpłatną informację zawodową. 

Prowadzeniem poradnic-
twa zawodowego zajmują się 
doradcy zawodowi, którzy 
udzielają indywidualnych po-
rad zawodowych, pomaga-
ją w określeniu predyspozycji 
psychofizycznych wskazanych 
przy wyborze zawodu i stano-
wiska pracy, udzielają porad 
ułatwiających zmianę zawo-
du lub kwalifikacji, udziela-
ją informacji o możliwościach 
szkolenia i przekwalifikowa-
nia, kwalifikują kandydatów 
na szkolenia, udzielają infor-
macji o zawodach, rynku pra-
cy oraz możliwościach kształ-
cenia, udzielają porady z wy-
korzystaniem standaryzowa-
nych metod ułatwiających 
wybór zawodu, zmianę kwa-
lifikacji, podjęcia lub zmianę 
zatrudnienia, w tym badanie 
zainteresowań i uzdolnień za-
wodowych.

Doradcy zawodowi organi-
zują również porady grupo-
we – zajęcia warsztatowe w 
zakresie:
- przygotowania się do proce-
su rekrutacji
- metod skutecznego poszu-
kiwania pracy z analizą moc-
nych stron
- przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych
- rozmowy kwalifikacyjnej i 
autoprezentacji
- radzenia sobie ze stresem
- komunikacji i asertywności
- szkolenia z zakresu umiejęt-
ności poszukiwania pracy
Więcej informacji można 
uzyskać na stronie interneto-
wej Powiatowego Urzędu Pra-
cy pupwejherowo.pl, pod ad-
resem e-mail: doradcy@pu-
pwejherowo.pl lub telefo-
nicznie: 58 677 63 16, 58 677 
83 54.

„Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór
 na wolne stanowiska pracy w

 Urzędzie Miasta Rumi:
-Główny specjalista lub Inspektor lub Podinspektor 
– Pełnomocnik do spraw inwestycji, w pełnym wy-

miarze czasu pracy,
-Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, w 

pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Rumi /www.bip.rumia.pl/”.



REKLAMA                                              U/2017/PR

w
w
w
.e
xp
re
ss
b
iz
n
es
u
.p
l

Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.

bi
ur

o@
ex

pr
es

sy
.p

l

12 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 8 grudnia 2017

Gala Czytelników 2017Podróż w krainę nowych technologii
WEJhEroWo | biblioteKa nie istniałaby beZ 
cZytelniKów, dlatego w powiatowej bi-
bliotece publicZnej w wejherowie uhono-
rowano tych, KtórZy cZytają najwięcej.

WEJhEroWo | biblioteKa nie istniałaby beZ cZytelniKów, dlatego w powiatowej bi-
bliotece publicZnej w wejherowie uhonorowano tych, KtórZy cZytają najwięcej.

Z okazji drugich urodzin Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie, podczas „Gali 
Czytelników 2017” przyzna-
ne zostały wyróżnienia w ka-
tegoriach: literatura dziecię-
ca, literatura młodzieżowa, li-
teratura historyczna, literatu-
ra obyczajowa, romans, fan-
tastyka, thriller/kryminał.
Nagrody wręczył Jacek Thiel, 
członek zarządu powiatu wej-
herowskiego. 
Wśród zaproszonych go-
ści był również Piotr Syroc-

ki, naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Wejhe-
rowie. Całe spotkanie umilił 
występ Ewy Hermann - skrzy-
paczki związanej zawodo-
wo z orkiestrą Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej w Gdańsku, 
a także Oriany Agaty Kwahs – 
wiolonczelistki, która współ-
pracowała m.in. z Państwową 
Orkiestrą Kameralną w Słup-
sku, Filharmonią Olsztyńską, 
Filharmonią Bałtycką.
/raf/
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Celem cyklu zajęć było poka-
zanie dzieciom różnych form 
książki oraz jak można wyko-
rzystać sprzęt komputero-
wy i internet do obcowania 
z tekstami literackimi. 
Podczas warsztatów „Nagry-
wamy audiobooka” zada-
niem każdej z czterech grup 
uczestników było napisanie 
baśniowej historii, a następ-
nie nagranie tekstu przez 
lektorów i zaprojektowanie 
okładki przez grafików. Mło-
dzież miała również okazję 
odegrać rolę realizatorów 
dźwięku w studiu nagrań, 
obsługiwać mikser i profe-
sjonalny program do nagry-
wania dźwięku, poznać róż-
ne rodzaje mikrofonów i po-
mieszczeń w profesjonal-
nym studiu nagrań.  Każdy 
uczestnik warsztatów otrzy-
ma płytę z nagranym słucho-
wiskiem.  
Dziecięcy Katalog „Molik” Bi-
blioteki został wzbogaco-
ny o nowe pliki dźwiękowe 
stanowiące opisy książek dla 
najmłodszych. Dzieci wy-
brały swoje ulubione książ-
ki, nauczyły się pięknie czy-
tać fragmentów opisujących 

ich treść, a następnie wzię-
ły udział w nagraniu. Zareje-
strowane opisy zostały zapi-
sane w „Moliku”. 
Na warsztatach „Książka dla 
opornych” młodzi czytelni-
cy mieli okazję nauczyć się 
korzystania z audiobooków, 
e-booków i bibliotek inter-
netowych. Nowoczesne for-

my książki spotkały się z en-
tuzjastycznym przyjęciem. 
Uczestnicy czytali na głos 
fragmenty książek elektro-
nicznych na tabletach i czyt-
nikach, testowali ich róż-
ne funkcje: zmiana tła, kroju 
i wielkości czcionki, wyszu-
kiwanie i syntezator mowy. 
Poznali również fragmenty 
audiobooków znajdujących 

się w zbiorach Biblioteki oraz 
zasoby bibliotek interneto-
wych Polona i wolnelektury.
pl. Z pomocą skanera kodów 
QR na tablecie uzyskiwali 
z plakatu „Kultura na wido-
ku” szybki dostęp do utwo-
rów udostępnionych bez-
płatnie przez Fundację Le-
galna Kultura: e-booki, au-

diobooki, fil-
my, muzyka, 
zasoby mu-
zealne.
Bibliotekę 
odwiedził 
również pi-
sarz, mów-
ca i aktor Mi-
chał Zawad-
ka, który 
przeprowa-
dził warsz-

taty dla dwóch grup dzieci. 
Prowadzący zajęcia zachę-
cał uczestników do dbania 
o różnorodne i bogate słow-
nictwo. Udzielał wskazówek 
jak być zrozumiałym dla in-
nych. Podkreślił wagę pięk-
nego czytania i wypowiada-
nia się. Nasz gość w sposób 
spontaniczny i profesjonalny 
pobudzał wyobraźnię dzieci, 

rozwijając umiejętności opo-
wiadania i „malowania sło-
wem” - tak przydatne w co-
dziennej komunikacji. Dzie-
ci dowiedziały się, jak akto-
rzy i mówcy przygotowu-
ją się do swoich wystąpień, 
wzięły udział w rozgrzewa-
niu aparatu mowy, gimna-
styce języka i przepony. Na 
zakończenie spotkania autor 
przeczytał fragmenty swoich 
książek.
W listopadzie miał również 
finał podróż w krainę teatru, 
odbyła się premiera przed-
stawienia „Król jak król” przy-
gotowanego dla społeczno-
ści lokalnej przez grupę te-
atralną pod kierunkiem pani 
Tamary Jabłońskiej. Wcze-
śniej dzieci uczestniczy-
ły w cyklu warsztatów te-
atralnych, obejrzały spektakl 
w teatrze Miniatura w Gdań-
sku, zwiedziły jego kulisy 
i inne miejsca niedostępne 
na co dzień dla widzów. 
Projekt Biblioteki Publicznej 
Gminy Linia „Podróże w kra-
inę baśni” dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
/al/
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Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZUKASZ 
PrACoWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

WYKAZ KATEGorII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub 
napisz: d.bieszke@expressy.pl

REKLAMA                                                            334/2016/DB

120 145 USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

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

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
SEX-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów tel 
514120213 Sopot

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

RÓŻNE

SPrZEDAM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

PrASA polska Z.224 stan bardzo do-
bry 8700 zł. Szemud 510751837

SIANoKISZoNKA dobrej jakości 
120x120 70 zł Czetkowo 510751837

SIANo ,słoma w  balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Mozliwość trasportu. 506250477

DrEWNo opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. 506250477

RURY szare 10, dl. 2,5m ,grub 6mm 
tel511841826

BECZKI plast 200L tel.511841826

PIŁA tarczowa na kólkach 5KW 750 
zł Bryczka na drewnianych kołach do 
odnowienia 170 zl 600667860

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

SPrZEDAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767 

NIERUCHOMOŚCI

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

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

SPrZEDAM murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

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

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ
STArSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUPIĘ
KUPIę mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

hYUNDAI ix 35 SUV 2011 1700cm3 
116 koni biały 137 tys.km diesel 
42500  tel.510 260 315 Reda

SPrZEDAM motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ
KASACJA pojazdów, wywóz złomu z 
posesji, pomoc drogowa. Wejherowo 
trójmiasto 789345593

INNE

EDUKACJA
lEKCJE gry na gitarze elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549

lEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, 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 pracowników na stano-
wisko: elektryk i pomocnik elektryka, 
nr. tel:737-672-711

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
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Przekonująca 
wygrana APS-u
SIATKÓWKA | ZawodnicZKi aps rumia po bardZo dobrej grZe Zasłużenie wygrały na 
własnej hali Ze swoimi sąsiadKami w tabeli ii ligi, truso elbląg.

PIŁKA NoŻNA | w ubiegły weeKend odbył się Kolejny turniej sportbm/KasZub cup. 
tym raZem o tytuł mistrZa KasZub rywaliZowali juniorZy młodsi.

PIŁKA ręCZNA | tytani stocZyli w cZer-
sKu trudny pojedyneK, ale ostatecZnie 
wysZli Z niego ZwycięsKo.

lUZINo | w sobotę odbyła się jubileusZo-
wa gala sportu. podsumowano mijający 
roK, oraZ 10 lat istnienia gosrit luZino.

Rumskie siatkarki miały za 
sobą pięciosetowy pojedynek 
w poprzednią sobotę z UKŻPS 
Kościan, którego nie udało się 
wygrać, natomiast Truso El-
bląg swój ostatni mecz grało... 
dzień wcześniej. W Elblągu 
jednak lepsza okazała się dru-
żyna UKS ZSMS Poznań.
Już od początku meczu APS 
grał koncertowo – podopiecz-
ne Tomasza Kordowskie-
go szybko wypracowały so-
bie dużą przewagę – siatkar-

ki Truso nie radziły sobie z za-
grywką zespołu z Rumi. APS 
doprowadził do stanu 21:12 
i w samej końcówce seta nie 
dał sobie wyrwać pewnego 
zwycięstwa w pierwszej par-
tii. W drugim secie gospody-
nie grały równie skutecznie – 
zaczęły od pięciu wygranych 
punktów, a potem spokojnie 
zmierzały do wygranej – dru-
ga partia zakończyła się zwy-
cięstwem APS-u 25:18. Jedy-
ne problemy rumskie siatkar-

ki miały w secie trzecim – wy-
nik oscylował w okolicy remi-
su, a w końcówce seta było 
24:24. Potem jednak piłkę me-
czową wywalczyły rumianki, 
a w kolejnej wymianie – jed-
nej z najdłuższych w tym me-
czu – zapewniły sobie wygra-
ną 3:0. Truso Elbląg nie mógł 
przeciwstawić się dobrej sku-
teczności i przede wszystkim 
– serwisowi rumskich siatka-
rek. Wiele punktów APS zdo-
był albo asami serwisowy-

mi, albo na wskutek błędów 
w przyjęciu rywalek z Elbląga.

APS rumia - Truso Elbląg 
3:0 

(25:13, 25:18, 26:24)

Kolejny mecz podopiecz-
ne Tomasza Kordowskie-
go znów zagrają u sie-
bie. W najbliższą sobotę 
w Rumi zmierzą się z SKF 
KS Poznań.

Sławy na gali

W sobotę odbyła się jubile-
uszowa Gala Sportu. Na luziń-
skiej hali pojawili się nie tylko 
sportowcy, trenerzy, miesz-
kańcy, władze gminy i lokal-
ni działacze , ale również po-
stacie zasłużone dla polskiej 
piłki, trenerzy Reprezentacji 
Polski, Wojciech Łazarek i Pa-
weł Janas oraz Radosław Mi-
chalski, prezes Pomorskie-
go ZPN i Krzysztof Malinow-
ski z PZPN. Ponadto Galę za-
szczycili swoją obecnością 
m in.: Stanisław Mikołajczyk- 
wieloletni trener młodzie-
żowych Reprezentacji Polski 
i Pomorza i Jacek Thiel – eta-
towy członek zarządu Powia-

tu Wejherowskiego. W ten 
sposób podsumowano mi-
jający rok oraz 10-lecie ist-
nienia GOSRiT-u Luzino. Uro-
czystość prowadził Piotr Kle-
cha- dyrektor GOSRiT Luzi-
no, który wraz z władzami 
gminy, wójtem Jarosławem 
Wejerem oraz Przewodni-
czącym Rady Gminy Luzino, 
Bartłomiejem Formela wrę-
czyli ponad 200 nagród i po-
dziękowań. Ponadto wręczo-
no również ponad 550 świą-
tecznych upominków, ufun-
dowanych przez Gminę Luzi-
no, które otrzymali najmłodsi 
sportowcy.

Salos wygrywa Kaszub Cup
Z zaproszenia Pawła Radeckiego, organizatora tur-
nieju, skorzystało 18 drużyn z całej Polski w tym m 
in. goście ze Szczecina i Warszawy. Po dwóch dniach 
sportowej rywalizacji, stojący na bardzo wysokim 
poziomie turniej, wygrali zawodnicy Salos Szczecin, 
którzy w ostatecznym rozrachunku wyprzedzili ze-
spół Jaguar Gdańsk. Warto dodać, że gola decydu-
jącego o zwycięstwie Salos-u zdobył wychowanek 
GOSRiT Luzino, Damian Siebert, który od tego se-
zonu gra w Szczecinie. Na najniższym stopniu po-
dium stanął Gryf Wejherowo, który okazał się mini-
malnie lepszy od drużyny prowadzone przez Rafa-
ła Kaczmarczyka, grającej pod nazwą Wikęd Luzino. 
Znakomicie w tym doborowym towarzystwie za-
prezentował się zespół GOSRiT/el professional Luzi-
no. Zespół składający się z dwa lata młodszych za-
wodników, uplasował się na 5 pozycji. Najlepszym  
zawodnikiem imprezy został Damian Splitthof (Wi-
kęd Luzino), królem strzelców został Karol Baranow-
ski (Gryf Wejherowo), najlepszym bramkarzem Nor-
bert Florcza (Salos Szcze

Wyjazdowa wygrana

Początek meczu Borowiak 
Czersk – Tytani Wejherowo 
należał do gości. W pierw-
szym kwadransie żółto-czer-
woni wypracowali sobie pię-
ciopunktową przewagę i 
wydawało się, że są na pro-
stej drodze do zwycięstwa, 
wszak to oni byli faworytami 
tego meczu. Wtedy jednak 
zbudzili się gospodarze, któ-
rzy odrobili straty. Po pierw-
szej połowie wynik brzmiał 
13-13.
Drugą połowę lepiej zaczęli 
gospodarze, którzy przez dłu-
gi czas utrzymywali nieznacz-
ną przewagę nad Tytana-
mi. Nieco po kwadran-
sie gry przebudzili się 
żółto-czerwoni, którzy 

dzięki dobrej grze w obronie 
odrobili straty, wyszli na pro-
wadzenie, którego nie odda-
li już do samego końca i wy-
grali wyjazdowy mecz 28-24.
W sobotę Tytani powrócą na 
własny teren. Na hali Zespo-
łu Szkół nr 1 w 
Wejherowie 
zmierzą się z 
AZS UKW Byd-
goszcz. 
Początek 
meczu o 
18:00.
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To wiosna decyduje o utrzymaniu
roZMoWA | Z trenerem gryfa wejherowo, piotrem rZepKą podsumowujemy minioną rundę w wyKonaniu żółto-cZarnych.

PIŁKA NoŻNA | były trener m.in. gryfa wejherowo i orKana ru-
mia nabiera doświadcZenia w Klubie bundesligi.

II lIGA | Znamy już pierwsZe sZcZegóły dotycZące Zimowych 
sparingów gryfa wejherowo.

Niciński na stażu w Hannoverze Silni sparingowi rywale

Jak Pan ocenia ubiegłą run-
dę?
Ta jesień pokazała, jak trudną 
jest II liga i że drużyny, które 
co pół roku się przebudowują, 
tak jak my, nie mają w tej lidze 
łatwo. Najczęściej graliśmy w 
rywalem jak równy z równym, 
ale najczęściej wyniki były dla 

nas niekorzystne. Mieliśmy w 
tej rundzie młodą drużynę, 
której brakowało nieco ogra-
nia w II lidze. Były mecze, któ-
rych nie mogliśmy przegrać, 
a jednak przegrywaliśmy. Nie 
tyle przez brak umiejętności, 
przez aspekty czysto piłkar-
skie, co przez brak doświad-

czenia. Myślę, że pięć czy sie-
dem punktów więcej powin-
niśmy mieć więcej. I to bez ja-
kiegoś wielkiego szczęścia, 
które by nam sprzyjało.

Jest Pan w stanie przyznać, 
że ta rudna była nieudana?
Nieudana pod względem zdo-
bytych punktów – tak. Jed-
nak weźmy pod uwagę to, że 
ta młoda drużyna dopiero się 
rozwija. Płaciliśmy frycowe za 
brak doświadczenia, ale ten 
zespół będzie się rozwijać i bę-
dzie popełniał coraz mniej błę-
dów.

Zostaje Pan w klubie na run-
dę wiosenną?
Mam nadzieję, że tak. Przed 
drużyną długi okres przygoto-
wawczy, od którego wiele bę-
dzie zależeć.

Zimą jest co poprawiać.
Oczywiście trzeba zacząć od 

gry w Wejherowie, bo rzadko 
się zdarza, aby zespół przez 
całą rundę nie wygrał meczu 
u siebie, a tych zwycięstw na 
własnym obiekcie bardzo nam 
brakuje.

Trener Kotas mówił, że jak 
nie wygracie ani razu w 
dwóch ostatnich meczach u 
siebie, to spadacie z ligi. Po-
dziela Pan tę opinię?
Ja nie patrzę nigdy na to co 
będzie na koniec, zawsze pa-
trzę na najbliższy mecz. Pierw-
szy mecz po przerwie zimo-
wej mamy ze Zniczem Prusz-
ków u siebie i jak go wygramy, 
to już możemy być na drugim, 
trzecim miejscu od końca. I już 
może się przybliżyć ta „bez-
pieczna” strefa. Nigdy jesienią 
bym nie przesądzał losów ca-
łego sezonu. Zawsze to wio-
sna decyduje o utrzymaniu, 
nawet jeśli jest się w tej „czer-
wonej strefie”...

Gryf jest nie tylko w „czer-
wonej strefie”, ale też na sa-
mym dnie tabeli, ma 5 punk-
tów straty do bezpieczne-
go miejsca, a wiosną gra się 
mniej meczów niż jesienią.
Ale 8 meczów gramy u siebie, 
a 7 na wyjeździe. Z drużynami 
ze strefy spadkowej, oprócz 
Gwardii gramy w Wejherowie. 
To może nam pomóc.

Jakie pozytywy widzi Pan w 
swojej drużynie?
Jesień pokazała, że potrafimy 
postawić się silniejszym druży-
nom. Uważam, że gdyby z na-
szych meczów wyciąć bram-
ki i komuś takie okrojone spo-
tkanie komuś pokazać, to rap-
tem by się okazało, że nikt by 
nie był w stanie wskazać dru-
żyny, która ten mecz przegra-
ła. Nam przede wszystkim za-
brakło punktów.

Grę wieloma młodzieżowca-
mi można uznać za jeden z 
plusów tej jesieni?
To duży pozytyw, już nawet 
nie chodzi o Pro Junior Sys-
tem, a o to, że zawodnik roz-
wija się grając. I jeśli graliśmy 
jesienią, przykładowo, pięcio-
ma młodzieżowcami, to oni 
na wiosnę muszą być silniejsi. 
Potrzeba wtedy jeszcze uzu-
pełnienia składu zawodnika-
mi starszymi, bardziej do-
świadczonymi, którzy w 
najtrudniejszych mo-
mentach przejmą 
obowiązki. Mło-
dzi piłkarze zła-
pali dużo do-
świadcze-
nia jesie-
nią.

Oficjalna strona internetowa 
pierwszoligowego Chrobrego Gło-
gów poinformowała, że od ponie-
działku trener klubu, Grzegorz Ni-
ciński odbywać będzie staż w klu-
bie niemieckiej Bundesligi, Han-
noverze 96. Staż potrwa przez ty-
dzień.
Niciński, były trener Gryfa Wejhe-
rowo (a także Orkana Rumia i Arki 
Gdynia) wykorzysta zimową w 
rozgrywkach, jaką mają pierwszo-
ligowcy. Jego Chrobry Głogów za-
kończył tegoroczne ligowe zma-
gania na 6. miejscu w tabeli, jed-
nak strata do lidera jest niewielka 
– wynosi zaledwie 5 punktów.

Misja pod tytułem „utrzy-
manie w II lidze” została na 
Wzgórzu Wolności potrakto-
wana na poważnie, przynaj-
mniej jeśli oceniać to po do-
borze zimowych sparingpart-
nerów. Wśród rywali są pierw-
szoligowcy, a także ekstrakla-
sowa Wisła Płock. Z Gryfem 
zmierzy się też drużyna Grze-
gorza Nicińskiego, którą były 
trener żółto-czarnych trenuje 
od czerwca tego roku. Ostatni 
mecz towarzyski podopieczni 
Piotra Rzepki zagrają z Olim-
pią Grudziądz 24. lutego w 
Cetniewie.

Plan sparingów Gryfa Wejherowa 
(data, przeciwnik, miasto)

18.01, Wisła Płock (Ekstraklasa), Cetniewo

27.01, Odra Opole (I liga), Cetniewo

31.01, Chrobry Głogów (I liga), Cetniewo

03.02, rywal niepotwierdzony

10.02, rywal niepotwierdzony

14.02, GKS Przodkowo (III liga), Przodkowo

17.02, Radunia Stężyca (IV liga), Stężyca

24.02, Olimpia Grudziądz (I liga), Cetniewo
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